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1. IMIĘ I NAZWISKO 

Jakub Konrad Drewnowski 
 

2. POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE 

2005 r. – uzyskanie stopnia magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska w zakresie 
Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 
tytuł pracy magisterskiej „Zastosowanie nowych materiałów filtracyjnych w uzdatnianiu wód 
podziemnych” z oceną bardzo dobrą 

2012 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria 
środowiska o specjalności technologia wody i ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Politechniki Gdańskiej, tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ substratu 
wolnorozkładalnego na kinetykę procesów biochemicznych w komorach osadu czynnego” 
uhonorowane wraz z cyklem publikacji nagrodą przyznaną przez Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. PRZEBIEG ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

2005: Uniwersytet w Palermo, Sycylia, Włochy, studia częściowe: II stopnia, magisterskie w 
ramach programu Sokrates-Erasmus, stanowisko: student/praktyka w projektach badawczych 
2005 – 2007: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX sp. z o.o., stanowisko: specjalista 
ds. uzdatniania  wody  
2006 – 2009: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowisko: 
doktorant 
2009: Uniwersytet w Castilla de La Mancha, Ciudad Real, Hiszpania, studia częściowe: III 
stopnia, doktoranckie w ramach programu LPP–Erasmus „Praktyka” 
2009: Centrum Badawczo-Rozwojowo-Naukowe na rzecz Odnowy Środowiska Naturalnego 
CIDRA „ALQIMIA”, Daimiel, Hiszpania, stanowiska: stażysta 
2009 – 2012: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowisko: 
doktorant/asystent 
2012 – do chwili obecnej: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Katedra Inżynierii Sanitarnej, stanowisko: adiunkt 
2014: Polytechnic University of Valencia, School of Civil Engineering, Dept. of Hydraulic 
Engineering and Environment, Walencia, Hiszpania, stanowisko: profesor wizytujący w 
ramach programu LPP–Erasmus „Praktyka” 

2017:  Uniwersytet Techniczny w Durbanie, Instytut Technologii Wody i Ścieków, Durban 
RPA, stanowisko: profesor wizytujący w ramach programu LPP–Erasmus „Mundus”                  

2018 – do chwili obecnej: Uniwersytet Tongji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Szanghaj, Chiny, stanowisko: profesor - kontrakt w ramach programu „One Belt-One Road” 
rządu Chin na lata 2017-2019 
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 
DN. 14.03.2003 O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O 
STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) 
 

4.1. TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA 

Cykl publikacji monotematycznych:  

„Modelowanie i optymalizacja jednostkowych procesów biochemicznych dla 

intensyfikacji usuwania związków biogennych i zwiększenia efektywności energetycznej 

w systemach oczyszczania ścieków”. 

 

4.2. PUBLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA 

1. Swinarski M., Mąkinia J., Stensel H. D., Czerwionka K., Drewnowski J. (2012). 
Modeling external carbon addition in combined N-P activated sludge systems with an 
extension of the IWA Activated Sludge Models // WATER ENVIRONMENT 
RESEARCH. -Vol. 84, nr. 8, s.646-655. Punktacja MNiSW: 20, IF: 1,090. 
 

2. Kopeć Ł., Drewnowski J., Kopeć A. (2016). The application of moving bed biofilm 
reactor to denitrification process after trickling filters// WATER SCIENCE AND 
TECHNOLOGY. Vol. 74, nr 12, 2016, s. 2909-2916. Punktacja MNiSW: 20, IF: 
1,247. 

3. Drewnowski J., Fernandez-Morales F. (2016). Heterotrophic Anodic Denitrification 
in Microbial Fuel Cells// Sustainability. Vol. 8, issue 6, 2016, s. 561-570. Punktacja 
MNiSW: 20, IF: 2,225. 

4. Drewnowski J., Wiśniewski K., Szaja A., Łagód G., Hernandez C. (2017). The 
process generation of WWTP models for optimization of activated sludge systems, W: 
Environmental Engineering V, 2017, CRC Press, Taylor & Francis Group. Punktacja 
MNiSW: 15, IF: 0. 
 

5. Drewnowski J., Zmarzły M. (2017). The use of mathematical models for diagnosis of 
activated sludge systems in WWTP, International Conference on Advances in Energy 
Systems and Environmental Engineering (ASEE17), 2017, E3S Web of Conferences 
DOI10.1051/e3sconf/20172200037. Punktacja MNiSW: 15, IF: 0. 

 
6. Kopec Ł., Kopec A., Drewnowski J. (2018). The application of Monod equation to 

denitrification kinetics description in the moving bed biofilm reactor (MBBR). 
International Journal of Environmental Science and Technology. DOI 
10.1007/s13762-018-1829-1. Punktacja MNiSW: 30, IF: 2,491*. 

7. Drewnowski J., Zaborowska E., Hernandez C. (2018). Computer Simulation in 
Predicting Biochemical Processes and Energy Balance at WWTPs// The First 
Conference of the International Water Association IWA for Young Scientist in Poland 
“Water, Wastewater and Energy in Smart Cities”/ ed. Cimochowicz-Rybicka M. 
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Kraków: E3S Web of Conferences, s.1-12. DOI 10.1051/e3sconf/20183003007. 
Punktacja MNiSW: 15, IF: 0. 
 

8. Drewnowski J., Remiszewska-Skwarek A. & Fernandez-Morales F.J. (2018). Model 
based evaluation of plant improvement at a large wastewater treatment plant (WWTP). 
Journal of Environmental Science and Health, Part A, 53:7, 669-675, DOI: 
10.1080/10934529.2018.1438821. Punktacja MNiSW: 20, IF: 1,561*. 

 
9. Drewnowski J., Remiszewska-Skwarek A., Fudala-Książek S., Luczkiewicz A., 

Kumari S. & Bux F. (2019). The evaluation of COD fractionation and modelling as a 
key factor for appropriate optimisation and monitoring of modern cost-effective 
activated sludge systems. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 
(zaświadczenie z czasopisma załączone, status publikacji: accepted – in press). 
Punktacja MNiSW: 20, IF: 1,561*. 
 
 

Zestawienie publikacji wraz z punktacją (z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. 

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) i procentowym udziałem habilitanta w 

przygotowaniu publikacji. 

 

Pozycja Liczba 
punktów 

Procent udziału  
w publikacji 

Liczba punktów  
z uwzględnieniem udziału 

Impact  
Factor 

Ad. 1 20 10 2,0 1,090 
Ad. 2 20 35 7,0 1,247 
Ad. 3 20 90 18,0 2,225 
Ad. 4 15 50 7,5 0 
Ad. 5 15 90 13,5 0 
Ad. 6 30              70 21,0 2,491* 
Ad. 7 15 60 9,0 0 

Ad. 8 20 85 17,0 1,561* 
Ad. 9 20 40 8,0 1,561* 
Suma 175 59 103,0 10,175 

* przyjęto IF dla okresu 5-letniego 

Mój średni mój udział w publikacjach z IF wynosi 55%. 

 

4.3. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO W/W PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW 
WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA  
Przepisy prawne w zakresie gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków obowiązujące 

w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, mają na celu ochronę środowiska przed niekorzystnym 
wpływem zanieczyszczeń w nich zawartych. Nakładają one obowiązek zapewnienia co 
najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych, co wiąże się z koniecznością obniżenia 
ładunku azotu i fosforu wprowadzanego do środowiska. Osiągnięcie zakładanego efektu 
zmniejszenia ilości związków azotu odprowadzanych z komunalnych oczyszczalni ścieków 
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związane jest głównie z poprawą efektywności procesów jednostkowych procesów 
biochemicznych tj. nitryfikacji i denitryfikacji realizowanych w bioreaktorach. Wpływa to 
bezpośrednio na funkcjonowanie dużych oczyszczalni komunalnych w Polsce (powyżej 
100 000 RLM), dla których dopuszczalne stężenie azotu ogólnego w ściekach 
odprowadzanych do odbiornika wynosi 10 g N/m3, jak i średnich oczyszczalni komunalnych 
(w przedziale 10 000 – 99 999 RLM), dla których wartość ta wynosi 15 g N/m3. Ponadto 
zjawiska zachodzące w bioreaktorze pracującym w systemie wielofazowego osadu czynnego 
charakteryzują się dużym stopniem złożoności wynikającym z interakcji pomiędzy procesami 
utleniania związków organicznych, biologicznej nitryfikacji i denitryfikacji oraz 
biologicznego nadmiarowego usuwania fosforu. Jednocześnie taki wielofazowy układ pracuje 
w warunkach silnie dynamicznych ze względu na zmienność ilości i składu ścieków 
dopływających do reaktora biologicznego oraz parametrów eksploatacyjnych [1]. Opis 
matematyczny zjawisk zachodzących w tak złożonym systemie wymaga znajomości 
teoretycznych podstaw procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, wiarygodnego 
modelu matematycznego oraz spójnego zestawu danych wejściowych. Stąd też modelowanie 
matematyczne i komputerowa symulacja w/w jednostkowych procesów biochemicznych w 
systemach oczyszczania ścieków dla poprawy efektywności usuwania związków biogennych 
jest obecnie konieczna dla poszerzania możliwości badań, które mają ograniczenia w 
rzeczywistości (finansowe, eksploatacyjne itp.), czy też optymalizacji istniejących lub 
projektowanych układów dla uzyskania wysoko efektywnego systemu.  

