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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Najistotniejszym zadaniem w aspekcie ochrony wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniem wprowadzanym wraz ze ściekami z dużych i średnich aglomeracji 
miejskich jest zapewnienie ich pełnego oczyszczania wraz z bardzo wysokim podwyższonym 
usuwaniem związków azotu i fosforu. Wiąże się to z wysokimi kosztami funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków. Poważnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej 
komunalnych oczyszczalniach ścieków są wewnętrzne odcieki powstające z odwadniania 
osadów z komór fermentacyjnych (tzw. „wody poosadowe”). Mogą one wprowadzać do 30% 
całkowitej ilości azotu zawartego w dopływie do oczyszczalni ścieków. Z tego powodu 
uzasadnione wydaje się, że właściwe oczyszczanie wód poosadowych może wpłynąć na 
koszty eksploatacji całej oczyszczalni ścieków. 
W literaturze naukowej prezentowanych jest kilka sprawdzonych metod oczyszczania wód 
poosadowych. Jednak ich praktyczne zastosowanie blokowane jest obawami eksploatatorów 
przed zastosowaniem metod niesprawdzonych w warunkach danej oczyszczalni. Wątpliwości 
te można rozwiać prowadząc badania w skali pilotowej, w urządzeniach o objętości rzędu 1 
m3. Trudno jednak oczekiwać, aby każda oczyszczalnia budowała taką instalację, a 
posiłkowanie się pomocą firm komercyjnych nie zawsze gwarantuje uzyskanie obiektywnych 
wyników badań.  
W ramach zrealizowanego projektu wybudowano mobilny reaktor pilotowy, który może być 
wykorzystywany w dowolnej, zainteresowanej wykonaniem badań oczyszczalni. Reaktor 
przetestowano w dwóch oczyszczalniach komunalnych: Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
Dębogórze i oczyszczalni w Swarzewie. Wykonane w tych oczyszczalniach badania w pełni 
potwierdziły możliwość bardzo skutecznego usuwania azotu zawartego w wodach 
poosadowych. 
Efektem prowadzonych od kilku lat badań jest wybudowanie dwóch pierwszych tego typu 
obiektów w pełnej skali technicznej. W obu obiektach trwają aktualnie prace zmierzające do 
ustalania optymalnych parametrów pracy. Wykonane w ramach niniejszego projektu badania 
powinny przyczynić się do poprawy warunków eksploatacji tych obiektów.  
Potwierdzone w praktyce eksploatacji dwóch dużych oczyszczalni komunalnych możliwości 
uzyskania wysokiej sprawności oczyszczania odcieków powinno przyczynić się do dalszego 
upowszechnienia zastosowania wydzielonych instalacji do oczyszczania wód poosadowych 
we wszystkich komunalnych oczyszczalniach posiadających zamknięte komory 
fermentacyjne. W dłuższej perspektywie spowoduje to zmianę strategii pracy dużych 
oczyszczalni komunalnych, polegającej na utrzymaniu wysokiej efektywności usuwania azotu 
ze ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonności procesu i zwiększeniu 
produkcji energii odnawialnej. 

  



