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Rys. 6.11.Schemat oczyszczalni ścieków „Kujawy” z zaznaczeniem zmian technologicznych, 
wprowadzonych w ramach badań 
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Rys. 7.4.  Porównanie wyników rzeczywistych i wyników obliczeń symulacyjnych dla azotu 
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Rys. 7.5.  Stężenie Nog i N-NO3 w ściekach oczyszczonych w funkcji stopnia recyrkulacji 
wewnętrznej (wyniki symulacji na skalibrowanym modelu)  

Rys. 7.6.  Stężenie Nog i N-NO3 w ściekach oczyszczonych w funkcji stosunku ChZT/Nog 
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Rys. 7.10.Skonfigurowany układ nitki biologicznego oczyszczania oczyszczalni ścieków 
„Kujawy” – wersja B 

Rys. 8.1.  Przebieg zmienności stężenia ChZT w przesączonych wodach osadowych w trakcie 
hydrolizy osadu wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 1 

Rys. 8.2.  Przebieg zmienności stężenia ChZT w wodzie osadowej w trakcie hydrolizy osadu 
wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 2 

Rys. 8.3.  Przebieg zmienności stężenia ChZT w wodzie osadowej w trakcie hydrolizy osadu 
wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 3 
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Rys. A-1.Typowy przebieg testu NUR, podczas wyznaczania frakcji ChZT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

WYKAZ WAŻ
IEJSZYCH SYMBOLI I OZ
ACZEŃ 

 

Symbol Objaśnienie Przykładowa 
jednostka 

AUR szybkość usuwania azotu amonowego g N/gsmo*h 
b stała rozkładu d-1 
bA stała rozkładu dla bakterii autotroficznych d-1 
bH stała rozkładu dla bakterii heterotroficznych d-1 
bHD stała rozkładu dla bakterii denitryfikacyjnych d-1 
BZT5 pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu g O2/m

3 
BZT5s pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu                 

w próbce sączonej 
g O2/m

3 

BZTc całkowite biochemiczne zapotrzebowanie tlenu g O2/m
3 

ChZT chemiczne zapotrzebowanie tlenu g O2/m
3 

ChZTk pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu                 
w próbce sączonej po uprzedniej koagulacji 

g O2/m
3 

ChZTs pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu                 
w próbce sączonej 

g O2/m
3 

ChZTus stężenie ChZT usunięte g O2/m
3 

DPSs potencjał denitryfikacji odpowiadający wykorzystaniu 
frakcji Ss 

g N/m3 

DPXs potencjał denitryfikacji odpowiadający wykorzystaniu 
frakcji Xs 

g N/m3 

∆O2 ilość tlenu zużytego w teście respirometrycznym g O2/m
3 

fBZT współczynnik korekcyjny rozkładalność biomasy - 
fww objętościowy udział ścieków Vść/Vc - 
k stała szybkości reakcji d-1 
kh stała hydrolizy w równaniu I rzędowej d-1 
khx stała hydrolizy w równaniu nasycenia kg/kg*d 
KNO2 stała nasycenia dla azotu azotanowego(III) g NNO2/m

3 
KNO3 stała nasycenia dla azotu azotanowego(V) g NNO3/m

3 
KO stała inhibicji dla tlenu rozpuszczonego g O2/m

3 
KS stała nasycenia dla substratu g/m3 
KX stała hydrolizy w stanie nasycenia kg/kg 
µ szybkość wzrostu d-1 
µΑ szybkość wzrostu bakterii nitryfikacyjnych d-1 
µD szybkość wzrostu bakterii denitryfikacyjnych d-1 
µDmax maksymalna szybkość wzrostu bakterii 

denitryfikacyjnych 
d-1 

µDmax1 maksymalna szybkość wzrostu – 1 etap denitryfikacji d-1 
µDmax2 maksymalna szybkość wzrostu – 2 etap denitryfikacji d-1 
N2OR reduktaza tlenku azotu(I) - 
NAR reduktaza azotanowa - 
NKj Azot Kjeldahla g N/m3 
NIR reduktaza azotynowa - 
NOR reduktaza tlenku azotu(II) - 
NUR szybkość usuwania azotu azotanowego g N/gsmo*h 



 

 

N-NOx N-NO3 + N-NO2 g N/m3 
OUR szybkość zużycia tlenu g O2/gsmo*h 
r szybkość reakcji g/m3·d 
rV,S, rV,XS szybkości hydrolizy g O2/m

3·d 
RLM równoważna liczba mieszkańców - 
S stężenie substratu g/m3 
SA stężenie lotnych kwasów tłuszczowych g O2/m

3 
SF  g O2/m

3 
SI stężenie nierozkładalnych biologicznie, rozpuszczonych 

związków organicznych 
g O2/m

3 

SS stężenie łatwo rozkładalnych biologicznie, 
rozpuszczonych związków organicznych 

g O2/m
3 

SND symultaniczna nitryfikacja/denitryfikacja - 
θ współczynnik temperaturowy - 
Vo objętość osadu czynnego m3 
Vśc objętość ścieków m3 
WO wiek osadu d 
XAUT stężenie masy organicznej organizmów autotroficznych kg ChZT/m3 
XB stężenie masy organicznej biomasy kg ChZT/m3 
XH stężenie masy organicznej organizmów heterotroficznych kg ChZT/m3 
XI stężenie nierozkładalnych biologicznie, 

nierozpuszczonych związków organicznych 
kg ChZT/m3 

XPAO stężenie masy organicznej organizmów akumulujących 
fosfor 

kg ChZT/m3 

XPHA stężenie zgromadzonych w komórkach 
polihydroksyalkanianów 

kg ChZT/m3 

XS stężenie wolnorozkładalnych biologicznie, 
nierozpuszczonych związków organicznych 

kg ChZT/m3 

YH współczynnik wzrostu biomasy g ChZT/g 
ChZTus 

YHD współczynnik wzrostu biomasy w warunkach 
anoksycznych  

gsm/g N-NO3 

Zmin zawiesiny mineralne g/m3 
Objaśnienia skrótów stosowanych w oznaczeniach rysunków 

KB Komora beztlenowa 
KN Komora niedotleniona 
KPD Komora predenitryfikacji 
KT Komora tlenowa 
ON Osad nadmierny 
OWt Osadnik wtórny 
ZG Zagęszczacz grawitacyjny 

 

 

 

(tab. 7.2). 
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1. WSTĘP 

 

 Reaktory biologiczne do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i 

fosforu, eksploatowane w Polsce, projektowane były w okresie obowiązywania znacznie 

bardziej liberalnych, niż aktualne, przepisów prawnych, regulujących jakość ścieków 

oczyszczonych. Zwykle stosowano reaktory przepływowe z osadem czynnym w układzie z 

wyprzedzającą denitryfikacją, w części wspomagane chemicznym strącaniem fosforu.  

Obowiązująca do 2002 roku graniczna wartość stężenia azotu ogólnego w odpływie z 

oczyszczalni na poziomie 30 g N/m3, umożliwiała projektowanie i eksploatowanie reaktorów 

głównie pod kątem osiągnięcia wysokiej efektywności biologicznego usuwania fosforu oraz 

nitryfikacji, wymuszonej odrębnym limitowaniem stężenia azotu amonowego w ściekach 

oczyszczonych.  

           W wyniku przyjęcia przez Polskę stosowanej w Unii Europejskiej, w odniesieniu do 

ochrony wód, zasady normowania emisji (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo 

ochrony środowiska, art. 3, pkt. 4), ustalono nowe wymagania dla zanieczyszczeń 

wprowadzanych do wód. Uzależniono je od przepustowości oczyszczalni wyrażonej poprzez 

RLM. Zmiana warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, dotyczyła w szczególności zaostrzenia wymagań odnośnie stężenia azotu ogólnego dla 

oczyszczalni dużej i średniej wielkości (Rozporządzenie MŚ 2002, 2004, 2006, 2009). 

Oczyszczalnie o RLM > 100 000 oraz RLM > 14 999, dla których dopuszczalne stężenie 

azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych określono na poziomie, odpowiednio 10 g N/m3 

oraz 15 g N/m3, nie były przygotowane do spełnienia takich wymagań. Duża ich część w 

dalszym ciągu nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom, na ustabilizowanym poziomie.  

Dodatkowo, w obliczu postępującej eutrofizacji wód można spodziewać się, iż zgodnie z 

tendencjami występującymi w innych krajach, nastąpi dalsze zwiększanie wymagań w tym 

zakresie.  

Konieczność spełniania już wprowadzonych wymagań oraz perspektywa dalszego 

zaostrzenia przepisów zmusza do poszukiwania możliwości intensyfikacji usuwania 

związków biogennych, przede wszystkim biologicznego usuwania azotu.  

Priorytetowa rola tego procesu w oczyszczalniach ścieków komunalnych wynika z braku 

rozwiązań alternatywnych, podczas gdy biologiczne usuwanie fosforu może być zastąpione 

lub uzupełnione przez chemiczne strącanie. 

Duże nadzieje w zakresie intensyfikacji usuwania azotu wiąże się z rozwiązaniami 

technologicznymi opartymi na niekonwencjonalnych przemianach azotu, ale ich wdrożenie w 
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polskich warunkach wydaje się odległe w czasie. W związku z tym, bardzo istotnym 

zagadnieniem naukowym i inżynierskim pozostaje usprawnienie procesów biologicznych, w 

ramach klasycznej sekwencji przemian - nitryfikacja/denitryfikacja. Wieloletnie 

doświadczenia eksploatacyjne pozwalają większości oczyszczalni utrzymywać wysoką 

efektywność nitryfikacji, stąd procesem limitującym efektywność usuwania azotu być jest  

denitryfikacja. 

W dużej części oczyszczalni istotą problemu jest fakt, iż w ściekach komunalnych z reguły 

nie jest zachowany odpowiedni stosunek zawartości łatwo dostępnych biologicznie związków 

organicznych do związków azotu, przez co w warunkach konkurencji pokarmowej występuje 

znaczny deficyt substratu organicznego. Konieczne jest zaproponowanie rozwiązań 

procesowych, które pozwoliłyby na zwiększenie dostępności związków węgla organicznego 

dla denitryfikacji lub/oraz zmniejszenie zapotrzebowania na substrat organiczny. 

Poszczególne aspekty tego zagadnienia omawiane w literaturze, nie uwzględniają w ujęciu 

kompleksowym wpływu efektywności i sposobu prowadzenia innych procesów oczyszczania 

oraz gospodarki osadami i wodami osadowymi, na efektywność denitryfikacji.  

 

Powyższe przesłanki uzasadniają podjęcie problematyki intensyfikacji procesu 

denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym, w szerokim 

ujęciu technologicznym, jako tematu rozprawy doktorskiej. 
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2. PODSTAWY TEORETYCZ
E I TECH
OLOGICZ
E PROCESU BIOLOGICZ
EGO 

USUWA
IA AZOTU ZE ŚCIEKÓW 

 

2.1.  Aktualny stan wiedzy w zakresie biochemicznych przemian związków azotu 

Azot jest pierwiastkiem, którego obecność w środowisku wpływa w istotny sposób na wzrost 

większości mikroorganizmów oraz roślin, a w konsekwencji na zmiany zachodzące w 

ekosystemach. Obieg azotu w przyrodzie jest skomplikowany, składający się z wielu ścieżek 

biochemicznych, realizowanych przez różnorodne grupy organizmów. Ścieżki te obejmują 

zarówno przemiany pomiędzy organicznymi i mineralnymi formami azotu (asymilacja i 

amonifikacja), jak i pomiędzy różnymi formami azotu mineralnego (rys. 2.1.). Główne 

sekwencje przemian są dobrze rozpoznane, ale duża ich część znajduje się dopiero w fazie 

badań. 

 

Rys. 2.1. Przemiany biochemiczne azotu (Kujawa-Roeleveld, 2000) 

 

Azot gazowy, którego źródłem jest atmosfera, podlega wiązaniu do amoniaku przez pewne 

grupy mikroorganizmów – Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum czy niektóre 

cyjanobakterie (Miksch i in., 2000). Z kolei azot amonowy wykorzystywany jest przez 

organizmy jako źródło azotu do budowy własnej biomasy (asymilacja), zarówno w 

warunkach beztlenowych, jak i tlenowych: 

C6H12O6 + 
H4
+ + 2,7886 O2  →→→→  0,4908 C5H7O2
 + 0,1263 C6H12O6 +0,5092 
H4

+ 

+2,7886 CO2 +  4,2609 H2O + 0,4908 H+ 
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Ścieżka asymilacyjna nie dotyczy tylko azotu amonowego. Część organizmów (rośliny, 

grzyby, glony, bakterie) jest zdolna do asymilacyjnej redukcji azotanów(V), która może być 

realizowana w warunkach beztlenowych lub tlenowych, jako cykl przemian: 


O3
- →→→→ 
O2

- →→→→
O →→→→ 
OH→→→→ 
H2OH →→→→ 
H4
+ →→→→ 
 org 

Tlenowa asymilacja azotanów(V) zachodzi szybciej i z większą wydajnością niż beztlenowa, 

przebiegając zgodnie z równaniem:  

C6H12O6 + 
O3
- + 2,5861 O2    →→→→   0,3216 C5H7
O2 + 0,1937 C6H12O6 +0,6784 
O3

- 
 + 

+3,2294 CO2 +  3,5510 H2O + 0,3216 HO- 

Proces asymilacyjnej redukcji azotanów(V) jest limitowany obecnością bardziej 

zredukowanych form azotu, jak np. amoniak (van Rijn i in., 2006) i zachodzi tylko w 

obecności węglowodanów jako źródła energii (Szewczyk, 2005). 

Asymilacja wpływa w znaczący sposób na poziom zasadowości w środowisku. W przypadku 

asymilacji amoniaku powstające jony H+ powodują spadek zasadowości (71,4 mval/g N-

NH4), natomiast powstające podczas asymilacji azotanów(V) jony OH- jej wzrost (71,4 mval 

/g N-NO3). 

W układach technologicznych usuwania azotu ze ścieków asymilacja odgrywa niewielką rolę, 

większość azotu usuwana jest na drodze innych ścieżek biochemicznych. W oczyszczalniach 

ścieków dominuje główna ścieżka przemian azotu, obejmująca amonifikację azotu 

organicznego, a następnie autotroficzną nitryfikację i heterotroficzną denitryfikację. Mimo, iż 

ta konwencjonalna sekwencja przemian jest dobrze rozpoznana i obszernie udokumentowana 

w literaturze, w dalszym ciągu odkrywane są kolejne mechanizmy i gatunki 

mikroorganizmów zaangażowanych w tę ścieżkę. Niezależnie, obserwuje się ciągły rozwój 

nowo poznanych procesów, związanych z przemianami niekonwencjonalnymi. 

 

2.1.1. Amonifikacja  

 Amonifikacja jest procesem wydzielania amoniaku ze związków organicznych, 

zawierających azot, w wyniku ich rozkładu przez drobnoustroje heterotroficzne: 


org + mikroorganizmy heterotroficzne →→→→ 
H4
+/
H3 

Proces może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. W warunkach 

tlenowych przebiega według poniższego równania, powodując wzrost zasadowości na 

poziomie 71,4 mval/g N. 

C10H19O3
 + 12,5 O2→→→→ 9 CO2 +  7 H2O +
H4HCO3 
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Amonifikacja przebiega z dużo większą szybkością niż nitryfikacja, w związku z czym nie 

jest limitująca dla konwencjonalnej ścieżki usuwania azotu. 

 

2.1.2. Autotroficzna nitryfikacja 

2.1.2.1. Podstawy biochemiczne 

 Autotroficzna nitryfikacja jest procesem dwustopniowym, w którym jon amonowy 

przekształcany jest do jonu azotanowego(V), poprzez jon azotanowy(III). Pierwszy etap 

nitryfikacji, funkcjonujący w literaturze pod nazwą nitritacja (Szewczyk, 2005) przebiega 

według reakcji: 


H4
+ + 1,5 O2 →→→→
O2

- + 2 H+ + H2O 

następnie jon azotanowy(III) utleniany jest do jonu azotanowego(V) według reakcji: 


O2
- + 0,5 O2 →→→→
O3

- 

Drugi etap nitryfikacji nazywany jest nitratacją. Z reguły szybkość nitratacji jest 

zdecydowanie wyższa od szybkości nitritacji, stąd niezakłócony przebieg procesu nie 

powoduje kumulowania jonów azotanowych(III).  

Nitratacja jest procesem jednostopniowym, podczas gdy nitritacja jest procesem 

dwustopniowym, w którym produktem przejściowym pomiędzy jonem amonowym i 

azotanowym(III) jest hydroksyloamina (Miksch i in., 2000, Szewczyk, 2005). Powstawanie 

hydroksyloaminy katalizowane jest przez monooksygenazę amonową, a dalszy etap nitritacji 

przez oksydazę hydroksylaminy. W przypadku nitratacji enzymem odgrywającym kluczową 

rolę jest oksyreduktaza azotynowa (Szewczyk, 2005). 

Oba etapy nitryfikacji prowadzone są przez odrębne grupy mikroorganizmów. Aktualnie nie 

ma doniesień literaturowych dotyczących możliwości prowadzenia przez jakikolwiek gatunek 

mikroorganizmów obu etapów równocześnie. Wprawdzie stwierdzono w grupie bakterii 

nitryfikacyjnych zarówno bakterie autotroficzne, jak i heterotroficzne, jednak prawie 

wszystkie spotykane w praktyce bakterie nitryfikacyjne należą do chemoautotrofów 

(Szewczyk, 2005, Sinha i Annachhatre, 2007, van Loosdrecht i Jetten, 1998). Źródłem węgla 

do budowy biomasy dla tych organizmów jest więc CO2, wymagający uprzedniej redukcji 

między innymi wskutek utleniania źródła azotu (Henze i in., 2002). Wzrost biomasy podczas 

utleniania jonu amonowego oraz jonu azotanowego(V) ma postać: 

15 CO2 + 13 
H4
+ →→→→10 
O2

- + 3 C5H7
O2+23 H+ + 4 H2O 

5 CO2 + 
H4
+ + 10 
O2

- + 2 H2O →→→→ 10 
O3
-
 + C5H7
O2+ H+ 
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Wzrost bakterii nitryfikacyjnych jest bardzo wolny, co wynika wprost z niskiego efektu 

energetycznego uzyskiwanego zarówno podczas nitritacji, jak i nitratacji.  

Z technologicznego punktu widzenia istotne znaczenie ma fakt, iż każdy z etapów może 

zostać przeprowadzony przez dużą liczbę gatunków bakterii (Yuan i Blackall, 2002), na 

których rozpoznanie pozwoliło zastosowanie nowoczesnych technik identyfikacji.  

W przypadku mikroorganizmów utleniających amoniak zidentyfikowano 25 gatunków 

bakterii (Sinha i Annachhatre, 2007), w obrębie 5 rodzajów: ?itrosomonas, ?itrosospira, 

?itrosococcus, ?itrosolobus i ?itrosovibrio (Purkhold i in., 2000, Miksch i in., 2000). 

Najdokładniej rozpoznane są ?itrosomonas europaea, uznawane za gatunek dominujący 

wśród bakterii prowadzących nitritację (Miksch i in., 2000, Wagner i in., 1995). Jednak 

szczegółowe badania wykazały, iż struktura populacji bakterii odpowiedzialnych za nitritację 

jest w dużej mierze uzależniona od konfiguracji reaktorów biologicznych. Najnowsze badania 

między innymi z użyciem techniki FISH wykazały, iż w wielu oczyszczalniach istotną frakcję 

bakterii nitryfikacyjnych stanowią ?itrosococcus mobilis, szczególnie w oczyszczalniach 

ścieków przemysłowych (Juretschko i in., 1998), a także w błonie biologicznej bioreaktorów 

(Błaszczyk i in., 2007). Natomiast w nitryfikacyjnym reaktorze ze złożem fluidalnym jako 

dominujące zidentyfikowano bakterie ?itrosospira (Yuan i Blackall, 2002). W kłaczkach 

osadu pobranych w pobliżu doprowadzenia ścieków do złoża fluidalnego określono, jako 

dominujące, bakterie nie należące do ?itrosomonas ani ?itrosospira (Schramm i in., 1998). 

Poszczególne gatunki tych mikroorganizmów wykazują różnice w zakresie powinowactwa 

substratowego dla amoniaku czy zasolenia. Podczas badań przebiegu nitryfikacji w 

środowisku o zróżnicowanym zasoleniu (różne dawki NaCl, KCl i Na2SO4) oraz różnym 

stężeniu octanów wykazano zdecydowany wpływ tych czynników na zdolność utleniania 

amoniaku (Mosquera-Corral, 2005). 

Wśród bakterii utleniających azotany(III) wyróżnia się 8 gatunków spośród 4 

rodzajów: ?itrobacter, ?itrospira, ?itrococcus i ?itrospina (Yuan i Blackall, 2002). 

Najdokładniej przebadanym gatunkiem odpowiedzialnym za nitratację jest ?itrobacter 

winogradskyi (Miksch i in., 2000), jednakże uznawany przez wiele lat pogląd, iż ?itrobacter 

są najliczniej występujące wśród bakterii utleniających azotany(III), nie znalazł potwierdzenia 

w praktyce. Badania mikroorganizmów metodą pełnego cyklu rRNA wykazały, iż w 

konwencjonalnych układach biologicznego oczyszczania ścieków dominującą grupą bakterii 

utleniających azotany(III) są ?itrospira (Sinha i Annachhatre, 2007, Błaszczyk, 2007, Hiorns 

i in., 1995, Daims i in 2001 a i b). Różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi w badaniach 

opartych na czystych kulturach i populacjach w warunkach rzeczywistych, wynikają z 
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odmiennych uwarunkowań życiowych ?itrospira i ?itrobacter. Pierwsze z nich preferują 

stosunkowo niskie stężenia tlenu i azotanów(III) (prawdopodobnie są typem o strategii K, 

czyli charakteryzują się wysokim powinowactwem do substratu, niską maksymalną 

aktywnością i szybkością wzrostu), podczas gdy ?itrobacter odwrotnie (Błaszczyk i in., 2007, 

Sinha i Annachhatre, 2007). Stąd w konwencjonalnych układach osadu czynnego, gdzie 

zwykle poziom azotanów(III) jest bardzo niski i bakterie utleniające azotany(III) muszą 

współzawodniczyć o substrat, mikroorganizmy z niską stałą powinowactwa mogą dominować 

nad szybko rosnącymi bakteriami. Poza tym ?itrospira są „wyspecjalizowane” w utlenianiu 

azotanów(III), podczas gdy inne bakterie zdolne do prowadzenia nitratacji mają szersze 

spectrum działania. Część z nich jest zdolna do wykorzystywania również organicznych 

źródeł energii (Bock, 1976), a nawet do prowadzenia denitryfikacji (Sinha i Annachhatre, 

2007).  

 

2.1.2.2. Czynniki wpływające na efektywność procesu 

W znacznej części publikacji bakterie nitryfikacyjne określane są jako najbardziej wrażliwa 

grupa mikroorganizmów biorących udział w procesach oczyszczania ścieków, a ilość 

czynników mogących spowodować częściowe lub całkowite zahamowanie nitryfikacji jako 

znaczna (Oleszkiewicz, 1997). 

 Poza obecnością substratu głównym czynnikiem warunkującym zachodzenie 

nitryfikacji jest obecność tlenu, będącego w tym procesie akceptorem elektronów. 

Wynikające z reakcji utleniania zapotrzebowanie na tlen w procesie nitryfikacji jest wysokie, 

na poziomie 4,6 g O2/g N-NH4. W rzeczywistości jednak obserwuje się niższe 

zapotrzebowanie (Miksch i in., 2000, Oleszkiewicz 1997) ok. 4,2 g O2/g N-NH4, co wynika 

głównie z występującej jednocześnie asymilacji i wykorzystania tlenu z wodorowęglanów.  

Poziom stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach osadu czynnego, który nie powoduje 

hamowania nitryfikacji określa się na poziomie powyżej 1,5 -2,0 g O2/m
3 (Miksch i in., 2000, 

Oleszkiewicz 1997, Szewczyk 2005). Warunki tlenowe nitryfikacji nie zależą jednak wyłącznie 

od stężenia tlenu rozpuszczonego, ale także od wielkości i kształtu kłaczków osadu czynnego 

czy sposobu i intensywności napowietrzania i mieszania, warunkujących dostępność tlenu dla 

mikroorganizmów. Niższe stężenie tlenu może powodować z jednej strony niepełne utlenianie 

amoniaku, skutkujące nagromadzeniem azotanów(III) w układzie oczyszczania, a z drugiej 

strony zaistnienie symultanicznej denitryfikacji w strefach napowietrzanych Natomiast 

wysokie stężenia tlenu nie zmniejszają efektywności nitryfikacji (Henze i in., 2002).  



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

8 
 

Za optymalną temperaturę dla bakterii nitryfikacyjnych uznaje się 30-35 oC, 

jednakże szybkość wzrostu poszczególnych rodzajów tych bakterii w poszczególnych 

zakresach temperatur jest różna. Doniesienia literaturowe są zgodne w odniesieniu do braku 

możliwości prowadzenia nitryfikacji w warunkach termofilnych, część autorów potwierdza 

także całkowite zahamowanie procesu w temperaturach niższych niż 5 oC (Szewczyk 2005). 

Wyniki badań prowadzone w reaktorze SBR przez Berquista i Oleszkiewicza (1988) 

wykazały jednak możliwość prowadzenia nitryfikacji w niższych temperaturach, ok. 2 oC, czy 

nawet 0,5 oC (McCartney i Oleszkiewicz 1990). Pewne jest, iż temperatura w wysokim 

stopniu determinuje szybkości przemian prowadzonych przez bakterie nitryfikacyjne, co 

sprawia duże trudności w eksploatowaniu reaktorów biologicznych w okresie zimowym. 

Często, do obliczania szybkości wzrostu bakterii nitryfikacyjnych w różnych temperaturach 

używana jest zależność zalecana przez IAWQ, odnosząca się do temperatury 15 oC (Henze i 

in, 1987): 

µµµµmax = 0,47 * 1,103(T-15) 

gdzie wartość 0,47 jest maksymalną szybkością wzrostu bakterii w temperaturze 15 oC 

 

Nagłe zmiany temperatury powodują jednak zdecydowanie większe obniżenie szybkości 

wzrostu, niż wynikałoby to z podanych zależności. 

Ze względu na zdecydowanie niższe maksymalne szybkości przyrostu w stosunku do 

innych grup mikroorganizmów osadu czynnego, bakterie nitryfikacyjne decydują o 

konieczności stosowania długiego wieku osadu umożliwiającego tej grupie pozostanie w 

układzie oczyszczania.  

Chociaż aktywność bakterii nitryfikacyjnych obserwowana jest w szerokim spektrum 

pH = 6-10, to optymalne pH dla procesu znajduje się w zakresie 8-9 (Szewczyk 2005, 

Oleszkiewicz 1997). W literaturze występują duże rozbieżności, co do wpływu pH na 

nitryfikację. Część autorów wskazuje na dużą zdolność bakterii nitryfikacyjnych do adaptacji 

do wartości odczynu poza uznawanym zakresem. Sears i in. (2003) wykazali, że nitryfikacja 

jest możliwa przy pH poniżej 6,0. Wartość pH w osadzie nitryfikującym jest związana 

również ze zmianami zasadowości wywołanymi nitryfikacją, która powoduje wytworzenie 2 

moli H+ wskutek utlenienia 1 mola N-NH4, a w konsekwencji obniżenie zasadowości o 142,8 

mval /g N-NH4. Na wartość zasadowości podczas nitryfikacji wpływa także asymilacja azotu 

oraz rozkład azotu organicznego (Oleszkiewicz, 1997).  

Innym aspektem związanym z wpływem odczynu na nitryfikację jest obserwowane 

hamowanie tego procesu substratem. Uzależniona od poziomu pH zawartość wolnego 
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amoniaku oraz kwasu azotowego(III), będących także substratami dla nitryfikacji, działa 

inhibitująco na nitryfikację (Henze i in., 2002) w stopniu dochodzącym do 50 %, przy pH = 6. 

Oddziaływanie tych form azotu nie jest identyczne dla wszystkich rodzajów bakterii 

nitryfikacyjnych. Badania prowadzone między innymi przez Anthonisena (1976) wykazały 

wyższą tolerancję bakterii prowadzących nitritację na obecność zarówno wolnego amoniaku, 

jak i HNO2. W przypadku wolnego amoniaku inhibicja ?itrobacter rozpoczyna się już przy 

przekroczeniu stężenia 0,1-1 g NH3/m
3, a dopiero po przekroczeniu stężenia 10-150 g NH3/m

3 

widoczna jest inhibicja ?itrosomonas. Dla kwasu azotowego(III) wpływ na ?itrobacter jest 

widoczny przy stężeniu 0,2-2,8 g HNO2/m
3, a w górnej granicy tego zakresu także dla 

?itrosomonas (Miksch i in., 2000). Niektóre publikacje wskazują jednak, iż inhibicja 

?itrosomonas w obecności kwasu azotowego(III) zachodzi bardzo rzadko (Bever i in. 1997), 

a nawet w ogóle (Szewczyk, 2005) 

Inhibicję nitryfikacji powoduje wiele innych substancji, zarówno organicznych, jak i 

nieorganicznych (Henze i in., 2002). Zalicza się do nich między innymi niektóre metale, 

organiczne związki siarki, pochodne aniliny, fenole i cyjanki. Stwierdzono także inhibicję 

nitryfikacji wywołaną włączaniem ścieków przefermentowanych do linii oczyszczania oraz 

strącaniem fosforu z użyciem Fe+2 (Bever i in. 1997). Stopień inhibicji wyznaczono dla 115 

substancji (Miksch i in., 2000). Jednakże, przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie, 

iż nie ma ścisłej korelacji pomiędzy testami toksyczności opartymi na różnej metodyce. Nie 

wiadomo także, w jakim stopniu wyniki uzyskane w testach są miarodajne dla rzeczywistych 

populacji mieszanych (Pagga U. i in. 2006, Ren, 2004). Wprawdzie większość autorów jest 

zgodna, iż bakterie nitryfikacyjne są zdecydowanie bardziej wrażliwe na obecność substancji 

toksycznych (Pagga U. i in. 2006, Miksch i in., 2000), jednak niektórzy (Henze i in., 2002) 

zaprzeczają różnicy pomiędzy bakteriami nitryfikacyjnymi i heterotroficznymi w tym 

względzie.  

W przypadku rzeczywistych, mieszanych populacji osadu czynnego duże znaczenie 

dla bakterii nitryfikacyjnych ma skład ścieków, w szczególności stosunek zawartości 

związków organicznych do azotu. Udział frakcji mikroorganizmów nitryfikacyjnych w masie 

organicznej osadu jest niewielki, zwykle poniżej 5 % i zmniejsza się ze wzrostem stosunku 

BZT5/TK
. Tymczasem, w układach wydzielonej nitryfikacji przy wartości stosunku 

BZT5/TKN ok. 0,5 udział ten wynosi nawet 35 % (Miksch i in., 2000). Niektóre doniesienia 

literaturowe wskazują na brak oddziaływania stosunku BZT5/TKN na szybkość nitryfikacji, 

głównie w układach ze wstępną denitryfikacją (Oleszkiewicz, 1997).  
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2.1.3. Heterotroficzna denitryfikacja 

2.1.3.1. Podstawy biochemiczne 

 Poza asymilacją, biochemiczne przemiany azotu azotanowego(V) dotyczą 2-ch 

zasadniczych ścieżek dysymilacyjnych. Służą one do uzyskiwania energii na drodze redukcji 

azotanów(V) do bardziej zredukowanych form nieorganicznych azotu. Jedna z tych ścieżek 

dotyczy tworzenia azotanów(III) lub amoniaku przez między innymi bakterie fermentacyjne, 

które przy braku możliwości prowadzenia fermentacji mogą wykorzystywać azotany(V) jako 

akceptory elektronów (Tjedje 1988). Takiej przemianie biochemicznej sprzyja wysoki 

stosunek węgla organicznego i azotu (Tjedje 1988) oraz zawartość siarczków (van Rijn i in., 

2006). Zdecydowanie bardziej powszechna w przyrodzie jest jednak ścieżka denitryfikacyjna, 

realizowana jako heterotroficzna.  

Heterotroficzna denitryfikacja jest końcowym etapem konwencjonalnych przemian azotu, w 

którym azotany(V) są redukowane do azotu gazowego. Jest procesem wielostopniowym, a 

jego konsekwencją jest usunięcie azotu w trwały sposób z układu oczyszczania do atmosfery: 


O3
- →→→→  
O2

- →→→→  
O  →→→→  
2O  →→→→ 
2 

Denitryfikacja prowadzona jest prawdopodobnie wyłącznie przez fakultatywne beztlenowce, 

zdolne do syntetyzowania odpowiednich enzymów i wykorzystania azotanów(V) jako 

końcowego akceptora elektronów. Zachodzi w warunkach braku lub niedoboru tlenu 

rozpuszczonego, w związku z tym, iż tlen jest preferowanym akceptorem elektronów dla tych 

mikroorganizmów. Sposób transportu elektronów z substratu organicznego na azotany(V) i 

azotany(III) jest identyczny jak transport elektronów podczas oddychania tlenowego, z 

wyjątkiem ostatniego etapu (Buckley i ?aidoo, 1999). 

Pełna denitryfikacja azotanów(V) do azotu gazowego wymaga, aż czterech enzymów, 

umożliwiających realizację poszczególnych etapów procesu: reduktazy azotanowej - NAR, 

reduktazy azotynowej -NIR, reduktazy tlenku azotu(II) - NOR i reduktazy tlenku azotu(I) - 

N2OR  (Szewczyk, 2005): 


O3
- + UQH2 (ubichinol, zredukowana forma koenzymu Q)     
AR      
O2

- + H2O + UQ 


O2
- + 2H+    
IR       
O + H2O  

2
O + 2H+    
OR       
2O + H2O  


2O + 2H+    
2
OR        
2 + H2O  

Skróconą charakterystykę enzymów kluczowych dla denitryfikacji przedstawiono w tab.2.1., 

a szczegółowy opis ich właściwości zawiera wiele publikacji (Jetten i in. 1997, Buckley i 

?aidoo, 1999, Szewczyk, 2005). 
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Tab.2.1. Główne cechy enzymów odpowiedzialnych za denitryfikację (Buckley i ?aidoo, 1999) 
 
AR 
IR 
OR 
2OR 

Przeniesione 
elektrony 

2 1 1 1 

Lokalizacja cytoplazma peryplazma peryplazma peryplazma 

Struktura Mo, Fe, S 
białko+Cu 

hemoproteina 
+cyt c-d 

cytochrom b+c 
rozpuszczone 

+Cu 

Masa molekularna 
(kD) 

100-200 
70-150 
90-140 

< 55 80-145 

 

 

Możliwość prowadzenia denitryfikacji posiada bardzo duża grupa mikroorganizmów, do 

których można zaliczyć przedstawicieli rodzajów: Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, 

Agrobacterium, Aquaspirillium, Arthrobacter, Azoarcus, Bacillus, Chromobacterium, 

Clostridium, Comamones, Coryne bacterium, Cytophage, Dactylosporangium, Eubacterium, 

Flavobacterium, Hyphomicrobium, Micromonospora, Moraxella, Mycobacterium, ?ocardia, 

Paracoccus, Propionibacterium, Proteus, Pseudomonas, Rhisobium, Rhodopseudomonas, 

Roseobacter, Spirillum Streptosporangium, Thiobacillus, Vibrio (?aidoo, 1999, Błaszczyk, 

2007, Miksch, 2000, Christensen i Harremoes, 1977). Badania identyfikacji 

mikroorganizmów z zastosowaniem nowoczesnych technik molekularnych wykazały także 

obecność wielu niehodowalnych gatunków mikroorganizmów w biomasie prowadzącej 

procesy biologicznego oczyszczania ścieków (Juretschko i in, 2002). 

Tylko część bakterii denitryfikacyjnych jest zdolnych do prowadzenia pełnej denitryfikacji, 

niektóre z nich prowadzą przemiany azotanów(V) do produktów pośrednich. Należą do nich 

np. Aquaspirillium itersonii, Chromobacterium violaceum, Pseudomonas fluorescens czy 

Roseobacter denitrificans, dla których końcowym etapem denitryfikacji jest tworzenie tlenku 

azotu(I) czy Comamonas testoteroni prowadzące tylko utlenianie azotanów(V) do 

azotanów(III). Inna grupa bakterii wykorzystuje z kolei produkty pośrednie jako substraty do 

prowadzenia kolejnych etapów, np. Alcaligenes faecalis czy Cytophage johnsonae, dla 

których substratem są azotany(III) (?aidoo, 1999). Stąd struktura biomasy może być jedną z 

przyczyn gromadzenia produktów pośrednich denitryfikacji, które zazwyczaj występują w 

bardzo niskich stężeniach, a ich wysoka zawartość jest niepożądana. Dotyczy to tlenku 

azotu(II), tlenku azotu(I), a przede wszystkim azotanów(III), które są inhibitujące dla 

mikroorganizmów, szczególnie w zakresie pH = 4,5 - 6,0 (Szewczyk, 2005). Ważnym 

czynnikiem wpływającym na gromadzenia produktów pośrednich denitryfikacji jest charakter 

i limitujący poziom substratu organicznego (Błaszczyk, 1993, van Rijn, 1996, Czepiel i in. 
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1995), a także stężenie tlenu (von Schultess i in., 1994, Betlach i Tiedje, 1981), pH (Thomsen i 

in, 1994) oraz intensywność naświetlenia (Barak i in., 1998). 

Inną przyczyną kumulowania produktów pośrednich denitryfikacji może być zaistnienie 

zmian o silnej dynamice lub warunków stresowych (Henze i in., 2002). Obserwowano 

zwiększoną kumulację produktów pośrednich przy zmianie warunków tlenowych i 

anoksycznych, co najprawdopodobniej jest spowodowane różną szybkością reakcji 

odmiennych układów enzymatycznych na zmiany warunków środowiskowych (van 

Loosdrecht i Jetten, 1998, Baumann i in., 1997).  

  

2.1.3.2. Czynniki wpływające na efektywność procesu 

Substrat organiczny (ten aspekt zostanie rozwinięty w jednym z dalszych rozdziałów pracy) 

O szybkości denitryfikacji decyduje stężenie dostępnego dla mikroorganizmów substratu 

organicznego, ale także jego charakter (Henze i in., 1994), co obrazuje rys. 2.2 oraz tab.2.2. 

W procesach technologicznych usuwania azotu stosowana może być duża grupa substancji 

organicznych, obejmująca między innymi: etanol, metanol, kwasy organiczne, skrobię, 

kazeinę, aceton, glikol, octany, glukozę, a także substraty złożone, np. ścieki miejskie, ścieki 

lub odpady z wybranych procesów przemysłowych (Henze i in., 2002, Miksch i in., 2000). W 

przypadku substratów złożonych czynnikiem warunkującym dostępność substratu dla 

oddychania anoksycznego jest szybkość hydrolizy (Wentzel i in., 1992, Henze i in., 1994).  

Za najlepszy dla procesu denitryfikacji substrat uważa się kwas octowy (Hallin i in., 1996), 

Isaacs i in., 1994, Kujawa i Klapwijk 1996, Kujawa-Roeleveld, 2000). Tam i in. (1992) w 

badaniach prowadzonych w reaktorze SBR z zastosowaniem trzech różnych źródeł węgla 

określili, iż pod względem efektywności i szybkości denitryfikacji octany stanowią najlepsze 

źródło węgla organicznego, w dalszej kolejności metanol i glukoza. Jednocześnie uznali, iż w 

przypadku równoczesnego prowadzenia procesu usuwania azotu i fosforu najlepszym 

substratem jest metanol. Z kolei Christensson i in. (1994) wykazali, iż zastosowanie etanolu 

jest korzystniejsze niż metanolu, zarówno ze względu na szybkość denitryfikacji, jak i jej 

stabilność oraz czas adaptacji mikroorganizmów. Obserwacje te potwierdziły badania 

długoterminowego dawkowania etanolu i metanolu w systemie z końcową denitryfikacją 

(?yberg i in, 1996). Wyższe szybkości denitryfikacji uzyskano w przypadku etanolu, zarówno 

dla osadu zaadaptowanego do etanolu, jak i dla osadu zaadaptowanego do metanolu. Również 

w badaniach prowadzonych przez Peng i in. (2007) z wykorzystaniem etanolu osiągnięto 

wyższy wzrost potencjału denitryfikacji, niż w przypadku metanolu i octanów. Z kolei Cho i 

Molof (2004) w badaniach nad zastosowaniem różnych substratów w przepływowym systemie 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

13 
 

usuwania azotu i fosforu wykazali przewagę skojarzonego stosowania metanolu i octanów 

nad dawkowaniem indywidualnym tych źródeł węgla. Stechiometrię denitryfikacji dla 

wybranych rodzajów substratów przedstawiają poniższe równania: 

• dla octanów: 

CH3COO- + 1,01 
O3 - + 1,01 H+ 

                                                                           → 0.13 C5H7O2
 + 0,36 CO2 + HCO3
- + 1,06 H2O + 0,44 
2 

• dla ścieków: 
C10H19O3
 + 6,05 
O3

- + 6,05 H+ 

                                                           →→→→ 0,85 C5H7O2
 + 4,71 CO2 + HCO3
- + 
H4

+ + 7,03 H2O + 2,6 
2  
gdzie   C10H19O3? – skład związków organicznych w ściekach komunalnych, 

                                      C5H7?O2  –   uproszczony wzór komórki bakteryjnej. 

Rodzaj substratu organicznego decyduje o wydajności biomasy oraz wartości stosunku C/N, 

który określa ilość substratu konieczną dla pełnego usunięcia azotu w procesie denitryfikacji 

(Kim i in., 1997, ?aidoo, 1999, Henze i in., 2002, Szewczyk, 2005). Wartość C/N, w praktyce 

określana jako ChZT/N jest zdecydowanie wyższa od wartości wynikającej ze stechiometrii. 

Teoretyczne zapotrzebowanie substratu organicznego dla redukcji azotanów(V), wyrażane 

jako ChZT, wynosi 2,86 g O2/g N-NO3, jednak rzeczywiste zapotrzebowanie na substrat jest 

uzależnione od wartości współczynnika wzrostu biomasy w warunkach anoksycznych YHD. 

Część substratu (1-YHD) bierze udział w uzyskiwaniu energii na drodze oddychania 

anoksycznego, wykorzystywanej do asymilacji pozostałej części substratu (YHD), stąd 

całkowite zapotrzebowanie na substrat organiczny dla denitryfikacji wynosi 2,86/(1-YHD) 

(Kujawa-Roeleveld, 2000). W sytuacji nadmiaru substratu wartość stosunku C/N nie wpływa 

na efektywność usuwania azotu, w odwrotnym przypadku efektywność procesu maleje 

liniowo wraz ze stosunkiem C/N (Szewczyk, 2005).  

Charakter substratu ma także duży wpływ na kształtowanie i strukturę frakcji denitryfikującej 

w biomasie. Niektóre gatunki Flavobacterium mają możliwość wykorzystywania tylko 

prostych węglowodanów, a Moraxella tylko związków aromatycznych, podczas gdy 

Pseudomonas czy Bacillus potrafią wykorzystywać bardzo szerokie spektrum substancji 

organicznych (Buckley i ?aidoo, 1999). W przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych 

dominują bakterie z rodzajów: Alcaligenes, Pseudomonas, Hyphomicrobium, Bacillus i 

Paracoccus, w przypadku obecności metanolu bakterie Hyphomicrobium i Paracoccus, a 

ścieków fenolowych bakterie Azoarcus (Błaszczyk i in., 2007). 

 

 

 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

14 
 

Tab. 2.2. Szybkości denitryfikacji dla różnych rodzajów substratu 

Rodzaj substratu 
organicznego 

Szybkość denitryfikacji 
[mg 
-
O3/gsmo*h] 

Źródło 

Metanol  24-300 
(proces ciągły) 

18,59-21 
(badania porcjowe) 

Foglar i Briski, 2003 

 3 ?yberg i in., 1996 
 9,6 Peng i in. 2007 
Etanol  10 

12 
?yberg i in., 1996 
Peng i in., 2007 

Octany 2,1-3,2 Isaacs i Henze, 1995 
 3,2 Peng i in., 2007 
Ścieki 3,8  Carrucci i in., 1996  
 4,6-10,4 Carrucci i in., 1996  
 0,74 

(ścieki z przemysłu 
ziemniaczanego) 

Peng i in. 2007 

 17-32 Foglar i Briski, 2003 
Ścieki syntetyczne 17,9-25,4 Foglar i Briski, 2003 
Hydrolizat z osadu 
wstępnego 

1,9-4,1 Isaacs i Henze, 1995 

Hydrolizat z osadu 
biologicznego 

23,7 Æsøy i Ødegaard, 1994 

Endogenny 2,5-3,0 Carrucci i in., 1996  
 0,7 Isaacs i Henze, 1995 

 

 

Wzrost bakterii denitryfikacyjnych warunkuje także obecność molibdenu, siarczanów, 

fosforanów, wapnia, magnezu i potasu. Substancjami stymulującymi ich wzrost są również 

pepton, hydrolizat kazeiny czy ekstrakt drożdżowy (Szewczyk i in. 2005).  

Obecność tlenu 

Tlen działa inhibitująco na wszystkie enzymy odpowiedzialne za denitryfikację, chociaż w 

różnym stopniu na każdy z nich. Reduktaza azotynowa jest wrażliwa nawet na niewielkie 

ilości tlenu, natomiast aktywność reduktazy azotanowej hamowana jest przy stosunkowo 

wysokim stężeniu tlenu, stąd redukcja azotanów(V) jest najmniej wrażliwa na ten czynnik 

(Ferguson, 1994). Badania prowadzone dla Pseudomonas denitrificans (Kornaros i 

Lyberatos, 1998) wykazały prawie zupełne zahamowanie redukcji tlenku azotu(II) i tlenku 

azotu(I) w obecności tlenu.  

Negatywny wpływ obecności tlenu na szybkość denitryfikacji jest bardzo wyraźny. Wzrost 

stężenia tlenu rozpuszczonego z 0,2 g O2/m
3 do 2 g O2/m

3 powoduje spadek szybkości 

denitryfikacji do 50-10 % wartości początkowej, chociaż denitryfikacja jest możliwa nawet 
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przy dużo wyższym stężeniu tlenu (?aidoo 1999). W literaturze funkcjonują różne wartości 

graniczne zawartości tlenu dla biomasy denitryfikującej (Kujawa-Roeleveld. 2000). 

Większość autorów podaje, iż stężenie tlenu rozpuszczonego poniżej 0,5 g O2/m
3 zapobiega 

wykorzystywaniu tlenu jako akceptora elektronów (Christensen i Harremoes, 1977, ?aidoo 

1999). Nie tylko stężenie tlenu rozpuszczonego decyduje o podaży tlenu w procesach 

biochemicznych. Możliwe jest zaistnienie warunków anoksycznych w wewnętrznej warstwie 

biomasy, pomimo wysokiej zawartości tlenu rozpuszczonego (Henze i in., 2002). 

Temperatura 

Proces denitryfikacji zachodzi w szerokim zakresie temperatur 5-35 oC, jednak optymalną 

temperaturą dla tego procesu jest zakres 20-30 oC, gdy dominującym produktem końcowym 

jest azot cząsteczkowy. Według Wang i in. (1995) optymalną temperaturą dla redukcji 

azotanów(V) i azotanów(III) jest 35 oC. Denitryfikacja może przebiegać również w 

warunkach termofilnych 50–60 oC, w których jej szybkość jest około 50% wyższa niż w 

temperaturze 35 oC. Prowadzono badania także w niższych temperaturach (Berquista i 

Oleszkiewicza 1988), w których uzyskano szybkość denitryfikacji na poziomie 0,3 mg N-

NO3/g smo*h dla ścieków surowych w temperaturze 2 oC. 

Zależność szybkości denitryfikacji od temperatury opisuje się równaniem Arrheniusa w 

zakresie temperatur 3-27 oC (?aidoo, 1999). Zwykle odnoszone są do szybkości procesu, 

uzyskiwanego w temperaturze 20 oC według zależności (Metcalf i Eddy, 1991): 

µ (20 oC) = µ · Θ(T-20)  

µ (20 oC) = µ · e k(T-20) 

Wartość współczynników temperaturowych uzależniona jest głównie od rodzaju 

wykorzystywanego w denitryfikacji substratu, co obrazuje rys. 2.2. Dla osadu czynnego i 

ścieków komunalnych określono wartość współczynnika Θ na poziomie 1,04 -1,20 (Metcalf i 

Eddy, 1991).  
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Rys. 2.2. Zależność szybkości denitryfikacji od źródła węgla i temperatury (Henze i in., 2002) 

 

pH i zasadowość 

Wpływ poziomu pH na denitryfikację jest silny, ale zależy od specyfiki biomasy i czasu jej 

ekspozycji na niekorzystny odczyn. Badania procesu w zakresie pH = 6 - 9,5 wykazały 

znaczne różnice w szybkości denitryfikacji prowadzonej przez biomasę niezaadaptowaną i 

zaadaptowaną (?aidoo, 1999). W literaturze funkcjonuje wiele różnych wartości optymalnego 

pH dla denitryfikacji, wszystkie jednak zawierają się w zakresie pH = 7 – 8 (Christensen i 

Harremoes, 1977, Wang i in., 1995, ?aidoo, 1999, Szewczyk, 2005). Poszczególne gatunki 

bakterii prowadzących denitryfikację mogą jednak wykazywać różne wymagania w tym 

względzie (tab.2.3). Ogólną zależność aktywności denitryfikacji od wartości pH przedstawia 

rys 2.3. 

 

Tab. 2.3. Optymalne pH dla poszczególnych gatunków bakterii odpowiedzialnych za 
denitryfikację (?aidoo, 1999) 

Gatunek bakterii Optymalne pH 

Thiobacillus denitrificans 6,8 – 7,4 

Thiobacillus novellus 7,0 

Thiobacillus versutus 7,5 - 7,9 

Bradyrhizobium japonicum 6,0 – 7,0 

 

Poziom pH w procesie denitryfikacji decyduje o efekcie końcowym procesu. Przekroczenie 

optymalnego zakresu pH powoduje hamowanie reduktazy azotanowej, stąd przy pH = ok. 8,5 

obserwowana jest znaczna kumulacja azotanów(III) (?aidoo, 1999). Przy spadku pH poniżej 

7 zwiększa się udział tlenku azotu(I) wśród produktów końcowych denitryfikacji, natomiast 
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przy pH < 5, aż 20 % azotu po denitryfikacji występuje jako tlenek azotu(II) (Christensen i 

Harremoes, 1977). Wzrost pH powyżej 9,5 lub spadek poniżej 4 powoduje właściwie 

całkowite zahamowanie denitryfikacji (Szewczyk, 2005). 