Modele hydrauliczne, biokinetyczne czy też tzw. osadu czynnego ASM (z ang. 
Activated Sludge Model) są od wielu lat stosowane w nauce i praktyce eksploatacyjnej 
oczyszczania ścieków. Obserwując panujące przez ostatnie lata trendy w kraju i zagranicą, 
można zauważyć, że modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa stają się coraz 
częściej nieodłącznymi narzędziami, zarówno procesu projektowania jak i modernizacji, czy 
też optymalizacji eksploatacji systemów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego [2, 3, 
4]. Najbardziej rozpowszechnione obecnie podejście do modelowania procesu osadu 
czynnego polega na wykorzystaniu tzw. modeli biokinetycznych (mechanistycznych), których 
istotą jest zastosowanie równań matematycznych do opisu kinetyki procesów zachodzących w 
trakcie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego [5]. Znaczącym przełomem w 
dziedzinie modelowania systemów osadu czynnego było opublikowanie w 1987 r. [6]  
pierwszego modelu osadu czynnego ASM 1 (z ang. Activated Sludge Model No. 1), czyli 
biokinetycznego modelu matematycznego opracowanego przez grupę roboczą (Task Group 
on Mathematical Modelling for Design and Operation of Activated Sludge Processes) 
organizacji IAWPRC (z ang. International Water Association on Water Pollution Research 
and Control), obecnie International Water Association – IWA. W ostatniej dekadzie 
opracowano szereg modeli biokinetycznych (ASM2, ASM2d, ASM3, ASM3+Bio-P itp.), 
które znacznie poszerzają możliwości w porównaniu z ASM1, umożliwiając m.in. symulację 
procesów usuwania związków organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji i/lub biologicznego 
usuwania fosforu. Dokładny opis rozwoju tych modeli przedstawiono w pracy Mąkini [7], 
jednakże należy zwrócić uwagę, że wciąż opracowywane są nowe modele i/lub modyfikacje 
popularnych ASM. 

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się wykorzystaniu modeli i 
komputerowej symulacji do opisu czy też rozwoju nowych technologii i procesów m.in. 
deamonifikacja czy też anammox, (z ang. anaerobic ammonia oxidation) stosowanych w 
oczyszczaniu ścieków Ponadto podejmowane są też próby włączenia opisu różnych zjawisk 
do standardowych modeli osadu czynnego klasy ASM [8], tak aby można było za pomocą 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji zbadać scenariusze bardzo 
skomplikowane lub wręcz niemożliwe do wykonania w rzeczywistości. Dotyczy to m. in. 
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badanego przeze mnie opisu kinetyki procesu denitryfikacji bioreaktora ze złożem ruchomym 
MBBR (z ang. moving bed biofilm reactor)  oraz możliwości intensyfikacji heterotroficznej 
denitryfikacji w  technologii mikrobiologicznych ogniw paliwowych MFC (z ang. microbial 
fuel cells). W tych i wielu innych sytuacjach modelowanie matematyczne i komputerowa 
symulacja są jedynymi sposobami określenia kinetyki procesów biochemicznych, 
zrozumienia zachodzących przemian, rozpoznania nowych/towarzyszących zjawisk, 
wielkości emisji gazów cieplarnianych z laboratoryjnych, pilotowych, ale przede wszystkim z 
dużych kubaturowo obiektów w oczyszczalniach ścieków. Uwzględnienie produkcji energii z 
biogazu lub z MFC jako dodatkowych składników w modelach osadu czynnego prowadzi do 
konieczności wprowadzenia bardzo szczegółowego opisu zachodzących tam przemian, a tym 
samym do coraz większej złożoności tych modeli, co skutkuje większym zapotrzebowaniem 
na dane wejściowe. To z kolei oznacza wydłużenie badań symulacyjnych i zwiększenie ich 
kosztów, co jest jedną z najważniejszych barier w praktycznym stosowaniu symulacji 
komputerowej w komunalnych oczyszczalniach ścieków. 

Jednakże, w związku z widocznym postępem w zastosowaniu programów 
symulacyjnych (AQUASIM, SIMBA, WEST, BIOWIN, GPS-X itp.), perspektywy 
wykorzystania modelowania matematycznego w procesie wdrażania systemu wspomagania 
komputerowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego nie są już tylko odległą 
przyszłością [5, 9]. Posiadamy obecnie niezbędne narzędzia i doświadczenie, polegające na 
wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania oraz opomiarowania w tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, usprawniających procesy osadu czynnego. 

Obecnie modele matematyczne i wyniki symulacji komputerowych stanowią pomocne 
narzędzie porównawcze dla prognozowania różnych wariantów technologicznych pracy 
oczyszczalni oraz umożliwiają wyselekcjonowanie rozwiązań najkorzystniejszych [9, 10]. 
Przyszłość rozwiązań procesowych na oczyszczalniach ścieków stanowić będzie pełne 
wykorzystanie zaimplementowanych w programie komputerowym modeli matematycznych 
wraz z odpowiednim algorytmem sterowania procesami biochemicznymi, przebiegającymi w 
bioreaktorze osadu czynnego w zależności od ciągłych pomiarów on-line z wyznaczonych 
niezależnych punktów. Obecne rozwiązania stosowane w oczyszczalniach ścieków, 
zazwyczaj nie posiadają systemu sterowania opartego na modelu matematycznym. Głównie 
analizuje się oczyszczanie biologiczne wykonując pomiary tlenu rozpuszczonego, azotu 
amonowego oraz azotanów w wyznaczonych punktach bioreaktora i na tej podstawie steruje 
się napowietrzaniem, czy też dawkowaniem odczynników przeznaczonych do chemicznego 
strącania fosforanów, co pozwala na zwiększenie efektywność oczyszczania i znaczne 
obniżenie stałych kosztów eksploatacyjnych. Wprawdzie stale udoskonala się i/lub 
wprowadza na rynek nowoczesne sterowanie systemami osadu czynnego pod kątem 
efektywności energetycznej, to jednak pozostają procesy (m.in. nitryfikacja i związane z tym 
napowietrzanie) stanowiące nadal spore wyzwanie. Stąd, następnym krokiem powinno być 
wdrażanie zintegrowanego inteligentnego systemu wspomagania komputerowego sterowania 
procesami oczyszczania ścieków tzw. „Smart Process Control System”, które będzie 
swoistym połączeniem pomiarów zebranych on-line na dopływie/odpływie ścieków do/z 
oczyszczalni w czasie rzeczywistym z danymi w wybranych punktach komór osadu 
czynnego, w celu zapewnienia optymalnych warunków dla przebiegu biochemicznych 
procesów jednostkowych, takich jak nitryfikacja, denitryfikacja, czy podwyższona 
biologiczna defosfatacja.  

Realizacja tego celu wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy (z ang. „Human 
Expert”), jak i stosowania nowoczesnych narzędzi komputerowych, czy też urządzeń 
pomiarowych on-line monitorujących przebieg procesów. Wykorzystując odpowiednie 
modele matematyczne oraz programy symulacyjne, w relatywnie krótkim czasie można 
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uzyskać odpowiedź, czy i w jakim stopniu zmiana składu ścieków, parametrów 
technologicznych lub warunków środowiskowych wpłynie na sprawność procesu. Z tego 
powodu, programy symulacyjne znajdują obecnie powszechne zastosowanie, nie tylko na 
etapie projektowania obiektów oraz ich modernizacji, ale również do optymalizacji warunków 
pracy oczyszczalni już funkcjonujących. W tym celu nieustannie prowadzi się badania nad 
wykorzystaniem modelu matematycznego, który zaimplementowany na oczyszczalni mógłby 
stanowić nadrzędny system wspomagania komputerowego oczyszczania ścieków wraz z 
algorytmem tzw. „inteligentnego sterowania” procesami biochemicznymi przebiegającymi w 
zależności od aktualnych danych on-line zebranych z wyznaczonych punktów pomiarowych. 

W ujęciu tradycyjnym system predykcyjnej kontroli procesów oczyszczania ścieków 
metodą osadu czynnego współpracuje z przyrządami pomiarowymi w celu sterowania 
urządzeniami wykonawczymi (m.in. dmuchawami) bioreaktorów oczyszczalni. To 
rozwiązanie umożliwia efektywny przebieg procesów biologicznego usuwania związków 
organicznych, azotu i fosforu, zależne w dużym stopniu od ładunku dopływających ścieków 
do oczyszczalni oraz ilości substancji organicznej biodegradowalnej. Urządzenie analizuje 
oczyszczanie biologiczne wykonując pomiary tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego oraz 
azotanów i na tej podstawie steruje napowietrzaniem w części bioreaktorów związanych z 
nitryfikacją. Co więcej takie rozwiązanie pozwala pracować niezależnie lub być zintegrowany 
w sieci urządzeń procesowych danego obiektu. Zależnie od aplikacji, do sterowania można 
użyć danych z jednego lub nawet dwóch niezależnych punktów pomiarowych, co pozwala na 
dokładniejszą ocenę podatności ścieków na oczyszczanie biologiczne. Ponadto dane 
procesowe można wyświetlać i zarządzać nimi (m.in. w modelowaniu matematycznym) za 
pomocą oprogramowania Field Data Manager. 

 
4.3.1. Omówienie celu naukowego wykonanych prac 
 
Wykonany przegląd literatury pokazujący aktualny stan wiedzy w zakresie obecnego 

wykorzystania matematycznego modelowania i komputerowej symulacji w systemach osadu 
czynnego wskazuje, że ma istotne znaczenie dla funkcjonowania komunalnych oczyszczalni 
ścieków w kontekście zaostrzających się przepisów, dotyczących usuwania związków 
biogennych w ściekach oczyszczonych przy jednoczesnej wysokiej efektywności 
energetycznej tego typu obiektów. Ponadto modelowanie pozwala poszerzyć prace naukowo 
badawcze oraz praktyczne w zakresie optymalizacji jednostkowych procesów 
biochemicznych w systemach oczyszczania ścieków dla poprawy bilansu energetycznego i 
efektywności usuwania związków biogennych. Rosnąca świadomość tego faktu wśród 
naukowców, decydentów oraz eksploatatorów oczyszczalni ścieków w kraju i na świecie 
przyczyniła się do realizacji wielu prac badawczych związanych z tym tematem. Pomimo 
tego ciągle istnieje potrzeba odpowiedzi na pytanie o możliwości optymalnego wykorzystania 
źródła węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji w wielofazowym 
oczyszczaniu ścieków oraz poszukiwania skutecznych metod usuwania frakcji azotu 
organicznego, szczególnie w warunkach polskich, gdzie mamy niekorzystny stosunek C:N:P. 
Symulacja komputerowa wysokoefektywnych procesów oczyszczania ścieków wymaga 
opracowania nowych zasad stosowania matematycznych modeli i komputerowej symulacji w 
systemach osadu czynnego. Najważniejszym celem podjętych i prowadzonych przeze mnie 
prac badawczych,  zgłoszonych do osiągnięcia naukowego stopnia habilitacji, była poprawa 
jednostkowych procesów biochemicznych zarówno w konwencjonalnych systemach 
(denitryfikacja-nitryfikacja), jak również na drodze zaawansowanych technologii (m.in. 
MBBR, MFC) usuwania związków biogennych, w szczególności azotu, kluczowych dla 
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dalszego rozwoju nauki, wciąż nie do końca poznanych. Jego osiągnięcie wymagało realizacji 
następujących celów pomocniczych, odpowiadających kolejnym etapom badań: 