 4

2. Wstęp 
 
Zgodnie z obowiązującym przepisami (RMS, 2014) oczyszczalnie ścieków szczególną uwagę 
muszą skupiać na jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. W tym kontekście 
najistotniejsze jest efektywne usuwanie azotu, którego stężenie w ściekach oczyszczonych z 
dużych komunalnych oczyszczalni (o RLM powyżej 100 000) nie może przekraczać 10 mg 
N/dm3. Uzyskanie tak niskich stężeń związków azotu w ściekach oczyszczonych wymaga 
zapewnienia optymalnych warunków przebiegu procesów nitryfikacji i denitryfikacji 
realizowanych w bioreaktorach głównego ciągu oczyszczania ścieków. W tym kontekście 
jedną z podstawowych przyczyn niezadowalających efektów usuwania azotu jest ograniczona 
dostępność organicznych związków węgla, które limitują przebieg procesu denitryfikacji, lub 
niewystarczająca kubatura bioreaktorów (Oleszkiewicz i in., 2004). Jednym z istotnych źródeł 
azotu trafiającego do głównego ciągu oczyszczania są wody poosadowe powstające podczas 
odwadniania osadów poddanych procesowi beztlenowej stabilizacji w komorach 
fermentacyjnych. 
Wody poosadowe charakteryzują się wysokimi stężeniami azotu amonowego, ponieważ w 
czasie fermentacji azot organiczny zawarty w osadach przechodzi w procesach hydrolizy i 
amonifikacji w NH4-N. Obecnie najpopularniejszy sposób rozwiązania problemu wód 
poosadowych polega na zawracaniu ich na początek głównego ciągu oczyszczania ścieków 
(przed komory osadu czynnego). Skutkuje to niewielkim procentowo wzrostem natężenia 
przepływu ścieków w granicach 1-2,5% (Janus i van der Roest, 1997), jednak wiąże się z 
wprowadzeniem do oczyszczanych ścieków dużego ładunku azotu, który może stanowić 
nawet do 10-30% całości ładunku azotu wprowadzanego do części biologicznej oczyszczalni 
(Fux i Siegrist, 2004, Fux i in. 2006, Oleszkiewicz 2005, Dosta i in. 2007, Borowski, 2004; 
Janosz-Rajczyk, 2004; Constantine i in., 2005; Thornton i in., 2007, Dosta i in. 2008). 
Zatem w pełni uzasadnione jest podjęcie działań zmierzających do oczyszczania wód 
poosadowych w wydzielonych układach biologicznych, w tzw. bocznym ciągu oczyszczania. 
Metody biologicznego oczyszczania tych wód mogą bazować na konwencjonalnym procesie 
nitryfikacji-denitryfikacji. Jednak w takim przypadku, z uwagi na bardzo małą dostępność 
bioprzyswajalnego węgla organicznego, konieczne jest dozowanie w procesie  denitryfikacji 
zewnętrznego źródła węgla organicznego w postaci produktów komercyjnych lub 
alternatywnych (Siegrist, 1996, Makinia i in. 2011). Alternatywnym rozwiązaniem dla układu 
konwencjonalnego może być układ obejmujący  proces częściowej nitryfikacji do azotynów 
(nitrytacja), oraz autotroficznego procesu o nazwie anammox (Mąkinia i in., 2011). 
Usunięcie znaczącej części ładunku azotu zawartego w odciekach z gospodarki osadowej w 
tego typu wydzielonych instalacjach zmniejszy obciążenie bioreaktorów (nawet do 30%), co 
przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków 
(eksploatacyjnych i inwestycyjnych, związanych z ich ewentualną modernizacją) przy 
zapewnieniu zachowania warunków odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika. 
Zmniejszenie ładunku azotu wpłynie także na ograniczenie zapotrzebowania na związki 
organiczne dla procesu denitryfikacji. Umożliwi to skierowanie ich do komór 
fermentacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia produkcji biogazu. Zatem dodatkowym 
efektem ekologicznym może być poprawa bilansu energetycznego oczyszczalni i zwiększenie 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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3. Budowa mobilnej stacji badawczej do oczyszczania wód 
poosadowych (zadanie 1) 

 
 W ramach realizacji zadania 1 opracowano szczegółowy projekt mobilnego reaktora. 
W oparciu o sporządzoną dokumentację w maju 2014 r. zorganizowano przetarg na „dostawę 
mobilnego reaktora SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu w 
oczyszczalniach ścieków, w ramach Centrum Eko-innowacji PG. (Nr postępowania: ZP 
20/WILiŚ/2014, CRZP 212/002/D/14).  
Z uwagi na specyfikę zamawianych urządzeń dostawę podzielono na dwie części: 

Część A – Kontener wraz z reaktorem, armaturą i wyposażeniem 
 Część B – System sterowania 
 
Część A przetargu obejmowała dostawę urządzenia obejmującego: 