 

Rys. 2.3. Zależność szybkości denitryfikacji od pH (Henze i in., 2002) 

 

Skutkiem denitryfikacji może być wzrost pH będący wynikiem wzrostu zasadowości. 

Powstawanie wodorowęglanów i zmniejszenia zawartości kwasu węglowego podczas 

redukcji azotanów(V) powoduje zwiększenie poziomu zasadowości o 71,4 mval/g N-NO3. 

Substancje inhibitujące 

Poza wymienionymi powyżej czynnikami warunkującymi szybkość denitryfikacji, działanie 

inhibitujące wykazuje duża grupa substancji chemicznych, głównie jony chlorkowe oraz 

kationy miedzi, kadmu, kobaltu, chromu ołowiu, cynku, niklu czy rtęci. Enzymy biorące 

udział w denitryfikacji hamują: dietyloditiokarbaminian, o-fenatrolina, L-etyloksantotenian, 

benzoesan p-chlorortęciowy, cyjanek potasu wolframian, chlorek rtęciowy, dezoksycholan, 

azydek sodu (Szewczyk, 2005). 

 

2.1.3.3. Kinetyka denitryfikacji 

Kinetykę denitryfikacji można opisać za pomocą równania Monoda, uwzględniającego 

zawartość azotu azotanowego(V) i substratu organicznego oraz inhibicję denitryfikacji w 

wyniku obecności tlenu rozpuszczonego.  
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Najczęściej pomijany jest wpływ zawartości azotu amonowego, a także fosforanów i 

węglanów: 

      gdzie: µD - szybkość wzrostu bakterii denitryfikacyjnych 
µDmax - maksymalna szybkość wzrostu bakterii denitryfikacyjnych 
SO2 - stężenie tlenu rozpuszczonego 
KO - stała inhibicji dla tlenu rozpuszczonego 
S?O3 - stężenie azotu azotanowego(V) 
K?O3 -

 stała nasycenia dla azotu azotanowego(V) 
S - stężenie substancji organicznej 
KS - stała nasycenia dla substancji organicznej 
 

Wartości współczynników kinetycznych dla denitryfikacji azotanów(V) zestawiono w tab. 

2.4. 

W przypadku braku limitowania szybkości wzrostu stężeniem substratu organicznego oraz 

przy stężeniu tlenu poniżej wartości granicznej, opis procesu denitryfikacji może zostać 

uproszczony do postaci:  

Jeżeli w układzie technologicznym nie mamy do czynienia z dawkowaniem zewnętrznego 

źródła węgla, a substrat organiczny dla denitryfikacji pochodzi jedynie ze ścieków, 

najczęściej konieczne jest uwzględnienie czynnika substratowego, jako ograniczającego 

szybkość denitryfikacji.  

W układach rzeczywistych denitryfikacji równolegle z redukcją azotanów(V) zachodzi 

zwykle redukcja azotanów(III).  

 

Uwzględnienie roli azotanów(III), jako akceptorów elektronów w denitryfikacji wymaga 

opisu, jak dla wzrostu mikroorganizmów na 2 substratach: 

 
gdzie:  µDmax1 - maksymalna szybkość wzrostu – 1 etap denitryfikacji 

µDmax2 - maksymalna szybkość wzrostu – 2 etap denitryfikacji 
S?O2 - stężenie azotu azotanowego(III) 
KS?O2 -

 stała nasycenia dla azotu azotanowego(III) 
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Tab.2.4. Wartości współczynników kinetycznych dla denitryfikacji azotanów(V) dla T = 20 oC 
(Miksch i in., 2000) 

Parametr  Jednostka Zakres wartości Wartość średnia 

µD d-1 0,3 – 0,9 0,3 

K
O3 g N-NO3/m
3 0,06 – 0,20 0,1 

YHD gsm/g N-NO3 0,4 -0,9 0,8 

bHD d-1 0,04 – 0,08 0,04 

 

 

2.1.4. Heterotroficzna nitryfikacja i tlenowa denitryfikacja  
 

Nie ma żadnego  zasadniczego argumentu, aby nitryfikacja nie mogła być prowadzona 

przez bakterie heterotroficzne (van Loosdrecht i Jetten, 1998). Taka ścieżka przemian jest 

wprawdzie bardziej znana w populacjach grzybów, co ma duże znaczenie w środowisku 

glebowym (Wrage i in., 2001), jednak już stosunkowo dawno rozpoznano bakterie 

nitryfikacyjne, wykorzystujące związki organiczne jako źródło węgla i energii (Robertson i 

Kuenen, 1984, 1990). Przebieg heterotroficznej nitryfikacji jest bardzo podobny do przebiegu 

procesu autotroficznego, z tymi samymi produktami pośrednimi i końcowymi, jednak z 

udziałem innych enzymów (Wrage i in., 2001). W przypadku organizmów heterotroficznych 

w przemianie bierze udział oksydoreduktaza hydroksylaminy, będąca enzymem żelazowym 

niehemowym, w odróżnieniu od enzymów wielohemowych znajdowanych u autotrofów 

(Richardson i in., 1998).  

Bardzo często heterotroficzne mikroorganizmy nitryfikacyjne zdolne są także do 

jednoczesnego oddychania tlenowego i azotowego. Mogą więc realizować denitryfikację w 

warunkach tlenowych (Robertson i Kuenen, 1984, 1990), co w konsekwencji może prowadzić 

do pełnego usuwania azotu. Do mikroorganizmów odpowiedzialnych za prowadzenia 

heterotroficznej nitryfikacji i tlenowej denitryfikacji zalicza się między innymi: Paracoccus 

denitrificans, Pseudomonas stutzeri, Paracoccus (wcześniej zakwalifikowana jako 

Thiosphaera) pantotropha, Comamonas sp., Alcaligenes faecalis (Robertson i Kuenen 1984, 

1990, Patureau i in. 1997, Joo i in., 2005). 

Doniesienia literaturowe klasyfikują szybkość tych procesów jako zaniedbywalną (van 

Loosdrecht i Jetten 1998), inne jako mogącą mieć duże znaczenie w przemianach azotu 

Robertson i Kuenen 1984, Patureau i in. 1997), szczególnie przy wysokiej wartości C/N. 

Badania prowadzone w tlenowych testach porcjowych przy stosunku C/N równym 10, na 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

20 
 

wyizolowanej populacji Alcaligenes faecalis no.4 (Joo i in., 2005) wykazały wysoką 

szybkość utleniania amoniaku – 28,9 g N-NH4/m
3*h.  

 

2.1.5. Autotroficzna denitryfikacja 

Zaobserwowano, że ?itrosomonas europaea oraz ?itrosomonas eutropha wykazują 

zdolność prowadzenia denitryfikacji z wodorem jako donorem elektronów i azotynami jako 

akceptorami elektronów. Przy limitowanej obecności tlenu te mikroorganizmy mogą 

prowadzić zarówno proces nitryfikacji, jak i denitryfikacji, z wytworzeniem znaczących ilości 

N2O, NO lub N2 (Ritchie i ?icholas, 1972, Anderson i Levine, 1986, Bock i in., 1995, van 

Loodrecht i Jetten, 1998). Dowiedziono, iż także niektóre bakterie Nitrobacter wykazują 

zdolność redukowania azotanów(V) w warunkach anoksycznych, z wydzieleniem N2O jako 

produktu końcowego (Freitag i in., 1987). 

W badaniach prowadzonych na ?itrosomonas eutropha przez Bock i in. (1995) uzyskano N2O 

oraz N2 jako jedyne produkty końcowe przemian. Uzyskiwana szybkość tych przemian jest o 

rząd wielkości niższa niż dla konwencjonalnej reakcji nitryfikacji i denitryfikacji: 5*10-4 

(Anderson i Levine, 1986), 3*10-9 (Ritchie i ?icholas, 1972), 1,4* 10-5 g N/g smo*d (Bock i 

in. 1995). Wydaje się więc, że ten rodzaj aktywności ma charakter reakcji pobocznych, które 

zachodzą tylko w specyficznych warunkach i w procesach oczyszczania ścieków te 

przemiany nie odgrywają znaczącej roli. 

 

2.1.6. Beztlenowe utlenianie amoniaku (deamonifikacja) 

Dotychczas rozpoznano dwa mechanizmy utleniania amoniaku w warunkach 

beztlenowych, realizowane przez dwie odrębne grupy mikroorganizmów. Pierwszy, związany 

jest z możliwością pozyskiwania energii dla wzrostu przez tlenowe bakterie utleniające 

amoniak z rodzaju ?itrosomonas, także w warunkach beztlenowych. Możliwość ta związana 

jest z rolą, jaką pełnią tlenki azotu w przemianach metabolicznych tych bakterii (Schmidt i in.,  

2002). W przypadku niedoboru tlenu ?itrosomonas eutropha wykorzystują do utleniania 

amoniaku tlenek azotu(IV) lub powstający z jego redukcji tetratlenek diazotu (Schmidt i Bock, 

1997). Utlenianie amoniaku w tym przypadku zachodzi według równania:  


H3 + 
2O4 +2 H+ + 2e-              
H2OH+ H2O + 2
O 

Poza uwalnianym w wyniku tej przemiany tlenkiem azotu(II) powstaje hydroksylamina, która 

następnie ulega utlenieniu do azotanów(III), z kolei azotany(III) są w dalszej kolejności 

redukowane do azotu gazowego.  
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Występowanie tej ścieżki usuwania azotu uwarunkowane jest obecnością tlenku azotu(IV), 

który nie występuje w warunkach beztlenowych. W związku z tym realizacja procesu jest 

uzależniona od transferu NO2 ze stref tlenowych (Schmidt i in., 2002). Maksymalna szybkość 

tej sekwencji przemian wynosi 2 µmol/min*g białek (Szewczyk, 2005). 

Drugi mechanizm utleniania amoniaku w warunkach beztlenowych związany jest z 

metabolizmem nowo rozpoznanej grupy mikroorganizmów (bakterie Anammox) należących 

do Planctomycetales, preferujących azotany(III) jako akceptory elektronów (Jetten i in., 

1998). Pierwsze doniesienia o możliwości prowadzenia procesu przez te mikroorganizmy 

miały miejsce na początku lat 90-tych, w związku z uzyskaniem równoczesnego usuwania 

amoniaku i azotanów(V) w denitryfikującym złożu fluidalnym z produkcją azotu gazowego 

(Mulder i in., 1995). Dalsze badania pozwoliły na stwierdzenie, iż co najmniej 3 rodzaje 

Planctomycetales: Brocadia, Kuenenia i Scalindua zdolne są do prowadzenia tego procesu 

(Strous i in., 1998 i 1999, Schmid i in., 2000, Schmid i in., 2003, Dalsgaard i in, 2005). 

Najlepiej rozpoznane zostały gatunki Brocadia anammoxidans i Kuenenia stuttgartiensis, z 

których Brocadia anammoxidans charakteryzuje się niższą aktywnością, ale wyższą 

tolerancją na wysokie stężenia azotanów(III) (Jetten i in., 2001). 

Prawdopodobny mechanizm procesu ANAMMOX opisany w literaturze (Jetten i in., 2001, 

Schmidt i in., 2002, Jetten i in., 1998, Lindsay i in., 2001) opiera się na reakcji amoniaku, 

będącego donorem elektronu i hydroksylaminy, powstałej z redukcji azotanów(III). 

Hydroksylamina redukowana jest poprzez hydrazynę do azotu gazowego, a uzyskane podczas 

utleniania hydrazyny elektrony konieczne są dla uprzedniej redukcji azotanów(III) do 

hydroksylaminy. Obecność hydrazyny jako etapu pośredniego w procesie ANAMMOX 

potwierdzono w badaniach porcjowych prowadzonych dla Brocadia anammoxidans przy 

nadmiarze hydroksylaminy i amoniaku, w których obserwowano przejściową kumulację 

hydrazyny (Jetten i in., 2001). Sumarycznie, proces ANAMMOX z uwzględnieniem 

produkcji biomasy przebiega według równania: 


H4
+ + 1,32 
O2

- + 0,066 HCO3
- + 0,13 H+ 

  0,26 
O3
- + 1,02 
2 + 0,066 CH2O0,5
0,15 +2,03 H2O 

gdzie CH2O0,5�0,15 – wzór komórki Anammox 

Enzym odpowiedzialny za utlenianie amoniaku przez bakterie Anammox okazał się bardzo 

podobny do oksyreduktazy hydroksylaminy (HAO), obserwowanej u ?itrosomonas 

Europaea. HAO w przypadku wszystkich poznanych bakterii Anammox występuje wyłącznie 

wewnątrz obszaru ograniczonego błoną cytoplazmatyczną, nazwanego „anommoksozomem” i 

obejmującego ok. 30-60 % objętości komórki (Lindsay i in., 2001, Jetten i in, 2001, 
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Dalsgaard i in., 2005). Specyficzny charakter błony anamoksozomu, wyjątkowo szczelnej 

dzięki zawartości drabinkowych lipidów, pełni kluczową rolę w procesie ANAMMOX, nie 

dopuszczając do rozpraszania protonów i produktów pośrednich (Dalsgaard i in., 2005). 

W porównaniu do utleniania amoniaku w warunkach beztlenowych przez Nitrosomonas, 

proces ANAMMOX charakteryzuje zdecydowanie wyższa szybkość reakcji, którą określono 

na poziomie 3,6 mmol/g białek*h. Wysoka szybkość utleniania przez bakterie Anammox 

obserwowana była w szerokim zakresie temperatury i pH: dla pH = 6,4 – 8,3 oraz 

temperatury 20 – 43 oC (Schmidt i in, 2002). Niezależnie, w badaniach nad beztlenowym 

utlenianiem amoniaku w wodach morskich stwierdzono, iż permanentne występowanie w 

obecności bakterii Anammox bardzo niskich temperatur (4-6 oC, a nawet ujemnych), 

przesuwa optymalny dla nich zakres temperatur do wartości 12-15 oC (Dalsgaard i in., 2005). 

Inhibitująco w stosunku do przemian Anammox oddziałują wysokie stężenia tlenu 

rozpuszczonego oraz azotanów(III). Stężenie azotanów(III) w zakresie 5-10 mmol oraz tlenu 

powyżej 2 µmol hamuje zupełnie, ale odwracalnie utlenianie amoniaku w tej przemianie 

(Jetten i in., 1998, Schmidt i in, 2002). Optymalizacja wieloparametryczna metodą 

modelowania powierzchni odpowiedzi (Fernandez i in., 2011) wykazała, że głównymi 

parametrami wpływającymi na szybkość procesu jest temperatura, pH i stosunek stężenia 

wolnego amoniaku i kwasu azotowego(III). Z technologicznego punktu widzenia bardzo 

istotne znaczenie ma fakt, iż pomimo dużych szybkości przemian bakterie Anammox 

wykazują bardzo niską szybkość przyrostu, na poziomie 0,0027 1/h, a w konsekwencji czas 

podwojenia biomasy wynosi aż 11 dni (Strous i in., 1998, Jetten i in., 1998, Schmidt i in, 

2002). W związku z tym pojawiają się duże trudności w hodowli biomasy i realizowaniu 

procesu, który jednakże po okresie wpracowania zwykle charakteryzuje się wysoką 

wydajnością na poziomie 1-5 kg N/m3*d (van Loosdrecht i Salem, 2005).  

 

2.2. Technologiczne rozwiązania procesu biologicznego usuwania azotu 

2.2.1. Układy oparte na konwencjonalnych przemianach azotu 

 Konwencjonalna sekwencja przemian azotu, obejmująca autotroficzną nitryfikację i 

heterotroficzną denitryfikację może być realizowana w wielu różnych rozwiązaniach 

technologicznych. Za podstawowe kryterium podziału tych rozwiązań można uznać miejsce 

denitryfikacji w ciągu technologicznym, stąd wyróżnia się: 

• układy ze wstępną denitryfikacją, wyprzedzającą w stosunku do nitryfikacji, 

• układy z końcową denitryfikacją, realizowaną po nitryfikacji, 
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• układy z symultaniczną denitryfikacją, zachodzącą łącznie z nitryfikacją w jednym 

reaktorze, bez wydzielonych stref anoksycznych. 

Wspólną cechą rozwiązań ze wstępną denitryfikacją jest wykorzystanie związków 

organicznych zawartych w ściekach jako substratu dla denitryfikacji, podczas gdy w 

denitryfikacji końcowej wykorzystywany jest substrat endogenny lub substrat ze źródeł 

zewnętrznych. Stosowanie układów z końcowa denitryfikacją umożliwia pełną redukcję 

powstałych azotanów(V), a efektywność rozwiązań ze wstępną denitryfikacją jest 

ograniczona i uzależniona od stopnia recyrkulacji azotanów(V) do strefy anoksycznej. W 

strefach tlenowych tych układów może zachodzić denitryfikacja symultaniczna, niezależnie 

od procesów zachodzących w strefach anoksycznych.Konwencjonalne przemiany azotu mogą 

być realizowane w systemach jednoosadowych, w których stosowana jest wyłącznie jedna 

biomasa stanowiąca mieszaninę organizmów autotroficznych i heterotroficznych, a także w 

systemach wieloosadowych, eksploatowanych z rozdzielną biomasą. 

Systemy wieloosadowe dla usuwania azotu opierają się najczęściej na oddzieleniu procesów 

anoksycznych od tlenowych albo wydzieleniu procesu nitryfikacji z układu oczyszczania, 

poprzez rozdzielenie biomasy autotroficznej i heterotroficznej. Elementami systemów 

wieloosadowych mogą być zarówno reaktory osadu czynnego, jak i złoża biologiczne. 

Realizowanie takich systemów pozwala na pełniejsze uwzględnienie potrzeb poszczególnych 

funkcjonalnych grup mikroorganizmów i wyeliminowanie konkurencyjnych względem siebie 

wymagań procesowych. Możliwość dopasowania parametrów technologicznych oddzielnie 

dla wymagań poszczególnych procesów może doprowadzić do znacznego zmniejszenia 

kubatury reaktorów (Miksch i in., 2000, Oleszkiewicz, 1997). Przykłady takich rozwiązań 

przedstawiono na rys. 2.4. 

 

 
Rys. 2.4. Układy wieloosadowe z wydzieloną denitryfikacją w komorze osadu czynnego (a) i 
złożu zanurzonym (b) oraz wydzieloną nitryfikacją i denitryfikacją (c) 
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Jednak znaczna komplikacja układów technologicznych, utrudniająca eksploatację i 

skutkująca wysokimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi sprawia, iż systemy 

wieloosadowe nie są powszechnie stosowane (Oleszkiewicz, 1997). Najpopularniejszymi 

rozwiązaniami usuwania azotu w przemianach konwencjonalnych są jednoosadowe systemy 

osadu czynnego, pomimo problemów związanych z koniecznością wydłużenia wieku osadu 

oraz puchnięciem osadu, związanym z aktywnością bakterii nitkowatych. 

Pierwsze rozwiązania takich reaktorów biologicznych, łączące procesy utleniania związków 

organicznych, nitryfikacji i denitryfikacji zostały opracowane przez Ludzaka i Ettingera, z 

denitryfikacją wstępną oraz Wuhrmana, z denitryfikacją końcową (rys. 2.5). Proces Ludzaka i 

Ettingera wykazywał niewielką efektywność usuwania azotu – ok. 35 %, co było 

konsekwencją usuwania jedynie części azotanów(V) dopływających do strefy anoksycznej z 

osadem recyrkulowanym. Balakrishnan i Eckenfelder, a następnie Barnard zaproponowali 

modyfikację tego układu, polegającą na zastosowaniu recyrkulacji azotanów(V) ze strefy 

tlenowej do anoksycznej (Oleszkiewicz, 1997, Barnard, 1997 i 2000). Efektywność układu 

Wuhrmana zależy ściśle od podaży substratu organicznego w komorze anoksycznej, 

zlokalizowanej za komorą tlenową, stąd realizowane obecnie układy na jego bazie wymagają 

dodatku zewnętrznego źródła węgla organicznego. 

Rozwój wiedzy na temat procesu biologicznego usuwania fosforu spowodował w następnych 

latach powstanie wielu nowych konfiguracji rozbudowanych o strefę beztlenową, opartych na 

układzie Ludzaka-Ettingera. Zaproponowane przez Barnarda układy 5-fazowego i 3-

fazowego Bardenpho (rys.2.6) przewidują usuwanie C, N i P w jednym reaktorze z jedną 

biomasą.  

 
 
Rys. 2.5. Układy Wuhrmana (a), Ludzaka-Ettingera (b) oraz zmodyfikowany Ludzaka- 
Ettingera – MLE (c) 
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Rys. 2.6. Układy Bardenpho: 3-fazowy (a) i 5-fazowy (b) 

 

Bardenpho 5-fazowy pozwala na usuwanie azotu z wysoką efektywnością ze względu na 

występowanie zarówno denitryfikacji wstępnej, jak i denitryfikacji końcowej w różnych 

strefach tego samego reaktora. Dobre efekty uzyskuje się w tym układzie przy dawkowaniu 

zewnętrznego źródła węgla do 2 strefy anoksycznej (Barnard, 2000). Ze względu na 

wymaganą dużą pojemność reaktora 5-fazowego, w przypadku braku bardzo rygorystycznych 

wymagań dotyczących stężenia azotu w ściekach oczyszczonych, zwykle stosuje się układ 3-

fazowy.  

Wprowadzenie do systemów jednoosadowych procesu usuwania fosforu stworzyło problem 

obecności azotanów(V) w strefie beztlenowej, dopływających z osadem recyrkulowanym. 

Jednym z rozwiązań tego problemu, na bazie 3-fazowego Bardenpho, było zaproponowane w 

Uniwersytecie Cape Town skierowanie recyrkulacji osadu jedynie do komory anoksycznej, a 

następnie dodatkowe recyrkulowanie osadu pozbawionego azotanów(V) do komory 

beztlenowej (układ UCT). Problemy z kontrolą azotanów(V) spowodowały wprowadzenie 

modyfikacji (MUCT), polegającej na podziale komory anoksycznej na 2 odrębne (rys. 2.7). 

 

 

Rys. 2.7. Układy UCT (a) i MUCT (b) 

 

Innym rozwiązaniem pozwalającym na usunięcie azotanów(V) z osadu recyrkulowanego do 

strefy beztlenowej było wprowadzenie dodatkowej komory predenitryfikacji zastosowane po 

raz pierwszy w Johanesburgu (układ JHB rys. 2.8). Stosunkowo wysokie szybkości 

denitryfikacji endogennej w komorze predenitryfikacji, wynikające z wyższego niż w 

reaktorze stężenia suchej masy osadu, pozwalają na całkowite usunięcie azotanów(V) z 
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osadu. Modyfikacja tego układu (MJHB) zakłada doprowadzenie niewielkiej ilości ścieków z 

komory beztlenowej do komory predenitryfikacji (do 10 %Q), w celu zwiększenia szybkości 

redukcji azotanów(V) w tej komorze (Barnard, 2000). 

 

 

Rys. 2.8. Układy JHB (a) i MJHB (b) 

 

Dobre efekty usuwania azotu osiągane są przy stopniowym obciążaniu reaktora, np. w 

procesie STEPPE (rys. 2.9), w którym w początkowych strefach reaktora procesy mogą być 

prowadzone przy wysokim stężeniu osadu. Skrócony czas nitryfikacji w tym systemie 

powoduje, iż stosowany jest w przypadku braku rygorystycznych wymagań odnośnie 

efektywności usuwania azotu amonowego, szczególnie w warunkach niskich temperatur 

(Barnard, 1997). 

 

Rys. 2.9. Układ STEPPE 

 

Innymi rozwiązaniami pozwalającymi na prowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji w jednym 

reaktorze są reaktory cyrkulacyjne, np. reaktor typu Carrousel będący systemem rowów 

biologicznych, w których sposób rozmieszczenia aeratorów napowietrzających decyduje o 

powstawaniu stref anoksycznych. Wadą takich układów jest trudność w kontrolowaniu 

procesu, w związku z płynnością granic poszczególnych stref. Pełne usuwanie azotu, chociaż 

z niewielką efektywnością, można uzyskać również przy zastosowaniu biomasy osiadłej na 

złożach tarczowych. 
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Usuwanie azotu w systemach jednoosadowych może być wynikiem nie tylko wydzielenia 

odrębnych stref dla warunków tlenowych i anoksycznych, ale także zmienności tych 

warunków w czasie. W reaktorach przepływowych taki efekt jest osiągany poprzez 

przerywane napowietrzanie. Jednak najpopularniejszymi rozwiązaniami, wykorzystującymi 

taki sposób realizacji usuwania azotu są reaktory sekwencyjne SBR. W reaktorach tego typu 

(rys. 2.10a) stosowana sekwencja faz pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności 

usuwania związków biogennych. Podobną sekwencję przemian azotu można uzyskać w 

układzie o działaniu ciągłym, np. układ BIO-DENITRO, z wykorzystaniem 2 pracujących 

równolegle reaktorów biologicznych zasilanych naprzemiennie. Schemat działania takiego 

układu w 4-fazowym cyklu przedstawiono na (rys. 2.10b) 

 

Rys. 2.10. Układy sekwencyjne: SBR (a) i BIO-DE?ITRO (b) 

 

Niezależnie od stosowanego systemu, duży udział w usuwaniu azotu przypisuje się 

symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji (SND). W literaturze określenie SND funkcjonuje 

jako opis różnych zjawisk biochemicznych, prowadzących do zaistnienia nitryfikacji i 

denitryfikacji w tym samym czasie, w tej samej strefie reaktora. Efekty takie, obserwowane w 

wielu różnych konfiguracjach procesowych, przypisuje się także przemianom 

niekonwencjonalnym, tj. heterotroficznej nitryfikacji i tlenowej denitryfikacji oraz 

autotroficznej denitryfikacji, chociaż dominującą rolę odgrywają przemiany konwencjonalne 

(Littleton i in., 2003). Przyjmowane przez większość naukowców za właściwe określenie 

SND jest definiowane jako możliwość realizacji autotroficznej nitryfikacji i heterotroficznej 

denitryfikacji w wyniku równoczesnego zaistnienia w jednej objętości reaktora warunków 

tlenowych i beztlenowych (Rittman i Langeland, 1985, Watanabe i in. 1992). Definicja ta 
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opiera się na teorii mikrostref anoksycznych występujących w wewnętrznych warstwach 

biomasy osiadłej lub wewnątrz kłaczków osadu czynnego. Występujący wskutek oporów 

transportu tlenu w biomasie gradient stężenia tlenu, umożliwia zachodzenie nitryfikacji w 

zewnętrznych warstwach biomasy oraz denitryfikacji w warstwach wewnętrznych. 

Czynnikiem decydującym o wielkości gradientu, a więc warunkującym zachodzenie 

symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji jest stężenie tlenu w reaktorze. Poziom stężenia 

tlenu, optymalny dla SND, nie jest jednoznacznie określony, gdyż rzeczywisty dostęp 

mikroorganizmów do tlenu uzależniony jest nie tylko od średniego stężenia tlenu 

rozpuszczonego, ale także od jego transportu oraz struktury biomasy. W przypadku układów 

ze złożami biologicznymi istotna jest szybkość przenoszenia tlenu w złożu, uzależniona od 

ciśnienia cząstkowego tlenu w powietrzu nad złożem (Montusiewicz, 2002). Czynnikiem 

oddziałującym na efektywność SND jest także charakter i dostępność substratu organicznego, 

określana stosunkiem C/N (Chiu i in., 2007).  

W biomasie osiadłej, w zależności od stężenia tlenu w otoczeniu, wnikanie tlenu do wnętrza 

błony biologicznej skutkujące utlenianiem amoniaku, dotyczy zwykle zewnętrznej warstwy o 

grubości 50-150 µm (Schramm i in, 1997). Badania z użyciem mikroelektrod tlenowych 

wykazały obecność mikrostref anoksycznych już na głębokości 100-150 µm (Schramm i in, 

1997, Horn i Hempel, 1997). Występujące w rzeczywistych układach grubości błony 

biologicznej są znacznie większe, co potwierdza tezę o obecności SND w większości układów 

oczyszczania ścieków. Rozwiązaniem sprzyjającym wysokiej efektywności SND są reaktory 

z napowietrzaniem membranowym (Terada i in., 2003, Yamagiwa i in., 1998). W 

odpowiednich warunkach na powierzchni porowatej przegrody dostarczającej tlen może 

tworzyć się dwuwarstwowa błona biologiczna, w której mikroorganizmy nitryfikujące 

rozwijają się w środowisku najwyższego stężenia tlenu w pobliżu przegrody, natomiast 

organizmy denitryfikujące w zewnętrznej warstwie błony. W przypadku badań prowadzonych 

przez Terada i in. (2003) grubość błony sięgała 1600 µm, a penetracja tlenu dotyczyła 

warstwy o grubości 300-700 µm. 

W przypadku reaktorów osadu czynnego uznaje się, iż w zależności od wielkości kłaczków 

optymalne stężenie tlenu rozpuszczonego dla SND znajduje się w zakresie 0,2-0,8 g O2/m
3 

(Pochana i Keller, 1999, Dangcong i in. 2001, Munch i in., 1999, Rittman i Langeland, 1985). 

Obserwowano jednak wysoką efektywność denitryfikacji wewnątrz dużych kłaczków nawet 

przy stężeniu tlenu rozpuszczonego powyżej 1 g O2/m
3 (Satoh i in., 2003), a także poniżej 0,2 

g O2/m
3 (Zhao i in, 1999).  
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Udział SND w całkowitym usuwaniu azotu w rzeczywistych układach jednoosadowych 

ocenia się nawet na kilkadziesiąt procent. Podwyższona efektywność tego procesu towarzyszy 

układom z napowietrzaniem punktowym oraz dużej zawartości wolnorozkładalnych 

związków organicznych, np. olejów, w ściekach dopływających do oczyszczalni. W układzie 

Bardenpho 5-fazowym z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym udział SND w usuwaniu 

azotu wyniósł ok. 20 %, podczas gdy w podobnym układzie z napowietrzaniem aeratorami 

powierzchniowymi sięgał 50 % (Barnard, 2000). 

 

2.2.2. Układy oparte na niekonwencjonalnych przemianach azotu 

2.2.2.1. Skrócona nitryfikacja tzw. „ścieżka azotynowa” 

 Z technologicznego, jak również ekonomicznego punktu widzenia, w procesach 

usuwania azotu korzystne jest realizowanie jedynie nitritacji, w miejsce pełnej nitryfikacji, a 

następnie denitryfikowanie powstałych azotanów(III). Korzyści wynikające z takiego 

przebiegu sekwencji przemian biochemicznych opisywane są szeroko w literaturze (Turk i 

Mavinic, 1989, Surmacz-Górska i in., 1997, van Loosdrecht i Jetten, 1998, Hellinga i in., 

1998, Kim i in., 2003, van Loosdrecht i Salem, 2005). Dotyczą one mniejszego zużycia tlenu 

dla procesu nitryfikacji oraz mniejszego zapotrzebowania na węgiel organiczny dla 

denitryfikacji (rys. 2.11), a także mniejszego przyrostu biomasy, w stosunku do klasycznego 

układu nitryfikacja-denitryfikacja. Dodatkowo, denitryfikacja azotanów(III) jest 1,5-2 razy 

szybsza od denitryfikacji azotanów(V), co umożliwia skrócenie procesu anoksycznego 

(Szewczyk, 2005). 

 

Rys. 2.11. Schemat ideowy skróconej nitryfikacji 

 

Osiągnięcie „ścieżki azotynowej” poprzez zastosowanie czystych kultur bakterii utleniających 

amoniak jest trudne do zastosowania w rzeczywistych układach technologicznych. Konieczne 

jest zatem stworzenie takich warunków procesowych, które byłyby preferencyjne dla bakterii 
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utleniających amoniak, a jednocześnie skutkowałyby zahamowaniem wzrostu albo 

całkowitym wypłukaniem bakterii utleniających azotany(III). Od wielu lat trwają badania nad 

wpływem czynników, mogących powodować inhibicję utleniania azotanów(III). Badania te 

skupiają się głównie na osobnym lub skojarzonym działaniu wolnego amoniaku, temperatury, 

pH oraz tlenu rozpuszczonego. Najczęściej analizowana jest możliwość oddziaływania na 

mikroorganizmy utleniające azotany(III) poprzez zmiany pH, które powodują zaburzenie 

równowagi pomiędzy formami występowania amoniaku i w konsekwencji wzrost stężenia 

wolnego amoniaku (van Loosdrecht i Jetten, 1998). Wyniki badań Anthonisena (1976), który 

stwierdził wyższą wrażliwość ?itrobacter niż ?itrosomonas, w stosunku do wolnego 

amoniaku potwierdzone zostały w kolejnych doniesieniach literaturowych, wskazujących na 

pH w zakresie 7,5 – 8,5, jako inhibitujące nitratację (Abeling i Seyfried, 1992, Surmacz - 

Gorska i in., 1997, Jenicek i in., 2004). Związane z wartością pH stężenie wolnego amoniaku 

powoduje inhibicję nitratacji w zakresie od 0,1-1,0 g N/m3 do 10-150 g N/m3 (Sinha i 

Annachhatre, 2007). Powyżej górnej granicy tego zakresu hamowane są już oba etapy 

nitryfikacji. Abeling i Seyfried (1992) określili stężenie wolnego amoniaku ok. 5 g N/m3 jako 

optymalne, nie powodujące inhibicji utleniania amoniaku. Kim i in. (2003) zaobserwowali 

całkowite zahamowanie utleniania azotanów(III) w biofilmie już po przekroczeniu stężenia 

wolnego amoniaku 0,2 g N/m3.  

Osiągana poprzez zmiany pH i stężenia wolnego amoniaku skrócona nitryfikacja nie jest 

jednak procesem stabilnym w długim okresie czasu. W trakcie eksploatacji procesu następuje 

adaptacja mikroorganizmów i powrót pełnej nitryfikacji (Turk i Mavinic, 1989, Verstraete i 

in., 1977). W badaniach prowadzonych przez Ruiz i in. (2003) przy wysokim obciążeniu 

azotem amonowym, nie zaobserwowano kumulacji azotanów(III) w wyniku zmian odczynu. 

W szerokim zakresie pH = 6,45 – 8,95 uzyskiwano pełną nitryfikację, natomiast poza tym 

zakresem następowało zahamowanie obu etapów nitryfikacji. Dobre efekty w tych warunkach 

przyniosło natomiast limitowanie stężeniem tlenu rozpuszczonego. Przy poziomie tlenu ok. 

0,7 mg/l następowała kumulacja azotanów(III) na poziomie 65 % utlenianego amoniaku. 

Hamowanie nitratacji, związane z niższym powinowactwem do tlenu bakterii utleniających 

azotany(III) potwierdzone było w licznych badaniach (Turk i Mavinic, 1989, Hanaki i in, 

1990, Chuanga, 2007). Taki sposób osiągania skróconej nitryfikacji może dawać stabilne 

rezultaty w eksploatacji systemów skrócona nitryfikacja-denitryfikacja, gdyż denitryfikacja 

azotanów(III) dodatkowo obniża wzrost bakterii utleniających azotany(III) (van Loosdrecht i 

Jetten, 1998). 
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Bardzo istotnym parametrem stosowanym dla selekcji kinetycznej mikroorganizmów 

nitryfikacyjnych jest temperatura. Warunki spotykane zwykle w środowisku (5-20 oC) 

preferują w populacji bakterii nitryfikacyjnych wzrost bakterii utleniających azotany(III). 

Podwyższenie temperatury do wartości wyższych niż 15-20 oC powoduje różnicowanie 

szybkości wzrostu bakterii nitryfikacyjnych na korzyść mikroorganizmów utleniających 

amoniak (rys.2.12), sprzyjając wymywaniu bakterii utleniających azotany(III) (van 

Loosdrecht i Jetten, 1998, Hellinga i in, 1998, Szewczyk, 2005, Sinha i Annachhatre, 2007).  

 
Rys. 2.12. Wpływ temperatury na minimalny czas zatrzymania dla bakterii nitryfikacyjnych 
(Hellinga i in. 1998) 
 

Znaczny poziom kumulacji azotanów(III) obserwowano już w temperaturze 30 oC (Sinha i 

Annachhatre, 2007), a nawet 24 oC (Szewczyk, 2005). Z kolei Bougart i in. (2006) w reaktorze 

ze złożem zawieszonym w 30 oC uzyskiwali pełną nitryfikację, dopiero po zwiększeniu 

temperatury do 35 oC osiągnęli natychmiastowy i trwały efekt kumulacji azotanów(III). 

Optymalna temperatura dla procesu określana jest jako 30-40 oC, co jest podstawą 

prowadzenia opisanego poniżej procesu SHARON (Hellinga i in., 1998, van Kempen i in., 

2001, van Dongen i in. 2001, Mosquera-Corral i in., 2005). 

Istnieją również doniesienia dotyczące różnicy wrażliwości na światło bakterii prowadzących 

poszczególne etapy nitryfikacji, mogące doprowadzić do znacznej kumulacji azotanów(III) 

(Sinha i Annachhatre, 2007). 

 Spośród substancji chemicznych kilka charakteryzuje się bardzo silnym inhibitującym 

oddziaływaniem (silniejszym niż wolny amoniak) w stosunku do bakterii utleniających 

azotany(III). Należą do nich między innymi: chlorany, cyjanki, azydki i hydrazyna (Philips i 

in, 2002, Jooste i Vanleeuwen, 1993 Surmacz-Gorska i.in. 1996). Szczególnie w przypadku 
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chloranów doniesienia te wskazują na możliwość selektywnej inhibicji utleniania 

azotanów(III), chociaż istnieją badania potwierdzające ich inhibitujące działanie także na 

część bakterii utleniających amoniak. W przypadku niektórych inhibitujacyh związków, jak 

np. bromiany możliwa jest adaptacja mikroorganizmów i powrót do pełnej nitryfikacji (Sinha 

i Annachhatre, 2007). 

Proces Sharon  

Procesem wykorzystującym różnice wzrostu bakterii prowadzących nitritację i initratację w 

zakresie temperatur 30-40 oC, do osiągnięcia skróconej nitryfikacji, jest Single-reactor High 

Actively ammonia Removal Over Nitrite (SHARON). Wysoka szybkość wzrostu pozwala na 

selekcję mikroorganizmów przy prowadzeniu procesu z czasem zatrzymania ok. 1 doby, bez 

retencji osadu w układzie (Hellinga i in. 1998, van Loosdrecht i Jetten, 1998, Mulder i in. 

2001, van Loosdrecht i Salem, 2005). Niskie powinowactwo bakterii utleniających amoniak 

do amoniaku ogranicza zastosowanie procesu SHARON do systemów z wysokim stężeniem 

amoniaku (powyżej 500 gN/m3), w których wartością krytyczną nie jest stężenie amoniaku w 

odpływie (van Dongen i in, 2001). Wynikiem przemian w procesie SHARON jest bowiem 

mieszanina amoniaku i azotanów(III), zwykle tylko około połowy amoniaku jest utleniane. 

Proces opracowany został przez Hellinga i in. (1998) dla oczyszczania wód osadowych i 

posiada obecnie wdrożenia w pełnej skali. Kilkuletnia eksploatacja procesu w oczyszczalni 

Rotterdam-Dokhaven, pozwoliła na zmniejszenie strefy tlenowej w reaktorach biologicznych, 

natomiast w oczyszczalni w Utrechcie zastosowanie SHARON skutkowało wzrostem 

efektywności usuwania azotu z 65 % do 75 % (van Kempen i in., 2001). 

 

2.2.2.2. Proces A
AMMOX (Anaerobic Ammonia Oxidation) 

Beztlenowe utlenianie amoniaku wśród poznanych przemian azotu jest procesem bardzo 

korzystnym energetycznie. Potencjał termodynamiczny ANAMMOX jest równy -357 kJ/mol, 

podczas gdy dla nitryfikacji wynosi -275 kJ/mol (Jetten i in, 2001). Proces ten umożliwia 

pełne usunięcie azotu na drodze autotroficznej, co ma ogromne znaczenie w przypadku 

występującego powszechnie deficytu węgla organicznego w systemach oczyszczania 

ścieków. Ocenia się, iż w takich systemach technologicznych zastosowanie tego procesu 

doprowadziłoby do zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych o ok. 90 % (Jetten i in, 2001), 

związanych między innymi z ograniczeniem zapotrzebowania nitryfikacji na tlen. 

Realizacja beztlenowego utleniania amoniaku wymaga jednak dostarczenia azotanów(III) w 

odpowiednim stosunku molowym do amoniaku, w związku z tym musi być poprzedzona ich 

wytworzeniem. Preferowane dla prowadzenia procesu ANAMMOX są środowiska o 
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zróżnicowanym poziomie tlenu, umożliwiające koegzystencję bakterii tlenowych i 

beztlenowych, np. w poszczególnych warstwach biofimu. W badaniach nad procesem 

ANAMMOX udało się osiągnąć równoczesne utlenianie amoniaku do azotanów(III) oraz 

deamonifikację w różnego typu reaktorach (Helmer i in, 2001, Sliekers i in., 2002 i 2003, 

Third i in., 2001). W niskich stężeniach tlenu aktywne pozostawały zarówno tlenowe jak i 

beztlenowe utleniacze amoniaku, eliminując jednocześnie bakterie utleniające azotany(V). 

Przypuszcza się, iż bakterie utleniające azotany(V) przegrywają w konkurencji o tlen z 

?itrosomonas oraz konkurencję o azotany(III) z mikroorganizmami Anammox (Schmidt i in., 

2002). Innym rozwiązaniem zapewniającym podaż azotanów(III) dla procesu ANAMMOX 

jest oddzielne, wstępne prowadzenie skróconej nitryfikacji.  

 

2.2.2.3. Układy pełnego usuwania azotu 

W ostatnich latach w literaturze pojawiło się wiele doniesień dotyczących nowych 

możliwości osiągnięcia pełnego usunięcia azotu ze ścieków, testowanych w skali 

laboratoryjnej, a nawet w pełnej skali. Dotyczą one w większości pełnego autotroficznego 

usuwania azotu w warunkach tlenowych lub beztlenowych, w których akceptorem elektronów 

zamiast tlenu są azotany(III). Procesy te funkcjonują w literaturze pod wieloma nazwami 

własnymi między innymi: SHARON+ANAMMOX, CANON, OLAND czy tlenowa 

deamonifikacja, istnieje także wiele hipotez dotyczących mikroorganizmów w nie 

zaangażowanych oraz charakteru tych przemian. Szereg doniesień literaturowych wskazuje, iż 

większość tych procesów opiera się na przemianach Anammox, realizowanych w układach 

jedno lub dwustopniowych (van Loosdrecht i Salem, 2005, van der Star i in., 2007).  

Skrócona nitryfikacja + A
AMMOX 

Połączenie procesu ANAMMOX i skróconej nitryfikacji tworzy wysokoefektywny proces 

usuwania azotu, który wykazuje mniejsze zapotrzebowanie na tlen niż układy 

konwencjonalne (1,9 kg O2/ kg N, zamiast 4,6 kg O2/kg N), nie wymaga węgla organicznego i 

charakteryzuje się niską produkcją osadu (0,08 zamiast około 1 kg sm/kg N) (van Loosdrecht 

i Jetten, 1998). Układ taki można realizować prowadząc skróconą nitryfikację w tym samym 

(np. CANON) lub oddzielnym reaktorze (np. SHARON + ANAMMOX). Ze względu na to, iż 

niekonwencjonalne układy usuwania azotu stosowane były dotychczas głównie dla 

oczyszczania wód osadowych, charakteryzujących się wysokim stężeniem amoniaku oraz 

wysoką temperaturę, najczęściej stosowanym układem beztlenowego utleniania amoniaku jest 

SHARO
 + A
AMMOX (taki układ został opatentowany w 1997 roku przez van 

Loosdrechta i Jettena). 
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W przypadku wód osadowych z fermentacji nie jest konieczna kontrola procesu w celu 

uzyskania wymaganego stosunku amoniaku i azotanów(III) ok.1:1. Utlenienie połowy 

obecnego amoniaku występującego w tych wodach wywołuje spadek pH, hamujący dalszą 

nitryfikację (Jetten i in,., 2001): 


H4
+ + HCO3

– + 0,75 O2 → 0,5 
H4
+ + 0,5 
O2

– + CO2 + 1,5 H2O 

Prowadzone w Rotterdamie badania laboratoryjne (van Dongen i in, 2001) w układzie 

dwustopniowym: rektor przepływowy SHARON – reaktor porcjowy ANAMMOX wykazały 

bardzo wysoką efektywność usuwania azotu. W reaktorze SHARON, bez kontroli pH, 53 % 

amoniaku było utleniane do azotanów(III) z szybkością 1,2 kg N/m3*d. W reaktorze 

ANAMMOX azotany(III) usuwane były całkowicie, natomiast w odpływie obserwowano 

niewielkie ilości amoniaku. Szybkość usuwania azotu ogólnego wynosiła 0,75 kg N/m3*d, a 

wyliczony jednostkowy koszt usuwania azotu wyniósł 0,75 EUR/kg N i był niższy o ok. 2,5 – 

5,5 razy od kosztu określonego dla innych testowanych metod usuwania azotu z wód 

osadowych. 

W innych badaniach (Fux i in., 2002) prowadzonych także dla wód osadowych uzyskano 

całkowitą efektywność usuwania azotu na poziomie 90 %. W tym przypadku utlenianie 

amoniaku do azotanów(III) realizowano w tlenowym reaktorze przepływowym przy T = 30 
oC, gdzie 58 % amoniaku uległo utlenieniu do azotanów(III) z szybkością 0,35 kg N/m3*d, 

przy braku produkcji azotanów(V). Proces ANAMMOX realizowano w reaktorze porcjowym 

z szybkością 2,4 kg N/m3*d. W instalacji pilotowej z biomasą osiadłą na kształtkach Kaldness 

uzyskano wydajność procesu na poziomie 1,9 g N/m2*d (Cema i in., 2006), a w testach 

porcjowych z wykorzystaniem tej samej biomasy uzyskano maksymalną wartość 5,2 g 

N/m2*d, przy stymulacji procesu poprzez dodawanie azotanów(III) (Szatkowska i in., 2007).   

Badania prowadzone przez Gali i in. (2007) dla wód osadowych o stężeniu amoniaku 700-800 

g N/m3 służyły analizie porównawczej 2 metod nitritacji  jako pierwszego etapu usuwania 

azotu w układzie z procesem ANAMMOX. Zastosowano reaktor SHARON eksploatowany 

przy T = 33 oC i wieku osadu poniżej 2 doby oraz reaktor SBR, w którym hamowanie 

nitratacji uzyskiwano poprzez oddziaływanie poziomem pH i stężeniem amoniaku. W obu 

układach uzyskano stosunek amoniaku i azotanów(III) ok. 1:1, odpowiedni dla ANAMMOX. 

Kinetyka i stechiometria procesu nitritacji była podobna, z szybkością przemiany w 

warunkach ustabilizowanych - ok. 40 mg N/gsmo*h. Jednak ze względu na ograniczenia 

dotyczące hydraulicznego czasu zatrzymania, objętościowa wydajność procesu w SBR była 

zdecydowanie wyższa – 1,1 kg N/m3*d, w porównaniu do wartości 0,35 kg N/m3*d, 

uzyskiwanej w procesie SHARON. 
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Proces CA
O
 (Completely Autotrophic 
itrogen removal Over 
itrite). 

Proces ten opiera się na współdziałaniu tlenowych bakterii utleniających amoniak i bakterii 

Anammox w jednostopniowym reaktorze w warunkach limitowanego stężenia tlenu. Badania 

prowadzone przez Third i in, 2001 w 2 typach reaktorów (SBR i chemostat) wykazały 

efektywność usuwania azotu na poziomie 92 % przy szybkości procesu 0,12 kg N/m3*d. 

Zmiany stężenia amoniaku w dopływie skutkujące zwiększeniem stężenia tlenu 

rozpuszczonego prowadziły jednak do rozwinięcia populacji ?itrobacter i ?itrospira, a w 

konsekwencji do spadku efektywności usuwania azotu do 57 %. Przy kontroli stężenia tlenu 

(Sliekers i in., 2002) nie obserwowano obecności bakterii utleniających azotany(III). Azot 

przekształcany był głównie do N2 (85 %), w pozostałej części do azotanów(V) usuwanych na 

drodze autotroficznej denitryfikacji. W reaktorze cyrkulacyjnym (typu air-lift) uzyskano 

zdecydowanie wyższe szybkości procesu CANON, dochodzące do 0,12 kg N/m3*d (Sliekers i 

in., 2003). 

Proces OLA
D 

Oxygen Limited Autotrophic Nitrifcation-Denitrifcation (OLAND) został zaproponowany 

jako nowy, jednostopniowy proces usuwania azotu w warunkach limitowania tlenu 

rozpuszczonego, nie wykazujący zapotrzebowania na substrat organiczny (Kuai i Verstraete, 

1998). Przemianę, obserwowaną w biomasie nitryfikującej w Gent (Belgia) rozpoznano jako 

całkowicie autotroficzne utlenianie amoniaku do azotu gazowego, związane z aktywnością 

tlenowych bakterii utleniających amoniak. Osiągnięto szybkość usuwania azotu na poziomie 

16 mg N/gsmo*d, zmniejszając zapotrzebowanie na tlen o ponad 60 %. Późniejsze badania 

realizowane dla procesu OLAND w nitryfikujących złożach tarczowych przez Pyneart i in. 

(2003) wskazały jednak na usuwanie azotu będące wynikiem współdziałania bakterii 

?itrosomonas i beztlenowych bakterii utleniających amoniak, spokrewnionych z Kuenenia 

Sttutgartiensis. Podczas powyższych badań uzyskano efektywność usuwania azotu średnio 89 

%, z N2 jako głównym produktem końcowym. Proces zachodzi według równania (Windey i 

in., 2005): 


H3 +  0,85 O2 → 0,11 
O3 + 0,44 
2 + 0,14 H+ + 1,43 H2O 

 

Tlenowa deamonifikacja 

Podobnych do powyżej opisywanych obserwacji dokonano w oczyszczalni w Meternich 

k.Hanoweru, gdzie również uznano, iż za pełne usuwanie azotu odpowiadają bakterie 

nitryfikacyjne. Proces ten nazwano tlenową deamonifikacją (Hippen i in., 1997). Podobnie, 

jak w przypadku procesu OLAND prowadzone później badania (Helmer i in., 2001) 
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wskazały, iż za przemiany w biofilmie przypisywane bakteriom nitryfikacyjnym 

odpowiedzialne są mikroorganizmy Anammox. 

 

Zważywszy na mnogość proponowanych rozwiązań podjęto próbę ich usystematyzowania. 

Poniżej przedstawiono systematykę przemian zaproponowaną przez van der Star i in., 2007 

(tab. 2.5). 