1) przeprowadzenia studiów teoretycznych i praktycznych podstaw jednostkowych 
procesów biochemicznych zachodzących w wielofazowym systemach osadu czynnego ze 
szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych źródeł węgla dla intensyfikacji procesu 
denitryfikacji oraz sposobu matematycznego opisu tych zjawisk w postaci modeli 
cząstkowych wprowadzonych do kompleksowego modelu ASM2d, MANTIS2 w celu 
modyfikacji oryginalnego modelu proponowanego przez IWA; 

2) weryfikacji uzyskanych wyników poprzez przeprowadzenie badań symulacyjnych 
zgodnie z opracowaną metodą zarówno w badaniach laboratoryjnych, pilotowych jak i w 
pełnej skali dot. zastosowania zaawansowanych modeli do optymalizacji, sterowania i 
diagnostyki komunalnych oczyszczalni ścieków 

3) określenia racjonalnego zakresu zastosowania modeli cząstkowych i/lub rozwinięcie 
a nawet modyfikacja kompleksowych modeli osadu czynnego (np. ASM1, ASM2, ASM2d, 
ASM3, MANTIS) ze szczególnym uwzględnieniem źródeł węgla dla optymalizacji 
denitryfikacji w kontekście porównania konwencjonalnych, mechaniczno-biologicznych 
procesów oczyszczania ścieków jak również nowych, wciąż rozwijanych technologii dla 
poprawy efektywności usuwania związków biogennych za pomocą intensyfikacji procesu 
denitryfikacji w zaawansowanych systemach m.in. bioreaktora ze złożem ruchomym MBBR ( 
z ang. moving bed biofilm reactor) oraz technologii mikrobiologicznych ogniw paliwowych 
MFC (z ang. microbial fuel cells) 

Mój autorski wkład w rozwój dyscypliny naukowej polega na określeniu zasad 
racjonalnej aplikacji modeli globalnych jak i cząstkowych zarówno w konwencjonalnych, jak 
również w nowych, wciąż rozwijanych w/w technologiach m.in. MBBR oraz MFC, w tym 
modeli opisujących bilans i efektywność energetyczną, w kompleksowym modelu 
oczyszczalni ścieków komunalnych na bazie ASM, tj. MANTIS2 podczas badań 
symulacyjnych wykonanych w specjalistycznych programach przeznaczonych do 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji (m. in. GPS-x, WEST oraz 
MatLab) dla wybranych oczyszczalni ścieków w Polsce. Zrealizowane badania własne mają 
charakter nowatorski, a sformułowane wnioski stanowią podstawę do racjonalnego 
planowania badań symulacyjnych zarówno na poziomie laboratoryjnym, pilotowym, jak i w 
pełnej skali technicznej w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Uzyskane wyniki 
pozwoliły na określenie zasad doboru modeli cząstkowych i ewentualnych ich modyfikacji 
przy pomocy specjalistycznego narzędzia Model Developer (do modyfikacji istniejących 
modeli lub tworzenia nowych m.in. GPS-x), zakresu ich uwzględnienia w modelu 
kompleksowym oczyszczalni oraz sposobu realizacji poszczególnych etapów badań 
symulacyjnych w zależności od wyznaczonego celu badań. 

Chociaż takie próby były podejmowane w przeszłości i na ich podstawie formułowano 
już pewne rekomendacje [11] czy też modyfikowano modele w zależności od wyników badań 
empirycznych, to jednak brak jest kompleksowych zaleceń odnośnie zasad modyfikowania 
poszczególnych etapów badań w celu ich uproszczenia lub nawet rezygnacji z części z nich, 
gdy jest to uzasadnione celem badań i specyficznymi uwarunkowaniami. Modyfikacje, które 
pod pewnymi warunkami mogą być zastosowane podczas badań symulacyjnych, zmniejszają 
ich czasochłonność i związany z nimi wysiłek organizacyjny. 
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4.3.3. Omówienie osiągniętych wyników 
 
W zależności od celu modelowania różne systemy oczyszczania ścieków (zarówno 

klasyczne technologie reaktora biologicznego przepływowego, czy też bardziej 
zaawansowane bioreaktora ze złożem ruchomym (z ang. MBBR) lub mikrobiologicznych 
ogniw paliwowych (z ang. MFC) itp., interakcje zachodzące pomiędzy nimi będą wyróżniane 
i opisywane z różną dokładnością za pomocą modeli cząstkowych. Najczęściej uwzględniane 
modele cząstkowe w klasycznym układzie oczyszczalni ścieków jest to: model hydrauliczny 
układu, model dopływu, model reaktora biologicznego, model sedymentacji oraz model 
przeróbki osadów. Opis ten może być uszczegółowiany i rozszerzany na kolejne w/w 
poziomy technologiczne oczyszczania ścieków w zależność od szczegółowego celu badań 
symulacyjnych. W ramach modelu reaktora biologicznego można wyróżnić m.in. model 
przemian biochemicznych, model temperaturowy, opisujący bilans ciepła dla reaktora, model 
hydrodynamiczny, model transferu tlenu, modele sterowania, diagnostyki i szereg innych [2, 
6, 12] (rys. 1). Każdy z wymienionych modeli cząstkowych ma obszerne podstawy 
teoretyczne, których dogłębne poznanie i zrozumienie jest niezbędne do jego efektywnej 
aplikacji w konkretnej rozwijanej technologii oczyszczania ścieków czy też kompleksowym 
modelu oczyszczalni. 

MODEL OF ACTIVATED SLUDGE SYSTEM

HYDRAULIC PROCESS MODEL

SEDIMENTATION/
CLARIFICATION

MODEL

WASTEWATER
CHARACTERIZATION

MODEL

REACTOR MODEL

H Y D R O D Y N A M IC  
M IX IN G  M O D E L

(e .g .  C S T R ,  p lu g  f lo w )

T E M P E R A T U R E  
M O D E L

O X Y G E N  
T R A N S F E R  

M O D E L

E n v i r o n m e n ta l  
c o n d i t io n s

 in  th e  r e a c to r
(e .g . D O ,  t e m p )

MODEL ASM

 
 

Rys. 1 Schemat opisujący model oczyszczalni ścieków jako sumę modeli cząstkowych 
opracowany przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania GPS-x do 

matematycznego modelowania i komputerowej symulacji  
                  (opracowanie własne na podstawie Mąkinia [7], Meijer [13]) 
 
Ad. 1. W ramach wykonanych przeze mnie studiów dotyczących aspektów 

modelowania matematycznego i komputerowej symulacji podjąłem się zarówno analizy 
podstaw teoretycznych jak i praktycznych najważniejszych modeli cząstkowych 
uwzględnianych w kompleksowych modelach osadu czynnego (z ang. ASM) takich jak: 
model hydrodynamiczny reaktora biologicznego, model temperaturowy, model sedymentacji 
w osadniku wtórnym oraz model transferu tlenu do osadu czynnego. W odniesieniu do opisu 
jednostkowych procesów biochemicznych (m. in. denitryfikacji-nitryfikacji oraz biologicznej 
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podwyższonej defosfatacji) zachodzących w osadzie czynnym. Analiza dotyczyła przyrostu i 
rozkładu różnych grup mikroorganizmów układów konwencjonalnych osadu czynnego oraz 
występujących w technologii MBBR czy też mikrobiologicznych ogniw paliwowych (z ang. 
MFC) – w tym procesów hydrolizy związków organicznych i związków azotu, gromadzenia 
produktów wewnątrzkomórkowych itp. 

