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S t r e s z c z e n i e   

W artykule badano wpływ zwiększenia stopnia recyrkulacji wewnętrznej na efektywność 
denitryfikacji i stęŜenia azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono 
w skali technicznej, w oczyszczalni ścieków miejskich w Tyrowie k. Ostródy, pracującej  
w układzie z denitryfikacją wstępną. Wykazano, Ŝe wzrost stopnia recyrkulacji wewnętrznej  
z 530 do 800%, przez zastosowanie dodatkowej recyrkulacji wewnętrznej, spowodował  
1,4-krotne obniŜenie stęŜenia azotanów w ściekach oczyszczonych. Średnie stęŜenie azotu 
ogólnego w ściekach oczyszczonych, przy zwiększonej recyrkulacji, kształtowało się średnio 
na poziomie 9–10 mg/dm3. 
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A b s t r a c t  

The increase of internal recirculation rate on denitrification efficiency and nitrate nitrogen 
concentration in treated wastewater was studied. The experiment was conducted in a full-scale 
wastewater treatment plant with primary denitrification, in Tyrowo near Ostróda. It was 
shown that increase of internal recirculation ratio from 530 to 800% (as a result of a use  
of additional internal recirculation) caused 1.4-fold decrease of nitrate nitrogen concentration 
in treated wastewater. Concentration of total nitrogen in treated wastewater was on the level 
of 9–10 mg/dm3 (on average). 
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1. Wstęp 

Efektywne usuwanie związków azotu jest jednym z głównych problemów oczyszcza- 
nia ścieków. Obecnie, wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
odprowadzanych do odbiornika są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełniać przy wprowadza- 
niu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  
dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 1984). Zgodnie z ww. rozporządzeniem,  
w przypadku oczyszczalni powyŜej 100 000 RLM, stęŜenie azotu ogólnego w ściekach 
oczyszczonych nie powinno przekraczać 10 mg/dm3. Zaostrzanie norm dotyczących 
dopuszczalnego stęŜenia związków azotowych w ściekach odprowadzanych do wód po-
wierzchniowych i gruntu stymuluje podejmowanie działań związanych z optymalizacją 
rozwiązań technologicznych w istniejących oczyszczalniach w celu intensyfikacji procesów 
usuwania azotu. 

W wielu przypadkach uzyskanie normatywnego stęŜenia azotu ogólnego w ście- 
kach oczyszczonych jest limitowane niedostateczną efektywnością denitryfikacji i co się  
z tym wiąŜe dość wysokim stęŜeniem azotu azotanowego w odpływie. Osiągnięcie wy-
sokiej efektywności denitryfikacji moŜe być limitowane ilością łatwoprzyswajalnych 
związków organicznych w ściekach surowych. Jak podają Łomotowski, Szpindor [2] oraz 
Henze [3] zapotrzebowanie na węgiel organiczny do procesu denitryfikacji wynosi od- 
powiednio 3,5 g BZT5/g N oraz 5–10 g ChZT/g NNO3. W ściekach miejskich jego ilość jest 
zazwyczaj wystarczająca do uzyskania całkowitej redukcji azotu azotanowego. W przy- 
padku niekorzystnej, dla usuwania azotu, proporcji C/N moŜna do komór osadu czynnego 
wprowadzać ścieki o wyŜszej zawartości zawiesin (skrócić czas zatrzymania w osadnikach 
wstępnych lub w ogóle je pominąć) [4], wprowadzić zewnętrzne źródło węgla [5–7],  
a wody nadosadowe, zawierające wysokie stęŜenie azotu, oczyszczać w tzw. bocznym 
ciągu technologicznym. JeŜeli stęŜenie związków organicznych nie jest czynnikiem limi-
tującym, maksymalna wydajność denitryfikacji zaleŜy od stopnia recyrkulacji wewnętrznej. 
W układach z denitryfikacją wstępną, recyrkulację wewnętrzną stosuje się w celu do-
prowadzenia azotanów z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji. Zbyt niski stopień 
recyrkulacji powoduje zmniejszenie ładunku azotanów doprowadzonych do komory bez-
tlenowej i w konsekwencji wpływa na obniŜenie sprawności denitryfikacji. Zwiększenie 
stopnia recyrkulacji powoduje wzrost ilości recyrkulowanych azotanów, co wpływa ko-
rzystnie na efektywność usuwania azotu. NaleŜy mieć jednak na uwadze, Ŝe wraz ze 
wzrostem stopnia recyrkulacji skróceniu ulega rzeczywisty czas zatrzymania ścieków w ko-
morze denitryfikacji. Ponadto, przy duŜym stopniu recyrkulacji wzrasta ilość tlenu dopro-
wadzonego do komory anoksycznej wraz z recyrkulatem, a obecność tlenu w komorze 
moŜe wpływać hamująco na proces denitryfikacji. 