 

Tab. 2.5.  Systematyka rozwiązań opartych na Anammox według van der Star i in. (2007) 

Proponowana nazwa 
Źródło 

azotanów(III) 

azwa funkcjonująca w literaturze 

Proces  
nitritacja- ANAMMOX  
w 2 reaktorach 

nitritacja 
SHARON-ANAMMOX  
2-stopniowy OLAND  
2-stopniowa deamonifikacja  

Proces  
nitritacja- ANAMMOX 
w pojedynczym reaktorze 

nitritacja 

Tlenowa deamonifikacja  
OLAND  
CANON  
Tlenowa/anoksyczna deamonifikacja  
Deamonifikacja  
SNAP  
DEMON  
DIB  

Proces  
denitryfikacja- 
ANAMMOX 
w pojedynczym reaktorze 

denitryfikacja 
ANAMMOX  
DEAMOX  

DENAMMOX  

 
W ostatnich latach uruchomiono pierwsze reaktory pełnoskalowe oparte na przemianie 

skrócona nitryfikacja-ANAMMOX. W Rotterdamie (van der Star i in., 2007), w 

dwustopniowym reaktorze SHARON-ANAMMOX o objętości 70 m3 osiągnięto szybkość 

przemiany na poziomie powyżej 9 kgN/m3*d, co jest wartością wyższą od podawanych 

maksymalnych szybkości osiąganych w skali pilotowej. Czas podwojenia biomasy wyniósł 9-

17 dób, co jest zgodne z wcześniejszymi wynikami badań testowych. Innym, pracującym w 

pełnej skali układem jest jednostopniowy reaktor DEMON w Strass (Austria) (Wett, 2006). 

Wykazane w trakcie eksploatacji obniżenie zużycia energii na napowietrzanie przekroczyło 

70 %. Głównym problemem związanym z rozruchem reaktorów tego typu pozostaje jednak 

bardzo długi czas wpracowania, związany z bardzo niskim przyrostem bakterii Anammox. W 

przypadku reaktora w Strass okres ten wyniósł 2,5 roku (Wett, 2006).  
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2.3. Uwarunkowania eksploatacyjne decydujące o efektywności denitryfikacji w 

systemach jednoosadowych do zintegrowanego usuwania C, 
 i P, ze wstępną 

denitryfikacją 

2.3.1. Ilość i charakter substratu organicznego i jego pozyskiwanie 

W układach do zintegrowanego usuwania C, N i P kryterium warunkującym wysoką 

efektywność biologicznego usuwania azotu (w odniesieniu do denitryfikacji) oraz fosforu jest 

ilość substratu organicznego. Z biochemicznego punktu widzenia, kluczową rolę odgrywa w 

tym przypadku charakterystyka jakościowa ścieków, w szczególności struktura materii 

organicznej w nich zawartej. Bezpośredniemu wykorzystaniu przez biomasę może podlegać 

jedynie część związków organicznych, w przypadku bakterii nadmiarowo akumulujących 

fosfor – jedynie lotne kwasy tłuszczowe, a w odniesieniu do bakterii denitryfikacyjnych – 

także węglowodany, alkohole i aminokwasy (Trela J., 2000).  

Szacunkowe zapotrzebowanie na substrat dla biologicznego usuwania fosforu wynosi 6-10 g 

ChZT (w postaci LKT)/g P, natomiast dla denitryfikacji 3-5 g ChZT (w postaci 

łatworozkładalnych związków organicznych)/g N-NO3 (Oleszkiewicz, 2006). W przebiegu 

denitryfikacji, w zależności od stopnia redukcji substratu, wymagany stosunek ChZT/N może 

osiągać wartości nawet powyżej 7 (Szewczyk, 2005). W związku z tym dokładne rozpoznanie 

charakteru dostępnego substratu ułatwia właściwe nim gospodarowanie, a także decyduje o 

ewentualnej konieczności jego pozyskiwania. 

Charakterystyka substancji organicznych zawartych w ściekach opiera się na powszechnie 

zaakceptowanym w modelach osadu czynnego (IWA, 2000) podziale materii organicznej na 

frakcje ChZT. Podział zaproponowany w modelu osadu czynnego IAWQ nr 2 (Henze i in, 

1995), odnoszący się głównie do stopnia dyspersji oraz możliwości wykorzystania substancji 

organicznej przez biomasę, przedstawia następujący zapis: 

 
ChZT = SA + SF + SI + XS + XI + XH + XPAO + XPHA + XAUT 

 

gdzie:     SA – stężenie lotnych kwasów tłuszczowych, 

               SF – stężenie łatworozkładalnych biologicznie związków organicznych, 

               SI – stężenie nierozkładalnych biologicznie, rozpuszczonych związków 

organicznych, 

               XS – stężenie wolnorozkładalnych biologicznie, nierozpuszczonych związków 

organicznych, 
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    XI – stężenie nierozkładalnych biologicznie, nierozpuszczonych związków 

organicznych, 

               XH – stężenie masy organicznej organizmów heterotroficznych, 

               XPAO – stężenie masy organicznej organizmów akumulujących fosfor, 

               XPHA – stężenie zgromadzonych w komórkach polihydroksyalkanianów, 

               XAUT – stężenie masy organicznej organizmów autotroficznych. 

 

Zważywszy na to, iż zazwyczaj frakcje SA oraz SF traktowane są łącznie jako rozpuszczone 

łatworozkładalne związki organiczne (SS), stężenia XPAO, XPHA i XAUT są pomijalnie małe, 

natomiast frakcja organizmów heterotroficznych włączana jest do frakcji wolnorozkładalnej, 

charakterystyka związków organicznych obejmuje najczęściej 4 główne frakcje:  

ChZT = SS + SI + XS + XI  
 

W surowych ściekach komunalnych ilość łatworozkładalnych związków organicznych (Ss), 

najkorzystniejszych z punktu widzenia procesów usuwania N i P, jest zwykle niewielka, a 

zdecydowana większość substratu występuje w postaci zawieszonej. Wykorzystanie 

rozkładalnego substratu w zawiesinie (Xs) zależy od szybkości hydrolizy, zachodzącej już w 

trakcie transportu ścieków siecią kanalizacyjną i w dalszej kolejności podczas procesów 

technologicznych. Głównie od rozległości sieci kanalizacyjnej i jej konfiguracji (np. 

obecności przepompowni) oraz temperatury ścieków zależy szybkość hydrolizy, a w 

konsekwencji udział frakcji łatworozkladalnej w całkowitym ChZT. Jedynie w niewielu 

przypadkach wielkość tej frakcji pozwala na wysokoefektywne usuwanie azotu i fosforu na 

drodze biologicznej. Zestawienie wielkości poszczególnych frakcji ChZT w ściekach 

komunalnych w różnych warunkach klimatycznych zawiera tab. 2.6. 
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Tab. 2.6. Wielkości frakcji ChZT w ściekach komunalnych 

 

ChZT ChZTs SS XS SI XI XH 

Literatura g O2/m
3 g O2/m

3 SA SF % % % % 
% 

Nowy Targ 
- Polska 

ścieki 
surowe 

ścieki po 
sed. 

797,4 
1137,6 
456,9 
563,2 

- 

18,2 
19,0 
24,0 
23,8 

33,9 
32,4 
60,0 
58,1 

47,9 
48,6 
16,0 
18,1 

- Styka W.,  2004 

Rostock – Niemcy 953 261 19 15 - - - Naidoo i in. 1998 
Koblencja – Niemcy - - 10 61,5 3,5 10 15 Wichern i in. 2001 

Hildesheim – Niemcy - - 
16 (1995 r) 
17 (1997 r) 

49 
54 

11 
7 

15 
13 

9 
9 

Wichern i in. 2001 

Duderstadt – Niemcy - - 16 57 3 14 10 Wichern i in. 2001 

Niemcy - - 4 44 21 22 8 
Almeida i Butler 

2002 
Brno – Czechy  250 100 10 29 - - - Naidoo i in. 1998 

Węgry 
ścieki po 

sed. 
350 - 29 42 9 20 - Cokgor i in., 1998 

Dania 600 - 0-8,3 58-92 - - 
3,3-
16,7 

Hvited-Jacobsen i in. 
1998 

Dania 
ścieki 

surowe 
- - 20 40 2 18 20 Henze, 1992 

Dania 
ścieki po 

sed. 
515 - 24 49 8 19 - Cokgor i in., 1998 

Berwick – W. Brytania 913 466 - - - - - Naidoo i in. 1998 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
220 - 32 46 11 11 - Cokgor i in., 1998 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
250 - 11 53 20 9 7 Kapelar i Gujer 1992 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
430 - 7 60 10 8 15 Kapelar i Gujer 1992 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
325 - 8 55 12 10 15 Kapelar i Gujer 1992 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
190 - 10 56 8 26 - Siegrist i in. 1995 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
250 - 10 58 8 24 - Siegrist i in. 1995 

Szwajcaria 
ścieki po 

sed. 
360 - 16 40 10 9 25 Cokgor i in., 1998 

Szwajcaria - - 13-18 55 20 
6-
12 

- 
Almeida i Butler 

2002 

 Szwajcaria - - 14 47 9 8 22 
Sollfrank i Gujer, 

1991 
Neugut-Duebendorf               

Szwajcaria 
- - 

10 
10 

55 
60 

6 
6 

20 
15 

9 
9 

Koch i in.  2000 

Zurich-Werdholzli                
Szwajcaria 

- - 10 55 6 20 9 Koch i in.  2000 

Zurich-Glatt                          
Szwajcaria 

- - 10 50 6 25 9 Koch i in.  2000 

Tuffenwies                           
Szwajcaria 

- - 10 55 6 20 9 Koch i in.  2000 

Holten - Holandia 516 - 13,8 27,7 37,2 4,7 16,6 - 
van Veldhuizen       

i  in. 1999 
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Crespieres - Francja 549 214 7 - - - - Naidoo i in. 1998 
Morainvilliers – Francja 344 166 15 - - - - Naidoo i in. 1998 

Boran – Francja 707 400 10 - - - - Naidoo i in. 1998 
Plaisir – Francja  691 206 11 - - - - Naidoo i in. 1998 

Francja 
ścieki po 

sed. 
450 - 33 44 10 13 - Lesouef  i in. 1992 

Orense – Hiszpania  407 132 14 25 - - - Naidoo i in. 1998 

Hiszpania 
ścieki po 

sed. 
340 - 18 33 9 25 15 De la Sota i in. 1994 

Costa do 
Estoril -

Portugalia 

 
555  25,7 - - - 13,6 

Almeida i Butler  
2002 

Atakoy  
Istambuł-

Turcja 

ścieki 
surowe 

ścieki po 
sed. 

425 
220 

120 
120 

26 
50 

62 
38 

2 
5 

10 
7 

- 
- 

Orhon i in., 2002 

Kadikoy -
Turcja 

ścieki 
surowe 

 
ścieki po 

sed. 

587 
 

444 

183 
 

183 

8,8  
(OUR) 

12,9 
(NUR) 

 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Cokgor i in. 1998 

RPA 

ścieki 
surowe 

ścieki po 
sed. 

530 
370 

- 
20 
28 

62 
60 

5 
8 

13 
4 

- 
- 

Ekama i in 1986 

RPA 

ścieki 
surowe 

 
ścieki po 

sed. 

- - 
8-10 

 
1-14 

4,8-
22,5 
6-

31,5 

50-77 
 

45-85 

4-
10 
 

5-
20 

7-
20 
 

0-
10 

0 
 

0 

Rossle i Pretorius 
2001 

RPA 

ścieki 
surowe 

ścieki po 
sed. 

- - 
25 
38 

53 
46 

7 
12 

15 
4 

- 
- 

Wentzel i Ekama 
1997 

 

Występujący powszechnie w oczyszczalniach ścieków komunalnych niedobór związków 

węgla dla procesów usuwania azotu i fosforu musi być uzupełniany przez efektywniejsze 

wykorzystanie wewnętrznych źródeł substratu, obejmujących substancje zawarte w ściekach i 

osadach lub zastosowanie źródła zewnętrznego. W przypadku denitryfikacji najbardziej 

korzystnym rozwiązaniem, zarówno z technologicznego, jak i ekonomicznego punktu 

widzenia, jest racjonalne gospodarowanie i dystrybucja substratu wewnętrznego. Uznaje się, 

iż wyższe szybkości denitryfikacji uzyskiwane są przy wykorzystaniu produktów fermentacji, 

niż substratów syntetycznych (Moser-Engeler i in., 1998). 

W praktyce eksploatacyjnej, uzupełnienie niedoboru substratu organicznego 

uzyskiwane jest w pierwszej kolejności na drodze hydrolizy i kwaśnej fermentacji osadów 

wstępnych, a w dalszej na drodze hydrolizy i dezintegracji osadu nadmiernego. 
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2.3.1.1. Hydroliza i fermentacja kwaśna ścieków i osadów 

Hydroliza, jako przemiana spontaniczna i nie wymagająca zaszczepiania jest 

procesem powszechnym, zachodzącym w tlenowych obecności, jak również przy braku tlenu. 

W procesie tym białka są rozkładane do aminokwasów, węglowodany do cukrów prostych, 

lipidy do glicerolu i kwasów tłuszczowych, pod wpływem enzymów zewnątrzkomórkowych, 

zwanych ogólnie hydrolazami. 

Szybkość procesu opisywana jest jako reakcja pierwszego rzędu w odniesieniu, kolejno, do 

substancji rozpuszczonych i zawieszonych (Henze i in., 2002): 

ShS,V Skr ⋅=
 

 ShXS,V Xkr ⋅=
   

gdzie:   rV,S, rV,XS,  - szybkości hydrolizy, 
 kh - stała hydrolizy 
 

z różnymi wartościami stałych hydrolizy dla zawiesin i substancji rozpuszczonych oraz 

różnych warunków prowadzenia procesu (tab. 2.7 i 2.8). 

Stan nasycenia, w którym biomasa posiada maksymalną zdolność hydrolizy opisywana jest 

wyrażeniem: 

( ) B
BSX

BS
hXXS,V X

X/XK

X/X
kr ⋅

+
⋅=

  

gdzie:  khX - stała hydrolizy,  
KX - stała hydrolizy w stanie nasycenia,   
XB - frakcja ChZT biomasy 

 

Tab. 2.7. Przedziały zmienności stałych hydrolizy dla poszczególnych rodzajów polimerów 
organicznych (Gavala i in., 2003) 

 Stała hydrolizy 
kh, d

-1 

Białka 0,02 – 0,03 0,015 – 0,075 

Celuloza 0,04 – 0,13 - 

Węglowodany - 0,025 – 0,2 

Tłuszcze 0,08 – 1,70 0,005 – 0,010 
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Tab. 2.8.  Stałe hydrolizy substancji organicznych w różnych warunkach procesowych (Henze 
i in., 2002) 

Warunki prowadzenia 
procesu  

Stała hydrolizy  

kh (substancje 
rozpuszczone) 

d-1 

kh 
(zawiesiny) 

d-1 

khX 
 

kg/kg*d 

KX 

 
kg/kg 

Tlenowe 3 – 20 0,6 – 1,4 0,6 – 1,4 0,02 – 0,05 

Anoksyczne 1 – 15 0,15 – 0,4 0,15 – 0,4 0,02 – 0,05 

Beztlenowe  2 - 20 0,3 – 0,7 0,3 – 0,7 0,02 – 0,05 

 

 

Produkty hydrolizy, pobierane następnie przez komórki bakterii acidogennych i 

przekształcane są głównie do lotnych kwasów tłuszczowych, alkoholi i produktów 

gazowych(CO2 i H2) w procesie fermentacji kwaśnej. Proces ten prowadzą zarówno względne 

beztlenowce, jak i bezwzględne beztlenowce z rodzajów Aerobacter, Clostridium, 

Escherichia, Streptococcus, Micrococcus, Pseudomonas, Flavobacterium.  

 

Pierwsze urządzenie służące do hydrolizy i kwaśnej fermentacji osadu wstępnego 

uruchomiono już pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku w Kelowna w Kolumbii Brytyjskiej. 

Obecnie, urządzenia realizowane w oparciu o 4 podstawowe schematy rozwiązań, 

stosowanych w strumieniu bocznym (rys. 2.13.), tj.:   

• aktywne osadniki wstępne (układ A), 

• fermentery z pełnym wymieszaniem (układ B), 

• zagęszczacze grawitacyjne (układ C), 

• układy dwustopniowe, wykorzystujące fermenter oraz zagęszczacz grawitacyjny 

(układ D), 

które przewidywane są standardowo w ciągu technologicznym oczyszczalni do usuwania 

związków biogennych w Europie, USA, Kanadzie, RPA czy Australii (Barnard, 2000). 

Podstawowym parametrem projektowym i eksploatacyjnym tych układów jest wiek osadu, 

który najczęściej oscyluje pomiędzy wartościami 4 – 8 dób. W związku z tym, iż optymalnym 

momentem dla pozyskiwania łatworozkładalnych substancji organicznych jest końcowa faza 

fermentacji kwaśnej, eksploatacja może wymagać konieczności stworzenia warunków 

niesprzyjających bakteriom metanowym i podwyższenia potencjału redox. 
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Rys. 2.13. Typowe układy technologiczne hydrolizy i fermentacji kwaśnej osadu wstępnego 

 

Innym, obiecującym kierunkiem badań nad pozyskiwaniem substratu ze źródeł wewnętrznych 

jest zastosowanie fermentacji w głównym ciągu technologicznym, zamiast fermentacji osadu 

wstępnego w ciągu bocznym (Banister i Pretorius, 1998). 

 

2.3.1.2. Hydroliza i dezintegracja osadu wtórnego 

 Rozwiązaniem alternatywnym dla hydrolizy osadu wstępnego jest hydroliza osadu 

wtórnego, prowadzona na całkowitym strumieniu lub jego części. Produkcja substratu 

organicznego obserwowana w tym procesie jest jednak zdecydowanie niższa, niż w 

przemianach osadu wstępnego (Andreasen i in., 1997). Zdecydowanie lepsze rezultaty 

osiągane są przy zastosowaniu procesu dezintegracji, polegającego na uprzednim niszczeniu 

struktur komórkowych osadu i stosowanego w oczyszczalniach ścieków głównie dla 

minimalizacji negatywnych mechanizmów w procesie stabilizacji osadu. Zlokalizowanie 

modułów dezintegracji w odpowiednich punktach ciągu technologicznego (rys. 2.14.) 

zwiększa ilość substratu organicznego dostępnego dla przemian biologicznego oczyszczania.  
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Rys. 2.14. Schemat dezintegracji osadu nadmiernego i recyrkulowanego 

 

Mechanizm dezintegracji może zostać osiągnięty wieloma metodami, które wstępnie można 

podzielić na fizyczne, mechaniczne, chemiczne i biologiczne (rys. 2.15.) 

 

 
 

Rys. 2.15. Systematyka metod dezintegracji osadu 
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2.3.2. Konfiguracja reaktora biologicznego 

 Kluczową rolę w przebiegu denitryfikacji w reaktorach ze wstępną denitryfikacją 

odgrywa stopień recyrkulacji wewnętrznej oraz udział strefy anoksycznej w objętości 

reaktora. Ilość azotanów(V) zawracanych za pomocą systemu recyrkulacji ze strefy tlenowej 

do strefy anoksycznej determinuje w sposób bezpośredni maksymalną efektywność procesu 

(rys.2.16). 

W większości oczyszczalni w Polsce opartych na takim systemie biologicznego oczyszczania 

stosowany jest zazwyczaj stopień recyrkulacji na poziomie nie przekraczającym 400 %. Taki 

sposób eksploatowania reaktorów pozwala na osiąganie efektywności denitryfikacji, na 

poziomie ok. 80 %. Podwyższenie stopnia recyrkulacji wiązałoby się ze znacznym wzrostem 

kosztów eksploatacyjnych, jak również możliwością przedostawania się dużych ilości tlenu 

rozpuszczonego do komory anoksycznej.  

W rzeczywistości, występowanie procesu symultanicznej denitryfikacji w strefach tlenowych, 

jak również możliwość denitryfikacji w osadnikach wtórnych, umożliwiają osiąganie 

znacznie wyższych efektywności procesu. 
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Rys. 2.16. Zależność efektywności denitryfikacji od stopnia recyrkulacji wewnętrznej 
 

 

Stosowanie wysokiego stopnia recyrkulacji nie zawsze przekłada się w sposób bezpośredni na 

efektywność redukcji azotanów(V), nawet przy nadmiarze substratu organicznego. Zbyt mała 

kubatura strefy anoksycznej może nie pozwolić ma całkowitą redukcję azotanów(V) w tej 

strefie. W związku z tym, wielkość strefy anoksycznej określana zwykle jako stosunek VD/VR 

(VD – objętość stref anoksycznych w reaktorze, VR – suma objętości stref anoksycznych i 
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tlenowych w reaktorze) powinna uwzględniać ilość azotanów(V) koniecznych do 

zredukowania w danym układzie technologicznym. Według niemieckich wytycznych 

projektowych ATV DVWK A 131 P udział objętości stref denitryfikacji w objętości reaktora 

nie powinien wykraczać poza zakres 20-50 %, w zależności od ilości azotanów(V) 

przypadających na ilość biologicznie rozkładalnych związków organicznych dopływających 

do reaktora. Przyjmując takie założenia, w większości oczyszczalni dużej i średniej wielkości 

w Polsce należałoby stosować VD/VR na poziomie 50 %. 

 

2.3.3. Gospodarowanie wodami osadowymi 

 Znaczący wpływ na warunki pracy oczyszczalni oraz efektywność procesów 

oczyszczania ścieków ma sposób postępowania z odciekami powstającymi w linii przeróbki 

osadów ściekowych, w szczególności wodami osadowymi. Decydująca o ilości tych wód oraz 

ich charakterystyce jakościowej jest konfiguracja układu przeróbki osadów oraz zastosowane 

w nim urządzenia.  

Budzące duże zainteresowanie metody przeróbki osadów, nie powodujące powstawania wód 

osadowych, takie jak: kompostowanie, stabilizacja wapnem, suszenie termiczne i termiczne 

utlenianie surowego osadu (Oleszkiewicz, 2006), znalazły dotychczas niewielkie zastosowanie 

w polskich oczyszczalniach ścieków. W dalszym ciągu dominują układy obejmujące 

stabilizację i higienizację osadów oraz zmniejszenie ich objętości, w procesach zagęszczania i 

odwadniania. Generują one duże ilości wód osadowych, zwykle w kilku odrębnych 

strumieniach o zdecydowanie odmiennej charakterystyce. W typowym układzie 

technologicznym dużej oczyszczalni, w którym osady wstępne i wtórne zagęszczane są 

oddzielnie, powstają:    

 

• wody z zagęszczania grawitacyjnego osadu wstępnego, zawierające duży ładunek 

związków organicznych, w tym wysoki udział lotnych kwasów tłuszczowych, przy 

jednoczesnym stosunkowo niskim stężeniu związków azotu i fosforu, 

 
• wody z zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, zawierające niższy, niż 

wody z zagęszczania osadu wstępnego ładunek ChZT, wynikający głównie z 

obecności związków refrakcyjnych i nierozkładalnego biologicznie zawieszonego 

ChZT; stężenia związków azotu i fosforu nie odbiegają od wartości obserwowanych w 

ściekach surowych, 
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• wody z odwadniania osadu przefermentowanego, charakteryzujące się 

najwyższymi stężeniami zanieczyszczeń, pochodzących głównie z rozkładu komórek 

w procesie stabilizacji – związki organiczne, w większości biologicznie 

nierozkładalne oraz bardzo duży ładunek azotu, głównie w postaci amonowej. 

 

W praktyce eksploatacyjnej, w zdecydowanej większości oczyszczalni ścieków w Polsce 

połączone strumienie wód osadowych kierowane są do linii technologicznej oczyszczania 

ścieków i mieszane ze ściekami surowymi. Stosowanie takiego rozwiązania prowadzi do 

znacznego zwiększenia obciążenia reaktorów biologicznych ładunkiem zanieczyszczeń, 

głównie azotu i fosforu. Udział ładunku azotu amonowego wprowadzonego w ten sposób do 

układu oczyszczania szacowany jest w oczyszczalniach ścieków w Polsce na 5 - 25 % 

całkowitego ładunku w dopływie (Ryzińska 2006). Negatywne oddziaływanie wód 

osadowych nie wynika tylko ze wzrostu ładunku koniecznego do usunięcia w procesach 

biologicznego oczyszczania, ale także z pogorszenia relacji pomiędzy zawartością związków 

biogennych i biologicznie dostępnego substratu organicznego.  

W okresie obowiązywania bardziej liberalnych wymagań wspólne oczyszczanie ścieków i 

wód osadowych nie powodowało większych problemów technologicznych. Obecnie 

obowiązujące, zdecydowanie ostrzejsze wymagania odnośnie usuwania związków azotu i 

fosforu w dużych i średniej wielkości oczyszczalniach wymusza wdrożenie rozwiązań 

minimalizujących wpływ wód osadowych na procesy usuwania związków biogennych. 

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem problemu wód osadowych jest ich oczyszczanie w 

ciągu bocznym. Wśród procesów znajdujących zastosowanie w oczyszczaniu tych wód 

wymienia się, zarówno metody fizyko-chemiczne, jak i biologiczne, których systematyka 

została przedstawiona na rys. 2.17. 
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Rys. 2.17.  Systematyka głównych metod oczyszczania wód osadowych (Styka i Beńko, 2007) 
 

Analizy porównawcze kosztów usuwania azotu w różnych procesach prowadzone między 

innymi przez STOWA wskazują na zdecydowana przewagę metod biologicznych (van 

Loosdrecht i Salem, 2005), opierających się w głównej mierze na niekonwencjonalnych 

przemianach biochemicznych azotu. Preferowanie tego typu ścieżek biochemicznych wiąże 

się bezpośrednio ze specyfiką wód osadowych, w szczególności wysoką temperaturą oraz 

wysokim stężeniem azotu amonowego. 

Zastosowanie poszczególnych metod oczyszczania, poza analizą ekonomiczną, musi 

uwzględniać rzeczywiste indywidualne warunki pracy linii technologicznych oraz 

występujące problemy eksploatacyjne. W przypadku niewystarczającej efektywności 

nitryfikacji w ciągu głównym oczyszczania, wynikającej, np. ze zbyt krótkiego wieku osadu, 

korzystnym rozwiązaniem są metody wykorzystujące bioaugmentację. Rozwiązania tego typu 

opierają się na nitryfikacji wód osadowych w ciągu bocznym skutkującej wytworzeniem 

zapasu biomasy nitryfikującej, wykorzystywanej do zaszczepiania biomasy głównego ciągu 

oczyszczania ścieków. Według Oleszkiewicza (2006) stosowanie zaszczepu o temperaturze 

zbliżonej do temperatury występującej w reaktorach biologicznych pozwala na uzyskanie 

stałego obniżenia wymaganego wieku osadu. Przykładem układu opartego na bioaugmentacji 

jest proces BABE (Bio-Augmentation Batch Enhanced), w którym nitryfikacja wód 

osadowych prowadzona jest przy udziale części osadu recyrkulowanego (rys. 2.18).  
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Rys. 2.18.  Schemat procesu BABE 

 

W oczyszczalniach ścieków, w których niewystarczająca efektywność usuwania azotu wynika 

z niedoboru tlenu lub substratu organicznego w układzie oczyszczania, preferowane będą 

procesy oparte na skróconej nitryfikacji i/lub deamonifikacji, co wynika bezpośrednio z  

niskiego lub zerowego zapotrzebowania tych procesów na substrat i tlen (metody te zostały 

szczegółowo opisane w poprzednim rozdziale). W ostatnich latach rozwiązania oparte na tych 

procesach są z powodzeniem testowane w badaniach pilotowych, a część posiada wdrożenia 

w pełnej skali (van Loosdrecht i Salem, 2005).  

Procesy oczyszczania wód osadowych w bocznym ciągu technologicznym wymagają jednak 

wysokich nakładów finansowych, zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, stąd o 

potrzebie ich stosowania powinna zadecydować szczegółowa analiza techniczno-

ekonomiczna.  

W części oczyszczalni zadowalający efekt, zmniejszający wpływ wód osadowych na procesy 

usuwania związków biogennych można osiągnąć poprzez odpowiednie nimi gospodarowanie. 

Bardzo istotna jest możliwość oddzielnego traktowania poszczególnych strumieni wód 

osadowych. Korzystne jest dawkowanie wód z zagęszczania grawitacyjnego osadu wstępnego 

wprost do komór beztlenowych lub anoksycznych reaktorów biologicznych, aby umożliwić 

maksymalne wykorzystanie zawartych w nich łatworozkładalnych związków organicznych. 

Pozytywne efekty można osiągnąć również poprzez sterowanie dopływem pozostałych 

strumieni wód do głównego ciągu oczyszczania ścieków. Większość oczyszczalni nie posiada 

zbiorników wyrównawczych, umożliwiających gromadzenie i sterowaną dystrybucję wód 

osadowych. Ponadto czas pracy mechanicznych urządzeń zagęszczających i odwadniających 

zwykle jest zbieżny z okresem występowania podwyższonego stężenia związków biogennych 

w ściekach dopływających w ciągu doby. Magazynowanie wód osadowych, zwłaszcza z 

odwadniania osadów przefermentowanych, a następnie dawkowanie ich do ciągu 
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oczyszczania w okresach występowania niskich ładunków azotu w ściekach surowych 

wpływa pozytywnie na populację bakterii nitryfikacyjnych (Oleszkiewicz, 2006).  
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3. TEZY, CEL I ZAKRES PRACY 

 

3.1. Tezy pracy 

 

1. Istnieje możliwość zwiększenia efektywności denitryfikacji przy zachowaniu 

istniejącego układu biologicznego oczyszczania (stałej kubatury reaktorów 

biologicznych). 

2. Podaż substratu organicznego w komorach anoksycznych, będąca istotnym 

czynnikiem wpływającym na osiągnięcie wymaganej efektywności denitryfikacji, 

może być zwiększona poprzez generowanie ze źródeł wewnętrznych. 

 

3.2. Cel i zakres pracy 

Zasadniczym celem rozprawy było opracowanie takich modyfikacji procesowych i 

eksploatacyjnych, które bez zasadniczych ingerencji w układ technologiczny biologicznego 

oczyszczania, pozwoliłyby na zwiększenie efektywności denitryfikacji w wielofazowych 

reaktorach osadu czynnego ze wstępną denitryfikacją, a w konsekwencji na osiągnięcie 

zaostrzonego efektu ekologicznego w odniesieniu do azotu ogólnego. 

 

Główny cel rozprawy i udowodnienie tez postanowiono osiągnąć przez realizację 

następujących zadań cząstkowych: 

 

1. Identyfikacja przyczyn niskiej efektywności denitryfikacji oparta na szczegółowym 

rozpoznaniu charakterystyki jakościowej ścieków dopływających do oczyszczalni, 

jako podstawa do racjonalnego wyboru metody intensyfikacji procesu.  

2. Weryfikacja, ustalonych na etapie projektu, proporcji objętości komór denitryfikacji 

do objętości reaktora, pod kątem zwiększenia stopnia wykorzystania związków 

organicznych w procesie denitryfikacji. 

3. Określenie wpływu gospodarki osadowej, szczególnie racjonalnego gospodarowania 

wodami osadowymi, na możliwość zwiększenia efektywności usuwania azotu.  

4. Analiza wybranych strategii eksploatacyjnych z wykorzystaniem symulacji 

komputerowej, pod kątem możliwości osiągnięcia wymaganego efektu usuwania 

azotu. 
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5. Wykazanie, że wspólna hydroliza związków organicznych, zawartych w ściekach i 

osadach ściekowych stanowi efektywną metodę pozyskiwania substratu dla procesu 

denitryfikacji.  

6. Wykorzystanie potencjału denitryfikacji jako właściwego instrumentu badawczego, 

pozwalającego na określenie ilości substratu wewnętrznego dostępnego dla procesu 

denitryfikacji. 

 

Założono, iż zastosowana w pracy metodyka badań i wnioskowania technologicznego 

umożliwi racjonalny wybór strategii eksploatacyjnej, mającej na celu intensyfikację 

denitryfikacji, a w konsekwencji zwiększenie efektywności usuwania azotu ze ścieków 

komunalnych. 

 

Realizacja wyszczególnionych zadań wymagała przeprowadzenia pogłębionego studium 

literaturowego, a następnie badań, zarówno eksploatacyjnych na wybranym obiekcie, jak 

również eksperymentalnych w testach porcjowych i w skali pilotowej, z użyciem osadu 

czynnego i ścieków z badanego obiektu. 

W ramach realizacji programu rozprawy doktorskiej przeprowadzono: 

• badania nad intensyfikacją denitryfikacji poprzez zmiany reżimu technologicznego 

oczyszczalni, 

• badania możliwości zastosowania programów symulacyjnych do wyboru metody 

zwiększenia efektywności denitryfikacji, 

• badania nad wstępną hydrolizą związków organicznych, zawartych w ściekach i 

osadach ściekowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

53 
 

4. ZAŁOŻE
IA PRACY 

 

4.1. WYBÓR OBIEKTU BADAWCZEGO 

4.1.1. Przesłanki wyboru 

Konieczność intensyfikacji procesu biologicznego usuwania azotu stanowi w polskich 

warunkach problem realny, a nie perspektywiczny. Większość oczyszczalni średniej i dużej 

wielkości otrzymało pozwolenia wodnoprawne, w których zawarto zaostrzone wartości 

graniczne dla azotu ogólnego. Część oczyszczalni funkcjonuje jeszcze w oparciu o bardziej 

liberalne pozwolenia przejściowe, które dają możliwość dostosowania układów 

technologicznych do nowych wymagań, ale równocześnie obligują do jak najszybszego ich 

osiągnięcia. Problem zbyt niskiej efektywności procesów usuwania azotu dotyczy także 

oczyszczalni, które wprawdzie spełniają zaostrzone wymagania, ale ewentualne zmiany 

warunków procesowych zagrażają realnie przekroczeniem wartości granicznych stężenia 

azotu ogólnego.  

Zważywszy, iż większość tych oczyszczalni (poza okresem występowania bardzo niskich 

temperatur) nie ma trudności z osiąganiem wysokich efektywności nitryfikacji, głównym 

problemem w osiągnięciu wymaganej efektywności usuwania azotu ogólnego jest na ogół 

mało efektywna denitryfikacja. 

W celu zweryfikowania postawionych w rozprawie tez konieczne było zaplanowanie i 

przeprowadzenie badań w obiekcie spełniającym następujące kryteria: 

• wielkość oczyszczalni, określona jako RLM powyżej 100 000 lub pomiędzy 14 999 i 

99 999, 

• biologiczne oczyszczanie ścieków realizowane w systemie jednoosadowym, w 

reaktorach przepływowych ze zintegrowanym usuwaniem związków biogennych, 

• typowa, dla polskich oczyszczalni tej wielkości, technologia przeróbki osadów 

ściekowych, obejmująca oddzielne zagęszczanie osadu wstępnego i wtórnego, 

stabilizację beztlenową i odwadnianie, 

• konieczność osiągnięcia zaostrzonych wymagań w określonym horyzoncie czasowym, 

• niska, w odniesieniu do tych wymagań, efektywność usuwania azotu ogólnego przy 

wysokiej efektywności nitryfikacji. 
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Jako obiekt badawczy wybrano oczyszczalnię ścieków „Kujawy” w Krakowie, spełniającą 

wszystkie założone kryteria oraz umożliwiającą przeprowadzenie szerokiego spektrum badań 

technologicznych. 

 

 4.1.2. Opis obiektu badawczego. Charakterystyka technologiczna oczyszczalni 

  ścieków „Kujawy” w Krakowie 

Oczyszczalnia ścieków ”Kujawy”, przyjmująca ścieki z terenu dzielnicy Nowa Huta, 

zaprojektowana została jako mechaniczno-biologiczna, z uzupełniającym strącaniem fosforu. 

W początkowych założeniach projektowych docelową przepustowość hydrauliczną 

oczyszczalni określono na 110 000 m3/d, co skutkowało wybudowaniem w latach 1990-93, 

czterech równoległych linii technologicznych oczyszczania ścieków, opartych na 3-fazowych 

reaktorach z osadem czynnym typu Bardenpho. W następnym okresie zweryfikowano dane 

dotyczące ilości ścieków, uruchamiając i oddając do eksploatacji w 1999 roku jedynie dwie z 

czterech linii technologicznych. Następnie, wskutek zwiększenia obciążenia oczyszczalni, 

oddano do eksploatacji 3 linię technologiczną. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu 

biologicznego usuwania fosforu dobudowano do wszystkich reaktorów komory 

predenitryfikacji, a także rozbudowano i zmodernizowano linię przeróbki osadów 

ściekowych.  

W okresie bezpośrednio poprzedzającym początek omawianych badań, średni dobowy 

dopływ ścieków do oczyszczalni (rok 2003) wynosił 51 100 m3/d. Przewiduje się, iż 

realizowana właśnie rozbudowa systemu kanalizacyjnego Krakowa, mająca na celu 

odłączenie od systemu oczyszczalni „Płaszów II” terenów pomiędzy centrum Krakowa a 

Nową Hutą oraz włączenie do kanalizacji dotychczas nie skanalizowanych terenów tej 

dzielnicy, spowoduje skokowy wzrost ilości ścieków dopływających do oczyszczalni 

„Kujawy”. Zmiany te mogą spowodować konieczność wyposażenia i uruchomienia, ostatniej, 

nie uruchomionej dotychczas linii technologicznej. 

W eksploatowanej konfiguracji (rys.4.1.), dopływające do oczyszczalni ścieki 

poddawane są wstępnemu mechanicznemu oczyszczaniu podczas przepływu przez: 

� 4 kraty rzadkie, hakowe o prześwicie 35 mm, 

� 4 piaskowniki podłużne, przedmuchiwane o długości 35 m każdy, 

� 4 kraty gęste, schodkowe o prześwicie 6 mm, 

w których usuwane są większe zanieczyszczenia zawieszone oraz tłuszcze. Za halą krat 

gęstych zlokalizowana jest pompownia, z której ścieki podnoszone są do koryta 
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usytuowanego na estakadzie, zakończonego komorą rozdzielczą. Z komory rozdzielczej 

kierowane są do trzech eksploatowanych linii technologicznych, z możliwością 

nierównomiernego rozdziału ścieków na poszczególne linie.  

Każda z linii obejmowała: 

� osadnik wstępny radialny o średnicy D = 42.00 m i całkowitej objętości czynnej V = 

3013 m3, co dla przepływów obserwowanych w roku 2003 skutkowało średnim 

czasem zatrzymania ścieków na poziomie 4,3 h,  

� reaktor biologiczny, składający się z: 

1 komory predenitryfikacji o wymiarach: B = 6,2 m, L = 29,0 m, H = 3,4 m, 

wyposażonej w 2 mieszadła poziome,  

1 komory beztlenowej o wymiarach: B = 7,6 m, L = 42,3 m, H = 4,7 m, 

wyposażonej 2 mieszadła poziome, 

2 komór niedotlenionych o wymiarach: B = 21,0 m, L = 21,0 m, H = 4,7 m, 

wyposażonych w 2 mieszadła pionowe (po 1 mieszadle w komorze),  

6 komór tlenowych o wymiarach: B = 21,0 m, L = 21,0 m, H = 4,7 m, 

wyposażonych w 8 napowietrzaczy zanurzeniowych (w 2 pierwszych komorach po 

2 urządzenia) oraz 2 mieszadła pompujące, realizujące recyrkulację wewnętrzną do 

komór niedotlenionych na poziomie 300 % Qdśr, 

Całkowita objętość czynna 1 nitki (bez komory predenitryfikacji) wynosi: 16 010 

m3. Powietrze do tlenowych komór reaktorów dostarczane jest ze stacji dmuchaw, w 

której zastosowano 5 dmuchaw. Osad recyrkulowany pompowany jest z 2 

odzielnych pompowni (jedna pompownia na 2 linie technologiczne) do komór 

predenitryfikacji na poziomie 80 % Qdśr. 

� 2 osadniki wtórne radialne o średnicy D = 42,0 m i całkowitej objętości czynnej V = 

4110 m3, co skutkowało średnim czasem zatrzymania na poziomie 11,6 h.  

Konfigurację reaktorów biologicznych, uwzględniającą podział na poszczególne strefy w 

okresie rozpoczęcia badań technologicznych przedstawiono na rys. 4.2. 

Osiągnięcie efektu ekologicznego, w odniesieniu do usuwania fosforu, wymaga 

uzupełniającego strącania chemicznego. Jest ono realizowane przy użyciu koagulantu 

żelazowego (PIX), dawkowanego na odpływie z reaktorów biologicznych. Ścieki 

oczyszczone odpływają do odbiornika korytami otwartymi, wyposażonymi w zwężki do 

pomiaru ilości ścieków oczyszczonych biologicznie.  

Bezpieczeństwo hydrauliczne oczyszczalni zapewnia komora przelewowa zlokalizowana 

przed oczyszczalnią. Jest ona uruchamiana w trakcie opadów po przekroczeniu rozcieńczenia 
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1+3, umożliwia ominięcie ciągu oczyszczania ścieków i odprowadzenie nadmiaru ścieków 

bezpośrednio do odbiornika. Także po osadnikach wstępnych zlokalizowano komory 

przelewowo-regulacyjne, z których możliwe jest odprowadzenie nadmiaru ścieków, z 

ominięciem części biologicznej. 

Osady powstające w linii ściekowej podlegają typowej, dla oczyszczalni tej wielkości, 

sekwencji procesów. Zagęszczanie osadów odbywa się oddzielnie, wstępnego w 2 

zagęszczaczach grawitacyjnych, natomiast wtórnego, kondycjonowanego przy użyciu 

polielektrolitu, w 2 zagęszczaczach mechanicznych taśmowych. Zagęszczone osady, łącznie z 

tłuszczami oddzielonymi w piaskownikach podlegają biologicznej stabilizacji beztlenowej, 

realizowanej w 4 wydzielonych komorach fermentacyjnych (WKF). Przefermentowane 

osady, magazynowane w zbiorniku osadu odwadniane są na 2 prasach odwadniających i 

wywożone poza teren oczyszczalni. Wody osadowe w okresie rozpoczynania badań 

odprowadzane były łącznie na początek układu oczyszczania i mieszane ze ściekami 

surowymi przed obiektami wstępnego mechanicznego oczyszczania.  

 

 

 

 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

57 
 

 

Rys. 4.1. Schemat technologiczny oczyszczalni „Kujawy” 

 

 

 

Rys. 4.2.  Konfiguracja pojedynczego reaktora biologicznego w fazie początkowej badań 

 

W okresie rozpoczęcia badań oczyszczalnia spełniała wszystkie wymagania, nałożone na nią 

w obowiązującym do końca 2004 roku pozwoleniu wodnoprawnym, odnoszące się do jakości 

ścieków oczyszczonych:  
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BZT5   ≤   15 g O2/m
3   

ChZT   ≤  100 g O2/m
3   

Zawiesiny ogólne. ≤    35 g /m3   

Azot ogólny  ≤    30 g N/m3   

Fosfor ogólny  ≤    1,5 g P/m3   

Oczyszczalnia nie była jednakże przygotowana do spełnienia spodziewanych, zaostrzonych 

wymagań, w odniesieniu do azotu ogólnego ( ≤ 10 g N/m3).  

Średnie roczne (2003 rok) stężenia podstawowych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

wynosiły: 

BZT5   =   5,7 g O2/m
3   

ChZT   =  23,1 g O2/m
3   

Zawiesiny ogólne. =    6,1 g /m3   

Azot ogólny  =  22,6 g N/m3   

Fosfor ogólny  =    1,2 g P/m3   

W dniu 3 grudnia 2004 zostało wydane przez Wojewodę Małopolskiego nowe pozwolenie 

wodnoprawne dla oczyszczalni „Kujawy”, zawierające następujące wartości graniczne 

głównych wskaźników jakościowych: 

BZT5   ≤   15 g O2/m
3   

ChZT   ≤  125 g O2/m
3   

Zawiesiny ogólne. ≤    35 g /m3   

Azot ogólny  ≤    22,5 g N/m3   

Fosfor ogólny  ≤    1,5 g P/m3   

oraz nakładające na Użytkownika obowiązek „modernizacji i rozbudowy istniejącej 

oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w kierunku zwiększenia stopnia redukcji substancji 

biogennych (związków azotu i fosforu)”. 

 

4.2.  OGÓL
A KO
CEPCJA BADAŃ 

Badania skupiały się na poszukiwaniu takich rozwiązań procesowych, które 

pozwoliłyby na intensyfikację denitryfikacji bez znaczących działań inwestycyjnych i zmian 

kubatury reaktorów biologicznych, z jednoczesnym wykluczeniem dawkowania 

zewnętrznego źródła węgla. Planowaniem objęto badania w obiekcie rzeczywistym, badania 

symulacyjne, jak również badania eksperymentalne w testach porcjowych i w skali pilotowej, 

z użyciem osadu czynnego i ścieków pobieranych w obiektach badanej oczyszczalni. 
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W trakcie planowania badań wyodrębniono trzy główne etapy badawcze: 

� Intensyfikacja denitryfikacji poprzez zmiany reżimu technologicznego oczyszczalni 

Początkowa faza badań miała na celu zdiagnozowanie przyczyn niewystarczającej 

efektywności usuwania azotu ze ścieków, w oparciu o systemową analizę warunków 

pracy oczyszczalni, uwzględniającą wpływ innych procesów oczyszczania oraz 

gospodarki osadowej, w tym wodami osadowymi. Zaplanowano przeprowadzenie 

dokładnego rozpoznania jakości ścieków w charakterystycznych punktach ciągu 

technologicznego oczyszczalni oraz identyfikację parametrów pracy reaktorów 

biologicznych. Podobne badania przewidziano równocześnie dla wszystkich strumieni 

wód osadowych generowanych w linii przeróbki osadów ściekowych. Przyjęto, iż 

bardzo istotną część analiz jakościowych będzie stanowiło szczegółowe określenie 

charakteru związków organicznych zawartych w ściekach i wodach osadowych, 

będących potencjalnym substratem dla procesu denitryfikacji. 

Analiza pracy oczyszczalni miała pozwolić na określenie potencjalnych możliwości 

zwiększenia efektywności usuwania azotu poprzez korektę parametrów 

technologicznych, nie zmieniającą w sposób zasadniczy eksploatowanego układu. W 

następnej kolejności przewidziano stopniowe wprowadzanie zaproponowanych korekt 

reżimu technologicznego, a każda z wprowadzonych zmian oceniana była pod kątem 

wpływu na efektywność usuwania azotu, w szczególności procesu denitryfikacji. 

� Zastosowanie programów symulacyjnych do wyboru metody zwiększenia 

efektywności denitryfikacji 

Badania symulacyjne w sposób zasadniczy rozszerzyły zakres analizowanych 

rozwiązań technologicznych, których testowanie nie byłoby możliwe w warunkach 

rzeczywistych, ze względu na ograniczenia natury technicznej, technologicznej i 

ekonomicznej. Dzięki zastosowaniu takiego typu badań możliwa była selekcja 

proponowanych rozwiązań, pod kątem ich przydatności w rozpatrywanym przypadku 

i wybranie dla dalszych badań eksperymentalnych jedynie rozwiązań najbardziej 

obiecujących, z technologicznego punktu widzenia.  

Badania prowadzono dla modelu nitki biologicznego oczyszczania, obejmującego 

reaktor biologiczny i osadniki wtórne. Przyjęto, iż dopasowanie skonfigurowanego 

modelu do układu rzeczywistego, na drodze kalibracji statycznej i dynamicznej, 

umożliwi odwzorowanie w procesach symulacyjnych reakcji układu rzeczywistego na 

zmiany danych wejściowych i warunków procesowych. 
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Podstawą do opracowania modelu symulacyjnego biologicznej części oczyszczalni 

„Kujawy” miały być wyniki eksploatacyjne uzyskane w końcowej fazie poprzedniego 

zadania badawczego, po wprowadzeniu zaproponowanych zmian technologicznych i 

ustabilizowaniu warunków procesowych w obiektach oczyszczalni. Badania 

symulacyjne prowadzono w zakresie parametrów, wskazanych jako właściwe dla 

osiągnięcia wysokiej efektywności usuwania azotu, w wyniku poprzedniego zadania 

badawczego. 

• Badania nad wstępną hydrolizą związków organicznych 

Zakres ostatniego zadania badawczego był możliwy do określenia dopiero po 

przeprowadzeniu poprzednich zadań, w których wskazano najbardziej obiecujące 

rozwiązania technologiczne, służące osiągnięciu wymaganej efektywności 

denitryfikacji. Wykazały one, iż głównym czynnikiem ograniczającym efektywność 

denitryfikacji w oczyszczalni ścieków „Kujawy” jest niedobór węgla organicznego dla 

tego procesu, a najprostszym technologicznie i najtańszym inwestycyjnie jest jego 

pozyskanie ze źródeł wewnętrznych, tj. ścieków i osadów ściekowych.  

Przewidziano przeprowadzenie badań w skali pilotowej nad zwiększeniem 

dostępności substratu wewnętrznego poprzez wstępną hydrolizę substancji 

organicznych zawartych w ściekach, częściej rozpatrywaną w kontekście zwiększenia 

ilości LKT dla biologicznego usuwania fosforu, niż wspomagania denitryfikacji.  

Wybrano rozwiązanie polegające na zastosowaniu osadnika wstępnego pionowego 

zasilanego od dołu, z samoczynnie wytworzoną i utrzymywaną w zawieszeniu 

warstwą osadu. Proponowany nowy typ fermentera był przedmiotem nielicznych 

badań, wyłącznie zagranicznych (GonCalves i in., 1994, Ligero i in., 2001), 

wykazujących efekty znacznie przewyższające osiągane przy pomocy innych 

rodzajów fermenterów, tj: osadników aktywnych, zagęszczaczy i komór hydrolizy 

osadu wstępnego, ze względu na to, iż poza wstępną fermentacją osadu następuje tu 

równoczesna hydroliza substratu zawartego w ściekach. Ponadto, przepływ ścieków 

przez warstwę fermentującego osadu zawieszonego zwiększa kontakt substratu z 

biomasą prowadzącą procesy hydrolizy. Badania te nie miały, jak dotąd, charakteru 

kompleksowego, między innymi: nie analizowano wpływu tak istotnego parametru, 

jakim jest wiek osadu na efektywność procesu i powstawanie ostatecznych produktów 

fermentacji w tego typu urządzeniach. 
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Celem postawionego zadania miało być wykazanie możliwości zwiększenia 

potencjału denitryfikacji w ściekach dopływających do części biologicznej w 

zaproponowanym procesie oraz określenie parametrów pracy osadnika/hydrolizera, 

właściwych dla osiągnięcia maksymalnej efektywności przemian. Planowanie badań 

w skali pilotowej zostało poprzedzone serią laboratoryjnych eksperymentów 

porcjowych, mających za zadanie, między innymi, ustalenie warunków brzegowych 

przewidzianych badań. 