Wyniki przeprowadzonych przez mnie badań wykazały, że prawidłowe odwzorowanie 
charakterystyki hydrodynamicznej reaktora biologicznego zwłaszcza pracującego w trybie 
wielofazowym (beztlenowym, anoksycznym, tlenowym) i różnych jego konfiguracjach ma 
podstawowe znaczenie dla uzyskiwanych wyników symulacji komputerowej. W tym celu 
przeprowadza się badania znacznikowe, nazywane także traserowymi przy użyciu np. 
rodaniny lub innego znacznika w obiekcie rzeczywistym, na podstawie których określa się 
hydrauliczny przepływ cieczy - typ reaktora. Tego typu badania prowadziłem w Oczyszczalni 
Ścieków w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Klimzowcu. Wyniki tych badań wykorzystano w 
kolejnych publikacjach (zał. 4, punkt I.B, poz. 1,4,5,7,8,9), wskazanych do osiągnięcia 
wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdziłem, że sposób opisu matematycznego, 
zwykle nie odpowiada modelowi reaktora idealnego o pełnym wymieszaniu lub o przepływie 
tłokowym, dlatego też na podstawie wyników badań hydraulicznych należy ustalić 
przybliżony sposób jego opisu w modelu. Na przykład, reaktor o przepływie tłokowym często 
opisuje się w modelu matematycznym jako układ kilku mniejszych reaktorów o pełnym 
wymieszaniu połączonych szeregowo. Jednocześnie wykorzystując dodatkowo technologię 
CFD (z ang. Computer Fluid Dynamic) można wykonać symulację dwuwymiarową (2D) i/lub 
trójwymiarową (3D) bioreaktora, aby ustalić w nim rozkład i szybkość usuwania badanych 
zanieczyszczań czy też wykryć martwe strefy. Tego typu badania były dodatkowo 
prowadzone w ramach projektu badawczego pt. „Wspomagana komputerowo optymalizacja 
procesu usuwania azotu w miejskich oczyszczalniach ścieków na przykładzie oczyszczalni 
Gdańsk-Wschód” MNiSW (N523 069 32/2871) przy współpracy z Katedrą Hydrauliki, 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przeprowadzone studia 
doświadczalne tego tematu wykazały, że badania hydrauliczne powinny być wykonane na 
początku badań symulacyjnych ponieważ ich wyniki determinują planowanie dalszych 
etapów badań w sposób uproszczony lub bardziej zaawansowany w zależności od 
zakładanych celów. Dzięki tym doświadczeniom powstała publikacja (zał. 4,  punkt I.B., poz. 
4), pt. „The process generation of WWTP models for optimization of activated sludge 
systems” opisująca metodologię w procesie tworzenia modelu kompleksowej oczyszczalni i 
ukazująca możliwości optymalizacji jednostkowych procesów biochemicznych dla poprawy 
usuwania związków biogennych i efektywności energetycznej w systemach osadu czynnego.  
Badania obejmowały wykonywane w skali laboratoryjnej konwencjonalnych testów 
szybkości denitryfikacji (z ang. NUR) oraz pomiarów szybkości uwalniania i poboru 
fosforanów w fazie anoksycznej/tlenowej (z ang. PRR-PURanox/PURaer). Do ich realizacji 
opracowano dokumentację, a następnie wybudowano specjalistyczne urządzenie badawcze do 
pomiaru szybkości procesów biochemicznych w komorach osadu czynnego, w postaci dwóch 
reaktorów nieprzepływowych o poj. 4 dm3, z systemem pomiaru i archiwizacji danych (zał. 4, 
punkt II.B.1., poz. 1). Kolejnym etapem było modelowanie matematyczne i komputerowa 
symulacja przy wyborze odpowiedniego modelu osadu czynnego z rodziny modeli ASM, 
który przedstawiony w formie macierzy Petersena, jest faktycznie zbiorem cząstkowych 
model biochemiczny opisujących szereg procesów. Mają one wpływ na ilość 
mikroorganizmów (przyrost, rozkład) obecnych w modelowanym układzie oraz dostępność 
różnych substratów (fermentacja, hydroliza). W opisie tych procesów szczególna rolę 
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odgrywa charakterystyka kinetyczna i stechiometryczna poszczególnych grup 
mikroorganizmów, przemian związków organicznych, które stanowią źródło substancji 
odżywczych oraz gromadzenie produktów wewnątrzkomórkowych. Ograniczona dostępność 
składników odżywczych oraz czynników wzrostu, takich jak np. aminokwasy i witaminy, 
może limitować wzrost mikroorganizmów, nawet przy wystarczającej dostępności związków 
węgla i źródeł energii. Mikroorganizmy mogą pozyskiwać związki węgla z materiału 
organicznego dostępnego w ściekach (heterotrofy) lub z tlenku węgla (IV) (autotrofy). 
Źródłem energii dla większości mikroorganizmów w osadzie czynnym są przemiany 
chemiczne o charakterze utleniająco-redukcyjnym, w których donorem i akceptorem 
elektronów mogą być zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne. Przeprowadzone 
studia tematu wykazały, że bardzo złożone jest zjawisko gromadzenia produktów wewnątrz 
komórek bakteryjnych, a mechanizmy tym sterujące są trudne do precyzyjnego określenia ze 
względu na m.in. różnorodność związków organicznych mogących stanowić pożywkę dla 
bakterii heterotroficznych. Powszechnie uważa się, że gromadzenie związków organicznych 
w postaci polimerów jest głównym mechanizmem odpowiedzialnym za usuwanie ze ścieków 
łatwo przyswajalnych związków węgla. Uzyskane przez mnie wyniki pokazały, że istniejące 
liczne modele osadu czynnego (ASM1, ASM2, ASM2d, ASM3) i ich modyfikacje opisują 
procesy usuwania związków węgla, azotu i fosforu w sposób bardzo zróżnicowany. Pozwala 
to na wybór takiego modelu biochemicznego, który jest najlepiej dopasowany do celu badań, 
przy uwzględnieniu ogólnej zasady, że stosuje się najprostszy z modeli matematycznych 
umożliwiający osiągnięcie zakładanych celów. Z uwagi, że badania symulacyjne ze złożonym 
modelem biokinetycznym oczyszczalni ścieków wybrano ASM2d (Activated Sludge Model 
No. 2d) wykonano zgodnie z wytycznymi GMP (z ang. Good Modelling Practice) [14]. Do 
kalibracji i weryfikacji modelu wykorzystano wyniki 4-dobowych pomiarów ciągłych w 
bioreaktorze w skali technicznej pracujący w systemie MUCT/ Bardenpho w Oczyszczalni 
Ścieków w Gdańsku i Słupsku oraz wyniki pomiarów szybkości podstawowych procesów 
biochemicznych (nitryfikacja, denitryfikacja, uwalnianie i pobór fosforanów) w warunkach 
laboratoryjnych. Oba analizowane układy (bioreaktor w skali technicznej oraz laboratoryjne 
reaktory nieprzepływowe) porównano przy wykorzystaniu modelu ASM2d natomiast 
kompleksowy model oczyszczalni ścieków zbudowano za pomocą modelu MANTIS2. Do 
komputerowej symulacji wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie GPS-x wersja 6.4 
kanadyjskiej firmy Hydromantis, która jest liderem w tej branży. Przykład procesu tworzenia 
kompleksowego modelu oczyszczalni ścieków w programie GPS-X zaprezentowano na rys. 
2. 
 