• kontener o wymiarach zewnętrznych: 2200x1500x2500 mm, w wykonaniu: 
o rama nośna wykonana z profili zimnogiętych co najmniej 30x30x3 mm 

umieszczonych w odstępach nie większych niż 1 metr, materiał stal AISI 304, 
o podłoga wykonana z blachy ryflowanej gorącowalcowanej typu ŁEZKA, 

grubość min 4 mm,  materiał stal AISI 304,  
o ściany boczne: ocieplane panele elewacyjne, z blachy powlekanej, panel typu 

PS (produkcji np: Blachy Pruszyński lub podobne nie gorszej jakości), 
wykonane muszą być w nich otwory na przyłącza hydrantowe i krućce 
przelewowe (zgodnie z rysunkiem wymiarowym) - w tym celu w miejscach 
otworów blacha musi być wklęsła, tak aby króćce nie wystawały poza obrys 
ścian,  

o dach wykonany z blachy trapezowej powlekanej, typ T14 dach (produkcji: np. 
Blachy Pruszyński lub podobne nie gorszej jakości),  

o rama dolna wykonana w sposób umożliwiający transport wózkiem widłowym, 
wykonana z profili min. 100x50x4,0 mm, materiał stal AISI 304,  

o ściana boczna otwierana dwudzielnie, przystosowana do zamknięcia kłódką 
pałąkową, konstrukcja umożliwiająca otwieranie skrzydła o kąt 180 stopni z 
zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknięciem, 

o półka na pompki dozujące, wyniesiona 1,4 m nad poziom podłogi, wykonana z 
kątownika 40x40x4 oraz blachy ze stali nierdzewnej, w półce muszą być 
wykonane otwory umożliwiające zamocowanie paskami pomp dozujących, 
wymiary półki 1000x320, położenie zgodnie z rysunkiem wymiarowym, 

• zbiornik reaktora SBR o wymiarach: wysokość całkowita: 1,30 m i średnica 
zewnętrzna: 0,85 m, w wykonaniu: 

o materiał wykonania: stal AISI 304 
o grubość ściany 25 mm, 
o podstawa pod zbiornik z blachy grubości min 3 mm unosząca zbiornik na 

wysokość co najmniej 50 mm (wykonanie zgodnie z rys. 10), 
o z otworami na przewody wg dokumentacji rysunkowej, 
o zbiornik ocieplany materiałem nie chłonącym i odpornym na wilgoć, 

dodatkowo zabezpieczony blachą gr. 1 mm ze stali AISI 304 
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o przewód grzejny ułożony równomiernie pomiędzy ścianą zbiornika a 
ociepleniem o mocy nie mniejszej niż 450 W z ręczną regulacją temperatury 

o orurowanie 
o system montowania sond 

• system napowietrzania obejmujący: 
o dyfuzor membranowy 
o kompresor 
o przewody zasilające z zaworem regulacyjnym z siłownikiem elektrycznym 
o rotametr 

• mieszadło mechaniczne typu pionowego 

• zbiorniki retencyjne na wody poosadowe i wodę wodociągową wraz z pompami 
elektrycznymi 

• pompy perystaltyczne do dozowania reagentów (w zależności od potrzeb: zewnętrzne 
źródło węgla, kwas solny, zasada sodowa) 

 
Część B przetargu obejmowała dostawę, montaż  i uruchomienie szafy sterującej wraz z 
systemem sterowania pracą stacji mobilnego reaktora SBR: 

• szafa systemu sterowania z tworzywa sztucznego 

• zasilenie urządzeń elektrycznych w reaktorze 
• komputer PC w wykonaniu przemysłowym 
• system sterowania oparty na sterowniku PLC, umożliwiający: 

o sterowanie 8 wyjściami załączającymi urządzenia wykonawcze zasilane 
napięciem 230/400VAC, 

o sterowanie zaworem 2 położeniowym otwarty/zamknięty, 
o sterowanie zaworem regulacyjnym  4-20 mA, 
o program pracy cyklicznej podzielony na 10 nastawianych okresów czasowych, 
o w każdym okresie możliwość programowania pracy każdego z 8 wyjść 

cyfrowych, cztery warianty pracy: włączony,   wyłączony,  praca cykliczna, 
praca uzależniona od dodatkowego sygnału wejściowego, 

o w wariancie pracy cyklicznej możliwość nastawiania czasu pracy i czasu 
przerwy, 

o możliwość wielokrotnego wykonania wybranych okresów czasowych 
(zapętlenie sekwencji), 

o regulacja prędkości obrotowej mieszadła podłączonego do falownika, 
o regulator natleniania zbiornika, dwa algorytmy regulacji uzgodnione z 