 

W związku z koniecznością prowadzenia powyższych zadań badawczych na obiekcie 

rzeczywistym, z wykorzystaniem infrastruktury i wyposażenia oczyszczalni ścieków 

„Kujawy”, przyjęto następujące założenia: 

• analizy jakościowe ścieków i osadów wykonywane na terenie oczyszczalni przez 

miejscowe laboratorium realizowano w oparciu o metodykę stosowaną w miejscowym 

laboratorium, 

• proponowane zmiany reżimu technologicznego uzgadniano z eksploatatorem obiektu i 

wprowadzano zgodnie z możliwościami technicznymi, technologicznymi i 

ekonomicznymi eksploatatora oraz według harmonogramu czasowego, 

uwzględniającego powyższe uwarunkowania. 
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5. METODYKA BADAŃ 

 

5.1. METODYKA BADAŃ 
AD I
TE
SYFIKACJĄ DE
ITRYFIKACJI POPRZEZ ZMIA
Y REŻIMU 

TECH
OLOGICZ
EGO OCZYSZCZAL
I 

Planowanie badań w zakresie intensyfikacji denitryfikacji musiało uwzględnić wysoki 

stopień skomplikowania układu oczyszczania dużej oczyszczalni ścieków oraz sprzężonego z 

nim układu przeróbki osadów ściekowych.  

Konieczne było przeprowadzenie analizy i oceny technologicznej, prowadzonej głównie pod 

kątem: 

- wpływu efektywności sedymentacji wstępnej na procesy biologicznego 

oczyszczania,  

- konfiguracji reaktorów biologicznych i wartości parametrów technologicznych, 

- sposobu wykorzystania substratu organicznego, zawartego w ściekach 

dopływających,  

- wpływu gospodarowania wodami osadowymi na bilans związków biogennych i 

organicznych w układzie oczyszczania. 

Zaplanowano serię badań, opierających się na różnorodnych instrumentach doświadczalnych, 

mających ułatwić analizę pracy oczyszczalni. Objęły one: 

a) Oznaczanie szerokiego zakresu wskaźników jakościowych w 

średniodobowych próbkach ścieków, pobieranych w kilku charakterystycznych 

punktach ciągu technologicznego oczyszczalni (rys.5.1), tj: 

� w studzience dopływowej, na początku układu technologicznego (punkt 

pomiarowy nr 1), 

� po zmieszaniu ścieków z wodami osadowymi, przed pierwszymi elementami 

układu mechanicznego oczyszczania (punkt pomiarowy nr 2), 

� po oczyszczaniu mechanicznym (punkt pomiarowy nr 3), 

� na końcu układu technologicznego, w odpływie z osadników wtórnych (punkt 

pomiarowy nr 4) 

Celem takiej lokalizacji punktów pomiarowych było umożliwienie precyzyjnego 

określenia zmiany jakości ścieków surowych, wynikającej z ich zmieszania z 

wodami osadowymi, a następnie oceny efektywności obu stopni oczyszczania. 

 

b) Szczegółowe rozpoznanie ilości i jakości poszczególnych strumieni wód 

osadowych: z zagęszczania grawitacyjnego osadu wstępnego, z zagęszczania 
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mechanicznego osadu wtórnego i odwadniania osadu przefermentowanego 

(punkty pomiarowe nr 9, 10 i 11 – rys. 5.1).  

Analizy te miały pozwolić na określenie celowości oddzielnego traktowania 

poszczególnych strumieni wód oraz przydatności tych wód w procesach 

biologicznego oczyszczania. 

c) Badania poszczególnych frakcji ChZT, będące elementem analiz jakościowych 

głównych strumieni ścieków i wód osadowych.  

W kontekście intensyfikacji denitryfikacji sporządzenie dokładnej charakterystyki 

związków organicznych, w szczególności określenie wielkości rozkładalnych 

frakcji ChZT, miało kluczowe znaczenie dla bilansowania wewnętrznego substratu 

organicznego w procesach biologicznych. 

d) Badania zmian jakości ścieków w trakcie przepływu przez reaktor 

biologiczny (nazywane w dalszej części opracowania profilami jakości), 

wykonywane w charakterystycznych punktach poszczególnych stref części 

biologicznej, z uwzględnieniem czasu zatrzymania (punkty pomiarowe nr 3, 4, 5, 

6, 7 oraz 8a-j – rys. 5.1). 

 Ich zadaniem była identyfikacja parametrów pracy reaktorów poprzez obserwację 

zmian stężenia poszczególnych zanieczyszczeń wzdłuż reaktora i w strumieniach 

recyrkulacyjnych.   

e) Testy technologiczne OUR, AUR i 
UR, których wyniki służyły jako 

uzupełnienie informacji na temat kondycji i aktywności funkcjonalnych grup 

mikroorganizmów osadu czynnego. Wymienione testy pozwoliły na określenie 

szybkości oraz przebiegu procesów biochemicznych, prowadzonych przez osad 

czynny z badanej oczyszczalni w określonych warunkach procesowych. Ponadto, 

testy te prowadzone w obecności nadmiaru substratu umożliwiły określenie 

orientacyjnej (procentowej) zawartości aktywnych mikroorganizmów z 

poszczególnych funkcjonalnych grup (odpowiednio: organizmów 

heterotroficznych, w tym denitryfikacyjnych oraz autotroficznych 

nitryfikacyjnych. 
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Rys. 5.1. Schemat oczyszczalni z zaznaczeniem punktów pomiarowych 

 

 

Program poboru próbek i zakres badań rozpoznawczych. 

Szczegółowe rozpoznanie jakości ścieków w charakterystycznych punktach ciągu 

technologicznego oczyszczalni wykonano w 2 seriach badawczych, prowadzonych w okresie 

jesienno-zimowym (13-25.10.2003) oraz letnim (31.05-12.06.2004). W obu seriach 

wykonano analizę próbek średniodobowych z poszczególnych dni tygodnia, oprócz niedzieli.  

Próbki chwilowe, o objętości ok. 1 dm3, pobierano przez całą dobę w odstępach 1-

godzinnych, a następnie termostatyzowano. W celu uzyskania wiarygodnych wyników 

porównawczych, próbki w kolejnych punktach pomiarowych pobierano zgodnie z czasem 

przepływu ścieków przez poszczególne obiekty oczyszczalni. Po zakończeniu cyklu 

poborowego próbki chwilowe zlewano, mieszano i wykonywano analizy jakościowe w 

zakresie przedstawionym w tab. 5.1. Przewidziano, iż w związku z szerokim zakresem 

rozpatrywanych zagadnień wykonane zostaną szczegółowe analizy zawartości związków 

organicznych oraz form azotu, jak również podstawowych wskaźników fizykochemicznych 

oraz żelaza, stosowanego w układzie oczyszczania jako czynnik strącający. Metodykę, 

według której wykonywano poszczególne analizy zebrano w załączniku A. 
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Tab. 5.1. Zakres analiz jakościowych ścieków, wykonywanych w ramach badań 
rozpoznawczych  

Data 13-25.10.2003 31.05-12.06.2004 

 
 
Ścieki surowe 
 
 

ChZT, BZT5, Nog, N-NH4, N-NO3,  
N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, LKT, 

Zasadowość, pH, T 

ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, Pogs, P-PO4, 
Zog, Zmin, LKT, Zasadowość, pH, Feog, 

Ferozp, T 

Ścieki surowe 
 z wodami 
osadowymi  
 

ChZT, BZT5, Nog, N-NH4, N-NO3,  
N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, LKT, 

Zasadowość, pH, T 

ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, Pogs, P-PO4, 
Zog, Zmin, LKT, Zasadowość, pH, Feog, 

Ferozp, T 
 
Ścieki po 
mechanicznym 
oczyszczaniu 
 

ChZT, BZT5, Nog, N-NH4, N-NO3,  
N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, LKT, 

Zasadowość, pH, T 

ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, Pogs, P-PO4, 
Zog, Zmin, LKT, Zasadowość, pH, Feog, 

Ferozp, T 

 
Ścieki 
oczyszczone 
 

ChZT, BZT5, Nog, N-NH4, N-NO3,  
N-NO2, Pog, P-PO4, Zog,  

Zasadowość, pH, T 

ChZT, BZT5, Nog, N-NH4, N-NO3,          
N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, Zmin, 
Zasadowość, pH, Feog, Ferozp, T 

 

Dodatkowo, w jesienno-zimowym okresie pomiarowym, w wybranych dniach, 

wyznaczono wartości poszczególnych frakcji CHZT: 

- 2-krotnie w ściekach po zmieszaniu z wodami osadowymi (24 i 30.10.2003), 

- 5-krotnie w ściekach oczyszczonych mechanicznie (24 i 30.10.2003, 20 i 

26.11.2003 oraz 3.12.2003), 

- 1-krotnie w wodach osadowych z zagęszczaczy grawitacyjnych (31.10.2003). 

Wszystkie frakcje wyznaczane były przy pomocy testów respirometrycznych, a dodatkowo 

dla ścieków oczyszczonych mechanicznie według metodyki STOWA (metodykę 

wykonywania frakcji ChZT wszystkimi stosowanymi metodami przedstawiono w załączniku 

A). 

Analizy jakościowe wód osadowych wykonywano w próbkach chwilowych, ze 

względu na okresowość ich odprowadzania do ciągu technologicznego oczyszczania ścieków. 

Częstotliwość poboru próbek wynosiła: 

- 4-krotnie w ciągu doby, dla wód z zagęszczania grawitacyjnego osadu wstępnego, 

- 3-krotnie w ciągu doby, dla wód z zagęszczania mechanicznego osadu 

nadmiernego oraz odwadniania osadu przefermentowanego. 
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Badania wykonywano w dniach 4.11.2003 oraz 12.07.2004, odpowiednio dla obu serii. 

Zakres przeprowadzonych analiz jakościowych zebrano w tab. 5.2., a metodykę ich 

wykonywania w załączniku A. 

 

Tab. 5.2. Zakres analiz jakościowych wód osadowych, wykonywanych w ramach badań 
rozpoznawczych  

Data 4.11.2003 12.07.2004 

 
Wody osadowe  
z zagęszczania 
grawitacyjnego 
 

ChZT, ChZTs, BZT5, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, 

LKT, Zasadowość, pH 

ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, Pogs, P-PO4, 
Zog, Zmin, LKT, Zasadowość, pH, Feog, 

Ferozp 

 
Wody osadowe  
z zagęszczania 
mechaniczngo 
 

ChZT, ChZTs, BZT5, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, 

LKT, Zasadowość, pH 

ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, Pogs, P-PO4, 
Zog, Zmin, LKT, Zasadowość, pH, Feog, 

Ferozp 

 
Wody osadowe  
z odwadniania 
 
 

ChZT, ChZTs, BZT5, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, 

LKT, Zasadowość, pH 

ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, Nog, Nogs, N-
NH4, N-NO3, N-NO2, Pog, Pogs, P-PO4, 
Zog, Zmin, LKT, Zasadowość, pH, Feog, 

Ferozp 

 

 

Profil jakości, w ramach badań rozpoznawczych, przeprowadzono w dniu 14.11.2003. 

Próbki, dla wykonania profilu, pobierano w ściekach po osadniku wstępnym oraz po osadniku 

wtórnym, w strumieniach recyrkulacyjnych oraz w poszczególnych komorach reaktora 

biologicznego nr 2. Poborów, w kolejnych punktach pomiarowych, dokonywano zgodnie z 

kierunkiem przepływu ścieków, w odstępach czasu odpowiadających czasowi zatrzymania w 

poszczególnych strefach. Próbki pobierano czerpakiem wprost z reaktora biologicznego, na 

głębokości ok. 1 m. pod powierzchnią. Natychmiast po pobraniu, próbki sączono na 

podciśnieniowym aparacie filtracyjnym przez sączek Φ0,45 um i dostarczano do 

laboratorium. Profil sporządzano w zakresie wskaźników: ChZT, BZT5, NKj, N-NH4, N-NO3, 

N-NO2, Pog, P-PO4, Zog, Zasadowość, pH. Oznaczono także zawartość suchej masy i suchej 

masy organicznej w osadzie. Metodykę wszystkich oznaczeń fizykochemicznych zestawiono 

w załączniku A.  

W ramach oceny aktywności osadu czynnego wykonywano testy OUR (Oxygen 

Uptake Rate) - w warunkach endogennych oraz z nadmiarem substratu organicznego w 

postaci roztworu octanu sodu, testy AUR (Ammonia Utilization Rate) oraz testy NUR 
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(Nitrate Utilization Rate) - z nadmiarem substratu organicznego w postaci roztworu octanu 

sodu. Szczegółowe metodyki testów przedstawiono w załączniku A. Testy aktywności osadu 

czynnego wykonywano w ramach badań rozpoznawczych 2-krotnie (16-17.10.2003). 

Po zdiagnozowaniu przyczyn zbyt niskiej efektywności usuwania azotu stopniowo 

wprowadzano zmiany reżimu technologicznego, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez 

Eksploatatora oczyszczalni.  

Zaproponowane korekty wprowadzano w 2 etapach (III-IV 2004 oraz VIII-IX 2004). 

Dotyczyły one głównie: dopasowania eksploatacyjnego stężenia i wieku osadu czynnego do 

potrzeb procesowych, zmiany miejsca wprowadzania wód osadowych do układu 

oczyszczania ścieków (1 etap) oraz zmiany udziału pojemności stref denitryfikacji w 

objętości reaktorów (2 etap). Szczegółowy zakres wprowadzanych zmian opisano w pkt 6.3. 

Oceny wprowadzanych zmian technologicznych dokonywano po ustabilizowaniu parametrów 

pracy oczyszczalni w zmienionych warunkach procesowych, w okresie jednoczesnej 

bezawaryjnej pracy wszystkich obiektów i urządzeń.  

Przyjęto, iż w związku ze zmiennością wskaźników jakościowych w ściekach dopływających, 

ocena podjętych działań nie będzie dokonywana w odniesieniu do wartości stężenia azotu w 

ściekach oczyszczonych, tylko do efektywności usuwania azotu w biologicznej części 

oczyszczalni. Podstawą oceny były wartości stężenia poszczególnych form azotu w 

średniodobowych próbkach ścieków dopływających (punkt pomiarowy nr 3 – rys. 5.1) i 

odpływających z biologicznej części oczyszczalni (punkt pomiarowy nr 4 – rys. 5.1), 

obejmujące kolejno:  

� wyniki z okresu początkowego - 13-25.10.2003,  

� wyniki uzyskane po wprowadzeniu I etapu zmian technologicznych - 31.05-

12.06.2004,  

� wyniki uzyskane po wprowadzeniu II etapu zmian technologicznych - 11-29.10.2004. 

Jako narzędzie oceny zastosowano test porównania dwóch wartości średnich według PN-ISO 

2854:1994, opierający się na teście t-Studenta, przy założeniu równości wariancji.  

 W trakcie transformacji układu technologicznego zaplanowano także prowadzenie 

badań uzupełniających, pozwalających na bieżącą ocenę zmian w procesach biologicznego 

oczyszczania. Prowadzono analizę warunków pracy reaktorów biologicznych poprzez 

wykonywanie profilu jakościowego w trakcie przepływu przez reaktor biologiczny, a także 

określanie parametrów technologicznych reaktorów biologicznych. Profile jakości 
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wykonywano w dniach: 30.06.2004 oraz 27.10.2004 według metodyki analogicznej, jak w 

przypadku profilu wykonywanego w ramach badań rozpoznawczych. 

Również testy technologiczne były wykonywane nie tylko w fazie badań rozpoznawczych, 

ale cyklicznie podczas całego okresu badań, jako element oceny wprowadzanych zmian 

technologicznych. Ich wykonywanie pozwalało na bieżącą kontrolę zmian zachodzących w 

strukturze osadu czynnego i szybkości poszczególnych procesów oczyszczania. Analogiczne 

testy, do opisywanych powyżej, wykonano 13 i 25 maja 2004 oraz 29 i 30 września 2004.  

Badania technologiczne prowadzone były w Laboratorium Technologii Wody i Ścieków 

Politechniki Krakowskiej, natomiast analizy jakościowe wykonywane były w oczyszczalni 

ścieków, w tamtejszym laboratorium.  

 

5.2. METODYKA BADAŃ 
AD WYBOREM METODY ZWIĘKSZE
IA EFEKTYW
OŚCI 

DE
ITRYFIKACJI Z ZASTOSOWA
IEM PROGRAMU SYMULACYJ
EGO  

 We współczesnej praktyce projektowej, jak i eksploatacyjnej, szczególną rolę 

odgrywają modele matematyczne, wykorzystywane w programach symulacyjnych. 

Umożliwiają one ocenę wpływu zmian parametrów wejściowych systemu i konfiguracji 

układu technologicznego na jakość ścieków oczyszczonych, bez konieczności prowadzenia 

kosztownych, czasochłonnych i pracochłonnych badań pilotowych i w skali rzeczywistej. 

W ramach proponowanych badań zaplanowano przeprowadzenie szeregu obliczeń 

symulacyjnych z wykorzystaniem wybranego programu symulacyjnego opartego na 

modelach matematycznych, opisujących procesy jednostkowe biologicznego oczyszczania 

ścieków. Zastosowanie symulacji komputerowej umożliwiło wybór takich strategii 

eksploatacyjnych, które pozwoliły na uzyskanie wymaganej efektywności denitryfikacji. 

Jednocześnie, możliwe było zawężenie warunków brzegowych dla podejmowanych badań 

technologicznych, a z drugiej strony weryfikacja wyników otrzymanych podczas tych badań.  

Przeprowadzenie symulacji musiało być poprzedzone skonfigurowaniem układu 

technologicznego, kalibracją modelu i jego weryfikacją, na niezależnym zestawie danych.  

 

5.2.1. Opis zastosowanego modelu 

 Badania symulacyjne prowadzono z wykorzystaniem Modelu Ogólnego BioWin 

(Osad Czynny/Fermentacja Beztlenowa-AS/AD), zastosowanego w programie symulacyjnym 

BioWin, dystrybuowanym przez kanadyjską firmę Envirosim Associates Ltd. Jego podstawą 

jest model osadu czynnego Dold’a, będący rozwinięciem modelu IAWPRC nr 1, w 
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odniesieniu do bakterii heterotroficznych i autotroficznych bakterii nitryfikacyjnych oraz 

modelu Wentzel’a w odniesieniu do bakterii fosforowych.  

Modyfikacje, wprowadzone przez Dold’a w stosunku do modelu IAWPRC nr 1, polegały 

głównie na: 

- wprowadzeniu opisu przemian łatworozkładalnych związków węgla organicznego do 

lotnych kwasów tłuszczowych, 

- uwzględnieniu przyrostu innych heterotrofów, poza bakteriami akumulującymi 

fosfor, z wykorzystaniem lotnych kwasów tłuszczowych, 

- uwzględnieniu możliwości wykorzystania azotu azotanowego(V) (poza azotem 

amonowym) jako źródła azotu dla budowy biomasy. 

Obecnie stosowany model Dold’a obejmuje również pobór fosforu i denitryfikację przez 

bakterie fosforowe w warunkach niedotlenionych (denitryfikacyjna defosfatacja), a także 

uwzględnienie ubytku ChZT w bilansie masy systemu osadu czynnego z usuwaniem 

związków biogennych. Szczegółowy opis modelu stosowanego w programie BioWin 

przedstawiono w załączniku B. 

Poza Modelem Ogólnym BioWin w programie istnieje możliwość stosowania innych modeli: 

ASM1, ASM2d, ASM3, nitryfikacji dwupopulacyjnej i dodatku tlenowej stabilizacji osadu.  

Program BioWin oferuje jednocześnie obszerną bibliotekę procesów i urządzeń, 

umożliwiającą symulowanie szerokiego zakresu układów technologicznych. Biblioteka ta 

obejmuje: 

� piaskownik, 

� osadniki wstępne: radialny i prostokątny: idealny i aktywny, 

� osadniki wtórne radialne: idealny, punktowy i modelowy,  

� reaktory biologiczne przepływowe, porcjowe o zmiennej pojemności, SBR – w 

wielu konfiguracjach,  

� reaktor biologiczny w modelu użytkownika (realizujący wprowadzony przez 

użytkownika proces), umożliwiający np. symulowanie procesu chemicznego 

strącania fosforu, 

� zbiorniki do dawkowania zewnętrznego źródła węgla, metanolu oraz zbiorniki 

wyrównawcze, 

� urządzenia linii osadowej: komory stabilizacji tlenowej i beztlenowej oraz 

urządzenia odwadniające 

� rozdzielacze, mieszacze i przewody rurowe. 
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Program posiada możliwość symulacji procesów oczyszczania w 2 niezależnych 

symulatorach: stanu ustalonego (niedostępnego dla reaktorów SBR) oraz dynamicznego, 

umożliwiającego płynne zmiany parametrów podczas trwania symulacji. Bardzo istotną zaletą 

programu jest możliwość dokonywania obliczeń symulacyjnych przy ustalonym wieku osadu. 

Program ten pracuje w środowisku Windows i jest kompatybilny z pakietem MS Office, co 

daje możliwość importowania i eksportowania edycji danych z Excela oraz sporządzanie 

raportów w programie Word.  

Licencję na pełną wersję programu posiada MPWiK Kraków S.A, które udostępniło program 

na czas wykonywania badań. 

 

5.2.2. Konfiguracja modelu i wymagane dane wejściowe 

 Skonfigurowanie modelu biologicznej części oczyszczalni ścieków „Kujawy”, 

odpowiadającego rzeczywistym warunkom w niej panującym, wymagało wprowadzenia 

szerokiego zakresu danych technicznych i technologicznych dotyczących poszczególnych 

urządzeń i obiektów, ale przede wszystkim precyzyjnego określenia wielkości przepływu i 

składu jakościowego wszystkich strumieni dopływających do układu oczyszczania.  

Dane techniczne niezbędne do stworzenia modelu obejmują: kubatury i parametry 

geometryczne poszczególnych stref reaktora biologicznego oraz osadników wtórnych, a także 

stosowanych zbiorników. Drugą grupę parametrów wymaganych przez program stanowią 

dane eksploatacyjne z wybranego okresu pomiarowego: natężenie przepływu w 

poszczególnych strumieniach recyrkulacyjnych, ilość odprowadzanego osadu nadmiernego, 

ilość dawkowanych reagentów chemicznych, natężenie dopływu powietrza dostarczanego za 

pomocą systemu napowietrzania lub stężenie tlenu w poszczególnych strefach reaktora, 

temperatura panującą w poszczególnych obiektach, a także wiek osadu.  

W zakresie charakterystyki strumieni dopływających, oprócz przepływu, program wymaga 

określenia stężenia jedynie kilku podstawowych wskaźników: ChZT, azotu ogólnego 

Kjeldahla, azotu azotanowego(V), fosforu ogólnego, zasadowości, pH, zawiesiny inertnej, 

wapnia, magnezu i tlenu rozpuszczonego. 

Pozostałe dane dotyczące charakterystyki jakościowej wymagane przez model generowane są 

na podstawie tej grupy wskaźników, z wykorzystaniem wielkości frakcji poszczególnych 

zanieczyszczeń (tab.5.3). Typowe wartości frakcji proponowane są przez program, ale mogą 

być wprowadzone w całości lub częściowo dla indywidualnego przypadku.  
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Tab. 5.3. Frakcje zanieczyszczeń w ściekach według nomenklatury BioWin (BioWin -
podręcznik użytkownika) 


azwa Opis 

Fbs Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako łatwo rozkładalna 

Fac Frakcja łatwo rozkładalnego ChZT jako LKT [Sbsa/(Sbsc+Sbsc)] 

Fxsp Frakcja wolno rozkładalnego ChZT w dopływie jako cząsteczkowa 

[Xsp/(Xsc + Xsp)] 

Fus Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako rozpuszczona nierozkładalna 

Fup Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako cząsteczkowa nierozkładalna 

Fna Frakcja azotu ogólnego (Kjeldahla) w dopływie jako amoniak 

Fnox Frakcja azotu organicznego w dopływie, jako cząsteczkowego 

Fnu Frakcja azotu ogólnego (Kjeldahla) w dopływie jako rozpuszczona 

nierozkładalna 

Fup
 Stosunek N:ChZT dla ChZT cząsteczkowego nierozkładalnego w dopływie 

Fpo4 Frakcja całkowitego fosforu jako fosforany 

FupP Stosunek P:ChZT dla ChZT cząsteczkowego nierozkładalnego w dopływie 

FZbh Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy heterotroficzne nie 

poli-P 

FZba Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy autotroficzne 

FZbp Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy heterotroficzne 

FZbpa Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy octanogenne 

rozkładające propioniany 

FZbam Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy metanogenne 

rozkładające octany 

FZbhm Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy metanogenne 

zużywające wodór 

FZbm Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy metanogenne 

zużywające metanol 

 

 Odrębną grupę danych wykorzystywanych w modelowaniu części biologicznej oczyszczalni 

są stałe kinetyczne i stechiometryczne, odnoszące się do poszczególnych funkcjonalnych grup 

mikroorganizmów osadu czynnego. Wartości stałych można wyznaczyć indywidualnie dla 

badanego układu, wymaga to jednak prowadzenia pracochłonnych i długotrwałych testów 

technologicznych.  
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Zwykle wartości te przyjmowane są na podstawie danych literaturowych lub na poziomie 

zaproponowanym jako domyślny przez program symulacyjny, a najistotniejsze z nich 

dopasowywane są do warunków rzeczywistych podczas kalibracji modelu. 

 

5.2.3. Kalibracja statyczna 

Kalibracja statyczna modelu miała za zadanie określenie wartości stałych 

stechiometrycznych i kinetycznych, dla których model najlepiej odwzorowuje rzeczywisty 

układ biologicznego oczyszczania, pracujący w warunkach ustalonych, tzn. z pominięciem 

występującej zmienności poszczególnych parametrów. 

Procedurę kalibracyjną wykonano w oparciu o wyniki badań jakościowych i obserwacje 

eksploatacyjne, prowadzone w okresie 10.05-20.06.2007. Badania objęły 13 dni 

pomiarowych, w których nie wystąpiły awarie urządzeń, a także zjawiska atmosferyczne 

znacznie wpływające na przebieg procesów oczyszczania. Analizy jakościowe ścieków w 

próbkach średniodobowych, wykonywano w szerszym zakresie wskaźników niż wymagany 

przez program. W ściekach  po mechanicznym oczyszczaniu oraz oczyszczonych biologicznie 

w linii technologicznej nr 2 oznaczano: ChZT, ChZTs, BZT5, BZT5s, NKj, N-NH4, N-NO3, N-

NO2, Pog, P-PO4, Zog, pH oraz dodatkowo, tylko w ściekach po osadniku wstępnym NKjs, 

Zmin, Mg i Ca (metodyka według załącznika A). W przypadku stężenia wapnia i magnezu, w 

związku z brakiem wyników z niektórych dni pomiarowych, przyjęto wartości średnie z 

obserwowanych w danym okresie. 

Prowadzenie obliczeń symulacyjnych wymagało wprowadzenia do modelu wartości 

podstawowych parametrów technicznych i technologicznych, dla każdego dnia pomiarowego. 

Wartości te uzyskiwano wprost z urządzeń pomiarowych zamontowanych na terenie 

oczyszczalni lub obliczano na podstawie otrzymanych odczytów. Obserwacje, dotyczące nitki 

technologicznej nr 2, objęły: 

• całkowity przepływ dobowy ścieków oraz przepływ przez nitki 1 i 2, 

• stopień recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, 

• podaż tlenu w reaktorze biologicznym – w przypadku omawianych badań opierano się 

na wartości stężenia tlenu rozpuszczonego, średniej z odczytywanych co godzinę z 

przetworników sond tlenowych, zamontowanych w pierwszej, trzeciej i piątej 

komorze tlenowej reaktora, 

• temperaturę, panującą w poszczególnych obiektach nitki technologicznej – w trakcie 

obliczeń symulacyjnych stosowano funkcję temperatury globalnej, jednakowej we 
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wszystkich obiektach konfigurowanego modelu, określanej jako wartość średnia z 

obserwowanych, 

• stężenie osadu w reaktorze, koniecznego dla określenia wartości wieku osadu, 

• przepływ oraz stężenie osadu nadmiernego, odprowadzanego wspólnie dla nitek 

technologicznych nr 1 i 2,  konieczne dla określenia wartości wieku osadu, 

• dawkę PIX-u. 

Wartości stałych stechiometrycznych i kinetycznych przyjęto na poziomie zaproponowanym 

w Modelu Ogólnym BioWin, z wyjątkiem współczynnika przyrostu biomasy w warunkach 

tlenowych YH, który został wyznaczony analitycznie (szczegółową metodykę przedstawiono 

w załączniku A). 

Podstawą prowadzenia procedury kalibracyjnej było porównywanie rzeczywistych 

wartości stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z poszczególnych dni 

pomiarowych z wartościami stężenia otrzymanymi w wyniku obliczeń symulacyjnych, 

wykonanych dla tych samych dni na skonfigurowanym modelu.  

W pierwszym kroku kalibracyjnym prowadzono symulację stanu ustalonego, dla 

wprowadzonych danych i analizowano zgodność rzeczywistych danych z otrzymanymi z 

obliczeń symulacyjnych. Jako miarę zgodności modelu z układem rzeczywistym przyjęto 

porównywanie średnich wartości stężenia w ściekach oczyszczonych, przy zastosowaniu testu 

wartości średnich według PN-ISO 2854:1994, opierającego się na teście t-Studenta, przy 

założeniu równości wariancji.  

Porównywanie wartości średnich z wszystkich dni badawczych prowadzono dla głównych 

wskaźników, obrazujących efektywność procesów biologicznych, tj.: Zog, ChZT, Nog, N-

NO3, N-NH4 i Pog.  

W przypadku odrzucenia hipotezy o równości wartości średnich, w odniesieniu do 

któregokolwiek wskaźnika, prowadzono kolejne obliczenia symulacyjne, zmieniając wartość 

poszczególnych stałych kinetycznych. Kalibrację prowadzono do momentu uzyskania 

zgodności modelu w zakresie wszystkich wskaźników. 

 

5.2.4. Kalibracja dynamiczna 

Wykalibrowany statycznie model podlegał kalibracji dynamicznej, mającej na celu 

dopasowanie modelu do układu rzeczywistego, pod kątem odpowiedzi na wprowadzenie 

zmienności parametrów konfiguracyjnych. 
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Podstawą prowadzenia kalibracji dynamicznej były dane umożliwiające uwzględnienie 

zmienności, występującej w ciągu doby, tj: 

- przepływ w strumieniu ścieków dopływających i strumieniach recyrkulatów,  

- stężenie poszczególnych zanieczyszczeń w ściekach dopływających do części 

biologicznej w próbkach chwilowych, pobieranych w równych odstępach czasu w 

ciągu całej doby, 

- wartości parametrów technologicznych układu oczyszczania. 

 

Badania i obserwacje, mające na celu pozyskanie danych wejściowych dla kalibracji 

dynamicznej, wykonywano w dniach 24-27 czerwca 2007. Próbki chwilowe ścieków po 

osadniku wstępnym oraz ścieków oczyszczonych biologicznie w linii technologicznej nr 2, 

pobierano co 2 godziny przez całą dobę, z uwzględnieniem czasu zatrzymania w 

poszczególnych obiektach oczyszczalni. W próbkach oznaczano ChZT, BZT5, NKj, N-NH4, 

N-NO3, Pog oraz zasadowość i pH.  

Równolegle wykonywano odczyty z urządzeń pomiarowych, dotyczące: 

• całkowitego przepływu dobowego ścieków oraz przepływu przez nitki 1 i 2, z 

częstotliwością raz na godzinę, 

• stężenia tlenu rozpuszczonego, średniego z odczytywanych co godzinę z 

przetworników sond tlenowych, zamontowanych w pierwszej, trzeciej i piątej 

komorze tlenowej reaktora. 

Pozostałe parametry wprowadzane do modelu przyjmowano na stałym poziomie, 

odpowiadającym wartości średniej z okresu pomiarowego. Wartości frakcji zanieczyszczeń 

pozostawiono na poziomie przyjętym podczas konfigurowania modelu.  

Jako wejściowe dla kalibracji dynamicznej, w pierwszym kroku kalibracyjnym, przyjęto 

wartości stałych stechiometrycznych i kinetycznych ustalone podczas kalibracji statycznej. W 

następnych krokach stałe te korygowano, w poszukiwaniu zgodności wyników obliczeń z 

wynikami rzeczywistymi. 

Porównywanie wyników otrzymanych podczas obliczeń symulacyjnych z wynikami 

analiz jakościowych ścieków oczyszczonych przeprowadzano w ograniczonym zakresie 

wskaźników, kluczowych dla oceny postawionego celu, tj.: ChZT, N-NH4 i N-NO3. Jako 

miarę zgodności dynamicznych reakcji modelu i układu rzeczywistego przyjęto współczynnik 

korelacji dla zmiennych stanowiących szeregi czasowe (Sobczyk, 2007), którego określenie                                                                                   
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wymaga uprzedniego wyodrębnienia trendu czasowego z obydwu szeregów, pozwalającego 

wyeliminować czynniki zakłócające. W tym celu zastosowano metodę różniczki zupełnej. 

 

5.2.5. Weryfikacja modelu 

Model po kalibracji statycznej i dynamicznej podlegał weryfikacji na niezależnym 

zestawie danych z okresu stabilnej pracy oczyszczalni po wprowadzeniu wszystkich 

modyfikacji procesowych, zaproponowanych w trakcie pierwszego zadania badawczego 

(11.10–5.11.2004). Analizy jakościowe prowadzono dla dopływu i odpływu ścieków z układu 

biologicznego oczyszczania nitki technologicznej nr 2, w zakresie kluczowych wskaźników, 

branych pod uwagę w trakcie weryfikacji modelu, tj.: ChZT, Nkj, N-NH4 i N-NO3. 

Obliczenia symulacyjne służące weryfikacji modelu prowadzono dla średniodobowych 

wartości, dotyczących charakterystyki ścieków dopływających oraz parametrów 

eksploatacyjnych. Uwzględniono wartości stałych kinetycznych i stechiometrycznych 

wyznaczonych w trakcie procedury kalibracyjnej. Oceny zgodności wyników otrzymanych w 

trakcie obliczeń z danymi rzeczywistymi dokonywano dla ChZT, Nog, N-NH4 i N-NO3, przy 

pomocy testu porównania dwóch wartości średnich według PN-ISO 2854:1994. 

 

5.2.6. Badania strategii eksploatacyjnej 

Model biologicznej części oczyszczalni „Kujawy”, po wykalibrowaniu i 

zweryfikowaniu, stanowił podstawę badań symulacyjnych mających na celu wybór strategii 

eksploatacyjnej, umożliwiającej osiągnięcie wymagań perspektywicznych. 

W badaniach, przy pomocy programu symulacyjnego, analizowano te modyfikacje 

technologiczne, które ze względów technicznych, ekonomicznych lub czasowych, były trudne 

lub niemożliwe do przeprowadzenia podczas badań w skali rzeczywistej. Propozycje zmian 

reżimu technologicznego, poddane obliczeniom symulacyjnym, wynikały ze szczegółowej 

analizy technologicznej przeprowadzonej w trakcie poprzedniego zadania badawczego. 

Dotyczyły one, zarówno poszczególnych parametrów eksploatacyjnych, jak i samej 

konfiguracji układu biologicznego oczyszczania.  

Przeprowadzono 6 serii obliczeń symulacyjnych, z których każda dotyczyła wpływu zmian 

jednego z parametrów technologicznych lub zmiany konfiguracji reaktora na efektywność 

procesów biologicznego usuwania azotu. W każdej serii zmianom podlegał jedynie badany 

parametr, przy stałych wartościach pozostałych składowych modelu. Miarą „przydatności” 

danej strategii eksploatacyjnej była możliwość zwiększenia efektywności denitryfikacji w 
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stopniu umożliwiającym osiągnięcie perspektywicznych wymagań, odnośnie stężenia azotu 

ogólnego. 

Zaplanowano przeanalizowanie wariantów, uwzględniających zmiany: 

� stopnia recyrkulacji wewnętrznej, 

� wpływu wód osadowych na jakość ścieków dopływających do reaktora, 

� stosunku ilości substratu organicznego i azotu w ściekach dopływających do reaktora, 

� stężenia tlenu w strefie tlenowej reaktora, 

� udziału strefy denitryfikacji w objętości reaktora, 

a także 

� zmiany konfiguracji układu biologicznego oczyszczania poprzez wprowadzenie strefy 

końcowej endogennej denitryfikacji (w przypadku tych badań konieczne było 

skonfigurowanie nowego modelu uwzględniającego te zmiany, z wykorzystaniem 

wartości stałych kinetycznych i stechiometrycznych uzyskanych podczas kalibracji 

modelu wyjściowego). 

Obliczenia wykonywano w symulatorze stanu ustalonego. Jako podstawę konfiguracji 

przyjęto wartości przepływów, stężenia poszczególnych zanieczyszczeń i wielkości ich 

frakcji, a także wartości parametrów technologicznych, równe wartościom średnim dobowym 

z okresu obserwacji wykonywanych dla celów kalibracji statycznej. 

Ze względu na niestabilne warunki natleniania w reaktorach oczyszczalni „Kujawy” i 

trudności w dokładnym ich odwzorowaniu przyjęto stałe stężenie tlenu rozpuszczonego w 

tlenowych komorach reaktora na poziomie 2 g O2/m
3, z wyjątkiem serii obliczeniowej 

dotyczącej zmian warunków natleniania. Założono także stałą temperaturę obliczeniową we 

wszystkich komorach reaktora na poziomie 15 °C, co w przybliżeniu odpowiada temperaturze 

minimalnej, obserwowanej w ciągu roku w oczyszczalni „Kujawy”.      

 

5.3. METODYKA BADAŃ 
AD WSTĘP
Ą HYDROLIZĄ ZWIĄZKÓW ORGA
ICZ
YCH 

5.3.1. Instalacja badawcza 

W ramach badań nad wstępną hydrolizą związków organicznych zbudowano 

stanowisko badawcze, którego główny element stanowił model osadnika/hydrolizera o 

przepływie pionowym, zasilany od dołu. Objętość osadnika/hydrolizera wyniosła 63 dm3, 

przy wysokości czynnej równej 2 m. Zaplanowano, iż ścieki podawane będą do instalacji 

badawczej wprost z ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków „Kujawy” w Krakowie po 

ich wstępnym mechanicznym oczyszczeniu, w związku z czym stanowisko zlokalizowano w 
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hali krat, za kratami oraz piaskownikami. Takie umiejscowienie, z jednej strony pozwalało na 

bezpośrednie porównywanie jakości ścieków w odpływie z badanego osadnika i osadników 

eksploatowanych w oczyszczalni, a z drugiej zmniejszało prawdopodobieństwo zatykania 

elementów instalacji przez większe zanieczyszczenia pływające. 

Istota działania proponowanego osadnika/hydrolizera polega na jednoczesnym mechanicznym 

oczyszczaniu ścieków poprzez sedymentację zawiesin oraz hydrolizie materii organicznej 

zawartej w ściekach (w trakcie przepływu przez warstwę zawieszonego osadu) i osadzie, a nie 

tylko w osadzie, jak w hydrolizerach innego typu. W związku z podwójnym przeznaczeniem 

urządzenia, hydraulika przepływu przez osadnik/hydrolizer oraz jego konstrukcja muszą 

pozwalać na ciągłe utrzymywanie osadu w zawieszeniu, przy jednoczesnym zachowaniu 

parametrów procesu, pozwalających na prowadzenie efektywnej sedymentacji wstępnej. 

Osadnik został zbudowany z rury z metapleksu, co umożliwiało obserwację wysokości i 

struktury warstwy zawieszonego osadu oraz procesów fizycznych zachodzących wewnątrz 

niej. Zainstalowano rurę o średnicy wewnętrznej 0,2 m, minimalizując wpływ efektu 

przyściennego na przebieg sedymentacji. Przyjęto, iż maksymalna wysokość czynna 

osadnika, ograniczona położeniem najwyższego króćca spustowego, wyniesie 2 m, co 

odpowiada typowej wysokości strefy sedymentacji w osadnikach rzeczywistych. 

Przewidziano możliwość pobierania próbek oraz recyrkulowania osadu z różnych wysokości 

osadnika poprzez zamontowanie dodatkowych króćców na wysokości 0,4 m; 0,6 m; 0,8 m; 

1,0 m i 1,5 m, licząc od dna urządzenia.  

Stanowisko badawcze uzupełnił układ pompowy, zasilający osadnik ściekami pobieranymi z 

koryta po kratach gęstych i podający je do króćca zamontowanego przy dnie osadnika 

(schemat instalacji przedstawiono na rys. 5.2 i 5.3). 
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Rys. 5.2. Schemat instalacji badawczej osadnika/hydrolizera 

 
Do podawania ścieków zastosowano pompę monośrubową dawkującą Allweiler ADBP 0,8.3, 

z możliwością zmiennej wydajności w zakresie 15-80 dm3/h. Rurociąg ssawny pompy 

zaopatrzono w kosz ssawny o wymiarach oczek 10x10 mm, dla zatrzymywania większych 

zanieczyszczeń pływających, mogących prowadzić do zatykania lub uszkodzeń 

mechanicznych elementów instalacji. 

W celu zapewnienia jednorodności warstwy osadu model wyposażono dodatkowo w system 

recyrkulacji w obrębie osadnika, z pompą recyrkulacyjną, monośrubową dawkującą Allweiler 

ADBP 1,5.3, o stałej wydajności równej 80 dm3/h, mającą możliwość pobierania osadu z 

dowolnego króćca spustowego i tłoczenia do króćca zlokalizowanego na poziomie zasilania 

osadnika ściekami. W układzie pompy recyrkulacyjnej zamontowano wyłącznik czasowy 

umożliwiający ustalenie dowolnego harmonogramu pracy pompy, a w konsekwencji 

możliwość stosowania recyrkulacji przerywanej. 

 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

79 
 

 

Rys. 5.3. Instalacja badawcza osadnika/hydrolizera 

 

5.3.2. Zakres wartości parametrów wyjściowych i planowanie badań 

Proces hydrolizy, prowadzony w stosunku do całości organicznej materii w ściekach, 

przy użyciu osadnika/hydrolizera o przepływie pionowym przez warstwę osadu zawieszonego 

był przedmiotem nielicznych badań, głównie w kontekście procesu wstępnego 

podczyszczania przed reaktorami beztlenowymi (Miron i in., 2000, Alvarez i in., 2008).  

GonCalves i in. (1994) uzyskali w takim układzie zdecydowanie wyższe efekty produkcji 

lotnych kwasów tłuszczowych, niż w innych stosowanych procesach, np. tradycyjnych 

osadnikach aktywnych. Prace badawcze prowadzone pod kątem zwiększenia efektywności 

biologicznego usuwania fosforu wykazały jej 40% wzrost, w porównaniu z układem 

wykorzystującym klasyczną sedymentację. 
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Badania te prowadzono w szerokim zakresie pionowych prędkości przepływu v = 0,6 – 3,2 

m/h, co w konsekwencji dawało czas zatrzymania od 4,3 h do 1,1 h. Najlepsze efekty 

hydrolizy (wzrost rozpuszczonego ChZT w granicach 26-30 mg O2/m
3) osiągnięto dla 

prędkości 0,75 m/h i 0,9 m/h (czas zatrzymania odpowiednio 3,3 h oraz 2,8 h), przy 

jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej efektywności zatrzymywania zawiesin. Przy takich 

parametrach procesowych osadnika/hydrolizera stężenie zawiesin w odpływie nie 

przekraczało wartości 50 g/m3 (ok. 70 % usunięcia). Podobne rezultaty uzyskano w badaniach 

prowadzonych przez Ligero i in. (2001), którzy założyli stałą prędkość przepływu na 

poziomie 0,94 m/h, zbliżonym do wartości określonej przez Goncalvesa jako optymalna. 

Zmienny czas zatrzymania ścieków w zakresie 2,2 h – 4,4 h uzyskiwano poprzez zmianę 

wysokości czynnej osadnika/hydrolizera. Najwyższy stopień generowania lotnych kwasów 

tłuszczowych zaobserwowano przy najkrótszym czasie zatrzymania - 2,2 h, przy 

efektywności usuwania zawiesin na poziomie 63 %. W obu przypadkach stosowano 

recyrkulację wewnętrzną, w celu zapewnienia jednorodności warstwy osadu. Badania Ligero i 

in. (2001), wykazały, iż lepsze wymieszanie warstwy osadu następowało przy recyrkulacji 

pulsacyjnej (15 minut w 75 minutowym cyklu), korzystniej przy zawracaniu osadu, niż 

ścieków.  

Wyniki otrzymane w powyższych badaniach potwierdziły przydatność stosowania wstępnej 

hydrolizy ścieków komunalnych, zwiększającą ich podatność na biodegradację nie tylko dla 

procesów beztlenowych, ale również tlenowych. W dostępnych doniesieniach nie 

rozpatrywano jednak skutków hydrolizy bezpośrednio w odniesieniu do denitryfikacji, a 

optymalizacja parametrów procesowych skupiała się w zasadzie wyłącznie na hydraulice 

przepływu. 

W niniejszych badaniach podjęto próbę określenia zależności efektów hydrolizy od wieku 

osadu, przy utrzymywaniu prędkości przepływu i czasu zatrzymania w zakresach dających 

najlepszy efekt w cytowanych poprzednio badaniach. Ocenę procesu prowadzono pod kątem 

możliwości zwiększenia potencjału denitryfikacji, a w konsekwencji zwiększenia 

efektywności tego procesu.  

Planowanie badań wymagało wstępnego określenia wielkości charakteryzujących 

obiekt badawczy (Polański Z., 1984). Założono, iż wielkość wynikową (z), obrazującą efekty 

procesu, będzie stanowić produkcja substratu organicznego dostępnego dla denitryfikacji, 

charakteryzowana za pomocą wielkości rozkładalnych frakcji ChZT oraz potencjału 

denitryfikacji. Ustalono, iż jedyną wielkością wejściową (x), zmienianą w trakcie realizacji 
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planu badawczego będzie wiek osadu w osadniku/hydrolizerze, regulowany ilością osadu w 

reaktorze.  

Jako wielkości stałe (c), nie zmieniane w trakcie całego okresu badań przewidziano: 

� pionową prędkość przepływu na poziomie 0,8 m/h, przy stałym przepływie  

ścieków,  

� hydrauliczny czas zatrzymania, wynikający z utrzymywania stałej wysokości 

czynnej osadnika/hydrolizera. 

Wielkości zakłócające (h) – jakość ścieków oraz ich temperatura, których wpływ na 

prowadzone badania, w związku z realizacją badań w obiekcie rzeczywistym, jest niemożliwy 

do wyeliminowania.  

Przyjęto, iż najwłaściwszym modelem matematycznym obiektu badań, uwzględniającym 

specyfikę i warunki prowadzenia doświadczeń jest model monoselekcyjny statyczny 

nieliniowy i elementarny, w którym wielkość wyjściowa ma charakter losowy, a wartości 

wielkości wejściowej są dyskretne i należą do przedziału domkniętego – M: S-PZ-N-A(1+1) 

(Polański Z., 1984).    

Planowanie badań w skali pilotowej poprzedzone zostało wykonaniem wstępnych testów 

laboratoryjnych, mających na celu określenie zakresu wartości wielkości wejściowej - wieku 

osadu, w którym należy poszukiwać maksymalnych efektów hydrolizy. Polegały one na 

prowadzeniu hydrolizy osadu wstępnego, pobranego z ciągu technologicznego oczyszczalni 

„Kujawy” w warunkach pełnej kontroli procesowej. Ze względu na spodziewany wpływ wód 

osadowych na szybkość i stopień hydrolizy ścieków i osadu, testy hydrolizy przeprowadzono 

niezależnie dla: 

� osadu wstępnego, pobranego z pompowni osadu wstępnego oczyszczalni ścieków 

„Kujawy”,  

� osadu wstępnego uzyskanego laboratoryjnie, na drodze ok. 2-godzinnej sedymentacji 

ścieków surowych pobranych z kolektora dopływowego, nie zmieszanych z wodami 

osadowymi. 

Niezagęszczony osad wstępny poddawano mieszaniu w warunkach beztlenowych w butlach o 

pojemności ok. 2-2,5 dm3, zamykanych korkiem na szlif. Osad inkubowano przez okres 

kilkunastu dni w atmosferze azotu i stałej temperaturze 20 oC. Codziennie, w dni robocze, 

pobierano z butli ok.50 cm3 osadu, mieszano, a następnie uśrednioną próbkę sączono przez 

sączek 0,45 µm i oznaczano ChZT. Kilkukrotnie, w trakcie trwania testu hydrolizy 

wykonywano test NUR, dla wyznaczenia potencjału denitryfikacji i frakcji ChZT (metodykę 
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opisano w załączniku A). W testach hydrolizy osadu uzyskanego bezpośrednio ze ścieków 

surowych dodatkowo oznaczano ChZT w próbkach sączonych, po uprzedniej koagulacji 

siarczanem cynku. 

Opierając się na wynikach otrzymanych w badaniach wstępnych oraz możliwościach 

prawidłowego funkcjonowania obiektu badań przyjęto prowadzenie badań w skali pilotowej 

w zakresie wieku osadu pomiędzy 1 i 9 dób. W następnej kolejności przeprowadzono   

dyskretyzację przedziału wartości wielkości wejściowej, opierając się na założeniu, iż różnice 

pomiędzy kolejnymi wartościami wielkości wejściowej nie mogą być mniejsze od ich 

niedokładności. Zaplanowano badania dla 5 wartości wielkości wejściowej – wieku osadu, 

kolejno x = 1, 3, 5, 7 i 9 d. W ostatnim etapie planowania doświadczeń przeprowadzono 

randomizację, czyli losowe ustawienie kolejności serii badawczych, mającą na celu 

wyeliminowanie błędu metodycznego. 

 Założono, iż pompa podająca ścieki do osadnika/hydrolizera będzie pracowała ze stałą 

wydajnością 0,025 m3/h, co przy normalnej pracy instalacji odpowiadało prędkości pionowej 

równej 0,8 m/h oraz hydraulicznemu czasowi zatrzymania na poziomie 2,5 h. Korzystając z 

wyników doświadczeń prowadzonych w podobnych układach (Ligero i in., 2001) 

przewidziano pulsacyjną recyrkulację osadu w obrębie osadnika, z wydajnością 0,08 m3/h w 

cyklu 15 minut recyrkulacji/75 minut przestoju. 

  

5.3.3. Sposób realizacji planu badawczego 

 W wyniku przeprowadzonej podczas planowania badań randomizacji ustalono, iż 

doświadczenia będą wykonywane kolejno, dla wieku osadu równego 3, 5, 9, 7, 1 d.  

Zdecydowano, iż po włączeniu instalacji, na początku każdego doświadczenia będzie ona 

eksploatowana bez odprowadzania osadu, przez okres równy wiekowi osadu, założonemu w 

danym doświadczeniu. Bieżąca kontrola w tym okresie miała ograniczyć się wyłącznie do 

sprawdzenia poprawności pracy urządzeń mechanicznych oraz drożności rurociągów, z 

częstotliwością, co 2-3 h. Kontroli miała podlegać także wydajność pompy zasilającej 

osadnik. 