 
Rys. 2. Przykład procesu tworzenia kompleksowego modelu oczyszczalni ścieków w 
programie GPS-X ver. 6.4. (Hydromantis, Kanada) 
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Przeprowadzone badania w programie GPS-X ver. 6.4. (Hydromantis, Kanada) procesu 
tworzenia kompleksowego modelu oczyszczalni ścieków wraz z jej optymalizacją w pełni 
potwierdziły możliwość uzyskania bardzo wysokiej efektywności usuwania związków azotu i 
fosforu w przepływowych komorach osadu czynnego w obu systemach MUCT/ Bardenpho. 
W trakcie wykonanych badań symulacyjnych ułożono szereg scenariuszy na skalibrowanym i 
walidowanym modelu ASM2d/MANTIS2 przy różnych temperaturach w okresie wysokich 
(ok. 20 oC), jaki i niskich (ok. 11 oC). Optymalizując m.in. napowietrzanie, recyrkulację 
wewnętrzną czy też zużycie energii wykazano, że stężenie azotu amonowego i azotanowego 
w ściekach odpływających z obu oczyszczalni kształtowało się na stabilnym poziomie od 
wartości śladowych (poniżej 0,1 mg N/dm3) do kilku mg N/dm3, a efektywność usuwania 
azotu przekraczała 90%, przy możliwości oszczędności energii elektrycznej. Ponadto 
wykazano, że pomimo użycia kompleksowego modelu nowej generacji MANTIS2 do 
budowy kompletnej oczyszczalni ścieków (a nie tylko części biologicznej jak w modelach 
ASM), część dot. osadników musi być modelowana indywidualnie. Proces sedymentacji 
osadu czynnego zachodzącego w osadniku powinien być warunkowany celem do jakiego 
model ma być zastosowany. Opis ten może obejmować tylko proces sedymentacji, rozumiany 
jako zjawisko fizyczne i przedstawiany bardziej lub mniej dokładnie, albo uwzględniać także 
szczegóły konstrukcyjne osadnika, czynniki zewnętrzne (temperatura, ciśnienie), a nawet 
procesy biochemiczne zachodzące w osadniku (tzw. osadniki reaktywne). Powszechnie 
przyjęty sposób opisu procesu sedymentacji opiera się na teorii strumieni masy 
zapoczątkowanej przez Kynch’a i rozwijanej w kolejnych latach [15]. Zgodnie z tą teorią 
osadnik jest opisany za pomocą oddzielnego modelu (tzw. Simple 1D jest dzielony na szereg 
warstw (najczęściej 10) i dla każdej warstwy oddzielnie sporządzany jest bilans masy w 
oparciu o teorię strumieni masy. W większości przypadków budowy kompleksowych modeli 
oczyszczalni ścieków opis jednowymiarowy (Simple 1D) procesu sedymentacji w osadniku 
wtórnym jest wystarczający i, poza szczególnymi przypadkami, nie ma konieczności 
stosowania modeli osadników reaktywnych, czy też bardziej skomplikowanych 2D lub 3D. 
Wnioski z wyżej przedstawionych badań oraz zdobyte przez mnie doświadczenia w 
prowadzeniu komputerowej symulacji ukierunkowały moją dalszą działalność 
naukowobadawczą na tematykę zwiększenia efektywności procesów biochemicznych w 
komunalnych oczyszczalniach ścieków poprzez realizację projektu finansowanego z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach poddziałania 1.3.1 pt. 
„Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków” (INCAS), w którym byłem wykonawcą zadania 1 - badania kinetyczne (zał. 4, 
punkt II.J.1., poz. 3 oraz punkt II.J.2., poz. 6). Badania wykonano dodatkowo przy 
współpracy z WERF (z ang. Water Environment Research Foundation) w ramach programu 
„Nutrient Removal Challenge”, gdzie już w 2012 r. powstała publikacja (zał. 4,  punkt I.B., 
poz. 1) na podstawie pierwszych wyników badań, które przeprowadzono w skali technicznej 
na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku. Badania 
obejmowały wykonywane w skali laboratoryjnej konwencjonalne testy szybkości 
denitryfikacji (NUR) oraz pomiary szybkości denitryfikacji w trakcie anoksycznego poboru 
fosforanów, do których użyto specjalistyczne urządzenie badawcze do pomiaru szybkości 
procesów biochemicznych w komorach osadu czynnego (zał. 4, punkt II.B.1., poz. 1). Do 
badań wykorzystano różne źródła węgla: konwencjonalne (ścieki komunalne i methanol) oraz 
alternatywne (ścieki przemysłowe z gorzelni, browaru oraz przetwórstwa ryb). 
Przeprowadzono serie badań w skali laboratoryjnej z dozowaniem wybranego źródła węgla 
podczas których wykonano konwencjonalne pomiary szybkości procesu denitryfikacji (NUR) 
oraz pomiary w testach dwufazowych uwalniania i anoksycznego poboru fosforanów (PRR i 
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PUR). Wyznaczano także współczynnik przyrostu osadu w oparciu o pomiary szybkości 
poboru tlenu (OUR). W drugim etapie wykonano badania adaptacji osadu do metanolu w 
reaktorze laboratoryjnym (układ A2/O) o objętości całkowitej 27 dm3 ustawionym na terenie 
oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku. Wyniki doświadczeń laboratoryjnych potwierdziły, że 
wykorzystane w badaniach ścieki przemysłowe z gorzelni, browaru i zakładu przetwórstwa 
rybnego można zastosować jako alternatywne źródło węgla dla poprawy efektywności 
procesu denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków. W trakcie 
konwencjonalnych pomiarów szybkości denitryfikacji w reaktorze nieprzepływowym, ze 
ściekami przemysłowymi jako źródłem węgla, były obserwowane pojedyncze szybkości 
procesu w zakresie od 2,4 do 6,0 g N/(kg smo·h). Wartości te są wyższe w porównaniu do 
wyników uzyskiwanych bez dodatkowego źródła węgla i zbliżone do rezultatów badań przy 
wykorzystaniu łatworozkładalnej frakcji ChZT zawartej w ściekach komunalnych po 
oczyszczaniu mechanicznym. Kiedy szybkość denitryfikacji była mierzona w warunkach 
anoksycznych po fazie beztlenowej, dodatek ścieków przemysłowych powodował zwykle 
wzrost wartości NUR w porównaniu do testów ze ściekami komunalnymi i metanolem. 
Jednocześnie nie zaobserwowano wyraźnego, negatywnego wpływu na proces anoksycznego 
poboru fosforanów. 
W doświadczeniach z metanolem jako dodatkowym źródłem węgla, szybkości denitryfikacji 
(pomiar konwencjonalny) z osadem niezaadaptowanym były bardzo niskie i wahały się w 
granicach 1,4-1,6 g N/(kg smo·h). Dopiero po okresie dwóch tygodni adaptacji osadu w 
laboratoryjnym układzie przepływowym A2/O, wartości NUR ustabilizowały się na poziomie 
ponad 4.0 g N/(kg smo·h). Po zaprzestaniu dozowania metanolu, szybkość denitryfikacji 
zaczęła stopniowo spadać i po czterech tygodniach osiągnęła wartość około 2.5 g N/(kg 
smo·h). 
Stopień biologiczny realizowany był w wielofazowym procesie osadu czynnego, ze 
zintegrowanym usuwaniem zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu i fosforu, w 
reaktorze biologicznym MUCT, charakteryzującym się sterowanymi automatycznie, 
zmiennymi warunkami tlenowymi środowiska w bioreaktorze. W związku z możliwością 
dozowania zewnętrznego źródła węgla do strefy anoksycznej w celu intensyfikacji procesu 
denitryfikacji, do modelu ASM2d wprowadzono dwie modyfikacje w odniesieniu do wzrostu 
bakterii fosforowych polegające na uwzględnieniu nowej, łatworozkładalnej frakcji 
organicznej oraz modelowaniu tlenowego i anoksycznego wzrostu bakterii fosforowych z 
wykorzystaniem rozpuszczonych związków łatworozkładalnych. Zmodyfikowany model 
ASM2d został zweryfikowany w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych z etanolem jako 
zewnętrznym źródłem węgla (konwencjonalny pomiar szybkości denitryfikacji oraz pomiar 
szybkości tego procesu w trakcie atoksycznego poboru fosforanów). W odniesieniu do 
przełomowych odkryć, które zostały opisane w publikacji WER (zał. 4,  punkt IB, poz. 1), 
Water Environment Research Foundation uwzględnił nowy model osadu czynnego dla 
systemu zintegrowanego usuwania azotu i fosforu z dozowaniem zewnętrznego źródła węgla, 
w postaci „Modułu Zewnętrznego Źródła Węgla, jako rozszerzenie Modelu Osadu Czynnego 
nr 2d (Activated Sludge Model No. 2d (ASM2d)”. Ponadto realizując ten projekt można 
wyróżnić kilka innych ważniejszych osiągnięć: 
1) W celu realizacji badań w skali technicznej opracowano dokumentację techniczną, a 
następnie wybudowano stację dozowania zewnętrznego źródła węgla, w postaci mobilnej, 
kontenerowej stacji o pojemności 2 m3, przystosowaną do dawkowania produktów 
łatwopalnych (zał. 4, punkt II.B.2., poz. 3). Stacja ta zdobyła wyróżnienie w konkursie 
INNOWACJE 2012 na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „TECHNICON – 
INNOWACJE”, Gdańsk, 2012 r. (Zał. 4, punkt II.K.2., poz. 1). 
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2) W odniesieniu do badań oczyszczania odcieków z gospodarki osadowej zastosowano tak 
skalę pilotową - testy w reaktorach SBR o pojemności 4 i 10 dm3, jak i techniczną - 
doświadczenia realizowane w reaktorach SBR o pojemności 4 m3 (oczyszczalnia w Słupsku) i 
7 m3 (oczyszczalnia w Gdańsku) (zał. 4, punkt II.B.1., poz 1 i 3) 
3) Uzyskane wyniki badań kinetycznych w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej w 
pełni potwierdziły możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł węgla organicznego, w 
postaci produktów odpadowych z destylacji spirytusu, jako substancji wspomagających 
proces denitryfikacji w komorach osadu czynnego głównego ciągu oczyszczania, jak i 
usuwania azotu w bocznikowych systemach oczyszczania wód posadowych. 
4) W oparciu o wyniki wykonanych badań przygotowano także zgłoszenie patentowe nr 
P.403354 „Środek do wspomagania procesu denitryfikacji ścieków w oczyszczalniach 
komunalnych w warunkach utrzymywania się stabilnych niskich temperatur otoczenia”, a 
proponowane rozwiązania zostały wdrożone w oczyszczalni „Ruptawa” w Jastrzębiu Zdrój 
(zał. 4, punkt II.C.2., poz. 1-2). 
5) Uzyskane w tym projekcie wyniki zostały przedstawione w licznych publikacjach, w tym 
w czasopismach posiadających IF (zał. 4, punkt II.B.1., poz. 1). Były one także prezentowane 
na kilku renomowanych konferencjach międzynarodowych (zał. 4, punkt III.B.1., poz. 11, 12, 
14-16,18, 20, 21). 
 
Ad. 2 Sposób aplikacji modeli cząstkowych w modelu kompleksowym oraz sposób 
prowadzenia badań symulacyjnych, oprócz rozbudowanych podstaw teoretycznych, musi 
uwzględniać także bezpośrednie odniesienie do praktycznych aspektów badań. 
Doświadczenia zgromadzone przez mnie w ciągu wielu lat prowadzenia badań 
symulacyjnych w miejskich oczyszczalniach ścieków oraz wnioski formułowane przez 
różnych autorów w literaturze tematu wskazują, że założony cel badań powinien 
determinować granice badanego systemu, wymaganą dokładność modelu oraz planowany 
zakres badań symulacyjnych. Pewne modyfikacje etapów badań symulacyjnych są możliwe 
bez pogorszenia wyników symulacji, jednak muszą one być przewidziane już na etapie 
planowania. Podejmowanie takich decyzji na etapie realizacji badań powinno być dobrze 
przemyślane i merytorycznie uzasadnione, i nigdy nie powinno być wynikiem presji czasu, 
nadmiernie rosnących kosztów badań lub chwilowych trudności organizacyjnych 
spowodowanych niewłaściwym planowaniem badań [16, 17]. 
Modyfikacje takie można określić jako „optymalizację zakresu badań symulacyjnych dla 
osiągnięcia zamierzonego celu i przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z możliwości 
finansowych i organizacyjnych” i nie należy tego rozumieć jako dowolną rezygnację z 
wykonywania wymaganych czynności pod wpływem trudności pojawiających się podczas 
prowadzenia badań. Obserwacje z moich własnych doświadczeń wykazały, że możliwości 
modyfikacji typowego toku prowadzenia badań symulacyjnych zwykle idą w dwóch 
kierunkach: ograniczenia ilości potrzebnych danych i uproszczenia procedury kalibracji i 
walidacji modelu. Stąd, ilość danych potrzebnych do prowadzenia symulacji można w 
znacznym stopniu ograniczyć już na etapie planowania badań. Podstawowe znaczenie ma w 
takim przypadku zakres prowadzonych badań symulacyjnych, czyli granice modelowanego 
systemu. Przedmiotem badań powinny być tylko te obiekty i procesy, które są niezbędne z 
punktu widzenia wyznaczonego celu. Uwzględnianie w modelu zbyt wielu składników i 
modeli cząstkowych zwiększa koszty pozyskania danych potrzebnych dla kalibracji i 
walidacji modelu i zmniejsza relatywne znaczenie każdego uwzględnianego czynnika. 
Prowadzi to także do zwiększenia kosztów badań symulacyjnych i zmniejsza użyteczność 
samego modelu [18]. Podobnie, wymagana dokładność modelu nie jest pojęciem 
bezwzględnym i jest uzależniona od jego zastosowania. Zdarza się, że do rozwiązania 
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stosunkowo prostego problemu eksploatacyjnego w oczyszczalni wykorzystuje się 
nadmiernie skomplikowany model symulacyjny, który wymaga dużej ilości szczegółowych 
danych wejściowych. Powoduje to, że relacja nakładu czasu i środków poniesionych na 
prowadzenie badań symulacyjnych do uzyskiwanych efektów jest wyraźnie niekorzystna, a 
potencjalne możliwości efektywnego wykorzystania wyników symulacji są ograniczone. 
Mniejsza dokładność modelu nie oznacza rezygnacji z konieczności identyfikacji i eliminacji 
ewentualnych błędów systemowych zgodnie z procedurą przedstawioną na rys. 3. 

 Określenie celu badań 

Zbieranie wyników rutynowych 
pomiarów 

1. Określenie celu badań 

2. Zbieranie danych i 
wybór modelu 

3. Kontrola jakości danych 

4. Ocena struktury modelu 
oraz planowanie badań 
symulacyjnych 
(kalibracji i weryfikacji 
modelu) 

5. Zbieranie danych do 
badań symulacyjnych 

6. Kalibracja i weryfikacja 
modelu 

7. Badania symulacyjne i 
ocena osiągniętych 
wyników 

Schemat 
oczyszczalni 

Wstępne określenie struktury modelu 

Ocena istniejącej bazy danych 
(ocena pod względem braków i wiarygodności wyników) 

Uzupełnienie bazy danych 
(dodatkowe pomiary w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych) 

Sprawdzenie jakości danych 
(bilanse masy, ocean wiarygodności pomiarów, ...) 