W niniejszym artykule podjęto próbę intensyfikacji procesu usuwania azotu ogólnego 
ze ścieków przez zastosowanie dodatkowej recyrkulacji wewnętrznej. Określono wpływ 
zwiększenia stopnia recyrkulacji na efektywność denitryfikacji i stęŜenie azotu azotano-
wego w ściekach oczyszczonych oraz moŜliwość uzyskania normatywnych wartości azotu 
ogólnego. 
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2. Metodyka badań 

2.1. Obiekt badawczy 

Badania prowadzono w skali technicznej, w oczyszczalni ścieków miejskich w Tyro-
wie, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ostródzie, o przepustowości ok. 
7000 m3/d, pracującej w układzie z denitryfikacją wstępną. Schemat technologiczny 
oczyszczalni przedstawiono na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni ścieków PWiK Ostróda. 

HK – hala krat; PW – piaskownik wirowy; KR – komora rozdziału;  
ZBA – zbiornik awaryjny; ZBW – zbiornik wyrównawczy; KDF – komora 
defosfatacji;  KAPOR  –  komora  predenitryfikacji;  KD  –  komora  denitry- 

fikacji; KN – komora nitryfikacji; OW – osadnik wtórny 
Fig. 1. Technological scheme of wastewater treatment plant in Ostróda. 

HK – grates; PW – grit chamber; KR – distribution chamber;  
ZBA – emergency container; ZBW – storage container;  
KDF – delosfatation chamber; KAPOR – predenitrification 
chamber;   KD  –  denitrification  chamber;    KN  –  nitrification  

chamber; OW – secondary clarifiers 

2.2. ZałoŜenia eksperymentu 

W ciągu technologicznym oczyszczalni w Tyrowie pracują 4 komory denitryfikacji  
(A, B, C, D) i 4 komory nitryfikacji (A, B, C, D). Badaniami objęto ciągi technologiczne 
komory A i B. Pomiędzy komorami A zastosowano dodatkową recyrkulację wewnętrzną 
(rys. 2), recyrkulacja pomiędzy komorami B pozostała bez zmian (układ kontrolny). 

W komorach zamontowane są 4 mieszadła tłoczne FLYGT typu PP4630.410SP, pra-
cujące z maksymalną wydajnością rzeczywistą równą 400 m3/h. Stopień recyrkulacji  
waha się w zaleŜności od natęŜenia przepływu ścieków surowych Q w przedziale od 300  
do 600%, dla średniego Q wynoszącego ok. 300 m3/h – 530%. Łączna wydajność recyrku-
lacji wynosi 1600 m3/h. 