Po osiągnięciu założonego wieku osadu rozpoczynano jego odprowadzanie z układu 

badawczego. Założono, iż zastosowany system recyrkulacji osadu zapewni jednorodność 

warstwy osadu zawieszonego, a rozmieszczenie króćców spustowych pozwoli na pobieranie 

reprezentatywnej próbki osadu. W związku z tym przyjęto jednokrotne odprowadzanie osadu 

w ciągu doby, o objętości równej 1/WO objętości całkowitej osadu tworzącego warstwę 
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osadu w osadniku/hydrolizerze. Równocześnie z kontrolą parametrów osadu mierzono 

temperaturę panującą wewnątrz osadnika/hydrolizera.  

Przyjęto, iż osiągnięcie stanu ustalonego dla założonej wartości wieku osadu, koniecznego dla 

rozpoczęcia cyklu pomiarowego, będzie możliwe dopiero po okresie czasu równym 3-

krotności wieku osadu od uruchomienia instalacji. 

Zaplanowano, iż seria pomiarowa w ramach każdego doświadczenia będzie obejmowała 5 

dni, a w każdym dniu pomiarowym przewidziano 1-krotny pobór próbek ścieków 

dopływających do instalacji badawczej i odpływających z niej. 

Założono, iż każda z pobranych próbek będzie próbką uśrednioną, z okresu równego w 

przybliżeniu 2-krotnemu czasowi przepływu ścieków przez model osadnika. Okres poboru 

próbek z odpływu osadnika został opóźniony w stosunku do poboru próbek w dopływie o 

czas równy czasowi zatrzymania ścieków w modelu. 

W ramach każdego z zaplanowanych doświadczeń przewidziano równoległe wykonywanie 

analiz fizykochemicznych i testów technologicznych w próbkach ścieków przed i po 

osadniku/hydrolizerze, w następującym zakresie: 

� ChZT w próbkach niesączonych, sączonych i sączonych po uprzedniej koagulacji, w 

każdej z pobranych próbek, 

� Zawiesiny ogólne, w każdej z pobranych próbek, 

� Testy technologiczne, mające na celu wyznaczenie biologicznie rozkładalnych frakcji 

ChZT, potencjału denitryfikacji i specyficznych szybkości denitryfikacji, w próbkach 

sączonych z 3 wybranych dni pomiarowych. 
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6. BADA
IA 
AD I
TE
SYFIKACJĄ DE
ITRYFIKACJI POPRZEZ ZMIA
Y REŻIMU 

TECH
OLOGICZ
EGO OCZYSZCZAL
I 

 

6.1. WY
IKI BADAŃ ROZPOZ
AWCZYCH 

Wyniki analiz jakości ścieków, wykonywanych w średniodobowych próbkach z 

charakterystycznych punktów ciągu technologicznego, zestawiono w załączniku C, jako 

wartości średnie oraz odchylenia standardowe. Wartości najistotniejszych wskaźników, z 

punktu widzenia systemowej analizy pracy oczyszczalni, przedstawiono na rys. 6.1-6.4. 

Wyniki badań jakości poszczególnych strumieni wód osadowych z analogicznych okresów 

badawczych zebrano w załączniku D, w którym podano średnie wartości z próbek 

chwilowych w każdej serii badawczej. Na rys. 6.5-6.8. przedstawiono wartości średnie 

stężenia w zakresie głównych wskaźników zanieczyszczeń. 

Wielkości frakcji ChZT, wyznaczone w testach respirometrycznych oraz na podstawie 

krzywych BZT, przedstawiono odpowiednio w tab.6.2 i 6.3.   

Zmiany stężenia zanieczyszczeń w trakcie przepływu przez część biologiczną oczyszczalni 

(profil jakości - 14.11.2003), oznaczone w trakcie trwania jesienno-zimowej serii badawczej, 

przedstawiono na rys.6.10. Uzyskane w trakcie tej serii wyniki testów technologicznych (16-

17.10.2003): średnie szybkości poboru tlenu (OUR), utleniania azotu amonowego (AUR) i 

redukcji azotu azotanowego(V) i azotanowego(III) (NUR), a także orientacyjne wielkości 

frakcji organizmów heterotroficznych, nitryfikujących i denitryfikujących zebrano w tab.6.4.  

 

6.2. A
ALIZA WARU
KÓW PRACY OCZYSZCZAL
I 

6.2.1. Jakość ścieków surowych 

Średnie wartości wskaźników jakości ścieków surowych, dopływających do 

oczyszczalni ścieków „Kujawy” (załącznik C, rys.6.1-6.4), nie odbiegały znacząco od 

typowych wartości, obserwowanych w ściekach komunalnych. Zawartość poszczególnych 

zanieczyszczeń i relacje pomiędzy nimi wskazywały jednak na możliwość wystąpienia 

trudności w prowadzeniu procesów biologicznego oczyszczania.  
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Rys.6.1. Stężenie zawiesiny ogólnej w charakterystycznych punktach ciągu technologicznego 
oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 

 

 

 

 

Rys.6.2. Stężenie  ChZT i BZT5 w charakterystycznych punktach ciągu technologicznego 
oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 

 

Średniemu stężeniu ChZT na poziomie 561,8 g O2/m
3 (X 2003) oraz 522,4 g O2/m

3 

(V-VI 2004) towarzyszyły stosunkowo niskie stężenia BZT5, szczególnie w drugiej serii 

badawczej – 224,9 g O2/m
3, w tym w próbkach sączonych 114,1 g O2/m

3. W konsekwencji, 
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stosunek CHZT/BZT5 w okresie jesienno-zimowym wynosił 1,9, jednak w okresie letnim, 

przy bardzo niskim średnim stężeniu BZT5 był równy 2,3. Otrzymane wyniki wskazywały na 

niską podatność na biochemiczny rozkład związków organicznych zawartych w ściekach 

surowych, potwierdzoną podczas badań frakcji ChZT.  

 

 

 

 

Rys. 6.3. Stężenie  związków azotu w charakterystycznych punktach ciągu technologicznego 
oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 
 

Badania respirometryczne wykonane podczas pierwszej serii badawczej, w próbkach ścieków 

surowych zmieszanych z wodami osadowymi, wykazały bardzo niską zawartość 
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latworozkładalnej frakcji ChZT, na poziomie 7,7 % i 11,1 % całkowitego ChZT. 

Równocześnie, obserwowano nietypowo wysoką wartość nierozkładalnej zawieszonej frakcji 

ChZT (tab. 6.2).  

Zawartość związków azotu była stosunkowo wysoka, szczególnie w odniesieniu do stężenia 

zanieczyszczeń organicznych. Stosunek BZT5/Nog wyniósł w pierwszej serii 5,7, co jest 

wartością zbliżoną do typowych, jednak w okresie letnim osiągnął średnią wartość jedynie 

3,8, bardzo niekorzystną dla procesu denitryfikacji. 

Obserwowano stosunkowo niskie stężenie fosforu, stąd relacja pomiędzy BZT5 i Pog była 

korzystna dla procesu biologicznej defosfatacji i wyniosła odpowiednio 33,8 oraz 24,1.   

Wartości pozostałych wskaźników fizyko-chemicznych nie wskazywały na wystąpienie 

dodatkowych czynników, wpływających negatywnie na procesy oczyszczania ścieków. 

 

 

 

Rys. 6.4. Stężenie  związków fosforu w charakterystycznych punktach ciągu technologicznego 
oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 
 

6.2.2. Wpływ gospodarowania wodami osadowymi 

 W trakcie prowadzenia badań rozpoznawczych wody osadowe z procesów 

zagęszczania i odwadniania kierowane były wspólnie na początek ciągu technologicznego 
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oczyszczania ścieków. Badania jakości ścieków surowych przed i za punktem włączenia tych 

wód (załącznik C, rys.6.1-6.4) umożliwiły określenie łącznego ich wpływu na stężenia 

zanieczyszczeń w ściekach. Procentowy wzrost wartości wskaźników jakościowych w 

ściekach (wartości średnie dla każdego z obu okresów badawczych), wynikający z 

wprowadzenia do nich wód osadowych przedstawiono w tab.6.1.  

 
Tab.6.1. Wzrost stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni 
ścieków „Kujawy” po ich zmieszaniu z wodami osadowymi 

 X – XI 2003 V-VII 2004 

ChZT [%]  + 5,6 + 15,2 
ChZTs [%]  - - 5,4 
BZT5 [%]  - 0,1 + 9,7 
BZT5s [%] - - 9,1 

og [%]  + 11,4 + 20,0 

ogs [%] - + 20,7 

-
H4 [%] + 13,0 + 21,8 
Pog [%] + 18,5 + 21,3 
Pogs [%] - + 5,0 
P-PO4 [%] + 1,4 + 7,5 
Zog [%] + 36,4 + 39,1 
Zmin [%] - + 20,0 
Zasadowość [%]  + 5,7 + 8,3 

 

Wody osadowe niosły duży ładunek zanieczyszczeń zawieszonych, powodujący wzrost 

stężenia zawiesiny ogólnej prawie o 40 %, obserwowany w obu seriach badawczych. Z ilością 

wprowadzanych zawiesin związane były także zmiany wskaźników charakteryzujących 

obecność związków organicznych. Świadczy o tym znaczący wzrost ChZT całkowitego, przy 

jednoczesnym spadku stężenia ChZT w próbkach przesączonych. Substancje organiczne 

pochodzące z wód osadowych były w głównej mierze trudno i nie rozkładalne biologicznie 

(znaczny wzrost ChZT, przy jednoczesnym minimalnym wzroście BZT5), w związku z czym 

nie wpływały pozytywnie na dostępność substratu dla procesów biologicznych. Stosunek 

ChZT/BZT5 w ściekach obniżył się po wprowadzeniu do nich wód osadowych, co 

obserwowano w obu seriach badawczych. 

Bardzo duży wpływ wód osadowych na jakość ścieków surowych obserwowano w 

odniesieniu do zanieczyszczeń biogennych. W przypadku form fosforu było to związane 

głównie z ich obecnością w zawiesinie, natomiast wzrost stężenia związków azotu dotyczył 

głównie form rozpuszczonych. Pomimo tego, iż stężenie fosforu ogólnego w ściekach po 

zmieszaniu z wodami osadowymi zwiększyło się aż o ok. 20 %, pozostawało ono ciągle na  
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stosunkowo niskim poziomie. Stosunek BZT5/Pog wynosił 28,5 w serii jesienno-zimowej (X – 

XI 2003) oraz 21,8, w serii letniej (V-VII 2004). 

Zmieszanie ścieków z wodami osadowymi powodowało duży wzrost stężenia azotu ogólnego, 

wynikający w głównej mierze z obecności azotu amonowego w tych wodach. Pociągało to za 

sobą znaczne pogorszenie relacji pomiędzy substratem organicznym i związkami azotu, 

kluczowej dla dalszych procesów oczyszczania. Stosunek BZT5/Nog obniżył się z wartości 

5,7 do 5,1 (seria jesienno-zimowa) oraz z 3,8 do 3,5 (seria letnia).  

Uzupełniające badania jakości wód osadowych, wykonywane odrębnie dla 3 strumieni 

generowanych w linii przeróbki osadów wykazały zasadnicze różnice w charakterze tych 

wód, a w konsekwencji w ich wpływie na jakość ścieków dopływających i pracę oczyszczalni 

(załącznik D, rys.6.5-6.8). 
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Rys. 6.5. Stężenie zawiesiny ogólnej w poszczególnych strumieniach wód osadowych 
generowanych w oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 
 

Wody osadowe z zagęszczaczy grawitacyjnych zawierały duży ładunek związków 

organicznych. W kontekście prowadzenia procesów biologicznego usuwania związków 

biogennych są to jakościowo bardzo cenne związki, w znacznej części rozpuszczony łatwo 

przyswajalny przez mikroorganizmy substrat, w tym lotne kwasy tłuszczowe. 

Jednocześnie, wody te zawierały niskie, w odniesieniu do związków organicznych, stężenia 

związków azotu, co wskazywało na celowość ich wykorzystania w procesach biologicznego 

oczyszczania. Podwyższone stężenie zawiesin oraz związków fosforu, nie wpływało znacząco 

na pracę oczyszczalni, ze względu na niskie stężenie tych zanieczyszczeń w ściekach 

surowych.  
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Rys. 6.6. Stężenie ChZT i BZT5 w poszczególnych strumieniach wód osadowych 
generowanych w oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 
 

W przypadku wód osadowych z zagęszczania osadu nadmiernego nie uzyskano zbieżnych 

wyników w obu seriach badawczych. W serii letniej wskaźniki charakteryzujące obecność 

zawiesin, związków organicznych, jak również fosforu były kilkukrotnie niższe, niż w serii 

jesienno-zimowej (rys. 6.5, 6.6 i 6.8). Obserwacje te wskazywały na silną zależność 

pomiędzy jakością wód osadowych, a stopniem zatrzymania zawiesiny w zagęszczaczach 

mechanicznych. Wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia rozpuszczone nie osiągały 

wartości wyższych, niż obserwowane w ściekach. Niezależnie od wartości stężenia 

poszczególnych zanieczyszczeń w tych wodach, ich struktura była zdecydowanie 

niekorzystna dla procesów biologicznego usuwania związków biogennych. Zdecydowana 

większość związków organicznych była biologicznie nierozkładalna, a relacje pomiędzy 

BZT5 oraz stężeniem azotu i fosforu kształtowały się na bardzo niskim poziomie.  
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Rys. 6.7. Stężenie związków azotu w poszczególnych strumieniach wód osadowych 
generowanych w oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych  
 

Wody z odwadniania osadu przefermentowanego zawierały stosunkowo niewiele 

zanieczyszczeń organicznych (tab. 6.6). Były to, podobnie jak w przypadku wód z 

zagęszczaczy mechanicznych osadu nadmiernego, substancje nie rozkładalne biologicznie, 

ale w tym przypadku w dużej części rozpuszczone. Zaobserwowano podwyższone stężenie 

zawiesiny (rys.6.5) i fosforu ogólnego (rys. 6.8). Najbardziej negatywnym aspektem 

włączania tych wód do ciągu technologicznego był jednak zawarty w nich bardzo duży 

ładunek związków azotu, głównie azotu amonowego (rys. 6.7).  
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Rys. 6.8. Stężenie związków fosforu w poszczególnych strumieniach wód osadowych 
generowanych w oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych 
 

 
6.2.3. Sedymentacja wstępna 

 Znacznie niższy od projektowanego dopływ ścieków do oczyszczalni „Kujawy” 

powodował wydłużenie czasu zatrzymania ścieków w trzech eksploatowanych osadnikach 

wstępnych. W odniesieniu do przepływu średniego godzinowego obserwowanego w trakcie 

badań rozpoznawczych, czas sedymentacji wynosił ok. 4,3 h. Konsekwencją tej sytuacji była, 

obserwowana w obu seriach badawczych, bardzo wysoka efektywność sedymentacji, 

utrzymująca się na poziomie 67 % w stosunku do stężenia zawiesiny ogólnej (rys.6.1). 

Zwracał uwagę wysoki stopień usuwania związków organicznych w osadnikach wstępnych 

(rys.6.2). Średni stopień usuwania ChZT w serii jesienno-zimowej wyniósł 45 %, a w serii 

letniej 43 %, dla BZT5 odpowiednio 46 % i 41%. Wyniki z poszczególnych dni, a także 

rutynowe analizy jakościowe, wykazały incydentalną efektywność usuwania zanieczyszczeń 

organicznych na poziomie 50 - 60 %. Obserwowano także nietypowo wysoką efektywność 

usuwania fosforu (rys.6.4), co miało związek z jego dużą zawartością w zawiesinie, 

odprowadzanej z wodami osadowymi. Mimo tego, pogarszały się warunki dla prowadzenia 
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biologicznej defosfatacji, ze względu na znaczne obniżenie stosunku BZT5/Pog (w serii 

letniej zdecydowanie poniżej 20). 

Obniżenie zawartości związków organicznych w połączeniu z nieznaczną efektywnością 

sedymentacji w stosunku do związków azotu (rys.6.3) powodowało znaczne pogorszenie 

warunków dla procesu biologicznego usuwania azotu. Wartość stosunku BZT5 do azotu 

ogólnego obniżyła się na tym etapie z wartości 5,1 do 3,1 (seria jesienno-zimowa) oraz z 

wartości 3,5 do 2,2 (seria letnia).  

W odniesieniu do biologicznego usuwania związków azotu sedymentacja wstępna była 

elementem układu oczyszczania, powodującym zmiany jakości ścieków, znacznie 

utrudniające prowadzenie efektywnej denitryfikacji w reaktorach biologicznych. Dodatkowo, 

prowadzona w okresie X-XII 2003 szczegółowa analiza frakcji ChZT w ściekach po 

osadnikach wstępnych (tab.6.2 i 6.3) wykazała niekorzystną strukturę związków 

organicznych. Niska zawartość frakcji łatwo rozkładalnej przy znacznie podwyższonej frakcji 

zawieszonej nierozkładalnej, obniżały możliwość wykorzystania ChZT jako substratu dla 

procesów biologicznego usuwania związków biogennych. 

 
 
Tab. 6.2. Wyniki wyznaczania wielkości frakcji ChZT w ściekach i wodach osadowych             
z oczyszczalni „Kujawy” (testy respirometryczne) – X-XII 2003 

 Si SS XS Xi 

g O2/m
3

 
% 

ChZT 
g O2/m

3
 

% 
ChZT 

g O2/m
3

 
% 

ChZT 
g O2/m

3
 

% 
ChZT 

Ścieki po zmieszaniu z wodami osadowymi 

24.10 17,0 3,0 63,6 11,1 161,8 28,1 332,6 57,8 
30.10 17,0 2,7 49,1 7,7 224,3 35,3 344,7 54,3 

Ścieki oczyszczone mechanicznie 

24.10 17,0 6,2 23,7 8,6 104,4 37,8 130,9 47,4 
30.10 17,0 7,1 26,3 11,0 111,8 46,8 84,1 35,2 
20.11 17,0 5,1 31,1 9,4 98,3 29,7 184,8 55,8 
26.11 17,0 4,7 20,1 5,6 132,9 36,9 190 52,8 
03.12 17,0 5,1 45,3 13,6 167,8 50,3 103,6 31,0 

Średnia 17,0 5,6 29,3 ±±±± 9,8 9,6 123,0 ±±±± 28,2 40,3 138,7 ±±±± 47,5 44,5 

Wody osadowe z zagęszczaczy grawitacyjnych 

31.10   195,6 21,3 283,0 30,8   
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Tab. 6.3. Wyniki wyznaczania rozkładalnego ChZT w ściekach po mechanicznym 
oczyszczaniu z wykorzystaniem krzywej BZT – X-XI 2003 

 k BZTc XS + SS 

1/d g O2/m
3

 g O2/m
3

 % ChZT 

24.10 0,398 220 259 93,8 
30.10 0,426 177 208 87,1 
20.11  0,420 202 238 71,8 
26.11  0,362 225 265 73,5 

   242,5 ±±±± 25,7 81,5 

 

Wartości rozkładalnych biologicznie frakcji ChZT uzyskane metodą respirometryczną oraz 

metodą z wykorzystaniem krzywej BZT wykazują znaczne rozbieżności. Wyraźna różnica 

między otrzymanymi wartościami (SS+XS) ma najprawdopodobniej podłoże metodologiczne. 

Metoda według STOWA (Roeleveld P.J., van Loosdrecht, 2002), bazująca na wartości 

całkowitego BZT, pozwala na określenie wszystkich biologicznie rozkładalnych związków 

organicznych, zawartych w badanej próbce. Z kolei, krótki czas trwania testu 

respirometrycznego (kilka godzin) może wpłynąć na wyłączenie z oznaczenia trudno 

rozkładalnych związków, a w konsekwencji do niedoszacowania frakcji rozkładalnych, w 

szczególności XS.  

Taka rozbieżność wyników sugeruje, iż w ściekach dopływających do badanej oczyszczalni 

występuje znacząca ilość stosunkowo wolno hydrolizowalnych związków organicznych, 

których wykorzystanie w procesach biologicznego usuwania związków biogennych może 

wymagać zastosowania procesu wstępnej hydrolizy. Z punktu widzenia procesu 

denitryfikacji, ale także defosfatacji kluczowe znaczenie mają frakcje, które w stosunkowo 

krótkim czasie mogą być hydrolizowane do postaci przyswajalnej dla mikroorganizmów. W 

związku z tym, należy uznać, iż w ocenie dostępności substratu dla denitryfikacji, główne 

znaczenie mają frakcje oznaczane jako biologicznie rozkładalne w teście respirometrycznym.  

        

6.2.4. Jakość ścieków oczyszczonych i efektywność procesów oczyszczania 

W serii badawczej (X-XII 2003) przeprowadzonej przed wprowadzeniem zmian 

reżimu technologicznego obserwowano bardzo wysoką efektywność usuwania zawiesiny oraz 

związków organicznych (załącznik C, rys.6.1-6.4). Stężenie ChZT w ściekach oczyszczonych 

było na bardzo niskim poziomie, poniżej 35 g O2/m
3. Podobnie, w przypadku BZT5, którego 

stężenie nie przekraczało wartości 5 g O2/m
3. 

Wprawdzie stężenie fosforu ogólnego w odpływie przekraczało perspektywiczne wymagania, 

jednakże usuwanie fosforu realizowane było głównie na drodze chemicznego strącania. Przy 
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bardzo niskim stężeniu zawiesiny w ściekach oczyszczonych (poniżej 10 g/m3), stężenie 

fosforu zależało jedynie od wielkości dawki czynnika strącającego, więc nie stanowiło 

perspektywicznie bariery technologicznej. 

Stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych było bardzo niskie i w żadnej analizie 

nie przekroczyło wartości 0,2 g N-NH4/m
3, co świadczyło o bardzo dużej efektywności 

procesu nitryfikacji w reaktorze biologicznym. Przyczyną wysokiego stężenia azotu ogólnego 

w odpływie był więc brak efektywnej denitryfikacji. W ściekach oczyszczonych stężenie 

azotu azotanowego(V) było wysokie i wynosiło średnio 19,80 g N-NO3/m
3. Wystąpił bardzo 

duży ubytek zasadowości (w ściekach oczyszczonych wynosi 3,77 val/m3), co było 

bezpośrednim skutkiem przemian azotu, intensywnej nitryfikacji i mało efektywnej 

denitryfikacji.  

 

6.2.5. Warunki pracy reaktorów biologicznych 

Konstrukcja reaktora biologicznego (rys. 5.2) wyodrębniała, poza cyrkulacyjnymi 

komorami predenitryfikacji i beztlenową, 8 komór o przepływie tłokowym, z których 2 

eksploatowano jako anoksyczne, a pozostałe jako tlenowe. Wynikający z takiego podziału 

kubatury reaktorów udział komór denitryfikacyjnych w objętości reaktora był równy 25 % i 

odpowiadał wymaganej w okresie projektowania oczyszczalni, niskiej efektywności 

denitryfikacji. 

Komory tlenowe reaktorów biologicznych wyposażono w system aeratorów podwodnych 

typu FRINGS, wspomaganych sprężonym powietrzem. Taki sposób natleniania, wymuszony 

kształtem dna komór, w połączeniu z niską wydajnością urządzeń zamontowanych w 2 

reaktorach, oddanych do eksploatacji w pierwszej kolejności, powodował brak możliwości 

kontroli gospodarki tlenowej i czasowe niedobory tlenu. Z drugiej strony, zastosowany 

system napowietrzania stwarzał możliwości dla zachodzenia procesu symultanicznej 

denitryfikacji. 

Stopień recyrkulacji wewnętrznej, wynikający z wydajności zastosowanych mieszadeł 

pompujących wynosił 300 %, natomiast recyrkulację osadu realizowano na poziomie 80 %, w 

obu przypadkach w odniesieniu do przepływu średniego dobowego. 

W okresie rozpoczęcia badań reaktory biologiczne eksploatowane były przy bardzo 

niskim stężeniu osadu, ze średnią wartością – około 1,4 kgsm/m3. Wysoki udział części 

mineralnych w suchej masie osadu (35 %) dodatkowo ograniczał ilość aktywnej biomasy w 

reaktorach. Indeks osadu podlegał wahaniom w zakresie 116 - 172 ml/g. 
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Wiek osadu utrzymywany był na poziomie powyżej 15 d, co przy niskim udziale objętości 

komór denitryfikacji skutkowało tlenowym wiekiem osadu na poziomie ok. 11,5 d.  

 

6.2.6. Przebieg procesów biochemicznych i aktywność biomasy 

Testy technologiczne, przeprowadzone w początkowej fazie badań (tab.6.4), wykazały 

bardzo niską aktywność biomasy heterotroficznej, zbliżoną do obserwowanej w osadach 

częściowo ustabilizowanych. Oszacowana, na podstawie testów zużycia tlenu, zawartość 

frakcji aktywnych heterotrofów była niższa, niż w typowej biomasie z oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Obserwacje te potwierdzały bardzo niskie szybkości respiracji endogennej. 

 

Tab.6.4. Wyniki testów technologicznych osadu czynnego z oczyszczalni „Kujawy”– średnie 
wartości X 2003 

 
Szybkość procesu 

(20 °C) 

Szacunkowa wielkość 
frakcji 

mikroorganizmów  
[%] 

OUR z dodatkiem octanu 
sodu (mikroorganizmy 
heterotroficzne) 

25,0 
[mg O2/gsmo*h] 

16,7 

OUR endogenny 4,8 
[mg O2/gsmo*h] 

- 

AUR (mikroorganizmy 
nitryfikacyjne) 

4,8 
[mg N-NH4/gsmo*h] 

2,7 


UR (mikroorganizmy 
denitryfikacyjne) 

8,5 
[mg N-NOx/gsmo*h] 

80,0 

 
Osad czynny charakteryzował się stabilną i dużą frakcją bakterii nitryfikujących, na poziomie 

powyżej 2,5 % aktywnej biomasy. W testach AUR otrzymano wysokie wartości szybkości 

utleniania azotu amonowego wynoszące blisko 5 mg N-NH4/gsmo*h.  

Prowadzone równolegle testy redukcji azotu azotanowego(V), z użyciem octanów jako 

substratu, pokazały nietypowy sposób prowadzenia procesu denitryfikacji przez osad z 

oczyszczalni „Kujawy”. Obserwacja stężenia azotu azotanowego(V) i azotanowego(III) w 

trakcie testu wykazała, iż w jego początkowej fazie następowała wyłącznie intensywna 

redukcja azotanów(V) do azotanów(III). Niepełna denitryfikacja skutkowała znaczną 

kumulacją azotanów(III), osiągającą wartości nawet powyżej 20 [g N-NO2/m
3], których 

redukcja następowała z dużą intensywnością dopiero po czasie powyżej 1 h od rozpoczęcia 

testu (rys 6.9). Szybkość denitryfikacji określana na podstawie tej części testu była bardzo 

wysoka i świadczyła o obecności dużej frakcji bakterii denitryfikujących. 
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W testach z wykorzystaniem innych substratów obserwowano podobny przebieg procesu, co 

wskazywało na zahamowanie enzymów bakteryjnych potrzebnych do redukcji azotanów(III), 

niezależne od rodzaju substratu. Prawdopodobnie, mechanizm ten wywołała degeneracja 

osadu, wynikająca z permanentnego braku przyswajalnego przez mikroorganizmy substratu 

organicznego w ściekach dopływających do części biologicznej oczyszczalni.  
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Rys. 6.9. Wyniki testu ?UR prowadzonego dla osadu czynnego z dodatkiem octanów – 
17.10.03 
 

Badania zmian stężenia zanieczyszczeń w poszczególnych strefach reaktorów 

biologicznych (profil jakości) wykonane w trakcie początkowej fazy badań wykazały, iż w 

pierwszej komorze reaktora, przewidzianej jako komora beztlenowa, przebiegały bardzo 

intensywne procesy biosorpcji i wzrostu biomasy (rys.6.10). 

  Niska efektywność denitryfikacji skutkowała wysokim stężeniem azotu 

azotanowego(V) w strumieniu recyrkulacji zewnętrznej, a w konsekwencji dużym ładunkiem 

azotanów(V) wprowadzanych do komory beztlenowej. Ze względu na niewielką aktywność 

osadu czynnego, do tej komory transportowana była z recyrkulowanym osadem także pewna 

ilość tlenu. Taka sytuacja powodowała możliwość pojawienia się chwilowych warunków 

tlenowych przy zmieszaniu osadu ze ściekami, a w konsekwencji jednoczesne wystąpienie 

procesów tlenowej syntezy biomasy, utleniania związków organicznych, a nawet chwilowej 

nitryfikacji. Praktycznie, wyeliminowana została także możliwość biologicznego usuwania 

fosforu, ze względu na faktyczny brak warunków beztlenowych w reaktorze.  
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Zużycie większości przyswajalnych biologicznie związków organicznych na początku 

reaktora, wykluczało zaistnienie efektywnej denitryfikacji we właściwej strefie anoksycznej, 

po doprowadzeniu azotanów(V) z recyrkulatem wewnętrznym.  
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Rys. 6.10. Zmiany stężenia zanieczyszczeń w trakcie przepływu przez część biologiczną 
oczyszczalni „Kujawy”(reaktor nr 2) - 14.11.03 
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6.2.7. Identyfikacja przyczyn niskiej efektywności usuwania azotu 

Wyniki badań rozpoznawczych pozwoliły na identyfikację kilku przyczyn 

niewystarczającej, w odniesieniu do wymagań perspektywicznych, efektywności usuwania 

azotu oraz ocenę możliwości jej zwiększenia w ramach racjonalizacji istniejącego układu 

technologicznego. Czynniki ograniczające efektywność procesu w analizowanym układzie 

dotyczyły głównie: 

• niedoboru substratu organicznego dla procesu denitryfikacji, wynikającego z 

charakteru ścieków dopływających do reaktora biologicznego, w szczególności 

niskiej zawartości łatwo przyswajalnych biologicznie związków organicznych, w 

połączeniu z niekorzystnym stosunkiem BZT5/Nog, który wynikał również ze sposobu 

gospodarowania wodami osadowymi i wysokiej efektywności sedymentacji wstępnej, 

• braku warunków odpowiednich dla prowadzenia denitryfikacji w reaktorze 

biologicznym, w szczególności małej aktywności osadu czynnego oraz niskiego 

udziału objętości strefy anoksycznej w objętości reaktora. 

 

Niekorzystna struktura zanieczyszczeń organicznych wynikała z charakteru ścieków 

dopływających do oczyszczalni, w związku z czym korzystne byłoby prowadzenie procesów 

hydrolizy/dezintegracji związków organicznych ze źródeł wewnętrznych. Dotyczy to zarówno 

ścieków, jak i osadów. Przy wysokiej efektywności sedymentacji, obserwowanej w 

oczyszczalni „Kujawy” szczególnie obiecująca wydawała się możliwość generowania łatwo 

rozkładalnych związków organicznych z osadu wstępnego. Wyposażenie układu 

technologicznego oczyszczalni pozwalała jedynie na zastosowanie hydrolizy w ramach tzw. 

„osadników aktywnych”, inne rozwiązania, związane z dezintegracją osadów, wymagałyby 

nowych inwestycji. 

W ramach zmniejszenia negatywnego wpływu wód osadowych celowe było 

rozdzielenie ich poszczególnych strumieni i wykorzystanie substancji organicznych 

zawartych w wodach z zagęszczaczy grawitacyjnych, korzystnych dla procesów 

biologicznych. W eksploatowanym wówczas układzie technologicznym, w osadnikach 

wstępnych następowała strata lotnych kwasów tłuszczowych, zawartych w tych wodach. 

Efektywne wykorzystanie lotnych kwasów tłuszczowych wymagałoby doprowadzenia wód z 

zagęszczaczy grawitacyjnych bezpośrednio do reaktora biologicznego. Pozostałe strumienie 

wód należałoby retencjonować, w celu stopniowego ich dawkowania do ciągu 
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technologicznego oczyszczania ścieków, w szczególności w okresach występowania 

obniżonego stężenia związków biogennych w ściekach surowych. 

Całkowite wyeliminowanie wpływu tych wód musiałoby wiązać się z realizacją ich 

oczyszczania w nowym, bocznym ciągu technologicznym. 

Podwyższenie stosunku BZT5/Nog można osiągnąć poprzez modyfikację procesu 

sedymentacji wstępnej. Ograniczenie jej efektywności wymagałoby skrócenia czasu 

zatrzymania ścieków w osadnikach wstępnych poprzez wyłączenie jednego z osadników 

wstępnych, co w eksploatowanym układzie technologicznym było utrudnione. Każda z 3 

działających linii technologicznych posiadała jeden osadnik wstępny przy braku możliwości 

regulacji przepływu pomiędzy osadnikiem a reaktorem biologicznym. Wyłączenie 

któregokolwiek z osadników musiałaby poprzedzić modyfikacja przewodów pozwalająca na 

rozdział ścieków po osadnikach do różnych reaktorów. Możliwe było także doprowadzenie 

części ścieków surowych do reaktorów biologicznych, z ominięciem osadników wstępnych. 

Niezbędne było zwiększenie udziału strefy denitryfikacji w objętości reaktora. Ze 

względu na podział reaktora na poszczególne komory, bez zmian konstrukcji ścian, możliwe 

były skokowe zmiany, dające w konsekwencji stosunek VD/VR na poziomie 38 %, przy 

zamianie jednej komory tlenowej na anoksyczną lub 50 %, przy takiej zamianie 2 komór 

tlenowych. 

Korzystne byłoby także zwiększenie stopnia recyrkulacji wewnętrznej, wymagające jednak 

wymiany lub uzupełnienia wyposażenia. 

Niskie obciążenie osadu ładunkiem substratu organicznego skutkowało małą 

aktywnością osadu w procesie oczyszczania, niewielką frakcją żywych bakterii 

heterotroficznych oraz wyraźną frakcją bakterii nitryfikacyjnych. Celowa była intensyfikacja 

aktywności biomasy, przy jednoczesnym zwiększeniem zapasu osadu w reaktorach poprzez 

zwiększenie ładunku zanieczyszczeń doprowadzanego do reaktorów. Zwiększenie obciążenia 

możliwe było na drodze zróżnicowania ilości ścieków doprowadzanych do poszczególnych 

linii technologicznych, zmniejszenia liczby eksploatowanych linii technologicznych, a także 

wskutek ograniczenia efektywności sedymentacji. 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi podaży tlenu w reaktorach, zwiększenie zapasu 

osadu oraz jego obciążenia, musiałoby odbywać się stopniowo, w połączeniu z kontrolą 

warunków tlenowych w reaktorach. Niezależnie od podejmowanych kroków związanych z 

wartością obciążenia, korzystne dla prowadzenia procesów byłoby usprawnienie systemu 
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napowietrzania, stanowiącego podstawowe ograniczenie możliwości modyfikacji reżimu 

technologicznego. 

  

6.3. HARMO
OGRAM WPROWADZA
YCH ZMIA
 REŻIMU TECH
OLOGICZ
EGO 

Analiza wyników badań rozpoznawczych wykazała jednoczesne zaistnienie kilku 

przyczyn ograniczających efektywność procesu denitryfikacji. W związku z tym przyjęto 

strategię badawczą polegającą na kolejnym ich eliminowaniu, w zakresie nie wymagającym 

długotrwałych czynności inwestycyjnych i nie powodującym znacznych zaburzeń pracy 

oczyszczalni.  

W ramach zaproponowanej strategii wprowadzono, w kolejności chronologicznej, 

następujące modyfikacje technologiczne, przedstawione graficznie na rys. 6.11 (kolor 

czerwony): 

 

• Stopniowo ograniczano (od marca 2004) obciążenie hydrauliczne linii technologicznej 

nr 3, do momentu osiągnięcia poziomu 15 % całkowitego przepływu ścieków 

surowych, co w konsekwencji zwiększyło obciążenie każdej z pozostałych linii do 

poziomu powyżej 40 %. Operacja ta miała na celu zwiększenie stężenia osadu                      

w reaktorach oraz jednostkowego przyrostu osadu, a w konsekwencji wzrost 

aktywności osadu czynnego i zmianę jego struktury. 

 

• Równolegle z podwyższeniem obciążenia osadu w reaktorach (marzec 2004) 

uruchomiono instalację, kierującą wody osadowe z zagęszczaczy grawitacyjnych 

osadu wstępnego bezpośrednio do reaktorów nr 1 i 2. Dzięki temu możliwe było 

wykorzystanie cennych dla procesów biochemicznych związków organicznych, 

głównie lotnych kwasów tłuszczowych, w reaktorach.  

 
• Zwiększono udział strefy anoksycznej w całkowitej objętości reaktorów nr 1 i 2 ( w 

reaktorze nr 1 w sierpniu 2004, a w reaktorze nr 2 we wrześniu 2004) z 25 % do 38 %. 

Operację tą wykonano poprzez wyłączenie napowietrzania w pierwszej z dotychczas 

eksploatowanych komór tlenowych i zastąpienie go mieszaniem. Do czasu 

wyposażenia modyfikowanych komór w mieszadła, mieszanie realizowano przy 

użyciu jednego z aeratorów, odciętego od dopływu sprężonego powietrza.  
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• W celu zwiększenia podaży tlenu w reaktorze przełożono zwolnione podczas 

poprzedniej operacji aeratory do początkowych komór tlenowych (wrzesień 2004). 

 
• Podjęto próby ograniczenia efektywności sedymentacji poprzez skrócenie jej czasu. 

Wyłączono z eksploatacji jeden z trzech pracujących osadników wstępnych (wrzesień 

2005). Istniejący system połączeń między osadnikami wstępnymi i reaktorami 

biologicznymi uniemożliwił dokonanie równomiernego rozdziału ścieków na 3 

reaktory biologiczne. Ścieki po jednym osadniku wstępnym rozdzielano równomiernie 

do reaktorów biologicznych nr 1 i 2, natomiast ścieki po drugim osadniku kierowano 

do reaktora nr 3. Utrudnienia w eksploatacji układu oczyszczania, związane z brakiem 

wpływu na rozdział ścieków po osadnikach spowodowały, iż ta zmiana 

technologiczna nie mogła zostać utrzymana. Po dokonaniu wstępnych, korzystnych 

dla efektywności usuwania azotu obserwacji, zdecydowano o ponownym 

uruchomieniu trzeciego osadnika, do czasu wybudowania i uruchomienia koryta 

łączącego odpływy z wszystkich osadników.   

 

 

 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

103 
 

 
 
Rys. 6.11. Schemat oczyszczalni ścieków „Kujawy” z zaznaczeniem zmian technologicznych, 
wprowadzonych w ramach badań 
 

 

6.4. WY
IKI I DYSKUSJA BADAŃ 

Wprowadzone w pierwszym etapie zmian technologicznych, zwiększenie obciążenia 

ładunkiem zanieczyszczeń reaktorów nr 1 i 2, przyniosło efekt stopniowego przyrostu 

biomasy, której stężenie osiągnęło wartość 2 kgsm/m3 do czasu rozpoczęcia badań kontrolnych 

(rys. 6.12), a następnie poziom ok. 2,5 kgsm/m3. Równocześnie, nastąpiła poprawa 

właściwości sedymentacyjnych osadu (rys. 6.13).  
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Rys. 6.12. Zmienność stężenia osadu w reaktorach nr 1 i 2 w oczyszczalni ścieków 
„Kujawy” w ciągu okresu kontrolnego (III-X 2004) 
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Rys. 6.13. Zmienność indeksu osadu w reaktorach nr 1 i 2 w oczyszczalni ścieków 
„Kujawy” w ciągu okresu kontrolnego (III-X 2004) 
 

Wprowadzone korekty bardzo korzystnie wpłynęły na kondycję osadu czynnego, o czym 

świadczył ciągle wzrastający poziom zużycia tlenu w warunkach endogennych (rys. 6.14). W 

porównaniu do początkowego etapu badań, poziom respiracji endogennej osadu wzrósł 

kilkukrotnie do wartości prawie 20 mgO2/gsmo*h, świadczącej o wysokiej aktywności osadu. 

Szacowana na podstawie testu OUR z dodatkiem octanów, zawartość żywych organizmów 

heterotroficznych w masie organicznej osadu oscylowała zwykle w granicach 15-17 %, co 

jest wartością stosunkowo niską, ale w niewielkim stopniu odbiegającą od poziomu typowego 

dla osadów z oczyszczalni komunalnych. 
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Rys. 6.14. Zmienność szybkości poboru tlenu przez osad w ciągu okresu kontrolnego (III-X 
2004) w porównaniu z okresem początkowym (X 2003) 
 

Wzrost obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń, a następnie powiększenie strefy 

anoksycznej kosztem tlenowej, nie zmieniło w znaczącym stopniu efektywności nitryfikacji. 

Wprawdzie szybkość nitryfikacji nieznacznie spadła (rys. 6.15.), w porównaniu do 

początkowego okresu badań, ale udział bakterii nitryfikujących w suchej masie organicznej 

osadu pozostawał na stabilnym poziomie > 2,0 %, zapewniającym efektywną nitryfikację.  

 

 

Rys. 6.15. Zmienność szybkości nitryfikacji i denitryfikacji w ciągu okresu kontrolnego (III-X 
2004) w porównaniu z okresem początkowym (X 2003) 

 

Zwiększeniu uległa szybkość denitryfikacji, a udział bakterii denitryfikacyjnych wśród 

aktywnych organizmów heterotroficznych osiągnął w końcowej fazie okresu kontrolnego 

poziom zbliżony do 80 %. Dodatkowo, zaobserwowano pozytywne zmiany w sposobie 
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prowadzenia procesu denitryfikacji przez biomasę z badanej oczyszczalni. Wprawdzie nadal 

obserwowano kumulację azotanów(III) w pierwszej fazie prowadzenia procesu, ale jej 

poziom nie był tak wysoki jak przed wprowadzeniem zmian technologicznych. O 

pozytywnych zmianach w osadzie czynnym świadczy także fakt, iż pełna denitryfikacja z 

redukcją azotanów(III) do azotu gazowego następowała od początku procesu (rys. 6.16.), 

podczas gdy poprzednio ta faza następowała dopiero z ok. godzinnym opóźnieniem. 
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Rys. 6.16. Wyniki testu ?UR prowadzonego dla osadu czynnego z oczyszczalni „Kujawy”  
z dodatkiem octanów – 29.09.04 

 

Efektem opisanych powyżej zmian zachodzących w biomasie oraz zwiększenia obciążenia 

reaktora ładunkiem zanieczyszczeń była poprawa warunków pracy reaktora, szczególnie 

warunków dla denitryfikacji. Stopień intensyfikacji tego procesu, skutkujący wzrostem 

efektywności usuwania azotu w części biologicznej oczyszczalni ścieków „Kujawy” oceniano 

na podstawie wyników: 

� z 13 dni pomiarowych z okresu 3-31 październik 2003 (włącznie z wynikami 

uzyskanymi w ramach I fazy badań rozpoznawczych), traktowanych jako wartości 

początkowe,  

� z 10 dni pomiarowych z okresu 24 maj – 18 czerwiec 2004 (włącznie z wynikami 

uzyskanymi w ramach II fazy badań rozpoznawczych), dla oceny efektów I etapu 

korekty,  

� z 8 dni pomiarowych z okresu 11-29 październik 2004, dla oceny efektów obu etapów 

korekty. 

Średnie stężenia głównych wskaźników dotyczących form azotu z okresu początkowego i obu 

okresów kontrolnych zestawiono w tab. 6.5. 
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Już po pierwszym etapie zmian zauważono wyraźną tendencję wzrostową efektywności 

denitryfikacji, przy stabilnym poziomie nitryfikacji. Stężenie azotu azotanowego(V) spadło 

do poziomu około 10-15 g N-NO3/m
3, co skutkowało wzrostem efektywności usuwania azotu 

ogólnego średnio z wartości 58 % (X 2003) do 70 % (V-VI 2004). 

 

Tab. 6.5 Wartości średnie stężenia form azotu  w ściekach oczyszczonych oraz dopływających 
do części biologicznej oczyszczalni „Kujawy” w poszczególnych okresach kontrolnych 

 Ścieki oczyszczone 
mechanicznie 

Ścieki oczyszczone 
mechanicznie i biologicznie 


og X 2003 49,8 ± 7,2 20,9 ± 9,8 
[g N/m3] V-VI 2004 60,5 ± 11,8 17,7 ± 4,2 
 X 2004 55,3 ± 9,2 11,0 ± 1,7 


-
H4 X 2003 38,9 ± 6,4 0,19 ± 0,13 
[g N-NH4/m

3] V-VI 2004 43,9 ± 8,4 1,77 ± 1,56 
 X 2004 40,3 ± 7,0 0,74 ± 0,37 


-
O3 X 2003 0,24 ± 0,38 19,2 ± 4,7 
[g N-NO3/m

3] V-VI 2004 0,14 ± 0,06 14,7 ± 4,7 
 X 2004 0,19 ± 0,10 8,4 ± 1,9 

 

Kolejne zmiany, wprowadzone w II połowie 2004 spowodowały dalszy wzrost efektywności 

redukcji azotu azotanowego(V). Stężenie azotu azotanowego(V) ustabilizowało się na 

poziomie poniżej 10 g N-NO3/m
3, przy bardzo wysokiej efektywności nitryfikacji, średnio 98 

%. Pociągnęło to za sobą dalszy znaczący wzrost efektywności usuwania azotu ogólnego w 

biologicznej części oczyszczalni, ze średnią wartością 80 %. 

W wyniku przeprowadzenia testu porównania średnich wartości efektywności usuwania azotu 

odrzucono hipotezę o równości średnich, zarówno pomiędzy wynikami z okresu 

początkowego i po I etapie korekty technologicznej, jak i pomiędzy wynikami po I i II etapie 

wprowadzonych zmian. Uzyskane wyniki, świadczące o intensyfikacji denitryfikacji, a w 

konsekwencji usuwania azotu ogólnego, nie mają więc charakteru przypadkowego.  

Wyniki procedury testowej przedstawiono w załączniku E.    

Potwierdzeniem poprawy warunków pracy reaktorów biologicznych były zmiany przebiegu 

procesów biochemicznych widoczne na profilach jakościowych, wykonywanych w kolejnych 

etapach kontrolnych (rys. 6.17 i 6.18). 
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Rys. 6.17. Zmiany stężenia zanieczyszczeń w trakcie przepływu przez część biologiczną 
oczyszczalni „Kujawy” (reaktor nr 2) -30.06.2004  
 

Pomimo osiągnięcia wyraźnej poprawy w zakresie intensyfikacji biologicznego usuwania 

azotu, nie udało się osiągnąć stabilnych efektów na poziomie, zapewniającym spełnienie 

wymagań perspektywicznych. Wprowadzenie kolejnych zmian technologicznych, 
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usprawniających proces nie było możliwe ze względów technicznych, a także 

ekonomicznych. Poszukiwanie rozwiązań musiało odbywać się w kolejnych krokach 

badawczych, z wykorzystaniem obliczeń symulacyjnych.  
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Rys. 6.18. Zmiany stężenia zanieczyszczeń w trakcie przepływu przez część biologiczną 
oczyszczalni „Kujawy” (reaktor nr 2) – 27.10.2004 
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7. BADA
IA 
AD WYBOREM METODY ZWIĘKSZE
IA EFEKTYW
OŚCI 

DE
ITRYFIKACJI Z ZASTOSOWA
IEM PROGRAMU SYMULACYJ
EGO 

 

7.1. KO
FIGURACJA MODELU BIOLOGICZ
EJ CZĘŚCI OCZYSZCZAL
I „KUJAWY” 

 Konfigurację modelu ograniczono do jednej nitki technologicznej, obejmującej reaktor 

biologiczny, dwa osadniki wtórne oraz układy recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

Schemat przedstawiający skonfigurowany model przedstawiono na rys.7.1. Uwzględniono 

podział konstrukcyjny reaktora na poszczególne komory, w celu umożliwienia różnicowania 

warunków pracy oraz łatwiejszego wprowadzania zmian reżimu technologicznego. Kubatury 

obiektów i ich charakterystyczne wymiary, wprowadzone do programu symulacyjnego, 

przedstawiono w tab. 7.1.   

 

Tab. 7.1. Kubatury obiektów konfigurowanego modelu 

Objekt Objętość [m3] Głębokość czynna 

H [m] 

Komora predenitryfikacji 612 3,4 

Komora beztlenowa 1510 4,7 

Komora anoksyczna K
1 1780 4,7 

Komora anoksyczna K
2 1870 4,7 

Komora anoksyczna K
3 1870 4,7 

Komora tlenowa KT1 1730 4,7 

Komora tlenowa KT2 1730 4,7 

Komora tlenowa KT3 1870 4,7 

Komora tlenowa KT4 1870 4,7 

Komora tlenowa KT5 1780 4,7 

Osadniki wtórne 2 * 4110 3,0  

 

 

Poza strumieniem ścieków dopływających do komory beztlenowej reaktora uwzględniono 

także strumień wód osadowych z zagęszczaczy grawitacyjnych, kierowany do tej samej 

komory, a także dawkowanie czynnika strącającego (PIX) na odpływie z reaktora 

biologicznego. Bazując na wynikach analiz z pierwszego etapu badawczego wprowadzono do 

modelu wartości frakcji zanieczyszczeń, niezależnie dla ścieków i wód osadowych (tab. 7.2).  
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Rys.7.1. Skonfigurowany układ nitki biologicznego oczyszczania oczyszczalni ścieków „Kujawy” w programie BioWin 
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Tab. 7.2. Frakcje zanieczyszczeń w ściekach i wodach osadowych przyjęte w modelu 
do prowadzenia symulacji biologicznej części oczyszczalni „Kujawy” 
(według nomenklatury BioWin – tab.5.3) 

 Ścieki dopływające po 

mechanicznym oczyszczaniu 

Wody osadowe z ZG 

Fbs 0,18 0,40 

Fac 0,30 0,60 

Fxsp 0,75 0,75 

Fus 0,03 0,10 

Fup 0,15 0,15 

Fna 0,70 0,55 

Fnox 0,60 0,50 

Fnu 0,00 0,00 

Fup
 0,07 0,07 

Fpo4 0,65 0,65 

FupP 0,022 0,022 

FZbh 0,0001 0,0001 

FZba 0,0001 0,0001 

FZbp 0,0001 0,0001 

FZbpa 0,0001 0,0001 

Fzbam 0,0001 0,0001 

FZbhm 0,0001 0,0001 

FZbm 0,0001 0,0001 

 

 

7.2. KALIBRACJA STATYCZ
A 

Dane analityczne oraz wartości parametrów odczytane z urządzeń pomiarowych, 

zainstalowanych w obiektach oczyszczalni będące podstawą konfiguracji części biologicznej 

oczyszczalni „Kujawy”, a następnie kalibracji tego układu, zebrano w załączniku F. W tym 

samym załączniku zamieszczono wyniki testów respirometrycznych, na podstawie których 

wyznaczono współczynnik przyrostu biomasy w warunkach tlenowych YH. 