Opracowanie modelu hydraulicznego 
(struktura modelu, badania traserowe) 

Wstępne symulacje 
(stan ustalony, próbki średniodobowe, analiza wrażliwości) 

Planowanie monitoringu pracy oczyszczalni 
(czas trwania, częstotliwość, zakres parametrów) 
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ramach monitoringu 
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określenia parametrów modelu 
(np. charakterystyka dopływu) 
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Rys. 3. Schemat badań symulacyjnych według wytycznych HSG [19] (na bazie Langergraber 
i in. Mąkinia [7], Rieger i in.[20]) 
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Praktyka prowadzenia badań symulacyjnych pokazuje, że kalibracja i walidacja modelu 
wymagają największej ilości danych i ten etap badań symulacyjnych ma największy potencjał 
do wprowadzania racjonalnych i uzasadnionych modyfikacji zmierzających do ich 
uproszczenia. Pomimo, że te etapy badań są sformalizowane w ramach tzw. „protokołów 
kalibracyjnych”, to szczegółowy zakres i przebieg kalibracji modelu zawsze jest uzależniony 
od konkretnego celu badań symulacyjnych oraz specyficznych uwarunkowań. Na przykład, 
kalibracja może zostać znacząco uproszczona w przypadku stosowania symulacji do tylko 
celów porównawczych, do określenia „kierunkowych” skutków wprowadzanych zmian, do 
szkolenia obsługi, do opracowania procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych lub przy 
weryfikacji rozwiązań projektowych na etapie koncepcji. Uzyskane przez mnie wyniki 
pokazują, że modyfikacje wprowadzane na poszczególnych etapach badań symulacyjnych 
mogą przyjąć postać: 
− ograniczenia zakresu uwzględnionych procesów (modeli cząstkowych), 
− zastosowania najprostszego modelu biochemicznego, który zapewnia osiągnięcie 
założonego celu badań, 
− wybór model dopływu odpowiadający zakresowi posiadanych danych o składzie ścieków 
i minimalizującego potrzebę badań dodatkowych, wykorzystania danych historycznych 
rutynowo gromadzonych w oczyszczalni ścieków przy równoczesnej intensyfikacji kontroli 
analitycznej procesów zachodzących w oczyszczalni z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem badań symulacyjnych, 
− ograniczenie zakresu badań składu biomasy i parametrów biomasy w reaktorze 
wykonywanych przed przeprowadzeniem wstępnych symulacji, 
− zastosowanie takiej procedury kalibracji modelu, która pozwoli wykorzystać jak najwięcej 
już posiadanych danych, 
− rezygnacja z kalibracji dynamicznej, jeżeli jest to uzasadnione celem badań, 
− rezygnacja z kalibracji hydrodynamicznej układu lub przeprowadzenie tylko weryfikacji 
jego właściwości hydraulicznych, jeżeli badany obiekt ma prosty schemat hydrauliczny, 
− wyznaczenie prędkość sedymentacji osadu w oparciu o wartość indeksu osadu, zamiast 
przeprowadzania testów kolumnowych. 
 
Modyfikacje mające na celu uproszczenie poszczególnych etapów badań, które w pewnych 
okolicznościach mogą być dopuszczalne w procesie prowadzenia badań symulacyjnych wraz 
z wynikającymi z nich korzyściami i możliwymi zagrożeniami przedstawiłem w załączonych 
publikacjach (zał. 4,  punkt IB, poz. 7,8,9). Zebrane w trakcie studiów doktoranckich w latach 
2007-2009 doświadczenie, kiedy to uczestniczyłem w realizacji projektu badawczego pt. 
„Wspomagana komputerowo optymalizacja procesu usuwania azotu w miejskich 
oczyszczalniach ścieków na przykładzie oczyszczalni „Gdańsk-Wschód” (zał. 4, punkt II.J.1., 
poz. 2), pozwoliło na dalsze prace badawcze realizowane po ukończeniu doktoratu. 
Zasadnicza część prac badawczych związana była z opracowaniem dwóch modeli 
komputerowych dla bioreaktorów tej oczyszczalni: hydrodynamiczny komory tlenowej 
bioreaktora z osadem czynnym (początkowo system MUCT w oczyszczalni ścieków Gdańsk-
Wschód) oraz biokinetycznym ASM2d (Activated Sludge Model No. 2d) w programie GPS-
X ver. 5.0.2 (Hydromantis, Kanada). W celu wyznaczenia podstawowych parametrów 
przepływu dla pierwszego modelu wykonano badania traserowe oraz pomiary natężenia 
przepływu na wlocie do bioreaktora. Dodatkowo wykorzystano wyniki oznaczeń stężeń 
wybranych wskaźników w wybranych punktach bioreaktora. Do kalibracji i walidacji 
drugiego modelu wykorzystano wyniki uzyskane w trakcie 4-dobowych pomiarów ciągłych w 
bioreaktorze MUCT oraz wyniki pomiarów szybkości nitryfikacji, denitryfikacji, uwalniania i 
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poboru fosforanów w warunkach laboratoryjnych. W trakcie badań w 2012 roku na podstawie 
wyżej omówionych prac badawczych można było do modelu ASM2d wprowadzić dwie 
modyfikacje, wynikające z dozowania zewnętrznego źródła węgla do strefy/komory 
anoksycznej w celu poprawy procesów usuwania związków biogennych w bioreaktorach 
MUCT na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Dotyczyły one wzrostu bakterii 
fosforowych na nowej, łatworozkładalnej frakcji organicznej oraz modelowaniu tlenowego i 
anoksycznego wzrostu bakterii fosforowych z wykorzystaniem rozpuszczonych związków 
łatworozkładalnych co zostało opisane i przedstawione na rys. 3 w publikacji (zał. 4,  punkt 
I.B., poz. 1).  
Sformułowane przez mnie zasady aplikacji modeli cząstkowych w modelu kompleksowym 
oczyszczalni ścieków, mające na celu uproszczenie badań symulacyjnych, umożliwiają 
wykorzystanie symulacji komputerowej jako efektywnego narzędzia w praktyce 
eksploatacyjnej i projektowej. Zasady te zostały przez mnie praktycznie zweryfikowane 
podczas badań symulacyjnych prowadzonych w 3 etapach dotyczących 3 oczyszczalniach 
ścieków: jednej oczyszczalni tzw. „wzorcowej” („Wschód” w Gdańsku, która była wcześniej 
przedmiotem badań i modelowana (zał. 4,  punkt I.B., poz. 1), w tym przypadku stanowiła 
model wirtualny – do testowania różnych scenariuszy i ich potwierdzenia w dalszych 
badaniach w rzeczywistości) i dwóch innych obiektach rzeczywistych (komunalnych 
oczyszczalniach ścieków w Gdyni i w Klimzowcu). Dopasowanie modelu matematycznego 
wykonano z wykorzystaniem niezbędnych pomiarów i danych pochodzących z oczyszczalni 
ścieków w Gdańsku. Tak skalibrowany model następnie został wraz z identycznymi 
wartościami parametrów, zaimplementowany podczas symulacji numerycznych w 
odniesieniu do oczyszczalni ścieków w Gdyni i Klimzowcu. Ze względu na podobny 
charakter oczyszczalni i ścieków dopływających wyniki symulacji numerycznej w obu 
badanych obiektach były zbliżone z badaniami uzyskanymi bezpośrednio w pomiarach 
analitycznych i modelowych w Gdańsku. Wszystkie badania zakończyły się osiągnięciem 
wyznaczonych celów, jednak w każdym z opisanych przypadków plan badań symulacyjnych 
był odpowiednio modyfikowany pod kątem wyznaczonego celu badań, zgodnie z 
opracowanymi przez mnie zasadami aplikacji modeli cząstkowych. Niewielkie rozbieżności 
tak skalibrowanego modelu ze względu np. na system w jakim prowadzone jest oczyszczanie 
ścieków, wielkości geometryczne poszczególnych faz komór osadu czynnego, czy też 
warunki klimatyczne, były indywidualnie rozpatrywane dla danego przypadku i ewentualnie 
niwelowane w procesie modelowania. Różnice w planach badań opracowanych dla 
poszczególnych oczyszczalni przedstawiały się następująco: 

a) W przypadku badań prowadzonych na modelu oczyszczalni ”wzorcowej” Gdańsk-
Wschód pominięto etap kalibracji i walidacji modelu, ponieważ przedmiotem badań 
symulacyjnych był szczegółowo opisany obiekt podczas wcześniejszych kampanii 
badawczych w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej (jako model wirtualny, 
który jednak nie istniał w rzeczywistości, ale opierał się na bazie historycznych 
danych i modelu ASM2d bioreaktora oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód, tym 
samym był dobrym punktem odniesienia dla ponownej rekalibracji modelu w 
kompleksowym modelu całej oczyszczalni MANTIS2). 

b)  Do badań symulacyjnych w oczyszczalni ścieków w Gdyni wykorzystano model 
ASM2d, który już był używany w przeszłości na oczyszczalni Gdańsk-Wschód jako 
model referencyjny. Pozwoliło to na znaczące uproszczenie kalibracji modelu, 
ograniczając ten etap badań symulacyjnych do sprawdzenia poprawności działania 
modelu kompleksowego i przeprowadzenia jedynie weryfikacji parametrów modelu i 
ewentualnej tzw. re-kalibracji cząstkowego modelu biochemicznego reaktora 
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biologicznego typu Carrousel działającego w systemie JHB z symultaniczna 
denitryfikacją-nitryfikacją w programie symulacyjnym GPS-x. 

c)  Badania wykonane w oczyszczalni ścieków w Klimzowcu były najbardziej 
kompleksowe i uwzględniały wszystkie istotne etapy badań symulacyjnych na 
podstawie wcześniejszych w/w doświadczeń w poprzednich oczyszczalniach ścieków 
oraz określone w uniwersalnym protokole kalibracyjnym GMP. W modelu 
uwzględniono kompleksowy opis ścieków dopływających/odpływających 
jednostkowych procesów biochemicznych w procesie wielofazowego osadu czynnego. 
W tym przypadku model całościowy oczyszczalni ścieków w Klimzowcu został 
wygenerowany za pomocą programu WEST i zaimplementowany do systemu 
sterowania za pomocą modeli cząsteczkowych opisanych za pomocą programu 
MATHLAB. 