Stopień recyrkulacji wewnętrznej przy takiej wydajności pomp nie zapewnia jednak 
usuwania azotanów na poziomie, który gwarantowałby ewentualne przejście na nowe po-
zwolenie wodno-prawne. Przyczyną jest zbyt mała wydajność mieszadeł pompowych oraz 
zmienność stopnia recyrkulacji w czasie w zaleŜności od zmian wielkości dopływu ście-
ków (skutkuje to brakiem moŜliwości utrzymywania stopnia recyrkulacji na stałym nie-
zmienionym poziomie). W przeprowadzonych badaniach zwiększono stopień recyrkulacji 
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wewnętrznej w ciągu technologicznym A. Recyrkulację w ciągu technologicznym B pozo-
stawiono bez zmian jako obiekt pełniący funkcję komory odniesienia. Zwiększenie re-
cyrkulacji wewnętrznej uzyskano przez zamontowanie w komorze nitryfikacji w ciągu A 
pompy KSB typu KRTF 100-250/114 UG-260 o stałej wydajności maksymalnej 200 m3/h, 
zawracającej strumień ścieków zawierający azotany na początek komory denitryfikacji A. 
Rurociąg  dodatkowej  recyrkulacji  o  średnicy  300 mm  wykonany  z  PE  został  ułoŜony 

 

 
Rys. 2. Schemat instalacji komór nitryfikacji i denitryfikacji z dwiema recyrkulacjami  

wewnętrznymi (stałą i dodatkową) 
Fig. 2. Scheme of nitrification and denitrification chambers with two internal recirculations 

(stable and additional) 
 

 

Fot. 1. Rurociąg dodatkowej recyrkulacji poprowadzony wzdłuŜ komór nitryfikacji  
i denitryfikacji 

Photo 1. Additional recirculation pipeline along nitrification and denitrification chambers 
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na zewnątrz komór osadu (rys. 2, fot. 1). W ten sposób zwiększono wydajność recyrkulacji 
wewnętrznej na ciągu A do wartości 600 m3/h, co pozwoliło na uzyskanie stopnia 
recyrkulacji wewnętrznej na poziomie 800%. 

To doświadczenie umoŜliwiło porównanie efektywności redukcji azotanów w komo- 
rze B (bez dodatkowej recyrkulacji) i w komorze A (z dodatkową recyrkulacją wewnętrz- 
ną). Badania prowadzono w dwóch terminach – w okresie zimowym (na przełomie listo- 
pada i grudnia) oraz wiosenno-letnim (na przełomie maja i czerwca). 

Podczas badań zawartość tlenu w komorach denitryfikacji utrzymywała się na poziomie 
od 0,11 do 0,15 mg O2/dm3, co dowodzi, Ŝe wraz z recyrkulacją wewnętrzną do komór 
denitryfikacji nie dostawała się nadmierna ilość tlenu mogąca zahamować proces redukcji 
azotanów. 

2.3. Metody analityczne 

W ściekach surowych i oczyszczonych analizowano: 
– stęŜenie substancji organicznych ChZT metodą dwuchromianową (PN-74/C-04578/03), 
– azot ogólny metodą destylacji (PN-81/C-04527), 
– stęŜenie substancji organicznych BZT5 metodą elektrochemiczną, 
– azot amonowy (spektrofotometria UV/VIS, analizator EPOLL 20), 
– azot azotanowy (spektrofotometria UV/VIS, analizator EPOLL 20), 
– fosfor ogólny (spektrofotometria UV/VIS, analizator EPOLL 20), 
– zawiesiny ogólne metodą wagową (PN-EN 872). 

Próbki ścieków pobierane do analiz stanowiły próbki średniodobowe, zlewane z 12 pró-
bek pobieranych w ciągu 24 godzin w odstępach 2-godzinnych wprost proporcjonalnie  
do natęŜenia przepływu ścieków oczyszczonych. 

W czasie trwania doświadczenia z dodatkową recyrkulacją wewnętrzną próbki ścieków 
do analizy pobierano codziennie po komorach nitryfikacji poszczególnych ciągów techno-
logicznych A i B (próby chwilowe). 