Zamawiającym. 
• system wizualizacji, umożliwiający: 

o sterowanie zespołem 8 wyjść cyfrowych wg programu cyklicznego, 
o program pracy każdego zespołu podzielony na 10 nastawianych okresów 

czasowych, 
o w każdym okresie możliwość programowania pracy każdego wyjścia, cztery 

warianty pracy : włączony,   wyłączony,  praca cykliczna, praca uzależniona 
od dodatkowego sygnału wejściowego, 



 7

o w wariancie pracy cyklicznej możliwość nastawiania czasu pracy i czasu 
przerwy, 

o możliwość dowolnego programowania cykli pracy z poziomu wizualizacji, 
o prezentacja aktualnego stanu układu, w szczególności stany napędów i 

pomiary analogowe, 
o diagnostyka komunikacji ze sterownikiem PLC, 
o sygnalizacja alarmów z zabezpieczeń zasilania, 
o raportowanie czasu działania zespołu 8 wyjść cyfrowych, 
o okno z synoptyką działania reaktora biologicznego, 
o rejestracja 10 przebiegów analogowych, 
o rejestracja 8 przebiegów dyskretnych (włączony/wyłączony), 
o przenoszenia zarejestrowanych danych do  plików dyskowych; dane powinny 

być zapisywane w formacie przystosowanym do odczytu przez program Ms 
Excell; powinna istnieć możliwość wyboru danych, okresu czasowego 
rejestracji (np. 1 dzień) i okresu próbkowania (np. dane odczytywane co 20 
sekund), 

o okna z nastawami dla regulatora PID z programem czasowym zmiany wartości 
zadanej regulatora, i  uzależnieniem działania regulatora od dodatkowych 
sygnałów wejściowych 

o diagnostyka komunikacji ze sterownikiem PLC. 

 
Przetarg wygrały następujące firmy: 

• Część A – Zakład Techniki Sanitranej TECHSAN Grzegorz Gudecki, Gutkowo 52, 
11-041 Olsztyn 

• Część B - Z Control Zbigniew Bielewicz, ul. Bażyńskiego 25, 80-309 Gdańsk 

Dostawę i uruchomienie urządzeń dokonano w lipcu i sierpniu 2014 r. 
 
Dodatkowy wkład Politechniki Gdańskiej do bodowy stacji badawczej wniesiony został w 
postaci urządzeń będących w posiadaniu uczelni (w wysokości ok. 89 900 PLN), a które 
stanowią zasadniczą część aparatury kontrolno-pomiarowej mobilnego reaktora SBR. 
Dodatkowo w 2016 roku zestaw pomiarowy rozbudowano o pomiar stężenia podtlenku azotu. 
W tym celu przy zastosowaniu procedur przetargowych zakupiono sondę z firmy Unisense 
A/S Tueager 1 DK-8200 Aarhus N Denmark. 
 
Na fotografii 1 przedstawiono widok ogólny wnętrza kontenera, a na fotografii 2 - szczegóły 
szafki systemu sterowania. Wszystkie zakupione w ramach zadania urządzenia oznakowano 
specjalnymi naklejkami informującymi o ich dofinansowaniu ze środków  WFOS w Gdańsku  
(fot. 3). 
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Fot. 1.  Widok na wyposażenie kontenera mobilnej stacji badawczej do oczyszczania wód 

poosadowych 
 
 
 

 
Fot. 2.  Szafa systemu sterowania mobilnej stacji badawczej do oczyszczania wód 

poosadowych 
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Fot. 3.  Oznakowanie zakupionego sprzętu specjalnymi naklejkami informującymi o ich 

dofinansowaniu ze środków WFOS w Gdańsku, a) kontener, b) reaktor i sonda 
pomiarowa, c) szafka systemu sterowania 

 
  

a) b) 

c) 
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W tabeli 1 zestawiono podstawowe informacje dotyczące zakupionego sprzętu. 
 