 
Szczegóły przeprowadzonych przez mnie badań zawierają załączone publikacje wchodzące w 
skład osiągnięcia naukowego (zał. 4,  punkt I.B., poz. 7,8,9), a syntetyczny opis uzyskanych 
wyników przedstawiono poniżej. 
 
Ad. 2a) Celem moich badań symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu 
wzorcowej oczyszczalni ścieków było pokazanie potencjalnych możliwości ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń w postaci substancji biogennych (N,P) w miejskich oczyszczalniach 
ścieków przy równoczesnej poprawie bilansu energetycznego oczyszczalni. Badaną 
oczyszczalnię ścieków skonfigurowałem zgodnie ze wzorcowym modelem oczyszczalni w 
Gdańsku zbudowanym na bazie skalibrowanego i walidowanego modelu bioreaktora MUCT 
w ASM2d, uwzględniając kilka drobnych modyfikacji z powodów praktycznych 
warunkujących dostosowanie parametrów modelu i jego kalibracji do MANTIS2. Jako 
czynniki wpływające na wielkość emisji biogenów (zwłaszcza azotu) i bilans energetyczny 
oczyszczalni wybrałem: stężenie tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej reaktora, 
recyrkulację osadu, temperaturę procesu, wiek osadu, dostępność substratu organicznego w 
dopływie wyrażoną jako związki zawiesinowe i koloidalne. Bilans energetyczny uwzględniał 
zapotrzebowanie energii na pompowanie, napowietrzanie i mieszanie osadu czynnego, 
przeróbkę osadu wraz z jego podgrzewanie, a także odzysk energii z biogazu wytwarzanego 
podczas beztlenowej fermentacji osadu. Opracowany przeze mnie model bazował na modelu 
„Mantis2” wchodzącym w skład programu GPS-x v.6.4 uzupełnionych o moduł produkcji 
biogazów oparty na modelach UCTADM1. Szczegółowy opis oczyszczalni, 
przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników przedstawiłem w załączonej publikacji (zał. 
4,  punkt I.B., poz. 7), wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego. Wyniki badań pokazały, 
że spośród badanych czynników stężenie tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej reaktora ma 
decydujący wpływ na wielkość na ilość usuwanych substancji biogennych. Przy stężeniu 
tlenu na poziomie co ok. 1,0-1.5 gO2/m3, szybkość jednostkowych procesów biochemicznych 
(nitryfikacja-denitryfikacja) w reaktorze utrzymywała się na niezmiennym poziomie nie 
przekraczającym 10 g N/m3. Zmniejszenie stężenia tlenu poniżej tej wartości powodowało 
gwałtowny wzrost produkcji N2O i CH4 w reaktorze (dane uzyskane podczas symulacji, ale 
nie publikowane). Z drugiej strony zwiększone stężenie tlenu zwiększało zapotrzebowanie 
energii na napowietrzanie osadu czynnego, przy niemal niezmiennej produkcji biogazu z 
osadu, co pogarszało bilans energetyczny oczyszczalni (zużycie energii nawet o 25% 
wyższe). Efekt ten był obserwowany zarówno dla niższej (10˚C) w warunkach zimowych, jak 
i wyższej (20˚C) temperatury procesu w warunkach letnich, chociaż przy niższej temperaturze 
nadwyżka energii w ogólnym bilansie oczyszczalni była niższa. Badania pokazały, że 
istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość usuwania związków biogennych w postaci 
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azotu jest dostępność substratu organicznego dla procesu heterotroficznej denitryfikacji. 
Niedobór tych związków wyrażający się wartością stosunku ChZT:Nog.<10 skutkuje 
zwiększoną ilością azotu w odpływie, ale nie ma istotnego wpływu na ogólny bilans 
energetyczny oczyszczalni. Wiek osadu, który jest wyznacznikiem biologicznej aktywności 
biomasy osadu czynnego, ma wpływ głównie na bilans energetyczny oczyszczalni. 
Zwiększanie jego wartości ponad typowy poziom 16-24 d zwiększa mineralizację osadu 
czynnego i wpływa wyraźnie negatywnie na wielkość produkcji biogazu w procesie 
fermentacji metanowej osadów. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny potencjał 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji do poprawy bilansu energetycznego 
oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczań biogennych występujący w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków wykorzystujących technologie osadu czynnego. 
 