3. Omówienie wyników badań i dyskusja 

Zgodnie z rozporządzeniem z 2006 roku o wartości dopuszczalnych stęŜeń wskaź-
ników zanieczyszczeń lub wymaganym stopniu ich redukcji decyduje wielkość oczysz-
czalni, a dokładnie wartość RLM. Wartość RLM dla oczyszczalni w Tyrowie wynosi  
ok. 120 000 i jest 1,3-krotnie wyŜsza od wartości projektowej (92 000). 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia najwyŜsze dopuszczalne wartości 
wskaźników dla wielkości oczyszczalni o RLM powyŜej 100 000 wynoszą: BZT5 – 
15 mg/dm3, ChZT – 125 mg/dm3, zawiesiny ogólne – 35 mg/dm3, azot ogólny – 
10 mg/dm3, fosfor ogólny – 1 mg/dm3. PowyŜsze wielkości parametrów znalazłyby się  
w „nowym” pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych  
do odbiornika. 

Obecnie, oczyszczalnia w Tyrowie posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowa-
dzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika wydane w dniu 16.08.2002 r., na podsta- 
wie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowia- 
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dać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 505). Pozwolenie to waŜne 
jest do 31 grudnia 2012 r. 

Rzeczywiste wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczysz-
czonych są znacznie niŜsze od tych zawartych w obecnie obowiązującym pozwoleniu,  
nie spełniają natomiast rygorystycznej normy dotyczącej zawartości azotu ogólnego z „no-
wego” rozporządzenia (tab. 1). 

Zgodnie z rozporządzeniem z 2006 r. wymagane stęŜenie azotu ogólnego wynosi  
10 mg/dm3, a więc jest trzykrotnie niŜsze w stosunku do wartości obecnie obowiązującej. 
 

T a b e l a  1 

Porównanie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z wartościami 
zawartymi w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym i rozporządzeniu z 2006 r. 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Wartości wskaźników  
w ściekach oczyszczonych 

Dopuszczalne 
wartości 

wskaźników 
zanieczyszczeń*  

Dopuszczalne 
wartości 

wskaźników 
zanieczyszczeń**  średnia max min. 

Odczyn [pH] 7,2 7,5 7,1 6,5–9,5 – 

Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 16,0 25,0 12,0 40,0 35,0 
BZT5 [mg/dm3] 8,0 13,0 5,0 15,0 15,0 
ChZT [mg/dm3] 48,0 78,0 32,0 100,0 125,0 

Azot amonowy [mg/dm3] 0,6 2,0 0,06 6,0 – 
Azot organiczny [mg/dm3] 0,9 1,8 0,6 – – 
Azot azotanowy [mg/dm3] 14,0 18,5 8,0 – – 
Azot ogólny [mg/dm3] 16,0 20,1 13,0 30,0 10,0 

Fosfor ogólny [mg/dm3] 1,2 1,41 0,33 1,5 1,0 
* Określone w obowiązującym obecnie pozwoleniu wodno-prawnym. 

** Określone w rozporządzeniu z 2006 r. 

 
Na podstawie analizy poszczególnych form azotu w ściekach oczyszczonych (tab. 1) 

moŜna stwierdzić, Ŝe stęŜenie azotu amonowego i organicznego nie przekracza 1 mg/dm3,  
a dominująca formą jest azot azotanowy, co świadczy o niedostatecznie wysokim stopniu 
denitryfikacji. Nawet minimalny wymagany procent redukcji azotu jest niŜszy od wartości 
zawartej w rozporządzeniu z 2006 r. (tab. 2). 

 
T a b e l a  2 

Procent redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalni w Tyrowie  
oraz wymagane, minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń określone  

dla tej oczyszczalni zgodnie z rozporządzeniem z 2006 r. 