Tabela 1. Zestawienie zakupionej aparatury 

L.p. Nazwa aparatury 
Pozycja w 

zestawieniu 
faktur 

Kwota 
brutto 

Dokument 
przyj ęcia  
na stan 

1 
Kontener wraz z reaktorem, 
armaturą i wyposażeniem 

3 160.146,00 
OT//002/2014/00011 

2 
System sterowania 
mobilnego reaktora SBR 

2 49.500,00 

3 Sonda do pomiaru N2O 14 4.921,54 OT/002/2016/00011 
 
Łączny koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej był niższy w stosunku do zaplanowanego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i  wyniósł brutto 214 567,54 zł . 
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4. Wykonanie badań pilotowych z zastosowaniem mobilnej stacji 
badawczej w wybranej komunalnej oczyszczalni ścieków  
(zadanie 2) 

 
Badania pilotowe nad efektywnością oczyszczania odcieków z odwadniania osadów 
przefermentowanych (wód odciekowych) wykonano w dwóch komunalnych oczyszczalniach 
ścieków: 

• Oczyszczalni Ścieków „ Dębogórze” w Dębogórzu Wybudowanie  przy ul. Długiej 28 
– umowa nr WILIS/MRSBR/01/2014 z dnia 30.06.2014 z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gdyni (na okres od 30.06.2014 do 
30.06.2015r.)  

• Oczyszczalni Ścieków Swarzewo - umowa nr WILIS/MRSBR/01/2016 z dnia 
04.05.2016 ze Spółką Wodno - Ściekową „Swarzewo” (na okres od 04.05.2016 do 
30.06.2016 r.)  

 
W obu oczyszczalniach badano konwencjonalny układ procesów nitryfikacja-denitryfikacja 
przy zastosowaniu olejów fuzlowych jako alternatywnego źródła węgla organicznego. 
Charakterystykę oraz możliwości zastosowania olejów fuzlowych do wspomagania procesu 
denitryfikacji przedstawiono w licznych publikacjach (np. Czerwionka i wsp. 2012, Mąkinia i 
wsp. 2011). 
 

4.1. Badania w oczyszczalni Dębogórze 

Podstawowym celem badań wykonanych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze było 
zademonstrowanie obsłudze oczyszczalni praktycznych możliwości oczyszczania odcieków w 
reaktorze SBR w konwencjonalnym procesie nitryfikacja-denitryfikacja. Było to 
bezpośrednio związane z opracowywanymi planami inwestycyjnymi Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gdyni, w których analizowano celkowość budowy 
wydzielonej oczyszczalni odcieków. 
W praktyce badania te dotyczyły oceny adaptacji typowego osadu czynnego (pobranego z 
głównego ciągu oczyszczania) do oczyszczanego medium (odcieki) oraz źródła węgla 
organicznego (oleje fuzlowe). 
Stężenia azotu amonowego w odciekach w okresie prowadzonych badań wahały się w 
zakresie od 300-450 mg N/dm3.  
W początkowym okresie pracy mobilnego reaktora SBR, dodatek odcieków wynosił 2,5 % 
objętości reaktora. W reaktorze utrzymywano temperaturę ok. 20 ˚C. W okresie tym układ faz 
12-godzinnego cyklu pracy reaktora obejmował:  

• sedymentację – 44 min 53 s 
• spust ścieków oczyszczonych – 10 min 

• napełnianie nową porcją odcieków – 7 s 
• nitryfikację – 300 min 

• dozowanie ZZW – 9 s 
• denitryfikację I – 179 min 51 s 
• dozowanie ZZW – 9 s 

• denitryfikację II – 179 min 51 s 
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W trakcie badań systematycznie kontrolowano pracę reaktora w oparciu o wskazania 
aparatury kontrolno-pomiarowej i analizy laboratoryjne. Okresowo wykonywano pomiary 
szybkości procesu nitryfikacji (z ang. AUR) oraz procesu denitryfikacji (z ang. NUR). Na rys. 
1 przedstawiono zmiany stężenia azotu amonowego i azotu azotanowego w trakcie testów 
AUR i NUR w pierwszym dniu prowadzonych badań. 
 