 Obliczenia wykonane w pierwszym kroku kalibracyjnym, po wprowadzeniu danych 

wejściowych, wykazały dużą zbieżność układu rzeczywistego i skonfigurowanego modelu 

(załącznik G). Wykazano równość wartości średnich dla wskaźników: Zog, ChZT oraz Pog, 

co ograniczyło dalsze postępowanie kalibracyjne do dopasowania modelu do warunków 

rzeczywistych, w zakresie procesów usuwania azotu.  
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Kalibrację modelu prowadzono zmieniając wartości funkcji przełączających, stałych 

kinetycznych i stechiometrycznych, w pierwszej kolejności dla bakterii autotroficznych, a w 

dalszej kolejności dla bakterii heterotroficznych. Łącznie, dla wszystkich dni pomiarowych, 

przeprowadzono kilkanaście serii obliczeniowych w symulatorze stanu ustalonego. 

Zmniejszenie wartości maksymalnej szybkości wzrostu autotrofów uA, z początkowej 

wartości 0,9 1/d do wartości 0,8 1/d, a następnie do wartości 0,7 1/d, pozwoliło na uzyskanie 

równości wartości średnich w zakresie stężenia azotu amonowego. Zgodność w zakresie 

stężenia azotu azotanowego(V), a co za tym idzie azotu ogólnego, uzyskano po 

wprowadzeniu zmian uwzględniających znaczny stopień denitryfikacji symultanicznej, 

obserwowany w układzie rzeczywistym.  

Szczegółowe wyniki kalibracji statycznej zebrano w załączniku G, natomiast syntetyczne 

zestawienie tych wyników przedstawiono w tab. 7.3. 

   

Tab. 7.3. Wyniki kalibracji statycznej modelu biologicznej części oczyszczalni „Kujawy” 

Wartość zmienianego parametru Zgodność wartości średnich 

początkowa końcowa Zog ChZT Nog N-NH4 N-NO3 Pog 

I krok kalibracyjny 

- - TAK TAK NIE NIE NIE  TAK 
II krok kalibracyjny – zmiana  maksymalnej szybkości wzrostu autotrofów uA 

0,9 1/d  0,8 1/d  TAK TAK NIE NIE NIE  TAK 

III krok kalibracyjny – zmiana  maksymalnej szybkości wzrostu autotrofów uA 

0,8 1/d  0,7 1/d  TAK TAK NIE TAK NIE  TAK 
IV krok kalibracyjny – zmiana  granicznego stężenia tlenu rozpuszczonego dla symultanicznej 

denitryfikacji 

0,05 g O2/m
3 0,2 g O2/m

3 TAK TAK NIE TAK NIE  TAK 

V krok kalibracyjny – zmiana  granicznego stężenia tlenu rozpuszczonego dla symultanicznej 

denitryfikacji 

0,2 g O2/m
3 0,4 g O2/m

3 TAK TAK TAK TAK NIE  TAK 

VI krok kalibracyjny – zmiana  granicznego stężenia tlenu rozpuszczonego dla symultanicznej 

denitryfikacji 

0,4 g O2/m
3 0,5 g O2/m

3 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

 

7.3. KALIBRACJA DY
AMICZ
A 

W pierwszym kroku kalibracyjnym uwzględniono wartości stałych kinetycznych, 

stechiometrycznych i funkcji przełączających, wyznaczone na etapie kalibracji statycznej. 
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Parametry ilościowe i jakościowe poszczególnych strumieni oraz parametry eksploatacyjne, 

wprowadzone do modelu zebrano w załączniku H. 

W przeprowadzonych seriach obliczeń, pozytywny efekt kalibracji uzyskano przy zmianie 

jedynie tych parametrów, które uwzględniono w trakcie kalibracji statycznej, tj.: maksymalnej 

szybkości wzrostu autotrofów uA oraz granicznego stężenia tlenu rozpuszczonego dla 

symultanicznej denitryfikacji. Ostatecznie skorygowano wartości tych parametrów, 

odpowiednio z wartości 0,7 1/d do 0,8 1/d oraz z wartości 0,5 g O2/m
3 do 0,45 g O2/m

3. 

Stosunkowo dużą korelację zmiennych uzyskano w odniesieniu do ChZT oraz azotu 

amonowego, niższą dla azotu azotanowego(V). Syntetyczne zestawienie wyników kalibracji 

przedstawiono w tab. 7.4., a szczegółowe wyniki w załączniku I.  

 

Tab. 7.4. Wyniki kalibracji dynamicznej modelu biologicznej części oczyszczalni „Kujawy” 

Wartość zmienianego parametru WARTOŚĆ WSPÓŁCZY

IKA KORELACJI 

początkowa końcowa ChZT N-NH4 N-NO3 

I krok kalibracyjny 

- - 0,57 0,52 0,37 
II krok kalibracyjny – zmiana  maksymalnej szybkości wzrostu autotrofów uA 

0,7 1/d  0,75 1/d  0,57 0,65 0,36 

III krok kalibracyjny – zmiana  maksymalnej szybkości wzrostu autotrofów uA 

0,75 1/d  0,8 1/d  0,57 0,64 0,40 

IV krok kalibracyjny – zmiana  granicznego stężenia tlenu rozpuszczonego dla symultanicznej 

denitryfikacji 

0,5 g O2/m
3 0,45 g O2/m

3 0,58 0,64 0,46 

 

Specyficzne warunki pracy reaktorów biologicznych, a w konsekwencji zmienność jakości 

ścieków oczyszczonych, uniemożliwiły uzyskanie ścisłej zbieżności wyników obliczeń 

symulatora dynamicznego i wyników rzeczywistych. Głównym tego powodem była duża 

zmienność warunków tlenowych w strefie tlenowej reaktora. W ciągu doby pomiarowej 

obserwowano wartości stężenia tlenu na poziomie powyżej 2 g O2/m
3, jak również prawie 

zupełny brak tlenu (0,2–0,3 g O2/m
3). W związku z eksploatowaniem napowietrzania 

punktowego występowała także duża niejednorodność zawartości tlenu w objętości 

poszczególnych komór. Wynikająca między innymi z tego powodu zmienność wskaźników w 

ściekach oczyszczonych miała charakter wahań, związanych nie tylko ze zmiennością jakości 

ścieków dopływających.  



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

115 
 

Dodatkowo, występujące w ciągu doby pomiarowej zmiany jakości ścieków oczyszczonych 

były niewielkie, co powodowało iż rozrzut wyników z całej doby pomiarowej mieścił się w 

granicach błędu analitycznego, więc nie musiał wynikać z wystąpienia faktycznych tendencji. 

W przypadku ChZT różnica pomiędzy maksymalną i minimalną obserwowaną wartością 

wynosiła zaledwie 4,1 g O2/m
3.  

W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, po analizie przebiegu zmienności 

stężenia dla  kluczowych wskaźników (rys. 7.2-7.4) oraz wartości współczynników korelacji 

dla zmiennych stanowiących szeregi czasowe, uznano wyniki kalibracji dynamicznej za 

satysfakcjonujące. Określone w ostatnim kroku kalibracyjnym wartości stałych, przyjęto po 

uprzedniej weryfikacji modelu, jako wejściowe do badań strategii eksploatacyjnych. 
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Rys. 7.2. Porównanie wyników rzeczywistych i wyników obliczeń symulacyjnych dla ChZT 
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Rys. 7.3. Porównanie wyników rzeczywistych i wyników obliczeń symulacyjnych dla azotu 
amonowego 
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Rys. 7.4. Porównanie wyników rzeczywistych i wyników obliczeń symulacyjnych dla azotu 
azotanowego(V) 
 

7.4. WERYFIKACJA MODELU 

W zakresie wszystkich branych pod uwagę wskaźników uzyskano zgodność ich 

wartości średnich w ściekach oczyszczonych otrzymanych z analiz rzeczywistych i obliczeń 

symulacyjnych.  

Wyniki procedury weryfikacyjnej przedstawiono w załączniku J. 

 

7.5. BADA
IA STRATEGII EKSPLOATACYJ
EJ 

7.5.1. Stopień recyrkulacji wewnętrznej 

Analizowany układ biologicznego oczyszczania był eksploatowany przy recyrkulacji 

wewnętrznej na poziomie 300 % w odniesieniu do średniego dobowego przepływu ścieków. 

Ewentualne podwyższenie stopnia recyrkulacji musiałoby wiązać się z wymianą mieszadeł 

pompujących na jednostki o większej wydajności, co uniemożliwiło przeprowadzenie badań 

w tym zakresie w warunkach rzeczywistych.  

Przeprowadzono kilkanaście obliczeń symulacyjnych, zmieniając wielkość stopnia 

recyrkulacji wewnętrznej w zakresie od 200 % do 700 % Qdśr. Zestawienie otrzymanych 

wyników zamieszczono w załączniku K, natomiast zależność pomiędzy stopniem 

recyrkulacji, a wartościami stężenia Nog i N-NO3 w ściekach oczyszczonych przedstawiono 

na rys.7.5.      
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Rys. 7.5. Stężenie ?og i ?-?O3 w ściekach oczyszczonych w funkcji stopnia recyrkulacji 
wewnętrznej (wyniki symulacji na skalibrowanym modelu)  
 

Zwiększenie stopnia recyrkulacji wewnętrznej z 300 % do 350 % Qdśr skutkuje poprawą 

warunków dla procesu denitryfikacji i w konsekwencji spadkiem stężenia azotu ogólnego w 

odpływie o 3,5 %. Dalsze zwiększanie stopnia recyrkulacji nie pociąga za sobą obniżenia 

stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, w związku z czym można uznać, iż 

zmiana stopnia recyrkulacji wewnętrznej bez zmiany innych parametrów układu nie 

przyniesie oczekiwanego efektu technologicznego.                                     

                                                                                                           

7.5.2. Stosunek ChZT/
 i struktura substratu organicznego 

W kolejnej serii badawczej założono możliwość zwiększenia wartości ChZT w 

dopływie do części biologicznej oczyszczalni, głównie kątem wyniku generowania substratu 

organicznego ze źródeł wewnętrznych. Obliczenia prowadzono dla szerokiego zakresu 

wartości ChZT/Nog od 6,6 do 12, zmieniając wartość ChZT przy stałej wartości azotu 

ogólnego. Zmiany tej relacji osiągano poprzez zwiększanie stężenia ChZT w ściekach, przy 

zachowaniu wyjściowych wartości pozostałych wskaźników oraz struktury zanieczyszczeń.   

Zależność wartości stężenia Nog i N-NO3 w ściekach oczyszczonych od stosunku ChZT/Nog 

przedstawiono na rys. 7.6, natomiast szczegółowe wyniki symulacji zestawiono w załączniku 

K.  

Niezależnie, przeprowadzono serię symulacji przy stałej wartości stosunku ChZT/Nog, 

zmieniając udział łatworozkładalnej frakcji ChZT w zakresie 10 – 40 % całkowitego ChZT. 
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Rys. 7.6. Stężenie ?og i ?-?O3 w ściekach oczyszczonych w funkcji stosunku ChZT/?og oraz 
łatworozkładalnej frakcji ChZT (wyniki symulacji na skalibrowanym modelu) 
 

Wyniki serii obliczeniowej, dotyczącej zmiany stosunku ChZT/Nog potwierdziły, iż główną 

przyczyną niewystarczającej efektywności denitryfikacji w analizowanej oczyszczalni jest 

niedobór substratu organicznego. Zwiększanie stężenia ChZT przy stałym poziomie azotu 

ogólnego daje największe możliwości intensyfikacji denitryfikacji, nawet bez zmiany 

struktury ChZT w ściekach dopływających. Zwiększanie wartości ChZT/Nog w badanym 

zakresie skutkuje stopniowym obniżaniem stężenia azotu azotanowego(V) w odpływie, przy 

jednoczesnym braku negatywnego wpływu na nitryfikację. W konsekwencji obserwuje się w 

tym zakresie praktycznie liniowy spadek stężenia azotu ogólnego, osiągający wartości 

perspektywiczne (Nog ≤ 10 g N/m3) przy relacji ChZT/Nog na poziomie powyżej 8,8.  
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Równocześnie, nie zaobserwowano znaczących zmian przebiegu procesów oczyszczania, 

wynikających z wielkości łatworozkładalnej frakcji ChZT, przy zachowaniu wyjściowej 

wartości stosunku ChZT/Nog. Zmiany wielkości frakcji SS w granicach 10-40 % generowały 

stosunkowo niewielkie wahania stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, na 

poziomie 0,9 g N/m3. Najlepsze warunki dla denitryfikacji uzyskano w zakresie wielkości 

frakcji SS pomiędzy 18 i 22 %. Struktura substratu organicznego miałaby zdecydowanie 

większe znaczenie w przypadku wystąpienia wyższych wartości stężenia ChZT w dopływie. 

 

7.5.3. Udział strefy denitryfikacji w kubaturze reaktora 

Wprowadzanie zmian udziału objętości komór anoksycznych w reaktorach 

biologicznych jest skomplikowane przez jego podział konstrukcyjny na 8 komór o zbliżonej 

pojemności. Bez przesunięć w układzie ścian reaktora możliwe jest jedynie osiągnięcie 

wartości VD/VR = 0,25 (eksploatowany w okresie przed rozpoczęciem badań), VD/VR = 0,38 

(eksploatowany obecnie, po zmianie jednej komory tlenowej na anoksyczną, w ramach I 

etapu niniejszych badań) oraz VD/VR = 0,50. Obliczenia wykonano dla kilkunastu wartości 

stosunku VD/VR z zakresu 25-50 %. 

Wyniki obliczeń (rys. 7.7 oraz załącznik K) wykazały, iż zaproponowany w poprzednim 

etapie badań podział komór reaktora na strefy (VD/VR = 0,38) stwarza najbardziej 

odpowiednie warunki dla maksymalizacji efektywności usuwania azotu, przy założeniu 

zachowania pozostałych składowych układu na poziomie wyjściowym. Zmiany udziału 

komór denitryfikacji w objętości reaktora nie wpływały w sposób istotny na przebieg i 

efektywność procesów usuwania związków organicznych i fosforu. 
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Rys. 7.7. Stężenie ?og i ?-?O3 w ściekach oczyszczonych w funkcji stosunku VD/VR (wyniki 
symulacji na skalibrowanym modelu) 
 

7.5.4. Stężenie tlenu w strefie tlenowej 

Propozycja tej strategii eksploatacyjnej opierała się na założeniu, że po 

ustabilizowaniu warunków natleniania w reaktorach oczyszczalni „Kujawy” możliwe będzie 

utrzymywanie stałego stężenia tlenu rozpuszczonego, a w konsekwencji kontrolowane 

stworzenie warunków odpowiednich dla symultanicznej denitryfikacji. Symulacje 

prowadzono w zakresie stężenia tlenu rozpuszczonego od 0,5 do 2,0 g O2/m
3, stałego we 

wszystkich tlenowych strefach reaktora. 
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Rys. 7.8. Stężenie ?og i ?-?O3 w ściekach oczyszczonych w funkcji stężenia tlenu w 
tlenowych strefach reaktorów (wyniki symulacji na skalibrowanym modelu) 
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W trakcie obliczeń uzyskano obiecujące rezultaty (rys. 7.8 oraz załącznik K), związane z 

wykorzystaniem objętości komór tlenowych dla procesu symultanicznej denitryfikacji. 

Obniżenie stężenia tlenu do poziomu 0,7-0,8 g O2/m
3 spowodowało obniżenie stężenia azotu 

ogólnego w ściekach oczyszczonych o 1,2 g N/m3. Zaobserwowano jednocześnie wzrost 

stężenia azotu amonowego w odpływie (do wartości 0,7-1,0 g N/m3), świadczący o 

niewielkim zmniejszeniu stabilności warunków dla procesu nitryfikacji. Niewykluczone, iż w 

warunkach rzeczywistych, zachowanie pełnej nitryfikacji nie pozwoliłoby na obniżenie 

stężenia tlenu do omawianego poziomu. 

Analizując zależność efektywności procesu usuwania azotu od stężenia tlenu należy wziąć 

pod uwagę, iż stosowany model nie uwzględnia występowania sprzyjających warunków dla 

symultanicznej denitryfikacji w reaktorach z punktowym systemem napowietrzania. Stopień 

symultanicznej denitryfikacji, a w konsekwencji wzrost efektywności usuwania azotu z nim 

związany, byłby zdecydowanie wyższy w warunkach rzeczywistych, niż uzyskiwany w 

obliczeniach symulacyjnych.  

Korzystniejsze efekty uzyskano we wstępnych próbach symulacyjnych uwzględniających 

zróżnicowanie stężenia tlenu rozpuszczonego w poszczególnych komorach tlenowych. 

Jednakże, zastosowanie takiej strategii eksploatacyjnej musiałaby polegać na optymalizacji 

rozkładu stężenia tlenu w warunkach rzeczywistych. 

 

7.5.5. Wpływ wód osadowych 

Podjęto próbę określenia ewentualnego ograniczenia wpływu wód osadowych na 

pracę układu oczyszczania ścieków, w przypadku oczyszczania tych wód w bocznym ciągu 

technologicznym. W tym celu przeprowadzono odrębny bilans ilości i jakości ścieków przy 

założeniu, że prowadzone będą procesy usuwania azotu z wód z zagęszczania osadu 

nadmiernego oraz z odwadniania osadu przefermentowanego. W bilansie przyjęto, iż 

podczyszczone wody osadowe byłyby kierowane, podobnie jak obecnie, na początek układu 

technologicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki zmieszane z wodami osadowymi 

podlegałyby procesom wstępnego oczyszczania przy efektywności porównywalnej do 

obecnie obserwowanej. Jakość ścieków, wynikającą z tak przeprowadzonego bilansu, 

przyjęto jako podstawę obliczeń symulacyjnych. Pozostałe parametry skonfigurowanego 

modelu zostały zachowane na poziomie wyjściowym. 

Tak skorygowane wartości głównych wskaźników w dopływie do części biologicznej 

przedstawiono w tab. 7.5, łącznie z wynikami obliczeń symulacyjnych. 
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Tab.7.5. Wyniki obliczeń symulacyjnych dla strategii uwzględniającej oczyszczanie wód 
osadowych 

 Dopływ Odpływ ηηηη 
Sytuacja wyjściowa 

Dopływ Odpływ 
g /m3

 g /m3
 % g /m3 g /m3 

ChZT 380,2 19,7 94,8 448,3 22,9 

og 53,9 9,2 82,9 67,4 11,4 

-
H4 37,7 0,2 99,5 47,2 0,2 

-
O3 0,0 7,5  0,0 9,7 

 

Uwzględnienie oczyszczania wód osadowych w ciągu bocznym w znaczącym stopniu 

wpłynęło na jakość ścieków oczyszczonych w odniesieniu do związków azotu, jak również 

pozostałych zanieczyszczeń. Pozytywny efekt technologiczny nie wynika w tym przypadku z 

intensyfikacji procesów biologicznych, ale zdecydowanie niższej zawartości azotu w 

mieszaninie ścieków i wód osadowych. 

Uzyskane wyniki wskazują na to, iż wyeliminowanie wpływu wód osadowych pozwoli 

osiągnąć wymagania perspektywiczne, ale jedynie z niewielkim marginesem bezpieczeństwa. 

Zastosowanie takiej strategii eksploatacyjnej musiałoby łączyć się z wprowadzeniem innego, 

dodatkowego rozwiązania intensyfikującego proces denitryfikacji, które pozwoliłoby na 

osiągnięcie wymagań perspektywicznych, również w przypadku wystąpienia podwyższonego 

stężenia azotu w dopływie do oczyszczalni. 

 

7.5.6. Wprowadzenie denitryfikacji końcowej    

Kolejnym scenariuszem, przyjętym do badań symulacyjnych, była zmiana 

konfiguracji reaktora biologicznego polegająca na zastosowaniu końcowej denitryfikacji 

endogennej. Zaproponowano modyfikacje, które nie generowałyby konieczności 

wprowadzania istotnych zmian w konstrukcji ścian reaktorów biologicznych, a jedynie 

warunków panujących w ramach objętości 8 istniejących komór oraz przesunięcia mieszadeł 

recyrkulacji wewnętrznej do przedostatniej komory reaktora. Przeprowadzono symulacje w 

układzie zachowującym obecnie eksploatowaną wartość stosunku VD/VR = 0,38 (2 komory 

denitryfikacji wstępnej i jedna denitryfikacji końcowej, wersja A – rys.7.9), jak i przy 

zwiększonym udziale strefy anoksycznej, VD/VR = 0,50 (3 komory denitryfikacji wstępnej i 

jedna denitryfikacji końcowej, wersja B – rys.7.10).  
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Tab.7.6. Wyniki obliczeń symulacyjnych dla strategii uwzględniającej zmiany konfiguracji 
reaktorów biologicznych 

 
Dopływ 

Odpływ Wersja A Wersja B 
(sytuacja wyjściowa) Odpływ ηηηη Odpływ ηηηη 

g /m3
  g /m3

 % g /m3
 % 

ChZT 448,3 22,9 21,5 95,2 21,9 95,1 

og 67,4 11,4 11,7 82,6 9,5 85,9 

-
H4 47,2 0,2 1,0 97,9 1,6 96,6 

-
O3 0,0 9,7 9,7  6,9  

 

Wyniki obliczeń symulacyjnych dla wariantu A wskazują, iż wprowadzenie takiej 

konfiguracji przy pozostawieniu pozostałych parametrów na poziomie wyjściowym 

spowoduje pogorszenie warunków prowadzenia zarówno procesu nitryfikacji, jak i 

denitryfikacji. Dopiero zwiększenie udziału objętości strefy denitryfikacji (wariant B) 

pozwala na znaczne obniżenie stężenia azotu azotanowego(V) w ściekach oczyszczonych, 

poniżej wartości granicznej dla wymagań perspektywicznych. Zastosowanie tego wariantu 

jeszcze wyraźniej niż w przypadku wariantu A zmniejsza bezpieczeństwo procesu 

nitryfikacji. Pogorszenie efektywności tego procesu obserwowane w symulacjach nie jest 

znaczące, ale w warunkach rzeczywistych przy wprowadzeniu takiej konfiguracji procesowej 

mogłoby dojść do załamania procesu, szczególnie przy obniżeniu temperatury lub 

chwilowych wahaniach stężenia tlenu w strefach tlenowych. 

Wprowadzenie denitryfikacji endogennej wymagałoby więc szerszej zmiany reżimu 

technologicznego, pod kątem minimalizacji zagrożenia dla procesu nitryfikacji.  
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Rys. 7.9. Skonfigurowany układ nitki biologicznego oczyszczania oczyszczalni ścieków „Kujawy” – wersja A 
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Rys. 7.10. Skonfigurowany układ nitki biologicznego oczyszczania oczyszczalni ścieków „Kujawy” – wersja B 
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7.6. DYSKUSJA WY
IKÓW 

 

 Większość zaproponowanych strategii eksploatacyjnych nie przyniosła oczekiwanych 

rezultatów. Zmiany parametrów technologicznych reaktora nie prowadzą do znaczącej 

intensyfikacji usuwania azotu. Ustalony i wdrożony na etapie pierwszego zadania 

badawczego podział reaktora na strefy anoksyczną i tlenową (VD/VR = 0,38) wydaje się być 

najlepszy, z punktu widzenia realizowanego celu. Dalsze zwiększanie objętości strefy 

anoksycznej prowadzi do pogorszenia efektywności usuwania azotu. Niewielkie znaczenie 

dla osiągnięcia efektu ekologicznego wykazuje także zmiana stopnia recyrkulacji 

wewnętrznej. Zwiększenie tego parametru, z eksploatowanych obecnie 300 % do 350 % Qdśr, 

dałoby pozytywny efekt mogący wspomóc inne działania intensyfikujące nitryfikację, jednak 

nie jako samodzielna zmiana, ale towarzysząca wprowadzeniu innej strategii eksploatacyjnej. 

Podwyższanie stopnia recyrkulacji ponad wartość 350 % nie powoduje zauważalnych różnic 

w przebiegu procesów biologicznego oczyszczania. 

Wyniki obliczeń wskazują, iż wprowadzenie nowej konfiguracji reaktora, 

przewidującej drugą strefę anoksyczną dla denitryfikacji końcowej, może znacząco wpłynąć 

na efektywność denitryfikacji. Pozytywny wpływ takiej zmiany obserwowany jest jednak 

dopiero przy równoczesnym podwyższeniu udziału stref anoksycznych do poziomu VD/VR = 

0,5, co z kolei skutkuje zwiększeniem stężenia azotu amonowego w odpływie. 

Wprowadzenie takiej konfiguracji może więc skutkować zachwianiem przebiegu nitryfikacji, 

a w konsekwencji obniżeniem efektywności usuwania azotu ogólnego, szczególnie w 

okresach wystąpienia niższych temperatur.  

Obliczenia wskazują również, zgodnie z powszechną wiedzą i wieloletnimi 

obserwacjami, na znaczącą poprawę efektu usuwania azotanów(V) przy obniżonym stężeniu 

tlenu rozpuszczonego w strefach tlenowych. Obniżanie stężenia tlenu poniżej 1,2 g O2/m
3 

powoduje jednak stopniowe pogorszenie warunków dla nitryfikacji (załącznik K). 

Realną ocenę takiej strategii eksploatacyjnej utrudnia fakt, iż stosowany model nie może w 

pełni uwzględnić warunków przebiegu denitryfikacji symultanicznej w strefach tlenowych, 

jak również nie posiada opcji pozwalających na zróżnicowanie warunków tlenowych, 

wynikających ze stosowania punktowych źródeł napowietrzania. Proponuje się, aby strategia 

dotycząca ograniczenia podaży tlenu w komorach tlenowych wprowadzana była jako 

wspomagająca strategię podstawową, na ostatnim etapie eksperymentalnym. Wdrażanie 

zmian tego parametru musi mieć charakter indywidualny dla każdej oczyszczalni, z 
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uwzględnieniem specyfiki stosowanego systemu napowietrzania oraz innych parametrów, 

warunkujących zachodzenie symultanicznej denitryfikacji.   

 W związku z przyjętymi w pracy założeniami, strategia polegająca na oczyszczaniu 

wód osadowych w ciągu bocznym, powinna być traktowana jako ostateczna, w przypadku 

braku pozytywnych efektów innych strategii. Zastosowanie tego rozwiązania spowodowałoby 

znaczne zmniejszenie stężenia azotu ogólnego w odpływie, ale pociągałoby za sobą duże 

inwestycje, związane z budową i wyposażeniem reaktora. Należy również zaznaczyć, iż 

znacznie wzrosłyby koszty i trudności eksploatacyjne, wynikające z konieczności 

prowadzenia 2 odrębnych ciągów technologicznych.  

Lepszym rozwiązaniem wydaje się racjonalne gospodarowanie wodami osadowymi, w tym 

kontrolowane ich dawkowanie do ciągu oczyszczania, jako wspomagające inne rozwiązania 

technologiczne. 

Największe możliwości osiągnięcia znaczącej intensyfikacji denitryfikacji wykazuje 

strategia polegająca na pozyskiwaniu substratu organicznego dla procesów biologicznych. 

Wykonane serie obliczeniowe potwierdziły tym samym, że głównym ograniczeniem dla 

efektywności denitryfikacji jest niska podaż substratu organicznego w reaktorze 

biologicznym.  

Zwiększanie stężenia ChZT w ściekach, a w konsekwencji zmiana stosunku ChZT/Nog, 

skutkuje stopniowym obniżaniem stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, 

pozwalającym na osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. Jest to tym bardziej 

znaczące, iż zmiana tego parametru nie powoduje zaburzeń w procesie nitryfikacji, jak 

również w pozostałych procesach prowadzonych w reaktorze biologicznym. 

Wyniki prowadzonej niezależnie serii obliczeń, dotyczącej zmian wielkości frakcji Ss w 

ściekach dopływających do reaktora, wskazują iż korzystne dla procesu denitryfikacji jest 

występowanie tej frakcji na minimalnym poziomie 18-20 %. W oczyszczalniach 

charakteryzujących się niską zawartością łatworozkładalnych związków organicznych w 

ściekach, jak w przypadku oczyszczalni „Kujawy”, zwiększanie stosunku ChZT/Nog, przy 

jednoczesnym zwiększeniu frakcji Ss mogłoby przynieść jeszcze korzystniejsze rezultaty. 

Dla tego typu oczyszczalni najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie symultanicznej 

hydrolizy ścieków i osadów, pozwalającej z jednej strony na pozyskiwanie ChZT z osadów, a 

z drugiej polepszenie struktury substratu organicznego zawartego w ściekach.  

W związku z tym, do dalszych badań w skali pilotowej przyjęto scenariusz przewidujący 

takie rozwiązanie. 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

127 
 

8. BADA
IA 
AD POZYSKIWA
IEM WĘGLA ORGA
ICZ
EGO DLA 

DE
ITRYFIKACJI W PROCESIE WSTĘP
EJ HYDROLIZY 

 

8.1. WSTĘP
E TESTY LABORATORYJ
E 

 Rozpoczęcie badań w skali pilotowej poprzedzono badaniami wstępnymi, w ramach 

których przeprowadzono trzy doświadczenia, polegające na hydrolizie osadu wstępnego z 

oczyszczalni ścieków „Kujawy”, w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. 

Doświadczenia wykonano w okresach: 6 – 22 czerwiec 2007 (test hydrolizy nr 1), dla osadu 

pobranego z pompowni osadu wstępnego oraz 16 marzec – 5 kwiecień 2009 (test hydrolizy nr 

2) i 3 – 23 czerwiec 2009 (test hydrolizy nr 3), dla osadu uzyskanego bezpośrednio ze 

ścieków surowych.  

Podczas badań wstępnych koncentrowano się głównie na ustaleniu zakresu wartości wieku 

osadu, przy którym występuje maksymalna produkcja rozkładalnych biologicznie 

rozpuszczonych związków organicznych, co miało stać się podstawą dla planowania dalszych 

doświadczeń.  

Uzyskaną w poszczególnych doświadczeniach zmienność stężenia ChZT w przesączonych 

wodach osadowych (dla testów nr 2 i 3 także w próbkach koagulowanych), przedstawiono na 

rysunkach 8.1 - 8.3.  
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Rys. 8.1. Przebieg zmienności stężenia ChZT w przesączonych wodach osadowych w trakcie 
hydrolizy osadu wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 1 
 
W tab. 8.1 – 8.3 zestawiono wielkości łatworozkładalnej (SS) i rozkładalnej hydrolizowalnej 

(XS) frakcji ChZT w przesączonych wodach osadowych, obliczone na podstawie przebiegu 

testów NUR. W testach, w których nie było możliwe wyraźne określenie trzech szybkości 
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denitryfikacji podano sumaryczne wartości tych frakcji oraz ich procentowy udział w 

całkowitym ChZT tych wód.  

 
Tab. 8.1. Wyniki wyznaczania frakcji ChZT w przesączonych wodach osadowych w trakcie 
hydrolizy osadu wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 1 

Dzień 
testu 

SS XS XS + SS 

g O2/m
3

 g O2/m
3

 g O2/m
3

 % ChZT 

0   112,5 53,6 
5 251,2 314,5 565,7 92,0 
7   340,2 59,7 

13 106,9 128,7 235,6 50,4 
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Rys. 8.2. Przebieg zmienności stężenia ChZT w wodzie osadowej w trakcie hydrolizy osadu 
wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 2 
 

 

 

Tab. 8.2. Wyniki wyznaczania frakcji ChZT w przesączonych wodach osadowych w trakcie 
hydrolizy osadu wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 2 

Dzień 
testu 

SS XS XS + SS 

g O2/m
3

 g O2/m
3

 g O2/m
3

 % ChZT 

0   73,0 35,6 
2 462,6 340,4 803,1 92,3 
4 644,6 712,8 1357,3 97,3 
7 1193,7 1918,6 3112,3 99,9 

11 1723,9 704,4 2428,4 67,9 
14 1756,0 1025,9 2781,9 61,8 
16 741,6 1740,6 2482,2 52,0 
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Rys. 8.3. Przebieg zmienności stężenia ChZT w wodzie osadowej w trakcie hydrolizy osadu 
wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 3 
 

 

Tab. 8.3 Wyniki wyznaczania frakcji ChZT w przesączonych wodach osadowych w trakcie 
hydrolizy osadu wstępnego z oczyszczalni „Kujawy”– test hydrolizy nr 3 

Dzień 
testu 

SS XS XS + SS 

g O2/m
3

 g O2/m
3

 g O2/m
3

 % 

0 60,5 160,1 220,6 63,9 
2 466,5 441,9 908,3 66,1 
5 1127,1 1695,8 2822,8 93,5 
7 1748,3 2351,5 4099,8 84,1 

15 1805,9 4044,1 5850,0 83,0 

 

Wyniki wszystkich przeprowadzonych doświadczeń wstępnych wskazywały na duży 

potencjał badanego osadu w odniesieniu do możliwości pozyskiwania substratu organicznego 

dla procesu denitryfikacji. Równocześnie, analiza wyników testów laboratoryjnych 

uwidoczniła zdecydowanie odmienny przebieg i efekty hydrolizy osadu, w zależności od 

miejsca jego pobrania z ciągu technologicznego oczyszczalni.  

Szybkość generowania rozpuszczonego ChZT w procesie hydrolizy osadu uzyskanego 

podczas sedymentacji ścieków surowych (testy nr 2 i 3) była bardzo wysoka, a przyrost 

stężenia ChZT w czasie utrzymywał się na zbliżonym poziomie przez pierwszych kilkanaście 

dni (14 dni w przypadku testu nr 2 i 12 dni, dla testu nr 3). W kolejnych 2-3 dniach testów 

stężenie ChZT w dalszym ciągu zwiększało się, osiągając maksymalne wartości w dniu 16 

(test nr 2, ChZT = 4770 g O2/m
3) oraz w 15 dniu (test nr 3, ChZT = 7500 g O2/m

3). Wartość 

przyrostu w tych dniach była jednak o wiele niższa niż w poprzedniej fazie testu. Tak więc, 

na tym etapie procesu produkcja rozpuszczonych związków organicznych była równoważona 

przez ubytek ChZT, wynikający z wystąpienia końcowej fazy fermentacji. W obu 
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doświadczeniach zaobserwowano ponad 20-krotny wzrost stężenia ChZT w wodach 

osadowych, względem wartości początkowej. Produkcja rozpuszczonych związków 

organicznych w odniesieniu do jednostkowej masy hydrolizowanego osadu wyniosła 

odpowiednio 440 mg O2/gsm osadu (test nr 2) oraz 570 mg O2/gsm osadu (test nr 3). 

Obiecujące rezultaty, potwierdzające wyniki analiz jakościowych, uzyskano w prowadzonych 

równolegle testach NUR z dodatkiem wód osadowych pochodzących z testu hydrolizy. Na 

ich podstawie wyznaczano wielkości rozkładalnych biologicznie frakcji ChZT, 

najistotniejszych z punktu widzenia intensyfikacji procesu denitryfikacji. W przypadku 

sumarycznej zawartości rozkładalnych frakcji obserwowano jeszcze wyższy, niż w 

przypadku całkowitego ChZT, wzrost względem wartości początkowych (w teście nr 2 ponad 

40-krotny). W teście nr 2 maksymalne wartości rozkładalnych biologicznie frakcji ChZT 

stwierdzono w próbkach wód osadowych po 7 dniach hydrolizy, podczas gdy w teście nr 3 

obserwowano wzrost wartości do 15 dnia.  

W obu testach udział tych frakcji (SS + XS) w całkowitym ChZT był największy w okresie 4-

7 dni od rozpoczęcia procesu hydrolizy, osiągając wartości powyżej 90 %. Po tym okresie 

obserwowano systematyczny wzrost udziału frakcji trudnorozkładalnych, pochodzących z 

rozkładu osadu. 

W przypadku osadu wstępnego pobranego z pompowni osadu  (test nr 1) produkcja 

rozpuszczonego substratu organicznego była znacząca, ale przyrost stężenia ChZT był 

zdecydowanie niższy, niż w poprzednio omawianych testach. Maksymalna wartość ChZT, 

obserwowana podczas testu była 3-krotnie wyższa od wartości początkowej, a w przypadku 

rozkładalnych frakcji ChZT wyznaczanych w testach NUR, przyrost stężenia względem 

wartości początkowych był 5-krotny.  

Szybki wzrost stężenia ChZT w wodach osadowych dotyczył jedynie pierwszych 5 dni testu. 

Po tym okresie nastąpił kilkudniowy okres stabilizacji wyników z zauważalną tendencją 

spadkową, a następnie, po 12 dniach od rozpoczęcia testu, bardzo szybki spadek zawartości 

związków organicznych. Niższa, niż w przypadku testów z osadem uzyskanym ze ścieków 

surowych, produkcja substratu organicznego, a także skrócony przebieg hydrolizy ma 

związek ze sposobem eksploatowania linii technologicznej oczyszczalni ścieków „Kujawy”. 

Stosunkowo długi czas zatrzymania ścieków w osadnikach wstępnych i osadu w ich lejach 

pozwala na rozpoczęcie procesów wstępnej fermentacji osadu, już w linii technologicznej 

oczyszczania ścieków. Nie bez znaczenia jest wprowadzanie znacznej ilości zawiesin z 

przeróbki osadów, w tym po fermentacji, już na początek układu technologicznego. 

Zaszczepianie osadem częściowo przefermentowanym, zawartym w wodach osadowych, w 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

131 
 

sposób korzystny wpływa na szybkość hydrolizy, a w konsekwencji na skrócenie czasu 

osiągnięcia maksymalnego efektu procesu.   

Surowy osad wstępny posiada wprawdzie największy potencjał do generowania biologicznie 

rozkładalnego substratu organicznego, ale wprowadzenie hydrolizy na tym etapie ciągu 

technologicznego nie znalazłoby uzasadnienia technicznego.  

Opierając się na wynikach testów laboratoryjnych stwierdzono, iż wiek osadu pozwalający na 

uzyskanie znaczącej ilości substratu z maksymalnym udziałem łatworozkładalnych związków 

organicznych, warunkującym uzyskanie wysokich prędkości denitryfikacji, jest stosunkowo 

krótki i oscyluje w granicach 5 – 7 dób. Zważywszy na to, iż planowane badania w skali 

pilotowej, jak i ewentualne zastosowanie proponowanego procesu w skali rzeczywistej 

dotyczą sedymentacji wstępnej ścieków zmieszanych z wodami osadowymi, założono że 

spodziewany przebieg procesu hydrolizy będzie zbliżony do obserwowanego w teście nr 1. 

 

8.2. PRZEBIEG I WY
IKI BADAŃ W SKALI PILOTOWEJ 

8.2.1. Przebieg badań w skali pilotowej 

Instalację badawczą uruchomiono w drugiej połowie lipca 2009. Wstępna faza 

przygotowawcza objęła sprawdzenie szczelności modelu i drożności przewodów oraz 

dopasowanie wydajności pomp do założeń planu badawczego. Po uzyskaniu pozytywnych 

efektów kilkudniowych prób rozruchowych, instalację opróżniono, przepłukano wodą 

wodociągową, a następnie przystąpiono do realizacji planu badawczego. 

W trakcie prowadzenia poszczególnych serii doświadczalnych jakość ścieków 

dopływających do instalacji badawczej podlegała dużej zmienności, szczególnie w 

odniesieniu do zawartości zanieczyszczeń zawieszonych. Ze względu na usytuowanie 

instalacji na początku układu technologicznego oczyszczalni, zmienność ta wynikała głównie 

z okresowego dopływu większych zawiesin do linii technologicznej oczyszczalni „Kujawy” i 

towarzyszyły jej zwykle skorelowane zmiany stężenia całkowitego ChZT. Zmienność jakości 

ścieków dopływających w tym zakresie nie wpływała w sposób jednoznaczny na stężenie 

związków organicznych występujących w postaci rozpuszczonej. Wahania wartości ChZT w 

próbkach po sączeniu i koagulacji nie wykazywały tendencji zbieżnych z wahaniami 

całkowitego ChZT. 

Druga wielkość zakłócająca, temperatura, podlegała niewielkim wahaniom w trakcie całego 

okresu badawczego, stąd nie miała znaczącego wpływu na przebieg procesów w 

poszczególnych doświadczeniach. 
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Pierwsza seria badawcza, wiek osadu równy 3 doby 

Po uruchomieniu instalacji i rozpoczęciu zasilania jej ściekami (24.07.2009) nastąpił 

okres tworzenia warstwy osadu zawieszonego. Po upływie 3 dób ciągłej pracy układu 

rozpoczęto odprowadzanie osadu z osadnika/hydrolizera. Osad odprowadzano przez dolny 

króciec spustowy, jednokrotnie w ciągu doby do końca okresu badawczego pierwszej serii. 

Cała seria, obejmująca okres wpracowania i poboru próbek, trwała do 7.08.2009. 

Warstwa osadu zawieszonego, w trakcie tej serii, ustabilizowała się na wysokości 17-20 cm, 

przy stopniu zagęszczenia na stosunkowo wysokim poziomie. Średnia zawartość suchej masy 

osadu wyniosła 2,9 %. Temperatura prowadzenia procesu wahała się w zakresie 20,0 - 23,5 

°C, ze średnią temperaturą w warstwie osadu na poziomie 21,5 °C.  

 

 Druga seria badawcza, wiek osadu równy 5 dób 

Warunki prowadzenia procesu w drugiej serii badawczej (24.08.2009 – 8.09.2009) 

były bardzo podobne do tych, uzyskanych w serii poprzedniej. Średnia temperatura panująca 

w osadniku w trakcie całej serii wyniosła 21,3 °C, natomiast w okresie poboru próbek 20,9 

°C. Zawartość suchej masy w warstwie osadu wynosiła średnio 2,9 %, a wysokość warstwy 

osadu kształtowała się na poziomie 35 - 45 cm.  

W trakcie prowadzenia badań w ramach tej serii zaobserwowano incydentalne pojawianie się 

pęcherzyków gazu w warstwie osadu, świadczące o lokalnie zachodzącej pełnej fermentacji. 

Obserwacje te wskazywały na możliwość zajścia pełnej fermentacji przy krótszym, niż 

spodziewany, wieku osadu. W związku z tym, podjęto decyzję o zmianie realizacji planu 

badawczego i wykonaniu w pierwszej kolejności serii badawczej przy wieku osadu równym 7 

dób, a dopiero w następnej kolejności przy wieku osadu 9 dób. 

 

Trzecia seria badawcza, wiek osadu równy 7 dób 

Trzecia seria badawcza realizowana była bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej 

serii i trwała do 29.09.2009. Od początku jej trwania obserwowano postępujący proces 

fermentacji metanowej osadu z produkcją gazu fermentacyjnego, widocznego w wierzchniej 

części osadnika. Powstający gaz powodował unoszenie cząstek osadu, burząc jego strukturę i 

zmniejszając stopień zagęszczenia, a w konsekwencji znaczne zwiększenie objętości warstwy 

osadu zawieszonego. Spowodowane tymi procesami zmiany charakteru osadu były 

dynamiczne i powodowały wahania wysokości warstwy osadu  w zakresie od 80 do 180 cm, 

w okresie wpracowywania instalacji do założonego wieku osadu. W tym okresie wartość 
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suchej masy osadu wahała się w granicach 1,0 - 2,3 %, a średnia temperatura w warstwie 

osadu wynosiła 20,9 °C. W trakcie drugiego dnia poboru próbek powstający biogaz 

spowodował dalsze pogorszenie warunków sedymentacji i masową ucieczkę osadu z 

osadnika wraz z odpływającymi ściekami, uniemożliwiając wykonanie większości 

zaplanowanych analiz badawczych w ramach tej serii.   

Powyższe obserwacje wskazywały jednoznacznie, iż przy założonych warunkach 

procesowych, obejmujących parametry stałe i zakłócające, prowadzenie procesu przy wieku 

osadu wyższym niż 7 dób nie jest możliwe. W związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z 

prowadzenia badań przy wieku osadu równym 9 dób. 

 

Czwarta seria badawcza, wiek osadu równy 1 doba 

 Badania, w ramach 4 serii badawczej, zrealizowano w okresie 21 – 29 październik 

2009. W związku z bardzo krótkim wiekiem osadu warunki prowadzenia procesu były bardzo 

zbliżone do warunków sedymentacji w klasycznych osadnikach wstępnych. Warstwa osadu 

była niewielka, a jej poziom wahał się w granicach 5-10 cm. Osad charakteryzował się 

najwyższym, z obserwowanych we wszystkich seriach, stopniem zagęszczenia. Średnia 

zawartość suchej masy w warstwie osadu była równa 3,8 %. Ze względu na wystąpienie 

obniżonych temperatur zewnętrznych, temperatura prowadzenia procesu była nieco niższa niż 

w poprzednich seriach badawczych, ze średnią wartością w trakcie dni poboru próbek na 

poziomie 18,3 °C. 

 

8.2.2. Wyniki badań i ich dyskusja 

Wyniki analiz jakościowych ścieków dopływających i odpływających z instalacji pilotowej z 

poszczególnych serii badawczych zestawiono w tab. 8.4. Ujęto w niej także wartości 

przyrostu stężenia ChZT wynikające z realizowanego procesu, zarówno w próbkach 

sączonych, jak i sączonych po koagulacji. Tabela zawiera wartości bezwzględne przyrostów 

ChZT, jak również procentowy wzrost ChZT względem wartości w ściekach dopływających. 

W kolejnych tabelach przedstawiono wyniki testów technologicznych, obejmujące:  

� wartości rozkładalnych frakcji ChZT w ściekach dopływających i odpływających z 

instalacji badawczej wraz z udziałem tych frakcji w całkowitym ChZT, a także zmianę 

sumarycznego udziału SS+XS w odniesieniu do wartości bezwzględnej i procentowy 

wzrost w stosunku do wartości w ściekach dopływających (tab. 8.5), 
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� wartości potencjału denitryfikacji w odniesieniu do poszczególnych frakcji ChZT i 

zmiany potencjału – wartości bezwzględne i procentowy wzrost w stosunku do wartości 

w ściekach dopływających (tab. 8.6), 

� szybkości denitryfikacji obserwowane przy wykorzystaniu poszczególnych rodzajów 

substratu w testach z dodatkiem ścieków dopływających i odpływających (tab. 8.7).  

 

Tab. 8.4. Wyniki analiz jakościowych w ściekach dopływających i odpływających z 
instalacji badawczej osadnika/hydrolizera 

Dopływ Odpływ 
Efektywność 

usuwania 
ChZTc ChZTs ChZTk Zog ChZTc ChZTs ChZTk Zog ChZTc Zog 

g O2/m
3

 g /m3
 g O2/m

3
 g /m3

  

WO = 1 

1080 220 190 595 690 230 180 235 0,36 0,61 
1660 165 150 1300 515 185 170 230 0,69 0,82 
1000 225 160 504 505 220 155 168 0,50 0,67 
930 195 145 512 440 185 140 176 0,53 0,66 

1070 170 140 632 470 175 150 200 0,56 0,68 
1190 230 205 580 580 240 200 224 0,51 0,61 

Średnia 0,52±0,11 0,67±0,08 

WO = 3 

975 200 150 444 460 205 160 156 0,53 0,65 
1155 142 115 680 385 157,5 120 144 0,67 0,79 
690 220 165 308 540 235 185 188 0,22 0,39 
870 190 160 376 530 225 170 172 0,39 0,54 
830 180 160 380 560 210 180 176 0,33 0,54 
850 185 150 396 490 210 160 120 0,42 0,70 

Średnia 0,43±0,16 0,60±0,14 

WO = 5 

1400 155 130 680 530 175 160 272 0,62 0,60 
1445 205 180 984 705 300 220 320 0,51 0,67 
650 160 122,5 344 480 180 140 208 0,26 0,40 
730 150 110 408 465 230 165 176 0,36 0,57 

1140 120 105 720 380 160 115 140 0,67 0,81 
990 175 165 496 550 255 195 144 0,44 0,71 

Średnia 0,48±0,15 0,63±0,14 

WO = 7 

1180 170 130 675 460 210 190 145 0,61 0,79 
990 225 180 536 530 255 230 148 0,46 0,72 
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Tab. 8.4. cd. Wyniki analiz jakościowych w ściekach dopływających i odpływających z 
instalacji badawczej osadnika/hydrolizera 

ChZTk/ChZTs 

Przyrost stężenia 

ChZTs ChZTk 

Dopływ Odpływ g O2/m
3

 % g O2/m
3

 % 

WO = 1 

0,86 0,78 10 4,5 -10 -4,0 
0,91 0,92 20 12,1 20 12,5 
0,71 0,70 -5 -2,2 -5 -2,1 
0,74 0,76 -10 -5,1 -5 -2,5 
0,82 0,86 5 2,9 10 6,7 
0,89 0,83 10 4,3 -5 -2,2 
0,82 0,81 5,0 2,8 0,8 1,4 

WO = 3 

0,75 0,78 5 2,5 10 5,0 
0,81 0,76 15 10,5 5 3,7 
0,75 0,79 15 6,8 20 9,1 
0,84 0,76 35 18,4 10 5,3 
0,89 0,86 30 16,7 20 11,1 
0,81 0,76 25 13,5 10 5,3 
0,8 0,78 20,8 11,4 12,5 6,6 

WO = 5 

0,84 0,91 20 12,9 30 18,8 
0,88 0,73 95 46,3 40 16,7 
0,77 0,78 20 12,5 17,5 10,9 
0,73 0,72 80 53,3 55 36,7 
0,88 0,72 40 33,3 10 8,3 
0,94 0,76 80 45,7 30 17,1 
0,84 0,77 55,8 34,0 30,4 18,1 

WO = 7 

0,76 0,90 30 13,3 50 27,8 
0,80 0,90 40 23,5 60 46,2 

 
We wszystkich prowadzonych doświadczeniach uzyskano wysoką efektywność 

sedymentacji, przy założonym, typowym dla układów rzeczywistych, czasie zatrzymania. Ze 

względu na dużą zmienność stężenia zawiesiny w dopływie, efektywność jej usuwania, a co 

za tym idzie także całkowitego ChZT charakteryzowała się dużym rozrzutem. Najwyższe 

usuwanie zawiesiny ogólnej, na poziomie powyżej 70 %, obserwowano przy najdłuższym 

wieku osadu (seria trzecia), ze względu na to, iż bardzo wysoka warstwa osadu działała jak 

czynnik filtrujący, pozwalający na zatrzymanie zawiesin trudno opadających. W pozostałych 

seriach, gdy warstwa osadu zajmowała stosunkowo niewielką objętość osadnika, efektywność 

sedymentacji była niższa, ze średnimi wartościami 60-67 %. Przy zbliżonych czasach 

zatrzymania w osadnikach tego typu GonCalves i in. (1994) otrzymywali efekty usuwania 

substancji zawieszonych na poziomie ok. 70 %, co potwierdza możliwość utrzymania 
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wysokiego stopnia zatrzymywania zawiesin, nawet przy krótszych czasach zatrzymania. W 

porównaniu z efektami sedymentacji w klasycznych osadnikach wstępnych można uznać te 

wartości za podwyższone, podczas gdy w innych układach wykorzystujących hydrolizę osadu 

wstępnego występują problemy z utrzymaniem stabilnej i efektywnej sedymentacji.  