Wskaźniki zanieczyszczeń Rzeczywisty % redukcji 
zanieczyszczeń*  

Wymagany, minimalny % 
redukcji zanieczyszczeń 

Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 98,0 90,0 
BZT5 [mg/dm3] 99,0 90,0 
ChZT [mg/dm3] 96,0 75,0 

Azot ogólny [mg/dm3] 82,0 85,0 
Fosfor ogólny [mg/dm3] 97,0 90,0 

* Rzeczywisty procent redukcji jest wartością średnią z 4 miesięcy z okresu przed wprowadzeniem 
dodatkowej recyrkulacji wewnętrznej. 
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Analizowane wyniki wskazują (tab. 1), Ŝe aby przejść na warunki dotyczące wpro-
wadzania ścieków do odbiornika zawarte w „nowym” rozporządzeniu, naleŜałoby zwięk-
szyć redukcję azotu ogólnego przez zwiększenie efektywności denitryfikacji. 

Do głównych czynników decydujących o efektywności denitryfikacji naleŜą zawartość 
łatwoprzyswajalnych związków organicznych, a zwłaszcza proporcja C/N w ściekach suro-
wych, stopień recyrkulacji wewnętrznej oraz obecność tlenu w komorze denitryfikacji 
(denitryfikacja przebiega w warunkach anoksycznych, stąd stęŜenie tlenu nie powinno być 
wyŜsze niŜ 0,5 mg/dm3). 

Dane literaturowe wskazują, Ŝe denitryfikacja zachodzi bez zakłóceń, jeŜeli stosunek 
ChZT/N jest na poziomie 5–10. Przy mniejszym stosunku istnieje konieczność wprowa-
dzania do ścieków związków organicznych. Najczęściej stosowane są metanol, etanol oraz 
niskocząsteczkowe kwasy organiczne [8, 9, 6, 11]. W analizowanej oczyszczalni stosunek 
BZT5/N w ściekach przed osadnikiem wstępnym wynosi około 9–10, a po osadniku 5–6.  
W przypadku związków organicznych wyraŜonych ChZT, stosunek ChZT/N kształtuje się 
na poziomie odpowiednio 13 i 9,0. Porównując te wyniki z danymi literaturowymi [3], 
moŜna przypuszczać, Ŝe w ściekach dopływających do analizowanej oczyszczalni istnieje 
odpowiednia ilość związków organicznych do uzyskania całkowitej denitryfikacji. Z dru- 
giej jednak strony wiadomo, Ŝe często odpowiedni dla denitryfikacji stosunek ChZT/N 
powinien być wyznaczony doświadczalnie, gdyŜ zaleŜy od stosowanej technologii oczysz- 
czania lub charakteru ścieków. 

Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na efektywność denitryfikacji jest 
stopień recyrkulacji wewnętrznej. W oczyszczali w Tyrowie wynosi on średnio 530%.  
Z wyliczeń teoretycznych, przeprowadzonych na podstawie ATV–A131, wynika nato-
miast, Ŝe przyczyną stosunkowo wysokiego stęŜenia azotanów w ściekach oczyszczonych 
w oczyszczalni w Tyrowie moŜe być zbyt niski stopień recyrkulacji wewnętrznej. Dlatego 
zastosowano dodatkową recyrkulację, co pozwoliło na uzyskanie stopnia recyrkulacji 
wewnętrznej na poziomie 800%. 

Przyjmuje się, Ŝe denitryfikacja zachodzi najszybciej w temperaturze 20°C. Choi i in. 
[12] wykazali, Ŝe szybkość denitryfikacji w temperaturze 5°C jest 10-krotnie niŜsza w po- 
równaniu z wartością odnotowaną w 20°C. ObniŜenie szybkości denitryfikacji w okresie 
zimowym moŜe skutkować wyŜszym stęŜeniem azotanów w ściekach oczyszczonych. 
Biorąc to po uwagę, badania prowadzono zarówno w lecie, jak i w zimie. 