 
 

 
Rys.1. Przebieg zmian stężeń form nieorganicznych azotu podczas procesu nitryfikacji-

denitryfikacji z dodatkiem olejów fuzlowych w 1 dniu pracy mobilnego reaktora SBR 
 
 
 
W kolejnym okresie badań zwiększono dawkę odcieków do 5%. Przebieg zmian stężenia 
azotu amonowego i azotu azotanowego w trakcie testów AUR i NUR w drugim okresie 
prowadzonych badań przedstawiono na rys. 2. 
 

 
Rys.2. Przebieg zmian stężeń form nieorganicznych azotu podczas procesu nitryfikacji-

denitryfikacji z dodatkiem olejów fuzlowych w drugim okresie pracy mobilnego 
reaktora SBR 
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Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczny spadek efektywności procesu nitryfikacji, co może 
wynikać z powolnej adaptacji mikroorganizmów do odmiennego składu oczyszczanego 
medium. Jednocześnie można zaobserwować wzrost szybkości procesu denitryfikacji jako 
efekt adaptacji osadu do olejów fuzlowych. 
 
W trzecim, końcowym okresie badań zwiększono dawkę odcieków do 10%. Typowy przebieg 
zmian stężenia azotu amonowego i azotu azotanowego w trakcie testów AUR i NUR w tym 
okresie prowadzonych badań przedstawiono na rys. 3. 
 

 
Rys.3. Przebieg zmian stężeń form nieorganicznych azotu podczas procesu nitryfikacji-

denitryfikacji z dodatkiem olejów fuzlowych w trzecim okresie pracy mobilnego 
reaktora SBR 

 
Wyniki uzyskane w trakcie badań w Oczyszczalni Ścieków Dębogórze w pełni potwierdziły 
możliwość efektywnego usuwania azotu w układzie konwencjonalnych procesów 
nitryfikacja-denitryfikacja. Szybkość procesu nitryfikacji ustabilizowała się na poziomie ok.  
3 mg N/(gsmo·h), co umożliwiało pełne utlenienie amoniaku do azotanów w czasie ok. 4 
godzin. Jednocześnie wykazano adaptację osadu do olejów fuzlowych jako zewnętrznego 
źródła węgla organicznego. Wskazują na to wzrastające wartości NUR od 3,5 do 4,1  
mg N/(gsmo·h) 
 

4.2. Badania w oczyszczalni Swarzewo 

Badania realizowane w oczyszczalni Swarzewo związane były z próbą rozwiązania 
problemów eksploatacyjnych istniejącej w tej oczyszczalni instalacji do podczyszczania 
odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych. Wydzielona oczyszczalnia odcieków 
funkcjonuje w postaci dwóch reaktorów SBR, pracujących z wykorzystaniem 
konwencjonalnego procesu nitryfikacja-denitryfikacja przy dozowaniu metanolu jako 
zewnętrznego źródła węgla organicznego. Podstawowym problem eksploatacyjnym tej 
instalacji jest brak układu do korekty odczynu, co skutkuje znacznym spadkiem pH w fazie 
nitryfikacji. Utrzymujące się od dłuższego czasu niskie wartość pH spowodowały praktycznie 
całkowite załamanie procesów oczyszczania odcieków.  
Z tego powodu pierwszym celem realizowanych badań było sprawdzenie możliwości 
reanimacji osadu zawartego w technicznych reaktorach SBR przy korekcie odczynu w 
zakresie pH=7,0-7,5. 
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Mobilny reaktor SBR pracował w cyklu 12-godzinnym przy ustawieniu faz podobnym do 
zastosowanych w trakcie badań w oczyszczalni Dębogórze. Do reaktora badawczego 
wprowadzono mieszaninę pobraną bezpośrednio z technicznego reaktora SBR 
eksploatowanego w oczyszczalni. Mieszanina ta charakteryzowała się stosunkowo wysokimi 
stężeniami azotu amonowego i azotanowego. 
W okresie kilku dni badań nie zauważono istotnych zmian w szybkości procesów nitryfikacji 
i denitryfikacji. W szczególności pomimo utrzymywaniu odczynu na poziomie optymalnym 
nie udało się uzyskać zadawalającej szybkości procesu nitryfikacji. Natomiast proces 
denitryfikacji przebiegał tylko bezpośrednio po dodaniu metanolu. Typowy przebieg zmian 
stężeń azotu amonowego i azotanowego przedstawiono na rys. 4. 
 