Bouzas i in. (2007) w aktywnych osadnikach wstępnych dla wieku osadu 7-8 dób oraz 

różnych prędkości przepływu osadu recyrkulowanego uzyskiwali usuwanie zawiesin na 

poziomie jedynie 30-36 %. Podobne wyniki obserwowano w badaniach Hatziconstantinou i 

in. (1996), gdzie średnia efektywność sedymentacji w aktywnych osadnikach wyniosła 37 % 

przy wieku osadu równym 4 – 5 dób. W przypadku stosowania fermenterów o pełnym 

wymieszaniu w ciągu bocznym obserwowano spadek efektywności usuwania zawiesin w 

osadnikach przy WO = 6 dób poniżej 50 %, a przy WO = 8d poniżej 40 % (Bouzas i in., 

2007). 

 

Tab. 8.5. Wyniki wyznaczania frakcji ChZT w ściekach dopływających i odpływających z 
instalacji badawczej osadnika/hydrolizera 

Dopływ Odpływ Zmiana 

SS XS
(*) XS

(*) + SS SS XS
(*)

 XS
(*) + SS 

g O2/m
3

 % g O2/m
3

 g O2/m
3

 % 
ChZT 

g O2/m
3

 g O2/m
3

 %  
ChZT 

WO = 1 

75,8 90,2 166,0 73,8 74,5 101,0 175,5 79,8 9,5 5,7 
34,3 89,6 123,9 63,5 39,5 94,8 134,3 72,6 10,4 8,4 
66,5 116,3 182,8 79,5 72,6 88,6 161,2 73,3 -21,6 -11,8 

Średnia -0,6 0,8 

WO = 3 

74,8 129,4 204,1 92,8 45,4 184,4 229,8 97,8 25,7 12,6 
58,4 84,6 143,0 79,5 80,0 87,4 167,4 79,7 24,4 17,1 
69,9 107,7 177,6 96,0 86,0 115,3 201,3 95,9 23,7 13,3 

Średnia 24,6 14,3 

WO = 5 

59,5 69,3 128,8 83,1 81,4 79,9 161,2 92,1 32,4 25,2 
79,8 66,4 146,3 71,3 53,6 147,6 201,1 67,0 54,8 37,5 
34,3 84,9 119,2 74,5 74,1 98,7 172,8 96,0 53,6 45,0 

Średnia 46,9 35,9 

WO = 7 

75,2 111,2 186,4 82,9 98,7 111,0 209,7 82,2 23,3 12,5 
(*) dotyczy frakcji wolno rozkładalnej w próbkach sączonych 
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Średnie wartości efektywności usuwania całkowitego ChZT były wyraźnie skorelowane ze 

stopniem usuwania zawiesin. Wysoki efekt sedymentacji w stosunku do ChZT, na poziomie 

43-54 %, ma również związek z charakterem ścieków dopływających do oczyszczalni 

„Kujawy”, w których przeważającą część substancji organicznych stanowią zanieczyszczenia 

w postaci zawieszonej.    

Uznano, iż prowadzenie hydrolizy symultanicznie z procesem sedymentacji wstępnej 

praktycznie uniemożliwia bilansowanie transformacji substratu w oparciu o zawartość 

związków organicznych w postaci zawieszonej. Najkorzystniejsze wydawało się 

uwzględnienie rozpuszczonego i drobnocząsteczkowego ChZT, którego zmiany nie są 

uzależnione od efektywności sedymentacji. W związku z tym, oceny efektów procesu 

hydrolizy i jego przydatności dla intensyfikacji denitryfikacji dokonywano na podstawie 

analizy zmian tych substancji w próbkach sączonych oraz sączonych po koagulacji. 

 
Tab. 8.6. Wyniki wyznaczania potencjału denitryfikacji w ściekach dopływających i 
odpływających z instalacji badawczej osadnika/hydrolizera 

Potencjał denitryfikacji 
Zmiana 

Dopływ Odpływ 

SS XS
(*)

 XS
(*) + SS SS XS

(*)
 XS

(*) + SS 
g N/m3

 % 
g N/m3

 g N/m3
 

WO = 1 

12,2 14,5 26,7 12,0 16,2 28,2 1,5 5,6 
5,5 14,4 19,9 6,4 15,2 21,6 1,7 8,5 

10,7 18,7 29,4 11,7 14,3 26,0 -3,4 -11,6 
Średnia -0,1 0,9 

WO = 3 

12,0 20,8 32,8 7,3 29,7 37,0 4,2 12,8 
9,4 13,6 23,0 12,9 14,1 27,0 4,0 17,4 

11,2 17,3 28,5 13,8 18,5 32,3 3,8 13,3 
Średnia 4,0 14,5 

WO = 5 

9,6 11,1 20,7 13,1 12,8 25,9 5,2 25,1 
12,8 10,7 23,5 8,6 23,7 32,3 8,8 37,4 
5,5 13,7 19,2 11,9 15,9 27,8 8,6 44,8 

Średnia 7,5 35,8 

WO = 7 

12,1 17,9 30,0 15,9 17,8 33,7 3,7 12,3 
(*) dotyczy frakcji wolno rozkładalnej w próbkach sączonych 
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Tab. 8.7. Wyniki wyznaczania szybkości denitryfikacji w ściekach dopływających i 
odpływających z instalacji badawczej osadnika/hydrolizera 

Szybkość denitryfikacji 

Dopływ Odpływ 

SS XS
(*)

 endogenna SS XS
(*)

 endogenna 

g N/g smo*h g N/g smo*h 

WO = 1 

12,3 2,2 0,9 12,1 2,5 1,1 
3,8 1,7 0,9 6,4 1,9 1,1 
6,3 2,1 1,0 11,0 2,3 1,2 

WO = 3 

6,8 2,1 0,8 9,1 3,6 0,8 
5,9 1,5 0,7 13,1 1,6 0,7 

11,3 2,2 0,8 7,9 2,0 1,0 

WO = 5 

6,6 1,6 0,8 15,1 1,9 1,0 
10,5 1,5 0,8 9,1 3,0 0,8 
7,8 2,2 1,6 13,4 2,4 1,3 

WO = 7 

7,7 2,1 1,4 10,2 3,3 1,5 
(*) dotyczy frakcji wolno rozkładalnej w próbkach sączonych 

 

Przy najkrótszej z realizowanych wartości wieku osadu, na poziomie 1 doby (seria 4), nie 

obserwowano znaczących zmian stężenia ChZT, zarówno w ściekach sączonych, jak i 

sączonych po koagulacji. Średni wzrost ChZT w próbkach sączonych wyniósł 5 g O2/m
3, ale 

jednocześnie w próbkach z 2 dni pomiarowych wartości obserwowane w ściekach 

odpływających były niższe niż w dopływie. Podobnie, testy technologiczne NUR nie 

wykazały istotnych tendencji wzrostowych wielkości rozkładalnych biologicznie frakcji 

ChZT, jak również potencjału denitryfikacji. Wystąpiło natomiast zauważalne zwiększenie 

„pierwszej” szybkości denitryfikacji, przy wykorzystaniu frakcji łatwo rozkładalnej. 

Świadczy to o niewielkiej zmianie struktury substratu organicznego, zwiększającej jego 

podatność na rozkład w warunkach anoksycznych. 

Wydłużenie wieku osadu do 3 dób (seria 1) spowodowało widoczne zwiększenie stopnia 

hydrolizy osadu i związanej z tym produkcji rozpuszczonego i drobnocząsteczkowego 

substratu organicznego. Uzyskano znaczący wzrost stężenia ChZT we wszystkich próbkach 

sączonych, ze średnią wartością równą 20,8 g O2/m
3, co stanowiło średnio 11,4 % wzrost w 

stosunku do wartości początkowych. Analogiczne wartości w próbkach sączonych po 

koagulacji były niższe i wyniosły odpowiednio 12,5 g O2/m
3 i 6,6 %. 
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Zaobserwowano wyraźny wzrost wielkości rozkładalnych frakcji ChZT, dotyczący także 

frakcji łatworozkładalnej SS. We wszystkich prowadzonych testach NUR uzyskano stabilny, 

kilkunastoprocentowy wzrost sumarycznej wielkości tych frakcji w sączonych próbkach 

ścieków po przepłynięciu przez osadnik. Wartość potencjału denitryfikacji również 

zwiększyła się znacząco. Pozyskany, w wyniku realizowanych procesów, substrat organiczny 

mógłby spowodować wzrost usuwania azotu azotanowego(V) średnio o 4 g N-NO3, w 

każdym m3 przepływających ścieków.  

Dalsze zwiększenie czasu przebywania osadu w warstwie zawieszonej w osadniku (seria 2, 

WO = 5 dób) przyniosło obiecujące rezultaty. W trzech z sześciu okresów poboru próbek tej 

serii wzrost stężenia ChZT w próbkach sączonych osiągnął wartości bliskie 50 %, w stosunku 

do wartości obserwowanych w dopływie. Maksymalną wartość przyrostu uzyskano w 2 dniu 

pomiarowym, kiedy różnica pomiędzy stężeniem ChZT w próbce z odpływu i dopływu 

wyniosła aż 95 g O2/m
3. Średnio, w próbkach z całej serii, wartości ChZT po procesie były 

wyższe względem wartości początkowych o 34 %. Podobnie, jak w poprzednich seriach 

wartość generowanego ChZT rozpuszczonego (próbki po koagulacji) była na niższym 

poziomie, ze średnią wartością nieco powyżej 30 g O2/m
3.   

We wszystkich testach NUR uzyskano wyniki świadczące o generowaniu dużej ilości 

substratu organicznego. Poza samym zwiększeniem wartości rozkładalnych frakcji ChZT 

widoczna była zmiana charakteru substratu organicznego, z punktu widzenia jego 

przydatności dla procesu denitryfikacji. Przyrosty względne wartości rozkładalnych frakcji 

były wyraźnie wyższe, niż przyrosty całkowitego ChZT obserwowane w próbkach 

sączonych. Znacznie wzrosły również szybkości denitryfikacji, właściwe dla wykorzystania 

frakcji łatworozkładalnej, potwierdzając podwyższenie dostępności związków organicznych 

zawartych w ściekach dla bakterii denitryfikacyjnych. Zwiększenie szybkości denitryfikacji 

jest dodatkowym, korzystnym skutkiem realizowanego procesu. W rzeczywistym układzie 

technologicznym zapewni to maksymalne wykorzystanie substratu przez te bakterie przy 

stosunkowo krótkim czasie zatrzymania, a w konsekwencji możliwość zmniejszenia strefy 

anoksycznej w reaktorach biologicznych. Potencjał denitryfikacji określony dla ścieków 

odpływających z osadnika był wyższy średnio o 36 % w stosunku do wartości określonej dla 

ścieków dopływających do instalacji, co oznacza pozyskanie węgla organicznego w ilości 

zapewniającej denitryfikację dodatkowych 7,5 g N-NO3/m
3

 ścieków. 

Wiek osadu na poziomie 7 dób (seria 3) okazał się granicą możliwości eksploatacyjnych 

procesu hydrolizy przy założonych warunkach procesowych.  
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Struktura substratu organicznego w odpływie z instalacji w trakcie tej serii badawczej 

potwierdzała fakt dominacji końcowej fazy fermentacji i dużej produkcji łatworozkładalnych 

związków organicznych, typowych dla tej fazy. Obserwowano zdecydowanie najwyższy 

przyrost stężenia ChZT w próbkach sączonych po koagulacji, przy jednocześnie 

umiarkowanym wzroście ChZT w próbkach sączonych, wyraźnie niższym niż w drugiej serii 

badawczej (WO = 5 dób). Skutkiem tego był zdecydowany wzrost wartości stosunku ChZT w 

próbkach sączonych po koagulacji i sączonych do poziomu 0,90, co znacznie odbiegało od 

obserwacji z pozostałych serii.  

Brak możliwości przeprowadzenia pełnego zestawu analiz i testów technologicznych nie 

pozwolił na pełne rozpoznanie wpływu takich ustawień na wielkość i charakter produkcji 

substratu organicznego. Spostrzeżenia z jedynego przeprowadzonego w tej serii testu NUR 

były zbieżne z wynikami analiz jakościowych. Zaobserwowano zdecydowane zwiększenie 

wielkości łatworozkładalnej frakcji SS, jak i szybkości denitryfikacji właściwej dla 

wykorzystania tej frakcji. Jednocześnie, wzrost sumy rozkładalnych frakcji ChZT był 

umiarkowany, znacznie niższy, niż w przypadku poprzedniej serii. W związku z tym 

potencjał denitryfikacji określony dla ścieków odpływających z osadnika był wyższy od 

określonego w dopływie, jedynie o 3,7 g N-NO3/m
3. 

 

Wyniki wszystkich prowadzanych analiz jakościowych oraz testów technologicznych 

wskazują jednoznacznie, iż produkcja rozpuszczonego rozkładalnego biologicznie substratu 

organicznego w procesie hydrolizy ścieków i osadu jest ściśle skorelowana z wiekiem osadu, 

tworzącego warstwę zawieszoną w osadniku. W odniesieniu do zwiększenia ilości substratu 

dla denitryfikacji najlepsze efekty obserwowano przy wieku osadu równym 5 dób. Uzyskany 

przy tym ustawieniu bezwzględny wzrost stężenia ChZT w próbkach sączonych 

przepływających ścieków był wyższy, niż w innych badaniach dotyczących hydrolizerów o 

podobnej konstrukcji, jak również układów z innymi typami hydrolizerów osadu wstępnego 

(Alvarez i in. 2008, Bouzas i in. 2007, GonCalves i in. 1994, Hatziconstantinou i in., 1996, 

Ligero i in., 2001). Porównywalny przyrost rozpuszczonego ChZT, na poziomie 35 %, 

względem wartości obserwowanych w ściekach dopływających, uzyskiwali 

Hatziconstantinou i in., 1996, ale przy zdecydowanie wyższej temperaturze (24 oC), a także 

Bouzas i in. 2007 w układzie z fermenterem o pełnym wymieszaniu, ale przy zdecydowanie 

niższej efektywności sedymentacji wstępnej. 
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Przydatność wygenerowanego substratu dla denitryfikacji potwierdziły wyniki testów NUR, 

wskazujące na średni wzrost frakcji ChZT dostępnych dla bakterii denitryfikacyjnych o 

wartość 46,9 g O2/m
3. 

Szybkość procesu uzyskiwana przy obecności ścieków po hydrolizie była porównywalna lub 

wyższa od uzyskiwanej dla tego samego osadu czynnego w testach z dodatkiem octanu sodu, 

a także wyższa od podawanych w literaturze dla różnych rodzajów substratu syntetycznego 

(tab. 2.2). 

Zwiększenie podaży substratu organicznego, wynikające z prowadzenia wspólnej hydrolizy 

ścieków i osadu wstępnego skutkowało wzrostem potencjału denitryfikacji o 7,5 g N-NO3/m
3, 

jedynie w odniesieniu do substratu rozpuszczonego. Pozwala to na stwierdzenie, iż uzyskanie 

takiego efektu w skali rzeczywistej pozwoliłoby na osiągnięcie wymagań perspektywicznych 

pod kątem usuwania azotu ogólnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

142 
 

9. PODSUMOWA
IE I W
IOSKI KOŃCOWE 

 

Wykonana w początkowej fazie badań analiza technologiczna układu oczyszczalni 

„Kujawy” pozwoliła na identyfikację przyczyn zbyt niskiej efektywności denitryfikacji. Jako 

główne przyczyny wskazane zostały: charakter dopływających ścieków, jak również brak 

odpowiednich warunków procesowych w reaktorach biologicznych. 

Wprowadzenie do badanego układu technologicznego 2-etapowych modyfikacji polegających 

głównie na zwiększeniu obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń oraz skierowaniu wód 

osadowych z zagęszczaczy grawitacyjnych bezpośrednio do reaktorów, a następnie 

zwiększeniu stref anoksycznych w reaktorach (z 25 % do 38 %), spowodowało intensyfikację 

procesu denitryfikacji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności pozostałych 

procesów oczyszczania. W konsekwencji, efektywność usuwania azotu ogólnego w części 

biologicznej wzrosła z wartości 58 % (początkowa faza badań – X 2003) do 70 % po I etapie 

zmian (V-VI 2004), a następnie do 80 % po wprowadzeniu pozostałych korekt 

technologicznych. 

Poszukiwanie rozwiązań technologicznych w skali rzeczywistej, które pozwoliłoby na dalszą 

intensyfikację denitryfikacji, nie było możliwe ze względów technicznych, jak i 

ekonomicznych.  

Z tego względu wyboru strategii eksploatacyjnej usprawniającej proces, dokonano z 

wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie BioWin.  

Badania symulacyjne zostały poprzedzone skonfigurowaniem modelu biologicznej 

części oczyszczalni „Kujawy”, a następnie jego kalibracją i weryfikacją zgodności z układem 

rzeczywistym. Symulacje prowadzono dla 6 wariantów strategii eksploatacyjnych, 

obejmujących: pozyskiwanie substratu organicznego, oczyszczanie wód osadowych w ciągu 

bocznym, wprowadzenie strefy denitryfikacji końcowej oraz zmianę parametrów pracy 

reaktorów biologicznych: stopnia recyrkulacji wewnętrznej, stężenia tlenu w strefach 

tlenowych i objętości stref anoksycznych.  

Oczekiwany rezultat, w postaci obniżenia stężenia azotu ogólnego w odpływie do wartości 

niższych niż 10 g N/m3, został osiągnięty dla strategii uwzględniających zwiększenie podaży 

substratu organicznego, modyfikację gospodarki wodami osadowymi oraz wprowadzenie 

denitryfikacji końcowej. Zapewnienie założonego efektu, w przypadku wprowadzenia strefy 

końcowej denitryfikacji, możliwe było tylko przy równoczesnym podwyższeniu udziału stref 

anoksycznych w objętości reaktorów do poziomu VD/VR = 0,5, co generowało stopniowe 

pogarszanie warunków dla nitryfikacji i obniżenie efektywności tego procesu. Z kolei 
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strategia obejmująca oczyszczanie wód osadowych w ciągu bocznym wiązałoby się z dużymi 

inwestycjami, a w dalszej kolejności z koniecznością eksploatowania 2 odrębnych ciągów 

technologicznych o różnych wymaganiach procesowych.  

Zdecydowanie największe możliwości intensyfikacji denitryfikacji wykazała strategia 

polegająca na zwiększeniu stosunku ChZT/Nog w dopływie do części biologicznej, co 

potwierdziło decydujący wpływ podaży substratu organicznego na efektywność usuwania 

azotu.  

Wprowadzenie innych, zaproponowanych do przebadania, strategii eksploatacyjnych nie 

wpłynęło w znaczący sposób na poprawę efektywności denitryfikacji. Pozytywne zmiany 

zaobserwowano przy zmianie stopnia recyrkulacji wewnętrznej z 300 % do 350 %, jak 

również przy zmniejszeniu stężenia tlenu rozpuszczonego w strefach tlenowych reaktorów 

poniżej 2 g O2/m
3.  

Dalsze badania skierowane zostały na poszukiwanie możliwości pozyskiwania 

substratu ze źródeł wewnętrznych, przy wykorzystaniu hydrolizy w hydrolizerze o 

przepływie pionowym, pełniącym rolę osadnika wstępnego. 

Zastosowanie procesu hydrolizy, odnoszącego się do całości materii organicznej zawieszonej 

i rozpuszczonej, zawartej w ściekach, pozwoliło na generowanie znaczącej ilości 

rozpuszczonych związków organicznych w przepływających ściekach. W trakcie badań w 

skali pilotowej uzyskano wyraźną zależność wzrostu stężenia ChZT w próbkach sączonych 

od wieku osadu w hydrolizerze. Maksymalny wzrost, średnio 55,8 g O2/ m3, uzyskano dla 

wieku osadu 5 dób i był on wyższy od podawanych w literaturze wartości uzyskiwanych w 

układach z osadnikami aktywnymi czy fermenterami wyseparowanego osadu wstępnego. 

Zwiększenie potencjału denitryfikacji, wynikające z zastosowania proponowanego sposobu 

hydrolizy (dla WO = 5 dób), wskazuje na możliwość usunięcia dodatkowych 7,5 g N/m3 

azotu azotanowego(V), tylko przy wykorzystaniu rozpuszczonej frakcji ChZT. Nie 

charakteryzowano związków organicznych o większym stopniu dyspersji, jednak można 

spodziewać się, iż hydroliza spowodowała zwiększenie ilości substratu dostępnego dla 

denitryfikacji, także w postaci koloidów i zawiesin.  

Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowanego rozwiązania okazała się możliwość 

zmniejszenia wymaganej wielkości strefy anoksycznej dla denitryfikacji, wynikająca ze 

wzrostu szybkości procesu w obecności substratu zhydrolizowanego. Określona w trakcie 

badań szybkość denitryfikacji po przeprowadzeniu hydrolizy była wyraźnie wyższa, niż w 

przypadku ścieków przed procesem hydrolizy. Dotyczyło to zarówno szybkości denitryfikacji 

odpowiadającej wykorzystaniu frakcji łatworozkładalnej SS, jak również frakcji wolno 
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rozkładalnej XS. W konsekwencji zapewni to większą stabilność układu procesowego 

nitryfikacja/denitryfikacja poprzez możliwość wydłużenia tlenowego wieku osadu, co jest 

szczególnie istotne w okresie występowania niższych temperatur. 

Prowadzona w osadniku hydroliza nie wpłynęła negatywnie na realizowany symultanicznie 

proces sedymentacji. Przy typowym dla klasycznych osadników czasie zatrzymania na 

poziomie 2,5 h, uzyskano średnią efektywność usuwania zawiesiny ogólnej powyżej 60 %, 

dla wszystkich serii pomiarowych. Usuwanie całkowitego ChZT kształtowało się na 

poziomie średnio 43 – 52 % i było skorelowane ze stopniem usuwania zawiesiny. Świadczy 

to o potencjalnych możliwościach znacznego skrócenia wymaganego czasu sedymentacji, 

skutkujących zmniejszeniem kubatury obiektów oraz zwiększeniem stosunku ChZT/Nog w 

dopływie do części biologicznej.  

 

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków 

końcowych: 

• Efektywność denitryfikacji, a w konsekwencji usuwania azotu ogólnego, w 

wielofazowych reaktorach osadu czynnego ze wstępną denitryfikacją można 

zwiększyć w znaczący sposób poprzez racjonalizację istniejącego układu 

technologicznego  

• Symulacja komputerowa jest ważnym instrumentem badawczym pozwalającym na 

wybór strategii eksploatacyjnej, właściwej dla intensyfikacji procesu denitryfikacji 

• Jedną z głównych przyczyn niskiej efektywności wstępnej denitryfikacji w reaktorach 

z osadem czynnym jest niedobór substratu organicznego, wynikający z charakteru 

ścieków dopływających  

• W przypadku, w którym czynnikiem limitującym proces denitryfikacji jest ilość 

dostępnego substratu organicznego lub/i jego podatność na biologiczny rozkład, 

efektywną alternatywą dla dawkowania węgla z zewnętrznego źródła jest 

pozyskiwanie substratu na drodze hydrolizy osadu wstępnego i ścieków 

• Wspólna hydroliza osadu wstępnego i ścieków wpływa w znaczący sposób na ilość i 

charakter substratu organicznego, dostępnego dla bakterii denitryfikujących, 

powodując zwiększenie efektywności i szybkości tego procesu.  
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A-1. Metodyka oznaczeń fizykochemicznych 

 Analizy jakości ścieków, wód osadowych i osadu wykonywane w ramach 2 

pierwszych zadań badawczych wykonywane były w laboratorium MPWiK Kraków S.A. na 

terenie oczyszczalni ścieków „Kujawy” według metodyki przyjętej w tym laboratorium:  

� ChZT –z wykorzystaniem testów fiolkowych produkcji Hach; 

� BZT5 – metodą rozcieńczeń, zgodnie z normą PN-EN 1899-1:2002,  

� NKj – zgodnie z normą PN-EN 25663:2001;  

� N-NH4 – zgodnie z normą PN-C-04576-4:1994; 

� N-NO3 – zgodnie z normą PN-C-04576-08:1982; 

� N-NO2 - z wykorzystaniem testów fiolkowych produkcji Hach; 

� Pog - z wykorzystaniem testów fiolkowych produkcji Hach; 

� P-PO4
 - z wykorzystaniem testów fiolkowych produkcji Hach; 

� Zawiesiny ogólne i mineralne – zgodnie z normami PN-EN 872:2002, PN-EN 

872:2005 oraz PN-EN 872:2007, 

� Zasadowość – zgodnie z normą PN-EN ISO 9963-1:2001; 

� Odczyn pH – zgodnie z normą PN-C-04540:1990; 

� Fog i Fog rozp – zgodnie z normą PN-ISO 6332:2001 

� Ca - PN-ISO 6058:1999  

� Mg - PN-ISO 6059:1999  

 

W ramach badań nad wstępną hydrolizą związków organicznych oznaczano: 

� ChZT, przy pomocy testów odczynnikowych nr 14541 firmy MERCK, termoreaktora 

CR 3000 oraz fotometru MPM 3000, oba produkcji WTW. Oznaczenia wykonywano 

zarówno w próbach niesączonych, jak i sączonych (0,45µm) oraz koagulowanych i 

sączonych. Próbki koagulowano z wykorzystaniem siarczanu cynku przy pH > 10,5.    

Próbki niesączone przed oznaczeniem homogenizowano.  

� Zawiesiny ogólne – oznaczane zgodnie z normą PN-EN 872:2005 oraz PN-EN 

872:2007. 
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A-2. Metodyka testów aktywności osadu czynnego 

Oceny aktywności różnych grup mikroorganizmów obecnych w osadzie czynnym  

podczas całego okresu badawczego dokonywano z wykorzystaniem wybranych testów:  

• szybkości poboru tlenu OUR (Oxygen Uptake Rate), polegającym na pomiarze 

spadku stężenia tlenu rozpuszczonego w natlenionym i mieszanym osadzie, 

• szybkości utleniania azotu amonowego AUR (Ammonia Utilization Rate), 

polegającym na pomiarze spadku stężenia azotu amonowego w napowietrzanej próbce 

osadu czynnego w obecności azotu amonowego, 

• test szybkości redukcji azotu azotanowego(V) NUR (Nitrate Utilization Rate), 

polegającym na pomiarze spadku stężenia azotu azotanowego(V)+azotanowego(III) w 

próbce osadu czynnego mieszanego w warunkach anoksycznych, 

Testy wykonywano według ogólnie przyjętych metodyk, przedstawionych między innymi 

przez Baczyńskiego i in. (2007). Do pomiaru pH oraz stężenia tlenu rozpuszczonego w trakcie 

testów wykorzystywano miernik wieloparametrowy pH/Oxi 340i oraz elektrodę pH SenTix i 

sondę tlenową Cellox 325 produkcji WTW. Całkowitą i organiczną masę osadu wyznaczano 

zgodnie z normami PN-EN 872:2002, PN-EN 872:2005 oraz PN-EN 872:2007, a ChZT 

zgodnie z normą PN-C-04578-03:1974 (w testach dla wyznaczania YH). Oznaczenia azotu 

amonowego w testach AUR wykonywano zgodnie z normą PN-ISO 7150-1:2002, azotu 

azotanowego(V) w testach NUR zgodnie z normą PN-C-04576-08:1982, natomiast azotu 

azotanowego(III) przy użyciu testów odczynnikowych nr 14776 firmy MERCK oraz 

fotometru MPM 3000 produkcji WTW. 
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A-3. Metodyka wyznaczania frakcji CHZT 

ChZT rozpuszczone, nierozkładalne – Si 

Frakcję Si określano na podstawie wartości ChZT w próbce sączonej ścieków oczyszczonych 

z oczyszczalni „Kujawy”, po uwzględnieniu nierozkładalnego rozpuszczonego ChZT 

powstającego w procesach biochemicznych w reaktorze: 

Si = 90% ChZTsącz 

 
ChZT rozkładalne – SS i XS 

W trakcie całego okresu badawczego wykorzystywano 3 różne metody wyznaczania frakcji 

ChZT: 

� przy pomocy szybkości zużycia tlenu w teście porcjowym OUR opisaną między 

innymi przez Ekama i in. (1986) 

Badania prowadzono z wykorzystaniem osadu czynnego, pobranego z końca komory 

tlenowej reaktora biologicznego badanej oczyszczalni. Po przewiezieniu do laboratorium 

osad napowietrzano, w celu zapewnienia warunków endogennych. Przed rozpoczęciem 

testu neutralizowano odczyn, oznaczano całkowite ChZT w ściekach oraz zawartość 

suchej masy X i suchej masy organicznej XV w osadzie.  

Testy prowadzono w butelkach przystosowanych do pomiarów sondą tlenową o 

pojemności ok. 500 cm3. Butelki umieszczano w termostacie, zapewniającym stałą 

temperaturę 25 °C podczas całego testu. Ścieki mieszano z osadem czynnym w takiej 

proporcji, aby początkowy stosunek ChZT/Xv był bliski wartości 0,1. Do mieszaniny 

dodawano n-allylotiomocznik w ilości ok. 20 g/m3, w celu zahamowania procesu 

nitryfikacji. Przed rozpoczęciem testu określano szybkość zużycia tlenu w warunkach 

endogennych, przez wykonanie testu OUR, w mieszaninie osadu z objętością wody 

destylowanej, równej objętości ścieków dodawanych później do testu właściwego. 

Natychmiast po zmieszaniu ścieków z osadem rozpoczynano pomiary stężenia tlenu 

rozpuszczonego w próbie, przy pomocy sondy tlenowej Cellox 325 i miernika pH/Oxi 

340i, produkcji WTW. Pełne wymieszanie próby osiągano przez zastosowanie mieszadła 

magnetycznego. Odczyty stężenia tlenu dokonywane były co 15 sekund przez 3 minuty. 

Następnie wyjmowano sondę i napowietrzano mieszaninę przez 2 minuty, przy 

wykorzystaniu sprężarki laboratoryjnej i dyfuzora drobnopęcherzykowego. Po 2 minutach 

napowietrzania powtarzano cykl pomiarowy. W miarę zmniejszania się szybkości zużycia 

tlenu wydłużano czas napowietrzania pomiędzy pomiarami do 4, 7, 10 i ostatecznie 20 

minut. Pomiary prowadzono do momentu zaobserwowania stabilnej szybkości zużycia 
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tlenu, zbliżonej do szybkości zużycia tlenu w warunkach endogennych, zmierzonej przed 

rozpoczęciem testu. Przez cały czas prowadzenia testu kontrolowano poziom pH, a także 

temperaturę mieszaniny. 

Przy obliczaniu wyników pomijano stężenia tlenu z pierwszej minuty, w czasie której 

następowała stabilizacja odczytów sondy tlenowej. Szybkość zużycia tlenu w czasie 

każdego cyklu pomiarowego [g O2/m
3*min] obliczano metodą regresji liniowej na 

podstawie odczytów z drugiej i trzeciej minuty pomiaru. Określone w ten sposób 

szybkości zużycia tlenu nanoszono na wykres w zależności czasu trwania testu [min].  

Stężenie rozkładalnych frakcji ChZT obliczano według zależności: 

 

 

 

 

gdzie: 

∆O2 –  ilość tlenu zużytego na utlenienie związków organicznych podczas 

testu przez organizmy heterotroficzne osadu czynnego [g O2/m
3], 

YH – współczynnik przyrostu organizmów heterotroficznych osadu czynnego 

[g ChZT/g ChZTus], 

Vo       –   objętość osadu czynnego użyta do testu [m3], 

Vśc       –  objętość badanych ścieków użyta do testu [m3]. 

Ilość tlenu zużytego na utlenienie związków organicznych wyznaczano jako pole pod 

uprzednio omówionym wykresem, pomniejszone o ilość tlenu zużytego w wyniku 

respiracji endogennej. Metoda ta pozwala także, na orientacyjne, rozdzielne określenie 

ilości tlenu zużytego na utlenienie związków odpowiadających SS oraz XS, nie tylko ich 

sumy. W tym celu, posługując się sporządzonym wykresem, wyznaczano moment 

znacznego zmniejszenia szybkości poboru tlenu, wywołanego wyczerpaniem substancji 

łatwo rozkładalnej i odpowiadające mu pole pod wykresem.  

 

� przy pomocy szybkości denitryfikacji w teście porcjowym �UR (dokładną metodykę 

przedstawiono w części A-5) 

 

� przy pomocy krzywej BZT 

Krzywą BZT wyznaczano przy wykorzystaniu metody manometrycznej, z użyciem 

systemu Oxi-Top firmy WTW. Na podstawie codziennych wyników BZT1 do BZT20 

śc

śco

H
SS V

VV

Y

O
XS

+⋅
−
∆=+

1
2



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

163 
 

wykreślano krzywą BZT, a następnie określano stałą szybkości rozkładu k i BZTc metodą 

regresji nieliniowej: 

( )tk
ct eBZTBZT ⋅−−= 1  

Zakładając, że część rozkładalnego ChZT ulega, w trakcie procesów biochemicznych, 

przemianie do form nierozkładalnych, zastosowano współczynnik korekcyjny fBZT = 0,1. 

Stężenie rozkładalnych frakcji ChZT obliczano według zależności: 

c
BZT

SS BZT
f

XS
−

=+
1

1
 

 

ChZT nierozpuszczone, nierozkładalne – Xi 

Frakcję Xi obliczano, korzystając z bilansu ChZT, po uprzednim wyznaczeniu frakcji Si, SS 

oraz XS, z pominięciem frakcji związanych z obecnością organizmów autotroficznych i 

heterotroficznych w ściekach.  

Xi = ChZT- (Si + SS + XS) 

 

A-4. Metodyka wyznaczania współczynnika przyrostu biomasy w warunkach 

tlenowych (YH) 

 Współczynnik YH wyznaczano, przy użyciu testu porcjowego OUR, wykonując 

równolegle pomiary ilości zużytego tlenu i usuniętego ChZT (Orhon i in., 1995), korzystając 

z zależności: 

 
us

H ChZT

O
Y 21

∆−=  

gdzie: 

∆O2 – ilość tlenu zużytego na utlenienie związków organicznych podczas testu 

przez organizmy heterotroficzne osadu czynnego [g O2/m
3], 

ChZTus – stężenie ChZT usunięte podczas testu [g ChZTus/m
3]. 

 

Przygotowanie osadu oraz czynności pomiarowe w trakcie trwania testu wyznaczania YH 

wykonywano analogicznie, jak w przypadku wyznaczania rozkładalnych frakcji ChZT. 

Obliczenie faktycznego ChZT usuniętego w trakcie prowadzenia testu, wymagało dodanie do 

osadu czynnego ścieków o znanym ChZT i pozbawionych związków organicznych w postaci 

koloidów i zawiesin. W tym celu, ścieki mechanicznie oczyszczone pobrane w badanej 

oczyszczalni poddawano koagulacji siarczanem cynku, dekantowano, sączono przez sączek 
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Φ0,45 um, a następnie oznaczano w przesączu wartość ChZT. Dopiero tak przygotowane 

ścieki dodawano do testu jako substrat. Oznaczano także ChZT w przesączu z osadu 

czynnego przed procesem oraz w przesączu mieszaniny ścieków i osadu po zakończeniu 

testu. W związku z prowadzeniem testu przy niskim obciążeniu osadu ładunkiem (poniżej 0,1 

g O2/g smo) znaczący wpływ na bilans ChZT może mieć nierozkładalne rozpuszczone ChZT 

powstające w procesach biochemicznych w trakcie testu. Wyeliminowanie wpływu tego 

czynnika wymagało równoległego prowadzenia analogicznego testu, bez dodatku substratu 

organicznego. Umożliwiło to szacunkowe określenie tej frakcji ChZT i uwzględnienie jej w 

bilansie ChZT przy wyznaczaniu współczynnika przyrostu. 

 

 

A-5. Metodyka wyznaczania potencjału denitryfikacji i frakcji ChZT w teście 


UR 

 Wyznaczanie potencjału denitryfikacji oraz wielkości biologicznie rozkładalnych 

frakcji ChZT w warunkach anoksycznych prowadzono w testach NUR, z użyciem badanych 

ścieków jako substratu. (Kujawa i in., 1997, ?aidoo i in, 1998, Kujawa i Klapwijk, 1999). 

Osad czynny przygotowywano do testów NUR w sposób identyczny, jak w przypadku 

pozostałych testów, zapewniając zachowanie warunków endogennych.  

Testy prowadzono w butlach zamykanych korkiem na szlif o objętości ok. 1-2 dm3, w 

warunkach pełnego wymieszania za pomocą podstawy magnetycznej i pałeczki mieszającej 

oraz przy stałej temperaturze 25 oC. 

Po napełnieniu butli osadem, monitorowano stężenie tlenu, a właściwy test rozpoczynano 

dopiero po osiągnięciu zupełnego odtlenienia osadu. Stężenie początkowe azotu 

azotanowego(V), na poziomie 20 - 30 g N-NO3/m
3, zapewniano poprzez dodatek roztworu 

KNO3 (1 ml = 1 mg N-NO3). Właściwy test rozpoczynano po kilku minutach od dodania 

roztworu azotu azotanowego(V), w momencie dodania substratu organicznego do 

odtlenionego osadu. Jako substrat organiczny dodawano wyłącznie badane ścieki. Proporcje 

pomiędzy objętością osadu czynnego, a objętością dodawanych ścieków określano 

każdorazowo na podstawie ChZT ścieków i masy organicznej osadu, w taki sposób, aby 

uzyskać obciążenie osadu ładunkiem ChZT równe około 0,03 – 0,07 g O2/g smo.  

Próbki do analiz w trakcie początkowej fazy testu pobierano z dużą częstotliwością 

(co 10 minut), stopniowo wydłużając odstępy pomiędzy poborami (do 30 minut pod koniec 

testu). Próbki odwirowywano natychmiast po pobraniu, a następnie oznaczano w każdej z 

nich azot azotanowy(V) oraz azot azotanowy(III) (oba parametry jako średnie z dwóch 
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oznaczeń). Podczas pobierania próbek utrzymywano atmosferę azotu, poprzez 

przedmuchiwanie objętości nad cieczą strumieniem tego gazu w celu wyeliminowania 

procesów tlenowych. Testy prowadzono do momentu osiągnięcia szybkości denitryfikacji, 

zbliżonej do obserwowanej w warunkach endogennych.  

Wyznaczanie biologicznie rozkładalnych frakcji ChZT w testach NUR wymagało 

określenia sumarycznego zużycia substratu na redukcję sumy azotanów(V) i azotanów(III) 

(N-NOx). Zważywszy na to, iż na redukcję 1 g N-NO2 potrzeba takiej samej ilości 

elektronów, co na redukcję 0,6 g N-NO3, krzywą N-NOx wyznaczano według zależności 

(Çokgör i in., 1998, Kujawa i in., 1997, ?aidoo i in, 1998): 

N-NOx = N-NO3 + 0,6*N-NO2 

 

 

Rys. A-1. Typowy przebieg testu ?UR, podczas wyznaczania frakcji ChZT 

 

Typowy przebieg testu pozwala na wyodrębnienie 3 prędkości denitryfikacji, 

odpowiadających kolejno denitryfikacji z wykorzystaniem substratu łatworozkładalnego SS, 

denitryfikacji z wykorzystaniem substratu hydrolizowalnego XS oraz denitryfikacji 

endogennej (rys. A-1). W takim przypadku, korzystając ze stechiometrycznej zależności 

pomiędzy wykorzystaniem akceptora elektronów, a wzrostem biomasy denitryfikującej 

określano wielkości obu biologicznie rozkładalnych frakcji: 
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gdzie: 

YHD – współczynnik wzrostu anoksycznego (przyjęto na podstawie doniesień 

literaturowych na poziomie 0,54 [g ChZT/g ChZTus] 

fww - objętościowy udział dodanego substratu w badanym teście Vść/Vc 

 

W testach, w których nie obserwowano różnicy pomiędzy pierwszą i drugą prędkością 

denitryfikacji, określano jedynie sumę frakcji SS i XS. 

Wykonanie powyższego testu, poza wyznaczeniem rozkładalnych frakcji ChZT pozwoliło na 

określenie potencjału denitryfikacji, będącego bezpośrednią miarą dostępności substratu 

organicznego dla procesu denitryfikacji. Obliczeniowa wartość potencjału wynika z 

założenia, iż w warunkach anoksycznych redukcja 1 g N-NO3 wymaga zużycia 2,86/(1-YHD) 

g substratu organicznego (Kujawa, 1997). Podobnie, jak w przypadku frakcji ChZT, tam 

gdzie było to możliwe wyznaczano oddzielnie wielkości potencjału denitryfikacji właściwego 

dla frakcji Ss i Xs według zależności: 
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Kompletny model, stosowany w programie BioWin, zawiera 58 procesów oraz 45 zmiennych 

stanu i obejmuje w sposób integralny równania modelu procesu osadu czynnego, stabilizacji 

beztlenowej, sedymentacji, pH, chemicznego strącania oraz transferu gazu (podręcznik 

użytkownika BioWin). 

Model osadu czynnego w BioWin zawiera kilka modułów funkcjonalnych:  

� Moduł „wzrost i obumieranie heterotrofów”, opisuje wzrost i obumieranie w 

warunkach tlenowych i niedotlenionych heterotrofów nie akumulujących fosforu. 

Jako substrat organiczny wyróżniono oddzielnie: łatworozkładalne związki 

organiczne, octany, propioniany i metanol (tylko dla warunków tlenowych). 

Szybkość obumierania została zróżnicowana dla warunków tlenowych i 

niedotlenionych/beztlenowych i uzależniona od stężenia akceptorów elektronów.  

� Moduł „wzrost i obumieranie bakterii zużywających metanol”, opisuje wzrost i 

obumieranie heterotrofów wykorzystujących metanol w warunkach niedotlenionych. 

Jako substrat wykorzystywany jest jedynie metanol oraz azot azotanowy(V) jako 

akceptor elektronów. Szybkość obumierania została zróżnicowana dla warunków 

tlenowych i niedotlenionych/beztlenowych i uzależniona od stężenia akceptorów 

elektronów.  

� Moduł „hydroliza, adsorpcja i amonifikacja”, dotyczy procesów hydrolizy 

cząsteczkowych związków organicznych, azotu i fosforu do związków 

rozpuszczonych, flokulacji substancji organicznych koloidalnych do organicznych 

cząsteczkowych oraz amonifikacji.  

� Moduł „wzrost i obumieranie autotrofów”, opisuje wzrost i obumieranie 

mikroorganizmów autotroficznych wykorzystujących amoniak jako źródło energii. 

Substrat organiczny pozyskiwany jest poprzez wiązanie CO2, a źródłem azotu dla 

syntezy komórek jest wyłącznie amoniak. Szybkość obumierania została 

zróżnicowana dla warunków tlenowych oraz niedotlenionych i uzależniona od 

stężenia akceptorów elektronów. 

� Moduł „wzrost i obumieranie organizmów akumulujących fosfor”, uwzględnia 

procesy wzrostu i obumierania organizmów akumulujących fosfor w warunkach 

beztlenowych, niedotlenionych i tlenowych. 

  

Model stabilizacji beztlenowej składa się z 3 modułów: fermentacja, wzrost i obumieranie 

bakterii fermentacji octowej, rozkładających propioniany oraz wzrost i obumieranie bakterii 

metanowych.  
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Model chemicznego strącania uwzględnia nie tylko chemiczne strącanie fosforu za pomocą 

glinu i żelaza, ale także samoistne strącanie struwitu i fosforanów wapnia, głównie fosforanu 

hydroksylowego dwuwapnia (HDP) oraz hydroksyapatytu (HAP).  

 

BioWin umożliwia stosowanie 2 typów modeli sedymentacji, opartych na teorii strumieni: 

modelu modyfikowanego Vesilinda oraz modelu dwuwykładniczego.  

 

W modelu napowietrzania i transferu gazu uwzględniono cztery procesy transferu 

masowego gaz-ciecz, pozwalające na transfer między fazami: tlenu, dwutlenku węgla, 

amoniaku i wodoru (metan i wolny azot opuszczają fazę cieczy natychmiast po ich 

wytworzeniu). 

 

W modelu pH w BioWin wykorzystano metodę mieszaną, stosowaną także w serii modeli 

ASM. Model opiera się na następujących elementach:  

- równowadze układów fosforanów, węglanów, amoniaku, lotnych kwasów 

tłuszczowych i innych jonów (np. Mg
2+

, Ca
2+

, NO3

-
), 

- biologicznej aktywności oddziałującej na składniki uwzględnione w modelu (np. 