Dane przedstawione na rys. 3 wskazują, Ŝe w okresie zimowym stęŜenie azotu azota-
nowego w odpływie z komory A, w której stopień recyrkulacji wewnętrznej wynosił 800%, 
osiągnęło poziom średnio 7,04 mg/dm3 i było o 37% niŜsze w porównaniu z komo- 
rą B (kontrolną) (rys. 3a). Podobnie było w okresie letnim – średnie stęŜenie azota- 
nów w odpływie z komory z dodatkową recyrkulacją wewnętrzną wynosiło 7,61 mg/dm3,  
a w odpływie z komory kontrolnej – 11,61 mg/dm3 (rys. 3b). Mimo Ŝe w czasie trwania 
doświadczenia natęŜenie dopływu ścieków do poszczególnych komór denitryfikacji zmie- 
niało się w szerokim zakresie od 552 m3/d do 2232 m3/d (okres zimowy) oraz od 1320 m3/d 
do 2760 m3/d (okres letni), nie odnotowano w tym czasie znaczącego wzrostu stęŜenia 
azotanów w ściekach oczyszczonych. NiŜsze stęŜenie azotanów uzyskane przy zwiększo- 
nej recyrkulacji wewnętrznej spowodowało, Ŝe niŜsze było teŜ stęŜenie azotu ogólnego  
w ściekach oczyszczonych – w analizowanych okresach stęŜenie azotu ogólnego w ciągu A 
wynosiło średnio 9–10 mg/dm3 i było prawie 1,4-krotnie niŜsze w porównaniu z ciągiem 
technologicznym B. 



 118

 
Rys. 3. StęŜenie azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych: 

a) okres zimowy, b) okres letni 
Fig. 3. Nitrate nitrogen concentrations in treated wastewater:  

a) winter, b) summer 
 

Wzrost efektywności denitryfikacji wraz  ze wzrostem stopnia recyrkulacji wewnętrz- 
nej potwierdzają badania innych autorów, prowadzone w warunkach laboratoryjnych. 
Rodgers, Zhan [13] wykazali, Ŝe wzrost stopnia recyrkulacji wewnętrznej z 1,54 do 2,54 
przyczynił się do wzrostu efektywności usuwania azotu z 77% do 82%. Badania Takai  
i in. [14] z zastosowaniem zewnętrznego źródła węgla udowodniły natomiast, Ŝe uzyskanie 
denitryfikacji na poziomie 70% moŜliwe jest przy stopniu recyrkulacji wewnętrznej 
wynoszącym 400%. 

Dane literaturowe wskazują, Ŝe innym czynnikiem wpływającym na zwiększenie efek-
tywności usuwania azotu jest wyeliminowanie z ciągu technologicznego osadnika wstęp-
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nego, co pozwala na zwiększenie stosunku ChZT/N w oczyszczanych ściekach, a tym sa-
mym przyczynia się do zwiększenia efektywności denitryfikacji [15]. 

4. Podsumowanie 

W artykule badano wpływ stopnia recyrkulacji wewnętrznej na efektywność denitry-
fikacji i stęŜenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań wykazano, Ŝe zwiększenie stopnia recyrkulacji wewnętrznej do 800% spo-
wodowało prawie 1,4-krotne obniŜenie stęŜenia azotanów w ściekach oczyszczonych  
(w porównaniu z układem kontrolnym) oraz uzyskanie stęŜenia azotu ogólnego w odpływie 
na poziomie 9–10 mg/dm3 zarówno w lecie, jak i w zimie. Oznacza to, Ŝe wprowadze- 
nie dodatkowej recyrkulacji wewnętrznej przyczyniło się do zwiększenia efektywności 
denitryfikacji, ale w celu uzyskania niŜszego (niŜ wartość graniczna) stęŜenia azotu ogól- 
nego naleŜy podjąć dodatkowe działania związane z intensyfikacją usuwania azotu, np. 
ograniczyć rolę osadnika wstępnego. 
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