 

 
Rys.4. Przebieg zmian stężeń form nieorganicznych azotu podczas pracy mobilnego reaktora 

SBR w procesie nitryfikacji-denitryfikacji z dodatkiem metanolu w okresie 
reaktywacji osadu czynnego  

 
 
Po potwierdzeniu bardzo złej kondycji osadu znajdującego się w reaktorach podczyszczalni 
odcieków podjęto decyzję o opróżnieniu reaktora mobilnego i powtórnym jego zaszczepieniu 
świeżym osadem pobranym z głównego ciągu oczyszczania ścieków.  
Po powtórnym uruchomieniu reaktora w cyklu 12-godzinnym, przy korekcie odczynu w 
zakresie pH=6,5-7,0, stwierdzono wysoką aktywność bakterii nitryfikacyjnych. W typowym 
cyklu pracy umożliwiło to obniżenie stężenia azotu amonowego z ok. 60 mg N/dm3 do  
10- 15 mg N/dm3. Jednocześnie osad charakteryzował się dużą efektywnością procesu 
denitryfikacji przy dozowaniu metanolu, jako zewnętrznego źródła węgla organicznego. W 
praktyce nie był potrzebny okres adaptacji w celu uzyskania wysokiej efektywności procesu. 
Prawdopodobnie związane jest to z dotychczasowym dozowaniem metanolu w technicznym 
reaktorze SBR i przenoszeniu tego reagenta łącznie z częścią osadu do reaktorów pracujących 
w głównym ciągu oczyszczania ścieków. Typowy przebieg zmian stężeń azotu amonowego i 
azotanowego w tym okresie badań przedstawiono na rys. 5. 
Wykonane badania umożliwiły wyznaczenie wielkości dawki wodorotlenku sodu potrzebnej 
do korekty odczynu do poziomu pH=6,5 w fazie nitryfikacji.  
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Rys.5. Przebieg zmian stężeń form nieorganicznych azotu podczas pracy mobilnego reaktora 

SBR w procesie nitryfikacji-denitryfikacji z dodatkiem metanolu po zaszczepieniu 
nową porcją osadu czynnego  

 
 
O bardzo dużym znaczeniu korekty odczynu dla prawidłowego przebiegu procesu nitryfikacji 
wskazuje okres badań, w którym z powodu zużycia roztworu wodorotlenku sodu ze 
zbiorniczka pompy dozującej stwierdzono całkowite załamanie procesu. Przedstawione na 
rys. 6 zmiany wartości mierzonych w fazie nitryfikacji wskazują na kumulację w reaktorze 
mobilnym azotu amonowego, który praktycznie nie był utleniany do azotanów (stężenie azotu 
azotanowego bliskie 0 mg N/dm3). Jednocześnie odczyn ścieków obniżył się od pH=4,75. 
Należy podkreślić, że kilkudniowe przetrzymanie osadu w tych warunkach nie skutkowało 
trwałą jego dezaktywacją – po przywróceniu korekty odczynu ponownie uzyskano wysoką 
sprawność procesu nitryfikacji. 
 