CO2),  

- włączeniu współczynników aktywności opartych na mocy jonowej roztworu, 

- transferze gazu do cieczy dla amoniaku i dwutlenku węgla.  
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Tab. C-1. Średnie wartości wskaźników jakości ścieków w poszczególnych punktach ciągu 
technologicznego oczyszczalni „Kujawy” w trakcie badań rozpoznawczych -  X 2003 i V-VI 2004 

 
Ścieki 
surowe 

Ścieki po zmieszaniu    
z wodami 

osadowymi 

Ścieki 
oczyszczone 

mechanicznie 

Ścieki oczyszczone 
mechanicznie            
i biologicznie 

Stężenie ± odchylenie standardowe 

ChZT 2003 561,8 ± 50,1 593,2 ± 54,2 328,3 ± 32,1 26,1 ± 3,4 
[g O2/m

3] 2004 522,4 ± 76,3 601,6 ± 66,0 342,2 ± 41,9 23,6 ± 1,4 

ChZTs 2003 - - - - 
[g O2/m

3] 2004 253,4 ± 40,8 239,6 ± 34,9 252,4 ± 35,6 - 

BZT5 2003 297,7 ± 38,2 297,3 ± 39,7 160,0 ± 23,3 4,2 ± 0,5 
[g O2/m

3] 2004 224,9 ± 31,7 246,7 ± 26,8 146,1 ± 15,4 4,6 ± 0,7 

BZT5s 2003 - - - - 
[g O2/m

3] 2004 114,1 ± 18,4 103,7 ± 15,0 108,7 ± 17,8 - 


og 2003 52,3 ± 6,8 58,3 ± 9,8 51,6 ± 6,0 21,3 ± 2,3 
[g N/m3] 2004 58,9 ± 4,7 70,7 ± 5,9 65,6 ± 8,0 17,7 ± 2,1 


ogs 2003 - - - - 
[g N/m3] 2004 46,4 ± 2,9 56,0 ± 5,2 55,0 ± 6,0 - 


-
H4 2003 35,8 ± 4,1 40,4 ± 4,2 41,5 ± 3,7 0,13 ± 0,05 
[g N-NH4/m

3] 2004 39,1 ± 4,1 47,7 ± 4,6 46,3 ± 4,5 2,1 ± 0,9 


-
O3 2003 0,17 ± 0,07 0,18 ± 0,05 0,16 ± 0,06 19,8 ± 2,3 
[g N-NO3/m

3] 2004 0,52 ± 0,95 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 14,7 ± 1,3 


-
O2 2003 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,04 0,02 ± 0,002 0,03 ± 0,01 
[g N-NO2/m

3] 2004 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,003 0,02 ± 0,003 0,17 ± 0,09 

Pog 2003 8,8 ± 1,0 10,4 ± 0,9 7,2 ± 0,7 1,2 ± 0,1 
[g P/m3] 2004 9,3 ± 1,2 11,3 ± 1,2 8,5 ± 0,8 1,4 ± 0,1 

Pogsącz 2003 - - - - 
[g P/m3] 2004 7,0 ± 0,6 7,3 ± 0,6 7,2 ± 0,5 - 

P-PO4 2003 5,6 ± 0,5 5,7 ± 0,5 6,0 ± 0,5 1,0 ± 0,1 
[g P-PO4/m

3] 2004 6,7 ± 0,8 7,2 ± 0,5 7,1 ± 0,5 1,3 ± 0,1 

Zog 2003 315,6 ± 33,0 430,5 ± 29,7 142,8 ± 13,0 8,8 ± 2,7 
[g /m3] 2004 216,6 ± 21,3 301,2 ± 25,1 100,2 ± 10,3 5,0 ± 0,7 

Zmin 2003 - - - - 
[g /m3] 2004 30,6 ± 12,3 50,6 ± 15,7 2,9 ± 1,8 - 

LKT 2003 28,4 ± 9,7 45,4 ± 3,8 34,2 ± 5,3 - 
[g CH3COOH 
/m3] 

2004 
39,4 ± 2,9 36,0 ± 4,0 39,8 ± 1,3 - 

Zasadowość 2003 8,5 ± 0,6 9,0 ± 0,6 9,0 ± 0,7 3,8 ± 0,2 
[val/m3] 2004 9,0 ± 0,6 9,8 ± 0,4 9,6 ± 0,6 4,3 ± 0,3 

pH 2003 7,5 ± 0,1 7,5 ± 0,1 7,6 ± 0,1 7,7 ±0,1 
 2004 7,8 ± 0,1 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,3 

T 2003 17,0 ± 1,0 16,9 ± 1,1 16,4 ± 1,2 14,5 ± 1,2 
[°C] 2004 18,7 ± 0,7 18,8 ± 0,8 18,8 ± 0,8 18,9 ± 0,4 

Feog   2003 - - - - 
[g Fe/m3] 2004 1,0 ± 0,3 3,8 ± 0,7 0,73 ± 0,15 0,60 ± 0,13 

Ferozp   2003 - - - - 
[g Fe/m3] 2004 0,10 ± 0,05 0,20 ± 0,06 0,13 ± 0,06 0,10 ± 0,03 
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Tab. D -1. Średnie wartości wskaźników jakości wód osadowych w oczyszczalni „Kujawy” w 
trakcie badań rozpoznawczych -  4.11.2003 oraz 12.07.2004 

 Wody z zagęszczania 
grawitacyjnego osadu 

wstępnego 

Wody z zagęszczania 
mechanicznego osadu 

wtórnego 

Wody z odwadniania 
osadu 

przefermentowanego 

Stężenie ± odchylenie standardowe 

ChZT 2003 1342,0 ± 197,5 1693,3 ± 444,2 586,7 ± 104,8 
[g O2/m

3] 2004 1175,7 ± 310,4 444,7 ± 98,7 464,0 ± 101,2 

ChZTs 2003 615,8 ± 66,2 38,3 ± 11,4 296,7 ± 131,2 
[g O2/m

3] 2004 598,0 ± 63,8 26,0 ± 5,6 206,7 ± 38,0 

BZT5 2003 675,0 ± 50,0 667,7 ± 152,8 180,0 ± 20,0 
[g O2/m

3] 2004 587,5 ± 110,9 80,0 ± 12,5 84,7 ± 20,2 

BZT5s 2003 - - - 
[g O2/m

3] 2004 354,0 ± 40,3 7,2 ± 0,5 48,7 ± 1,9 


og 2003 99,3 ± 8,1 91,1 ± 21,9 410,3 ± 12,7 
[g N/m3] 2004 86,3 ± 6,9 42,1 ± 5,5 421,9 ± 60,1 


ogs 2003 66,8 ± 4,1 3,1 ± 2,8 388,5 ± 13,2 
[g N/m3] 2004 67,8 ± 9,8 13,7 ± 1,5 405,3 ± 57,4 


-
H4 2003 52,9 ± 5,2 0,6 ± 0,5 374,7 ± 11,3 
[g N-NH4/m

3] 2004 46,4 ± 4,7 1,3 ± 0,4 365,6 ± 60,8 


-
O3 2003 0,15 ± 0,04 15,0 ± 1,3 6,2 ± 0,2 
[g N-NO3/m

3] 2004 0,24 ± 0,08 8,6 ± 0,3 2,8 ± 0,3 


-
O2 2003 0,04 ± 0,03 0,10 ± 0,04 0,03 ± 0,01 
[g N-NO2/m

3] 2004 0,04 ± 0,03 0,08 ± 0,02 0,23 ± 0,06 

Pog 2003 39,4 ± 6,0 63,9 ± 21,0 20,2 ± 1,9 
[g P/m3] 2004 32,5 ± 3,6 20,0 ± 4,9 13,0 ± 1,4 

Pogs 2003 - - - 
[g P/m3] 2004 20,7 ± 4,7 0,47 ± 0,05 5,9 ± 0,7 

P-PO4 2003 29,7 ± 2,9 1,2 ± 0,1 7,6 ± 0,8 
[g P-PO4/m

3] 2004 20,4 ± 4,6 0,44 ± 0,06 5,9 ± 0,7 

Zog 2003 824,6 ± 211,7 1430,4 ± 334,9 448,3 ± 136,6 
[g /m3] 2004 705,0 ± 103,0 432,7 ± 101,0 411,3 ± 150,3 

Zmin 2003 - - - 
[g /m3] 2004 92,0 ± 44,9 153,0 ± 37,3 149,7 ± 58,6 

LKT 2003 265,8 ± 34,9 30,1 ± 15,5 24,7 ± 5,8 
[g CH3COOH 
/m3] 

2004 218,7 ± 25,1 10,4 ± 3,7 7,6 ± 0,7 

Zasadowość 2003 12,0 ± 1,2 4,0 ± 0,3 37,4 ± 2,0 
[val/m3] 2004 9,9 ± 1,2 4,3 ± 0,2 36,7 ± 7,8 

pH 2003 7,3 ± 0,3 7,2 ± 0,1 7,9 ± 0,1 
 2004 7,4 ± 0,1 7,5 ± 0,1 8,2 ± 0,2 

Feog   2003 - - - 
[g Fe/m3] 2004 9,8 ± 2,6 42,5 ± 6,6 12,2 ± 0,9 

Ferozp   2003 - - - 
[g Fe/m3] 2004 1,9 ± 0,6 0,14 ± 0,06 2,1 ± 0,6 
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Tab. E-1. Porównanie wartości średnich efektywności usuwania azotu ogólnego w części 
biologicznej oczyszczalni „Kujawy” dla I etapu wprowadzanych zmian - V-VI 2004 

 X-XII 2003 V-VI 2004 

ηηηη �og 

1 0,62 0,59 

2 0,59 0,58 

3 0,71 0,75 

4 0,66 0,74 

5 0,63 0,69 

6 0,57 0,72 

7 0,58 0,74 

8 0,61 0,52 

9 0,49 0,81 

10 0,62 0,81 

11 0,55  

12 0,37  

13 0,49  

Średnia 0,58 0,70 

S0 0,039  

S0*t 0,081  

Różnica średnich 0,118  

Równość średnich 
IE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

176 
 

 
Tab. E-2. Porównanie wartości średnich efektywności usuwania azotu ogólnego w części 
biologicznej oczyszczalni „Kujawy” dla II etapu wprowadzanych zmian – X 2004 

 V-VI 2004 X 2004 

ηηηη �og 

1 0,59 0,83 

2 0,58 0,78 

3 0,75 0,79 

4 0,74 0,73 

5 0,69 0,84 

6 0,72 0,80 

7 0,74 0,78 

8 0,52 0,84 

9 0,81  

10 0,81  

Średnia 0,70 0,80 

S0 0,037  

S0*t 0,079  

Różnica średnich 0,102  

Równość średnich 
IE  
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Tab. F-1. Wyniki analiz jakości ścieków dopływających do biologicznej części oczyszczalni „Kujawy” – V-VI 2007 (dla potrzeb kalibracji 
statycznej) 

 
ChZT 

(ChZTs) 
[g O2/m

3] 

BZT5  
(BZT5 s) 
[g O2/m

3] 


og* 
(
ogs)  

[g N/m3] 


-
H4 
[g N-

NH4/m
3] 


-
O3 

[g N-
NO3/m

3] 


-
O2 
[g N-

NO2/m
3] 

Pog 

[g P/m3] 

P-PO4 
[g P-

PO4/m
3] 

Zog 
[g/m3] 

Zmin 
[g/m3] 

pH 
Ca 

[g /m3] 
Mg 

[g/m3] 

10.05.07 
555,5 

(186,5) 
227,0 
(97) 

80,9 
(76,2) 

52,3 0,96 < 0,003 8,32 5,31 142 21 7,79 - - 

14.05.07 
410,0 

(160,5) 
183,0 
(81,6) 

66,7 
(56,4) 

42,1 0,96 < 0,003 7,12 4,88 108 21 7,70 - - 

16.05.07 
368,0 

(139,8) 
140,0 
(79) 

54,6 
(48,6) 

35,9 < 0,10 < 0,003 6,14 4,04 86 < 2 7,73 116,7 14,5 

17.05.07 
614,5 

(210,7) 
265,0 
(94) 

71,2 
(62,6) 

43,8 0,10 < 0,003 7,80 5,44 238 37 7,61 114,9 14,2 

20.05.07 
464,0 

(161,3) 
189,3 
(78,8) 

62,4 
(53,4) 

44,9 0,10 < 0,003 7,94 4,40 187 21 7,74 121,6 17,4 

27.05.07 
385,5 
(185) 

183,0 
(100,4) 

60,1 
(52,4) 

45,8 < 0,10 < 0,003 7,52 5,72 105 4 7,73 - - 

9.06.07 
415,0 

(193,5) 
183,0 
(81,2) 

70,1 
(64,5) 

45,5 < 0,10 < 0,003 8,40 6,24 106 4 7,60 - - 

11.06.07 
485,5 
(142) 

205,0 
(75) 

74,5 
(51,4) 

51,4 0,12 < 0,003 7,74 5,96 114 6 7,80 - - 

13.06.07 
404,0 

(198,5) 
181,0 
(92) 

74,4 
(62,7) 

48,2 0,12 < 0,003 7,83 6,01 102 2 7,70 - - 

16.06.07 
438,0 

(222,5) 
213,6 

(106,3) 
67,5 

(55,4) 
43,2 0,10 < 0,003 8,72 6,42 111 < 2 7,60 109,3 11,9 

18.06.07 
383,5 
(189) 

183,6 
(91,5) 

65,0 
(53,2) 

43,7 0,12 < 0,003 7,61 6,23 116 6 7,50 102,1 14,1 

19.06.07 
466,0 

(146,6) 
178,0 
(82,2) 

63,0 
(47,5) 

37,0 < 0,10 < 0,003 9,56 6,12 184 < 2 7,50 83,7 18,1 

20.06.07 
467,0 
(214) 

200,0 
(91) 

68,7 
(59,2) 

39,2 0,11 < 0,003 9,71 6,12 161 6 7,50 109,2 13,9 

*?og = ?kj + ?-?O3 + ?-?O2 
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Tab. F-2. Wyniki analiz jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni „Kujawy” – V-VI 2007 (dla potrzeb kalibracji statycznej) 

 
ChZT 

(ChZTs) 
[g O2/m

3] 

BZT5  
(BZT5 s) 
[g O2/m

3] 


og*                         
[g N/m3] 


-
H4                    
[g N-NH4/m

3] 

-
O3                     

[g N-NO3/m
3] 


-
O2           
[g N-

NO2/m
3] 

Pog 

[g P/m3] 
P-PO4 

[g P-PO4/m
3] 

Zog 
[g/m3] 

pH 

10.05.07 26,0 4,0 11,7 1,4 8,5 0,189 0,99 0,82 2,8 7,51 

14.05.07 28,1 4,8 11,1 5,4 3,3 0,240 0,74 0,48 4,0 7,64 

16.05.07 26,8 3,0 9,2 1,9 5,4 0,177 0,18 0,08 2,0 7,32 

17.05.07 19,8 4,9 8,8 1,9 5,2 0,223 0,19 0,06 2,0 7,31 

20.05.07 21,3 2,5 7,3 0,7 5,2 0,125 0,19 0,11 3,2 7,64 

27.05.07 20,3 3,9 9,5 0,7 7,0 0,050 0,12 0,08 2,8 7,60 

9.06.07 17,5 1,7 10,9 0,6 9,0 0,073 0,45 0,37 < 2,0 7,60 

11.06.07 21,8 4,1 10,7 1,2 8,4 0,151 0,23 0,12 4,4 7,60 

13.06.07 21,5 3,0 11,9 0,9 9,7 0,084 0,56 0,47 2,2 7,70 

16.06.07 22,2 3,0 9,1 1,1 6,6 0,146 0,20 < 0,08 2,8 7,60 

18.06.07 20,7 3,4 10,2 2,3 7,8 0,101 0,24 < 0,08 2,4 7,70 

19.06.07 20,0 3,4 7,6 0,4 6,4 < 0,050 0,30 0,26 2,4 7,60 

20.06.07 19,5 3,4 8,4 0,4 7,1 < 0,050 0,30 < 0,08 2,6 7,50 

*?og = ?kj + ?-?O3 + ?-?O2 
 
 
 
 
 
 
 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

180 
 

Tab. F-3. Obserwacje eksploatacyjne i wartości parametrów technologicznych w oczyszczalni „Kujawy” – V-VI 2007 (dla potrzeb kalibracji 
statycznej) 

 
10-11   
05.07 

14-15   
05.07 

16-17   
05.07 

17-18   
05.07 

20-21   
05.07 

27-29   
05.07 

9-11   
06.07 

11-13   
06.07 

13-15   
06.07 

16-18   
06.07 

18-20   
06.07 

19-21   
06.07 

20-22   
06.07 

Ścieki dopływające 
Qdśr  [m3/d] 47 575 53 911 61 678 49 070 46 492 42 425 45 719 50 378 53 942 51 371 55 609 57 505 45 789 
Q (II nitka)  

[m3/d] 
16 045 16 795 19 380 15 190 14 490 13 570 14 220 15 135 16 475 15 760 17 490 16 730 13 715 

Reaktor biologiczny (II nitka) 
SM [kgsm/m3] 2,65 (wartość średnia) 

T [C] 19 (wartość średnia) 
∆X [kgsm/d] 2 508 (wartość średnia) 

WO [d] 15,3 
Rec. wewn 

[%] 
300 

Rec. zewn [%] 80 
O2 (1 KT)            
[g O2/m

3] 
2,1 1,9 1,8 2,1 1,8 1,2 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 

O2 (3 KT)      
[g O2/m

3] 
0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,5 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 

O2 (5 KT)      
[g O2/m

3] 
0,6 0,9 0,6 1,0 1,7 1,0 1,3 1,4 1,0 1,2 1,5 1,9 2,1 

PIX [g/m3] 45 
Osad nadmierny (I + II nitka) 

Q  [m3/d] 1 320 (wartość średnia) 
SM [kgsm/m3] 3,8 (wartość średnia) 

 
Tab. F-4. Wyniki wyznaczania współczynnika przyrostu biomasy w warunkach tlenowych YH pochodzącej z biologicznej części oczyszczalni 
„Kujawy”- X-XII 2003 

Data 
30.10.03 19.11.03 25.11.03 04.12.03 

YH [g ChZT/g ChZTus] 0,656 0,636 0,631 0,617 

 Średnia 0,635 ±±±± 0,016 
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Tab. G-1. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w I kroku kalibracji statycznej 

 Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 
Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

10-11   05.07 2,4 25,6 14,5 0,1 12,9 0,13 2,8 26,0 11,7 1,4 8,5 0,99 

14-15   05.07 2,5 20,3 14,2 0,1 12,6 0,14 4,0 28,1 11,1 5,4 3,3 0,74 

16-17   05.07 2,9 18,7 10,4 0,1 8,8 0,17 2,0 26,8 9,2 1,9 5,4 0,18 

17-18   05.07 2,3 26,4 12,7 0,1 11,2 0,10 2,0 19,8 8,8 1,9 5,2 0,19 

20-21   05.07 2,1 23,4 11,7 0,1 10,2 0,12 3,2 21,3 7,3 0,7 5,2 0,19 

27-29   05.07 1,9 19,3 11,7 0,1 10,2 0,39 2,8 20,3 9,5 0,7 7,0 0,12 

9-11   06.07 2,0 19,7 16,1 0,1 14,5 1,32 2,0 17,5 10,9 0,6 9,0 0,45 

11-13   06.07 2,2 23,2 14,2 0,1 12,6 0,13 4,4 21,8 10,7 1,2 8,4 0,23 

13-15   06.07 2,4 19,1 19,8 0,1 18,1 1,16 2,2 21,5 11,9 0,9 9,7 0,56 

16-18   06.07 2,3 21,4 15,2 0,1 13,6 0,89 2,8 22,2 9,1 1,1 6,6 0,20 

18-20   06.07 2,6 19,2 17,1 0,1 15,5 0,66 2,4 20,7 10,2 2,3 7,8 0,24 

19-21   06.07 2,5 20,2 12,3 0,4 10,4 0,18 2,4 20,0 7,6 0,4 6,4 0,30 

20-22   06.07 2,0 22,5 14,3 0,0 12,8 1,39 2,6 19,5 8,4 0,4 7,1 0,30 

Średnia 2,3 21,5 14,2 0,1 12,6 0,52 2,7 22,0 9,7 1,5 6,9 0,36 

S0 0,2 1,1 0,8 0,4 0,9 0,16       

S0*t 0,5 2,3 1,7 0,8 1,8 0,32       

Różnica średnich 0,4 0,5 -4,5 1,4 -5,7 -0,16       

Równość średnich TAK TAK 
IE 
IE 
IE  TAK       
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Tab. G-2. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w II kroku kalibracji statycznej (uA 0,9 na 0,8) 

 Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 
Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

10-11   05.07 2,4 25,6 14,5 0,2 12,9 0,13 2,8 26,0 11,7 1,4 8,5 0,99 

14-15   05.07 2,5 20,3 14,2 0,1 12,6 0,14 4,0 28,1 11,1 5,4 3,3 0,74 

16-17   05.07 2,9 18,6 10,4 0,2 8,8 0,17 2,0 26,8 9,2 1,9 5,4 0,18 

17-18   05.07 2,3 26,4 12,7 0,1 11,2 0,10 2,0 19,8 8,8 1,9 5,2 0,19 

20-21   05.07 2,1 23,4 11,7 0,1 10,2 0,12 3,2 21,3 7,3 0,7 5,2 0,19 

27-29   05.07 1,9 19,3 11,7 0,1 10,2 0,38 2,8 20,3 9,5 0,7 7,0 0,12 

9-11   06.07 2,0 19,7 16,1 0,1 14,5 1,32 2,0 17,5 10,9 0,6 9,0 0,45 

11-13   06.07 2,2 23,2 14,2 0,1 12,6 0,13 4,4 21,8 10,7 1,2 8,4 0,23 

13-15   06.07 2,4 19,1 19,8 0,1 18,1 1,16 2,2 21,5 11,9 0,9 9,7 0,56 

16-18   06.07 2,3 21,4 15,2 0,1 13,6 0,89 2,8 22,2 9,1 1,1 6,6 0,20 

18-20   06.07 2,6 19,2 17,1 0,1 15,5 0,66 2,4 20,7 10,2 2,3 7,8 0,24 

19-21   06.07 2,5 20,2 13,0 1,3 10,2 0,18 2,4 20,0 7,6 0,4 6,4 0,30 

20-22   06.07 2,0 22,5 14,3 0,1 12,8 1,39 2,6 19,5 8,4 0,4 7,1 0,30 

Średnia 2,3 21,5 14,2 0,2 12,6 0,52 2,7 22,0 9,7 1,5 6,9 0,36 

S0 0,2 1,1 0,8 0,4 0,9 0,16       

S0*t 0,5 2,3 1,7 0,8 1,8 0,32       

Różnica średnich 0,4 0,5 -4,5 1,3 -5,7 -0,16       

Równość średnich TAK TAK 
IE 
IE 
IE TAK       



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

184 
 

Tab. G-3. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w III kroku kalibracji statycznej (uA 0,8 na 0,7) 

 Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 
Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

10-11   05.07 2,4 25,6 14,6 0,3 12,9 0,13 2,8 26,0 11,7 1,4 8,5 0,99 

14-15   05.07 2,5 20,3 14,2 0,1 12,6 0,14 4,0 28,1 11,1 5,4 3,3 0,74 

16-17   05.07 2,9 18,6 10,4 0,2 8,8 0,17 2,0 26,8 9,2 1,9 5,4 0,18 

17-18   05.07 2,3 26,4 12,7 0,1 11,2 0,10 2,0 19,8 8,8 1,9 5,2 0,19 

20-21   05.07 2,1 23,4 11,8 0,2 10,2 0,12 3,2 21,3 7,3 0,7 5,2 0,19 

27-29   05.07 1,9 19,3 11,8 0,3 10,1 0,36 2,8 20,3 9,5 0,7 7,0 0,12 

9-11   06.07 2,0 19,7 16,1 0,1 14,4 1,32 2,0 17,5 10,9 0,6 9,0 0,45 

11-13   06.07 2,2 23,2 14,2 0,1 12,6 0,13 4,4 21,8 10,7 1,2 8,4 0,23 

13-15   06.07 2,4 19,1 19,8 0,1 18,1 1,16 2,2 21,5 11,9 0,9 9,7 0,56 

16-18   06.07 2,3 21,4 15,2 0,1 13,6 0,89 2,8 22,2 9,1 1,1 6,6 0,20 

18-20   06.07 2,6 19,2 17,1 0,1 15,5 0,66 2,4 20,7 10,2 2,3 7,8 0,24 

19-21   06.07 2,5 20,1 17,8 7,4 8,9 0,18 2,4 20,0 7,6 0,4 6,4 0,30 

20-22   06.07 2,0 22,5 14,4 0,1 12,8 1,39 2,6 19,5 8,4 0,4 7,1 0,30 

Średnia 2,3 21,4 14,6 0,7 12,4 0,52 2,7 22,0 9,7 1,5 6,9 0,36 

S0 0,2 1,1 0,8 0,7 0,9 0,16       

S0*t 0,5 2,3 1,7 1,4 1,8 0,32       

Różnica średnich 0,4 0,6 -4,9 0,8 -5,5 -0,16       

Równość średnich TAK TAK 
IE TAK 
IE TAK       



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

185 
 

Tab. G-4. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w IV kroku kalibracji statycznej (TR z 0,05 na 0,2) 

 Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 
Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

10-11   05.07 2,4 25,7 12,6 0,5 10,7 0,13 2,8 26,0 11,7 1,4 8,5 0,99 

14-15   05.07 2,5 20,5 11,1 0,3 9,4 0,14 4,0 28,1 11,1 5,4 3,3 0,74 

16-17   05.07 2,9 18,6 9,3 0,7 7,1 0,18 2,0 26,8 9,2 1,9 5,4 0,18 

17-18   05.07 2,3 26,3 10,7 0,4 8,9 0,10 2,0 19,8 8,8 1,9 5,2 0,19 

20-21   05.07 2,1 23,7 10,5 0,2 8,9 0,12 3,2 21,3 7,3 0,7 5,2 0,19 

27-29   05.07 1,9 20,5 10,0 0,4 8,2 0,13 2,8 20,3 9,5 0,7 7,0 0,12 

9-11   06.07 2,0 20,1 13,3 0,2 11,6 0,91 2,0 17,5 10,9 0,6 9,0 0,45 

11-13   06.07 2,2 23,6 12,8 0,2 11,1 0,13 4,4 21,8 10,7 1,2 8,4 0,23 

13-15   06.07 2,4 19,4 16,1 0,2 14,3 0,85 2,2 21,5 11,9 0,9 9,7 0,56 

16-18   06.07 2,3 21,9 12,3 0,2 10,7 0,42 2,8 22,2 9,1 1,1 6,6 0,20 

18-20   06.07 2,6 19,4 13,9 0,2 12,2 0,41 2,4 20,7 10,2 2,3 7,8 0,24 

19-21   06.07 2,5 19,9 17,7 9,1 7,1 0,18 2,4 20,0 7,6 0,4 6,4 0,30 

20-22   06.07 2,0 23,0 12,5 0,1 11,0 0,91 2,6 19,5 8,4 0,4 7,1 0,30 

Średnia 2,3 21,7 12,5 1,0 10,1 0,35 2,7 22,0 9,7 1,5 6,9 0,36 

S0 0,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,11       

S0*t 0,5 2,3 1,6 1,6 1,6 0,24       

Różnica średnich 0,4 0,3 -2,8 0,5 -3,2 0,01       

Równość średnich TAK TAK 
IE TAK 
IE TAK       
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Tab. G-5. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w V kroku kalibracji statycznej (TR z 0,2 na 0,4) 

 Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 
Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

10-11   05.07 2,4 25,8 11,4 0,4 9,5 0,13 2,8 26,0 11,7 1,4 8,5 0,99 

14-15   05.07 2,5 20,7 10,1 0,3 8,3 0,14 4,0 28,1 11,1 5,4 3,3 0,74 

16-17   05.07 2,9 18,6 8,4 0,7 6,2 0,18 2,0 26,8 9,2 1,9 5,4 0,18 

17-18   05.07 2,3 26,3 9,2 0,4 7,4 0,10 2,0 19,8 8,8 1,9 5,2 0,19 

20-21   05.07 2,1 23,8 9,4 0,2 7,9 0,12 3,2 21,3 7,3 0,7 5,2 0,19 

27-29   05.07 1,9 20,8 9,0 0,4 7,3 0,13 2,8 20,3 9,5 0,7 7,0 0,12 

9-11   06.07 2,0 20,6 11,7 0,1 10,1 0,51 2,0 17,5 10,9 0,6 9,0 0,45 

11-13   06.07 2,2 23,7 11,7 0,2 10,0 0,13 4,4 21,8 10,7 1,2 8,4 0,23 

13-15   06.07 2,4 19,7 13,9 0,2 12,1 0,58 2,2 21,5 11,9 0,9 9,7 0,56 

16-18   06.07 2,3 22,9 10,7 0,2 9,0 0,16 2,8 22,2 9,1 1,1 6,6 0,20 

18-20   06.07 2,6 19,9 11,9 0,2 10,2 0,19 2,4 20,7 10,2 2,3 7,8 0,24 

19-21   06.07 2,5 19,8 16,2 8,7 5,9 0,18 2,4 20,0 7,6 0,4 6,4 0,30 

20-22   06.07 2,0 23,5 11,2 0,1 9,7 0,46 2,6 19,5 8,4 0,4 7,1 0,30 

Średnia 2,3 22,0 11,1 0,9 8,7 0,23 2,7 22,0 9,7 1,5 6,9 0,36 

S0 0,2 2,1 0,7 0,7 0,7 0,09       

S0*t 0,5 4,3 1,5 1,5 1,4 0,18       

Różnica średnich 0,4 0,0 -1,4 0,6 -1,8 0,13       

Równość średnich TAK TAK TAK TAK 
IE TAK       
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Tab. G-6. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w VI kroku kalibracji statycznej (TR z 0,4 na 0,5) 

 Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 
Zog 

[g/m3] 
ChZT 

[g 
O2/m

3] 


og 

[g 
N/m3] 


- 
H4 

[g N-
NH4/m

3

] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3

] 

Pog 

[g P/m3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

10-11   05.07 2,4 25,8 10,9 0,5 9,0 0,13 2,8 26,0 11,7 1,4 8,5 0,99 

14-15   05.07 2,5 20,7 9,8 0,3 8,0 0,14 4,0 28,1 11,1 5,4 3,3 0,74 

16-17   05.07 2,9 18,6 8,1 0,7 5,7 0,18 2,0 26,8 9,2 1,9 5,4 0,18 

17-18   05.07 2,3 26,3 8,6 0,3 6,9 0,11 2,0 19,8 8,8 1,9 5,2 0,19 

20-21   05.07 2,1 23,8 9,1 0,2 7,5 0,12 3,2 21,3 7,3 0,7 5,2 0,19 

27-29   05.07 1,9 20,8 8,7 0,4 7,0 0,13 2,8 20,3 9,5 0,7 7,0 0,12 

9-11   06.07 2,0 21,2 11,8 0,2 10,1 0,53 2,0 17,5 10,9 0,6 9,0 0,45 

11-13   06.07 2,2 23,8 11,3 0,2 9,6 0,13 4,4 21,8 10,7 1,2 8,4 0,23 

13-15   06.07 2,4 19,8 13,2 0,2 11,5 0,49 2,2 21,5 11,9 0,9 9,7 0,56 

16-18   06.07 2,3 23,0 10,1 0,2 8,5 0,16 2,8 22,2 9,1 1,1 6,6 0,20 

18-20   06.07 2,6 20,4 11,3 0,2 9,6 0,17 2,4 20,7 10,2 2,3 7,8 0,24 

19-21   06.07 2,5 19,7 15,6 8,6 5,4 0,18 2,4 20,0 7,6 0,4 6,4 0,30 

20-22   06.07 2,0 23,6 10,7 0,1 9,2 0,29 2,6 19,5 8,4 0,4 7,1 0,30 

Średnia 2,3 22,1 10,7 0,9 8,3 0,21 2,7 22,0 9,7 1,5 6,9 0,36 

S0 0,2 2,1 0,7 0,7 0,7 0,08       

S0*t 0,5 4,3 1,5 1,5 1,5 0,17       

Różnica średnich 0,4 -0,1 -1,0 0,6 -1,4 0,15       

Równość średnich TAK TAK TAK TAK TAK TAK       
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Tab. H-1. Zmienność stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w ciągu doby, w ściekach dopływających do reaktora biologicznego 
nr 2 w oczyszczalni „Kujawy”-  24-25.06.07 (dla potrzeb kalibracji dynamicznej) 

 

Godzina doby 
symulacyjnej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ChZT 
[g O2/m

3] 
325,0 374,0 331,0 370,0 335,0 348,0 314,0 296,0 282,0 366,0 322,0 345,0 

BZT5 

[g O2/m
3] 

170,0 190,0 170,0 190,0 1`70 180,0 165,0 190,0 145,0 170,0 160,0 170,0 


Kj 
[g N/m3] 

56,9 60,6 63,9 63,6 57,3 57,3 59,5 58,8 57,3 55,8 70,4 71,5 


- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 

40,5 43,0 41,2 39,9 39,3 40,3 40,4 38,9 37,1 35,5 43,6 46,1 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,10 0,13 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 

Pog 

[g P/m3] 
7,4 7,8 7,7 7,6 7,5 7,6 7,0 6,3 6,2 6,9 7,4 7,6 

Zasadowość 
[val/m3] 

8,8 8,8 8,8 8,6 8,7 8,5 8,5 6,8 6,9 6,8 8,0 8,4 

pH 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,9 7,8 7,6 7,8 7,8 
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Tab. H-2. Zmienność stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w ciągu doby w ściekach oczyszczonych po reaktorze biologicznym nr 
2 i osadnikach wtórnych w oczyszczalni „Kujawy”- 26-27.06.07(dla potrzeb kalibracji dynamicznej) 

 

Godzina doby 
symulacyjnej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ChZT 
[g O2/m

3] 
20,9 19,2 19,3 21,2 18,8 18,7 18,3 20,9 17,1 18,2 18,0 18,4 

BZT5 

[g O2/m
3] 

3,1 3,0 2,8 3,1 3,1 3,6 3,0 3,5 2,6 3,0 3,0 3,1 


Kj 
[g N/m3] 

2,60 2,39 1,46 1,64 1,69 1,74 2,33 2,00 1,59 1,53 1,47 1,49 


- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 

1,37 1,36 0,56 0,69 0,73 0,76 1,92 1,70 1,25 1,21 0,49 0,49 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

6,9 6,1 7,3 7,3 6,9 6,5 5,6 7,2 7,1 5,9 6,2 5,9 

Pog 

[g P/m3] 
0,23 0,25 0,24 0,24 0,23 0,20 0,21 0,24 0,21 0,23 0,22 0,25 

Zasadowość 
[val/m3] 

4,1 3,9 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 

pH 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 
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Tab. H-3. Obserwacje eksploatacyjne i wartości parametrów technologicznych w oczyszczalni „Kujawy” - 24-27.06.07, (dla potrzeb kalibracji 
dynamicznej) 
 
Godzina doby 
symulacyjnej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ścieki dopływające 
Q (II nitka)*  
[m3/d] 

1 140 1 260 1 790 1 550 1 025 610 490 700 1 280 1 420 1 285 895 

Reaktor biologiczny (II nitka) 
SM [kgsm/m3] 2,65 (wartość średnia) 
T [C] 19 (wartość średnia) 
∆X [kgsm/d] 2 508 (wartość średnia) 
WO [d] 15,3 
Rec. wewn 
[%] 

300 

Rec. zewn [%] 80 
O2 (1 KT)**  
[g O2/m

3] 
1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 2,4 1,0 1,4 

O2 (3 KT)**  
[g O2/m

3] 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 2,1 0,3 0,2 0,3 0,3 2,3 

O2 (5 KT)**  
[g O2/m

3] 
0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,5 2,1 0,2 0,3 2,0 2,6 2,7 

PIX [g/m3] 45 
Osad nadmierny (I + II nitka) 

Q  [m3/d] 1 320 (wartość średnia) 
SM [kgsm/m3] 3,8 (wartość średnia) 

 
* sumaryczny przepływ 2-godzinny przez nitkę technologiczną nr 2 
** średnia z 2 odczytów godzinnych 
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Tab. I-1. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w I kroku kalibracji 
dynamicznej – ChZT 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 20,9   19,0    

2 19,2 -1,7 -1,5 18,7 -0,3 -0,3 0,4 

3 19,3 0,1 0,4 18,9 0,2 0,2 0,1 

4 21,2 1,9 2,2 20,2 1,3 1,3 2,8 

5 18,8 -2,4 -2,2 19,6 -0,6 -0,6 1,3 

6 18,7 -0,1 0,1 18,3 -1,3 -1,3 -0,2 

7 18,3 -0,4 -0,1 17,4 -0,9 -0,9 0,1 

8 17,1 -1,2 -0,9 17,3 -0,1 -0,1 0,1 

9 18,2 1,1 1,4 18,9 1,6 1,6 2,1 

10 18,0 -0,2 0,1 19,3 0,4 0,4 0,0 

11 18,4 0,4 0,6 19,1 -0,2 -0,2 -0,1 

Średnia 18,9 -0,3 0,0 18,8 0,0 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 1,3   0,9   

Współczynnik 
korelacji 

      0,57 

 
Tab. I-2. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w I kroku kalibracji 
dynamicznej – azot amonowy 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 1,4   2,6    

2 1,4 0,0 0,1 2,6 0,0 0,2 0,0 

3 0,6 -0,8 -0,7 2,0 -0,6 -0,4 0,3 

4 0,7 0,1 0,2 1,7 -0,3 -0,1 0,0 

5 0,7 0,0 0,1 1,9 0,2 0,4 0,0 

6 0,8 0,0 0,1 2,0 0,1 0,3 0,0 

7 1,9 1,2 1,2 2,0 0,0 0,2 0,3 

8 1,7 -0,2 -0,1 1,8 -0,2 0,0 0,0 

9 1,3 -0,5 -0,4 1,2 -0,6 -0,4 0,1 

10 1,2 0,0 0,0 0,7 -0,5 -0,3 0,0 

11 0,5 -0,7 -0,6 0,4 -0,3 -0,1 0,1 

12 0,5 0,0 0,1 0,3 -0,1 0,1 0,0 

Średnia 1,0 -0,1 0,0 1,6 -0,2 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,5   0,3   

Współczynnik 
korelacji 

      0,52 
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Tab. I-3. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w I kroku kalibracji 
dynamicznej – azot azotanowy(V) 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 6,9   8,6    

2 6,1 -0,8 -0,7 8,3 -0,3 -0,3 0,2 

3 7,3 1,3 1,4 8,6 0,3 0,3 0,4 

4 7,3 0,0 0,1 9,1 0,5 0,5 0,0 

5 6,9 -0,4 -0,3 9,0 -0,1 -0,1 0,0 

6 6,5 -0,4 -0,3 8,6 -0,4 -0,4 0,1 

7 5,6 -0,9 -0,8 8,3 -0,3 -0,3 0,2 

8 7,2 1,6 1,7 8,2 -0,1 -0,1 -0,1 

9 7,1 -0,1 0,0 8,0 -0,2 -0,2 0,0 

10 5,9 -1,1 -1,0 7,9 -0,1 -0,1 0,1 

11 6,2 0,2 0,3 8,1 0,2 0,2 0,1 

12 5,9 -0,3 -0,2 8,3 0,2 0,2 0,0 

Średnia 6,6 -0,1 0,0 8,4 0,0 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,9   0,3   

Współczynnik 
korelacji 

      0,37 

 

Tab. I-4. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w II kroku kalibracji 
dynamicznej – ChZT 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 20,9   19,0    

2 19,2 -1,7 -1,5 18,7 -0,3 -0,3 0,4 

3 19,3 0,1 0,4 18,9 0,2 0,2 0,1 

4 21,2 1,9 2,2 20,2 1,3 1,3 2,8 

5 18,8 -2,4 -2,2 19,6 -0,6 -0,6 1,3 

6 18,7 -0,1 0,1 18,3 -1,3 -1,3 -0,2 

7 18,3 -0,4 -0,1 17,4 -0,9 -0,9 0,1 

8 17,1 -1,2 -0,9 17,3 -0,1 -0,1 0,1 

9 18,2 1,1 1,4 18,9 1,6 1,6 2,1 

10 18,0 -0,2 0,1 19,3 0,4 0,4 0,0 

11 18,4 0,4 0,6 19,1 -0,2 -0,2 -0,1 

Średnia 18,9 -0,3 0,0 18,8 0,0 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 1,3   0,9   

Współczynnik 
korelacji 

      0,57 
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Tab. I-5. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w II kroku kalibracji 
dynamicznej – azot amonowy 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 1,4   2,1    

2 1,4 0,0 0,1 2,0 -0,1 0,1 0,0 

3 0,6 -0,8 -0,7 1,4 -0,6 -0,4 0,3 

4 0,7 0,1 0,2 1,2 -0,2 0,0 0,0 

5 0,7 0,0 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 

6 0,8 0,0 0,1 1,4 0,1 0,3 0,0 

7 1,9 1,2 1,2 1,5 0,1 0,3 0,3 

8 1,7 -0,2 -0,1 1,2 -0,3 -0,1 0,0 

9 1,3 -0,5 -0,4 0,8 -0,4 -0,2 0,1 

10 1,2 0,0 0,0 0,5 -0,3 -0,1 0,0 

11 0,5 -0,7 -0,6 0,3 -0,2 0,0 0,0 

12 0,5 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,0 

Średnia 1,0 -0,1 0,0 1,2 -0,2 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,5   0,2   

Współczynnik 
korelacji 

      0,65 

 

Tab. I-6. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w II kroku kalibracji 
dynamicznej – azot azotanowy(V) 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 6,9   8,9    

2 6,1 -0,8 -0,7 8,7 -0,2 -0,1 0,1 

3 7,3 1,3 1,4 9,1 0,4 0,5 0,6 

4 7,3 0,0 0,1 9,6 0,5 0,6 0,0 

5 6,9 -0,4 -0,3 9,4 -0,2 -0,1 0,0 

6 6,5 -0,4 -0,3 9,0 -0,4 -0,3 0,1 

7 5,6 -0,9 -0,8 8,8 -0,2 -0,1 0,1 

8 7,2 1,6 1,7 8,6 -0,2 -0,1 -0,2 

9 7,1 -0,1 0,0 8,4 -0,2 -0,1 0,0 

10 5,9 -1,1 -1,0 8,1 -0,3 -0,2 0,2 

11 6,2 0,2 0,3 8,0 -0,1 0,0 0,0 

12 5,9 -0,3 -0,2 8,1 0,1 0,2 0,0 

Średnia 6,6 -0,1 0,0 8,7 -0,1 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,9   0,3   

Wsp. korelacji       0,36 



Beńko P.: Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym 

 

196 
 

Tab. I-7. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w III kroku kalibracji 
dynamicznej – ChZT 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 20,9   19,0    

2 19,2 -1,7 -1,5 18,7 -0,3 -0,3 0,4 

3 19,3 0,1 0,4 18,9 0,2 0,2 0,1 

4 21,2 1,9 2,2 20,2 1,3 1,3 2,8 

5 18,8 -2,4 -2,2 19,6 -0,6 -0,6 1,3 

6 18,7 -0,1 0,1 18,3 -1,3 -1,3 -0,2 

7 18,3 -0,4 -0,1 17,4 -0,9 -0,9 0,1 

8 17,1 -1,2 -0,9 17,3 -0,1 -0,1 0,1 

9 18,2 1,1 1,4 18,9 1,6 1,6 2,1 

10 18,0 -0,2 0,1 19,3 0,4 0,4 0,0 

11 18,4 0,4 0,6 19,1 -0,2 -0,2 -0,1 

Średnia 18,9 -0,3 0,0 18,8 0,0 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 1,3   0,9   

Współczynnik 
korelacji 

      0,57 

 
Tab. I-8. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w III kroku kalibracji 
dynamicznej – azot amonowy 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 1,4   1,7    

2 1,4 0,0 0,1 1,5 -0,2 -0,1 0,0 

3 0,6 -0,8 -0,7 0,9 -0,6 -0,5 0,3 

4 0,7 0,1 0,2 0,8 -0,1 0,1 0,0 

5 0,7 0,0 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 

6 0,8 0,0 0,1 0,9 0,0 0,2 0,0 

7 1,9 1,2 1,2 1,0 0,1 0,3 0,3 

8 1,7 -0,2 -0,1 0,8 -0,2 -0,1 0,0 

9 1,3 -0,5 -0,4 0,5 -0,3 -0,2 0,1 

10 1,2 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,1 0,0 

11 0,5 -0,7 -0,6 0,2 -0,1 0,1 0,0 

12 0,5 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 

Średnia 1,0 -0,1 0,0 0,8 -0,1 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,5   0,2   

Współczynnik 
korelacji 

      0,64 
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Tab. I-9. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w III kroku kalibracji 
dynamicznej – azot azotanowy(V) 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 6,9   9,2    

2 6,1 -0,8 -0,7 9,2 0,0 0,1 -0,1 

3 7,3 1,3 1,4 9,6 0,4 0,5 0,7 

4 7,3 0,0 0,1 10,1 0,5 0,6 0,0 

5 6,9 -0,4 -0,3 9,8 -0,3 -0,2 0,1 

6 6,5 -0,4 -0,3 9,4 -0,4 -0,3 0,1 

7 5,6 -0,9 -0,8 9,2 -0,2 -0,1 0,1 

8 7,2 1,6 1,7 9,1 -0,1 0,0 0,0 

9 7,1 -0,1 0,0 8,8 -0,3 -0,2 0,0 

10 5,9 -1,1 -1,0 8,3 -0,5 -0,4 0,4 

11 6,2 0,2 0,3 8,0 -0,3 -0,2 -0,1 

12 5,9 -0,3 -0,2 8,0 0,0 0,1 0,0 

Średnia 6,6 -0,1 0,0 9,1 -0,1 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,9   0,3   

Współczynnik 
korelacji 

      0,40 

 

Tab. I-10. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w IV kroku kalibracji 
dynamicznej – ChZT 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 20,9   19,0    

2 19,2 -1,7 -1,5 18,6 -0,4 -0,4 0,6 

3 19,3 0,1 0,4 18,8 0,2 0,2 0,1 

4 21,2 1,9 2,2 20,2 1,4 1,4 3,0 

5 18,8 -2,4 -2,2 19,6 -0,6 -0,6 1,3 

6 18,7 -0,1 0,1 18,3 -1,3 -1,3 -0,2 

7 18,3 -0,4 -0,1 17,3 -1,0 -1,0 0,1 

8 17,1 -1,2 -0,9 17,2 -0,1 -0,1 0,1 

9 18,2 1,1 1,4 18,8 1,6 1,6 2,2 

10 18,0 -0,2 0,1 19,3 0,5 0,5 0,0 

11 18,4 0,4 0,6 19,0 -0,3 -0,3 -0,2 

Średnia 18,9 -0,3 0,0 18,7 0,0 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 1,3   0,9   

Współczynnik 
korelacji 

      0,58 
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Tab. I-11. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w IV kroku kalibracji 
dynamicznej – azot amonowy 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 1,4   1,7    

2 1,4 0,0 0,1 1,5 -0,2 -0,1 0,0 

3 0,6 -0,8 -0,7 0,9 -0,6 -0,5 0,4 

4 0,7 0,1 0,2 0,8 -0,1 0,0 0,0 

5 0,7 0,0 0,1 0,9 0,1 0,2 0,0 

6 0,8 0,0 0,1 0,9 0,0 0,1 0,0 

7 1,9 1,2 1,2 1,0 0,1 0,2 0,2 

8 1,7 -0,2 -0,1 0,8 -0,2 -0,1 0,0 

9 1,3 -0,5 -0,4 0,5 -0,3 -0,2 0,1 

10 1,2 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,1 0,0 

11 0,5 -0,7 -0,6 0,2 -0,1 0,0 0,0 

12 0,5 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 

Średnia 1,0 -0,1 0,0 0,8 -0,1 -0,1  

Odchylenie 
standardowe 

 0,5   0,2   

Współczynnik 
korelacji 

      0,64 

 

Tab. I-12. Ocena zgodności wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych w IV kroku kalibracji 
dynamicznej – azot azotanowy(V) 

 xt dxt dxt-xśr yt dyt dyt-yśr (dxt-xśr)*(dyt-yśr) 

1 6,9   9,3    

2 6,1 -0,8 -0,7 9,3 0,0 0,1 -0,1 

3 7,3 1,3 1,4 9,8 0,5 0,6 0,8 

4 7,3 0,0 0,1 10,2 0,4 0,5 0,0 

5 6,9 -0,4 -0,3 10,0 -0,2 -0,1 0,0 

6 6,5 -0,4 -0,3 9,6 -0,4 -0,3 0,1 

7 5,6 -0,9 -0,8 9,3 -0,3 -0,2 0,2 

8 7,2 1,6 1,7 9,2 -0,1 0,0 0,0 

9 7,1 -0,1 0,0 8,9 -0,3 -0,2 0,0 

10 5,9 -1,1 -1,0 8,4 -0,5 -0,4 0,4 

11 6,2 0,2 0,3 8,1 -0,3 -0,2 -0,1 

12 5,9 -0,3 -0,2 8,1 0,0 0,1 0,0 

Średnia 6,6 -0,1 0,0 9,2 -0,1 0,0  

Odchylenie 
standardowe 

 0,9   0,3   

Wsp. korelacji       0,46 
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Tab.J-1. Wyniki weryfikacji modelu biologicznej części oczyszczalni „Kujawy” – dane z okresu X-XI 2004 

 
ChZT 

[g O2/m
3] 


og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-
NH4/m

3] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3] 
ChZT 

[g O2/m
3] 


og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-
NH4/m

3] 


- 
O3 

[g N-
NO3/m

3] 

 Obliczenia symulacyjne Wyniki rzeczywiste 

11.10.04 23,5 6,0 0,4 4,4 23,7 5,9 0,8 2,4 

13.10.04 21,2 9,4 0,3 7,7 21,2 9,8 1,0 7,1 

15.10.04 23,5 7,6 0,4 5,9 21,7 9,9 0,4 8,0 

18.10.04 13,2 7,5 0,8 5,4 23,3 7,8 0,3 5,5 

20.10.04 16,1 16,8 0,3 14,4 23,5 8,4 0,7 5,8 

22.10.04 20,0 8,5 0,4 6,7 26,5 8,7 0,6 7,3 

25.10.04 23,9 5,8 0,4 4,2 23,1 6,9 0,4 4,1 

29.10.04 18,8 10,1 0,4 8,2 22,5 8,8 0,8 6,6 

03.11.04 22,4 8,1 0,4 6,4 22,3 11,9 2,5 7,7 

05.11.04 21,8 9,2 0,8 7,4 20,7 13,3 2,7 7,7 

Średnia 20,4 8,9 0,5 7,1 22,9 9,1 1,0 6,2 

S0 1,3 1,0 0,3 1,1     

S0*t 2,7 2,1 0,6 2,3     

Różnica średnich 2,5 0,2 0,5 -0,9     

Równość średnich TAK TAK TAK TAK     
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 Tab. K-1. Wyniki badań symulacyjnych strategii eksploatacyjnych – zmiana stopnia 
recyrkulacji wewnętrznej 

Stopień recyrkulacji 

wewnętrznej [%] 

Stężenie w ściekach oczyszczonych 

ChZT 
[g O2/m

3] 

og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

200 23,1 13,8 0,15 12,1 

250 23,0 12,4 0,16 10,7 

300 22,9 11,4 0,20 9,7 

350 22,8 11,0 0,17 9,3 

400 22,8 11,0 0,20 9,3 

450 22,8 11,0 0,20 9,3 

500 22,9 11,0 0,20 9,3 

550 22,9 11,0 0,22 9,2 

600 22,9 11,0 0,20 9,2 

650 22,9 11,0 0,25 9,2 

700 22,9 10,9 0,30 9,2 
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Tab. K-2. Wyniki badań symulacyjnych strategii eksploatacyjnych –zmiana stosunku 
ChZT/?og 

ChZT/
og 
Stężenie w ściekach oczyszczonych 

ChZT 
[g O2/m

3] 

og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

6,6 22,7 11,6 0,20 9,9 

6,8 23,4 11,2 0,20 9,6 

7,0 24,1 11,1 0,20 9,4 

7,2 24,7 11,0 0,20 9,3 

7,4 25,1 10,9 0,20 9,2 

7,6 25,5 10,8 0,20 9,1 

7,8 25,9 10,7 0,20 9,0 

8,0 26,2 10,5 0,20 8,8 

8,2 26,5 10,4 0,20 8,7 

8,4 26,8 10,3 0,20 8,6 

8,6 27,0 10,2 0,30 8,5 

8,8 27,3 10,0 0,30 8,3 

9,0 27,6 9,9 0,30 8,2 

9,2 27,9 9,8 0,30 8,1 

9,4 28,1 9,7 0,30 7,9 

9,6 28,4 9,5 0,30 7,8 

9,8 28,7 9,3 0,30 7,7 

10,0 28,9 9,1 0,30 7,5 

10,2 29,1 8,9 0,30 7,4 

10,4 29,3 8,8 0,30 7,2 

10,6 29,5 8,7 0,30 7,1 

10,8 29,7 8,5 0,30 6,9 

11,0 29,9 8,4 0,30 6,7 

11,2 30,1 8,2 0,30 6,6 

11,4 30,3 8,0 0,30 6,4 

11,6 30,6 7,9 0,30 6,3 

11,8 30,8 7,8 0,30 6,1 

12,0 31,0 7,7 0,30 6,0 
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Tab. K-3. Wyniki badań symulacyjnych strategii eksploatacyjnych – zmiana wielkości 
łatworozkładalnej frakcji ChZT 

SS 

Stężenie w ściekach oczyszczonych 

ChZT 
[g O2/m

3] 

og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

0,10 21,8 12,3 0,10 10,7 

0,12 22,6 12,2 0,20 10,5 

0,14 22,7 11,9 0,20 10,2 

0,16 22,8 11,6 0,20 9,9 

0,18 22,9 11,4 0,20 9,7 

0,20 23,0 11,4 0,20 9,7 

0,22 23,1 11,4 0,20 9,7 

0,24 23,2 11,4 0,20 9,8 

0,26 23,4 11,5 0,20 9,8 

0,28 23,5 11,5 0,20 9,9 

0,30 23,6 11,6 0,20 9,9 

0,32 23,8 11,6 0,20 10,0 

0,34 23,9 11,7 0,20 10,0 

0,36 24,0 11,7 0,20 10,1 

0,38 24,0 11,7 0,20 10,1 

0,40 24,1 11,8 0,20 10,1 

 

Tab. K-4. Wyniki badań symulacyjnych strategii eksploatacyjnych – zmiana stosunku VD/VR 

VD/VR 

Stężenie w ściekach oczyszczonych 

ChZT 
[g O2/m

3] 

og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

0,25 22,5 16,1 0,1 14,5 

0,28 22,5 15,1 0,1 13,4 

0,30 22,6 14,3 0,1 12,6 

0,32 22,6 13,5 0,1 11,8 

0,34 22,7 12,6 0,1 11 

0,36 22,8 11,9 0,1 10,2 

0,38 22,9 11,4 0,2 9,7 

0,40 23,0 11,4 0,2 9,7 

0,42 23,2 11,5 0,2 9,8 

0,44 23,3 11,6 0,3 9,8 

0,46 23,5 11,7 0,4 9,8 

0,48 23,6 11,8 0,5 9,8 

0,50 23,7 12,1 0,8 9,9 
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Tab. K-5. Wyniki badań symulacyjnych strategii eksploatacyjnych – zmiana stężenia tlenu 
rozpuszczonego 

TR 

[g O2/m
3] 

Stężenie w ściekach oczyszczonych 

ChZT 
[g O2/m

3] 

og 

[g N/m3] 

- 
H4 

[g N-NH4/m
3] 


- 
O3 

[g N-NO3/m
3] 

2,0 22,9 11,4 0,20 9,7 

1,9 22,9 11,3 0,20 9,6 

1,8 22,9 11,2 0,20 9,5 

1,7 22,9 11,1 0,20 9,4 

1,6 23,0 11,0 0,20 9,3 

1,5 23,0 10,9 0,20 9,2 

1,4 23,0 10,8 0,20 9,1 

1,3 23,1 10,8 0,20 9,0 

1,2 23,3 10,7 0,30 8,9 

1,1 23,4 10,5 0,40 8,7 

1,0 23,3 10,4 0,50 8,5 

0,9 23,3 10,3 0,60 8,3 

0,8 23,4 10,2 0,70 8,0 

0,7 23,4 10,2 1,0 7,8 

0,6 23,5 10,4 1,6 7,4 

0,5 23,6 11,5 3,3 6,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