 

 
Rys.6. Przebieg zmian stężeń form nieorganicznych azotu podczas pracy mobilnego reaktora 

SBR w fazie nitryfikacji przy braku korekty odczynu  
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5. Rozpowszechnienie wyników  
Zgodnie z par. 6 punkt 3 umowy dotacji na stronie domowej Wydziału Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Politechniki Gdańskiej w zakładce Projekty/Granty umieszczono informację o 
zadaniu (rys. 7). 
 

 
Rys.7. PrintScreen ze strony Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej zawierający informacje o projekcie „Mobilny reaktor SBR”   
 
 
Mobilny reaktor SBR wraz z opisem jego praktycznego wykorzystania zaprezentowany został 
na X Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „TECHNICON – INNOWACJE”, 
Gdańsk, 24.10.2014 r. Prezentowane rozwiązanie znalazło uznanie wśród oceniających, czego 
efektem było przyznanie złotego medal w konkursie INNOWACJE 2014 (zał. nr 2). 
 
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem artykułu w jednym z czasopism branżowych 
poświęconych zagadnieniom Inżynierii Środowiska.  
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6. Osiągnięty efekt ekologiczny 
Założony we wniosku efekt ekologiczny miał wynikać z możliwości wykonania 
szczegółowych badań efektywności oczyszczania odcieków z beztlenowych procesów 
przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wód poosadowych) bezpośrednio w 
zainteresowanych oczyszczalniach ścieków. Badania takie powinny każdorazowo poprzedzać 
fazę projektową, w celu określenia optymalnych parametrów procesowych. Takie podejście 
zapewni efektywne wydatkowanie środków na ochronę środowiska, przy zapewnieniu 
znaczącej poprawy efektywności usuwania azotu. 
Prowadzone od kilku lat działania zespołu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. 
Jacka Mąkini, mające na celu propagowanie wydzielonego oczyszczania odcieków z 
odwadniania osadów przefermentowanych, dały pierwsze efekty. W dwóch dużych 
oczyszczalniach komunalnych zlokalizowanych w województwie pomorskim, w Słupski i 
Swarzewie, wybudowano tego typu instalacje w skali technicznej. Oba obiekty bazują na 
reaktorach SBR i znajdują się w fazie ustalania optymalnych parametrów pracy. Wykonane w 
ramach niniejszego projektu badania w oczyszczalni w Swarzewie powinny przyczynić się do 
poprawy warunków eksploatacji tego obiektu. Na celowość realizacji tego typu badań 
wskazuje w swoim piśmie technolog oczyszczalni w Swarzewie dr Stanisław Cytawa (zał. nr 
1). Obecnie trwają rozmowy nad zastosowaniem mobilnego reaktora SBR do optymalizacji 
pracy reaktora w oczyszczalni w Słupsku. 
Pozytywne efekty uzyskano także w przypadku oczyszczalni Dębogórze. W wyniku 
przeprowadzonych badań eksploatator oczyszczalni podjął decyzję o konieczności 
modernizacji ciągu gospodarki osadowej uwzględniającej budowę wydzielonej oczyszczalni 
odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych. Jednak w tym przypadku 
zdecydowano się na wybór technologii anammox. 
Trwają także prace związane z wyborem optymalnej technologii oczyszczania odcieków z 
odwadniania sadów przefermentowanych w oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku. 
Potwierdzone w praktyce eksploatacji dwóch dużych oczyszczalni komunalnych możliwości 
uzyskania wysokiej efektywności oczyszczania odcieków powinno przyczynić się do 
dalszego upowszechnienia zastosowania wydzielonych instalacji do oczyszczania wód 
poosadowych we wszystkich komunalnych oczyszczalniach stosujących proces beztlenowej 
stabilizacji osadów w zamkniętych komorach fermentacyjnych. W dłuższej perspektywie 
spowoduje to zmianę strategii pracy dużych oczyszczalni komunalnych, polegającej na 
utrzymaniu wysokiej efektywności usuwania azotu ze ścieków, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu energochłonności procesu i zwiększeniu produkcji energii odnawialnej. 
W świetle prezentowanych powyżej informacji można jednoznacznie stwierdzić, że założony 
efekt ekologiczny zadania został w pełni osiągnięty. 
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