Ad. 2b) W kolejnej publikacji (zał. 4,  punkt I.B., poz. 8, 9) wchodzącej w skład dzieła mając 
skalibrowany i poprawnie walidowany model ASM2d na przykładzie oczyszczalni ścieków w 
Gdańsku rozszerzono badania. Na tej podstawie w 2014 r. zbudowano w platformie GPS-x 
ver. 5.02 model oczyszczalni ścieków w Gdyni (układ JHB) oraz wykonano dodatkowo 
niezbędne pomiary szybkości nitryfikacji, denitryfikacji, uwalniania i poboru fosforanów w 
warunkach laboratoryjnych. Ponadto dla weryfikacji modelu przeprowadzono kompleksowo 
badania traserowe z rodaminą i pomiary natężenia przepływu na wlocie do bioreaktora w 
2016 roku. Dodatkowo jak w przypadku poprzednich oczyszczalni ścieków wykorzystano 
wyniki oznaczeń stężeń wybranych wskaźników (m.in. ChZT, NO3, NH4, PO4)w 
wyznaczonych punktach bioreaktora typu Carrousel działającego w systemie JHB z 
symultaniczna denitryfikacją-nitryfikacją, niezbędnych w programie symulacyjnym GPS-x, 
aby określić ilość i stopień rozproszenia zanieczyszczeń. Niestety okazało się, że stężenie 
azotu ogólnego w tych ściekach w sposób znaczący przekraczało wartość dopuszczalną, i 
wynosiło średnio 14,1 g N/m3 (udział azotu organicznego stanowił ok. 25%). Po 
przeprowadzonej modernizacji (układ JHB z końcową symultaniczną denitryfikacją w 
systemie CAROUSELL, przy znaczącym wzroście objętości komór osadu czynnego) stężenie 
związków azotu w ściekach oczyszczonych spadło wyraźnie poniżej 10 g N/m3, i wynosiło 
średnio 6,9 g N/m3 (w tym azot organiczny stanowił średnio ok. 20%). Poprawa efektywności 
usuwania azotu w bioreaktorach odnosiła się głównie do azotu azotanowego, można jednak 
zaobserwować także znaczący spadek stężenia azotu organicznego z 3,4 (~1,51) do 1,4 
(~0,26) g N/m3. Dominującą stała się frakcja rozpuszczona, której udział wzrósł do ponad 
40%, choć jej stężenie spadło średnio do ok. 0,6 (~0,08) gN/m3. Zasadniczą zmianę stężenia 
azotu w ściekach oczyszczonych uzyskano przy zbliżonym składzie ścieków kierowanych do 
stopnia biologicznego. Porównanie pracy oczyszczalni w Gdyni przed i po modernizacji 
wykazało, iż większe znaczenie dla końcowego stężenia związków biogennych w odpływie 
zwłaszcza azotu ma wielkość obciążenia bioreaktora zanieczyszczeniami, związane z 
możliwością uzyskania większej efektywności hydrolizy związków organicznych 
zawierających azot oraz procesu amonifikacji, niż sama konfiguracja stopnia biologicznego 
lub charakterystyka ścieków oczyszczonych mechanicznie. Ponadto za pomocą 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji możliwe było zoptymalizowanie 
pracy oczyszczalni ścieków w Gdyni, wobec tego uzyskano dodatni efekt energetyczny nawet 
o ok. 20% większy zmniejszając zużycie ilości energii elektrycznej z 0.53 kWh do 0.42 kWh 
na m3 ścieków oczyszczonych niż przed modernizacją. Wyniki symulacji komputerowej 
przeprowadzonej przy zastosowaniu określonych powyżej wartości wyżej wymienionych 
czynników pokazały, że możliwe jest równoczesne znaczne zmniejszenie emisji 
zanieczyszczań związków biogennych i poprawienie bilansu energetycznego oczyszczalni w 
porównaniu z warunkami początkowymi. 
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Ad. 2c)  
Kluczowym elementem pracy systemu jest sposób interpretacji sygnałów otrzymywanych z 
urządzeń pomiarowych przez nadrzędny system sterowania. Obserwując panujące przez 
ostatnie lata trendy w kraju i zagranicą, można zauważyć, że stawia się na coraz bardziej 
wydajne i efektywne energetycznie systemy zarówno podczas procesu projektowania, 
modernizacji, jak też optymalizacji eksploatacji oczyszczania ścieków metodą osadu 
czynnego [2, 5, 21]. Z punktu widzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków proces 
napowietrzania jako najbardziej energochłonny (nawet 50% kosztów eksploatacji całej 
oczyszczalni) wymaga optymalizacji i ciągłego monitoringu. Dotychczasowe podejście 
związane z kontrolą procesu nitryfikacji opierało się głównie o pomiary on-line wartości 
stężenia tlenu rozpuszczonego, co pozwalało na pewne oszczędności w eksploatacji 
oczyszczalni ścieków [22]. Pomimo, że takie rozwiązanie rozpatrywano w oczyszczaniu 
ścieków już na początku lat 70 [23], a pierwsze wdrożenia zaawansowanych systemów 
napowietrzania przy użyciu sondy tlenowej i programowalnego sterownika logicznego (ang. 
PLC) poprawiły wydajność całego układu przebiegu procesów biologicznych, dopiero w 
latach 90-siątych stała się popularnym rozwiązaniem [22]. Stąd, większość pracujących 
dzisiaj układów napowietrzania jest sterowana na podstawie pomiaru stężenia tlenu. 
Utrzymywanie stałej wartości stężenia tlenu w komorze napowietrzania jest zazwyczaj 
skutecznym, zapewniającym oczyszczenie ścieków do wartości wymaganych pozwoleniem 
wodno-prawnym, jednakże jest mało efektywne energetycznie, szczególnie w przypadku 
dużej zmienności ładunku ścieków dopływających. Niewystarczające stężenie tlenu może 
powodować niewystarczające oczyszczanie ścieków, natomiast jego nadmiar zużywa energię, 
nie powodując przy tym poprawy przebiegu procesu. Kontrola stężenia tlenu jest na ogół 
najbardziej opłacalną metodą optymalizacji energii, gdyż prawidłowo działający układ 
sterowania napowietrzaniem może oszczędzić od 25% do 40% energii stosowanej w ręcznie 
sterowanych systemach. Co więcej 
kontrola rozpuszczonego tlenu w komorze osadu czynnego jest powszechnie stosowana w 
celu zapewnienia optymalnych warunków przebiegu procesu poprzez modulowanie 
przepływu powietrza w oparciu o zapotrzebowanie na tlen i jest warunkiem wstępnym do 
zastosowania bardziej zaawansowanych strategii sterowania w oczyszczalnią ścieków [24].  
Do niedawna sterowanie procesami zachodzącymi w reaktorze biologicznym odbywało się na 
podstawie wyników pomiarów „on-line” stężenia rozpuszczonego tlenu, oraz wartości 
potencjału redox. Pełny cykl oczyszczania ścieków mógł składać się z trzech podstawowych 
faz: tlenowej (nitryfikacji), niedotlenionej (denitryfikacji) oraz beztlenowej (uwalniania 
fosforanów). Czas trwania fazy tlenowej, podczas której następuje usuwanie związków 
organicznych, akumulacja fosforanów i nitryfikacja, był ustalany w nadrzędnym programie 
sterującym z uwzględnieniem regulacji stężenia rozpuszczonego tlenu. Po zakończeniu fazy 
tlenowej, rozpoczyna się faza anoksyczna, podczas której system sterowania analizuje wyniki 
pomiarów potencjału redox oraz identyfikuje zmiany charakterystyczne dla zaniku azotanów 
w środowisku. Jeżeli system stwierdzi, że przebieg zmian potencjału redox jest 
charakterystyczny dla zmniejszenia się do zera stężenia azotanów w środowisku (tzw. 
detekcja punktu zerowego), w reaktorze biologicznym były nadal utrzymywane warunki 
beztlenowe, przez czas potrzebny do uwolnienia fosforanów z komórek bakterii PAO. W 
przypadku, gdy system nie wykryje punktu zerowego, faza beztlenowa była przerwana po 
zaprogramowanym, maksymalnym czasie jej trwania. 
W związku z wprowadzeniem na rynek tańszych i bardziej niezawodnych pomiarów on-line 
za pomocą sond azotu amonowego (NH4) i azotanów/azotynów (NOX), pojawiły się nowe, 
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bardziej zaawansowane strategie sterowania procesem oczyszczania ścieków, takie jak 
sterowanie napowietrzaniem opartym na amoniaku (ABAC), czy też kontrola amoniaku 
azotanem (NOx azotan + azotyn) tzw. (AVN) (Amand i wsp., 2013). To nowoczesne 
sterowanie nazwane z ang. ABAC (Ammonia-Based Aeration Control) dopuszcza zmianę 
wartości tlenu, w zależności od stężenie azotu amonowego w komorze nitryfikacji. 
Odpowiednio wpięte w system sterowania oczyszczalni ścieków może również sterować 
zmienną wydajność pomp recyrkulacji wewnętrznej w zależności od pomiaru azotu 
azotanowego. Jednocześnie kontroluje redukcję związków azotu tak aby zachować ich 
wartość poniżej poziomu wymaganego pozwoleniem wodno-prawnym. System ABAC 
generuje oszczędności zmniejszając jednocześnie zużycia energii elektrycznej przez 
dmuchawy do napowietrzania w procesie nitryfikacji oraz pompy recyrkulacji wewnętrznej 
[20]. Regulacja napowietrzania w oparciu o system ABAC umożliwia nie tylko znaczne 
oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na napowietrzanie (ok. 10-20%), ale także 
zwiększa wydajność denitryfikacji z uwagi na zmniejszenie zużycia zasadowości i węgla 
organicznego [20, 25]. Należy zaznaczyć, że istnieją dwa typy systemu ABAC: kontrola 
napowietrzania opartą na amoniaku w oparciu o strategię sterowania ze sprzężeniem 
zwrotnym (ang. feedback) i sterowanie wyprzedzające (ang. feed-forward). Kontrola 
sprzężenia zwrotnego jest oparta na pomiarze bezpośrednim z sondy, podczas gdy sterowanie 
wyprzedzające jest oparte na pomiarze zakłóceń. W sterowaniu „feedback” kontroler 
porównuje ustalone przez użytkownika stężenie amoniaku do zmierzonej wartości pobranej 
on-line z czujnika umieszczonego w płynie procesowym. Stopień różnicy w tych wartościach 
inicjuje reakcję ze sterownika zwiększając lub zmniejszając stężenie tlenu w celu utrzymania 
pożądanego poziomu amoniaku. Z kolei sterowanie predykcyjne jest oparte na zmierzonej 
wydajności procesu w odpływie, a zatem przy dużym zróżnicowaniu ładunku w dopływie 
ścieków możliwa jest opóźniona reakcja systemu i błąd, zanim podejmie się działania 
procesowe. Sterowanie zwrotne jest znacznie bardziej powszechne w branży wodnej, 
jednakże może mieć ograniczenia w wysoce dynamicznym systemie, takim jak oczyszczanie 
ścieków. Sterowanie wyprzedzające ma większą złożoność, ale jednocześnie potencjał do 
osiągnięcia możliwie najlepszej jakości ścieków, przy najniższych kosztach energii [20], gdyż 
mierzy zakłócenia procesu, takie jak obciążenie amoniakiem, i co więcej może używać 
modelu do przewidywania zachowania kontrolowanego systemu. Celem nadal jest utrzymanie 
stężonego stężenia amoniaku w ustalonym stężeniu; jednakże kontrolowana zmienna nie jest 
bezpośrednio mierzona. Intencją systemu  ABAC „feedforward” sterowania oczyszczalni jest 
wykorzystanie przewagi czasowej do szybszego reagowania na zakłócenia w dopływie przez 
podniesienie stężenia tlenu w bioreaktorze. W ten sposób kontroler zapewnia zdolność 
buforowania do obsługi dużych obciążeń, które w przeciwnym razie mogą przekroczyć 
pojemność systemu, co prowadzi do naruszenia dopuszczalnych poziomów norm dot. 
odprowadzania amoniaku. Największy sukces strategii sterowania feedback jest zatem pomiar 
pod względem zdolności do reagowania na zakłócenia, co powoduje zmniejszenie wpływu na 
jakość odprowadzanych ścieków. W porównaniu ze strategią sterowania ze sprzężeniem 
zwrotnym, koncepcje sterowania wyprzedzające zwykle potrzebują więcej czujników, są 
bardziej skomplikowane, wymagają wzmożonego strojenia/konserwacji kontrolera i 
powodują dodatkowe obciążenia dla operatorów. Natomiast system AVN został opracowany 
w celu usuwania azotanów w wyniku selekcji mikroorganizmów NOB [26]. Sterowanie AVN 
może zapewnić skuteczniejsze usuwanie azotu niż ABAC i stanowi logiczny krok w zakresie 
postępu strategii kontroli napowietrzania. Ustawiając amoniak i NOx w ściekach, lub 
określając stosunek NH4/NOx nieco mniej niż jeden w oparciu o konieczność spełnienia 
limitu amoniaku odprowadzanego, kontrola AVN utlenia tylko ilość amoniaku, która może 
być denitryfikowana wykorzystując wpływ węgiel organiczny. Można to osiągnąć zarówno 
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przy ciągłym, jak i przerywanym napowietrzaniu.  Do tej pory ciągłe napowietrzanie AVN 
nie było testowana w trybie pilota lub w pełnej skali. W przypadku wielu istniejących 
oczyszczalni ścieków, okresowe napowietrzanie może być trudne do wdrożenia z powodu 
istniejących ograniczeń urządzeń napowietrzających. Przykładowy schemat optymalizacji 
pracy układu oczyszczania ścieków zaprezentowano na rys. 4. 
 

 
Rys. 4. Przykładowy schemat optymalizacji pracy układu oczyszczania ścieków. 
 
     Celem moich badań przeprowadzonych w oczyszczalni ścieków w Klimzowcu było 
opracowanie i wdrożenie modelu matematycznego pracującej oczyszczalni, co w dalszej 
perspektywie pozwoliłoby na wykorzystanie symulacji komputerowej do optymalizacji 
eksploatacyjnej oraz weryfikacji planów dotyczących ewentualnej rozbudowy obiektu. 
Zadanie to wiązało się z opracowaniem szeregu modelu cząstkowych oraz modelu 
kompleksowego, a następnie ich kalibracją i walidacją. Wymagało to zgromadzenia dużej 
ilości danych wejściowych, a tym samym przeprowadzenia obszernych programów badań 
hydraulicznych i analitycznych w warunkach normalnej eksploatacji obiektu. Wstępne 
badania w oczyszczalni były prowadzone w latach 2014-2016 zgodnie z planem 
opracowanym przez mnie i pod moim ciągłym merytorycznym nadzorem. Badania te wraz z 
uzyskanymi wynikami szczegółowo opisałem w publikacji, która obecnie jest w recenzji w 
czasopiśmie JCR z IF. Jako komputerową platformę do symulacji wybrano do tego celu 
początkowo program GPS-X® v. 5.02 opracowany przez firmę Hydromantis™, Inc, ze 
względu na poprzednie prowadzone prace badawcze. Zakres wykonanych badań 
symulacyjnych obejmował opracowanie kompleksowego modelu układu „reaktor 
biologiczny-osadnik wtórny” wraz z jego pełną kalibracją i walidacją. Wymagało to 
zaprojektowania i przeprowadzenia programów szczegółowych badań analitycznych składu 
ścieków i właściwości osadu czynnego, opracowania i kalibracji modeli cząstkowych oraz 
opracowania, kalibracji i walidacji kompleksowego modelu badanego układu. Ich stosowanie 
musi mieć racjonalne podstawy tak, żeby nie miały one negatywnego wpływu na rzetelność 
przeprowadzonych badań oraz nadmiernie nie zwiększały niepewności uzyskanych wyników. 
Wyniki moich badań pokazały, że przypadku zauważenia takiego wpływu, należy powrócić 
do typowej procedury prowadzenia badań zgodnej z zastosowanym protokołem 
kalibracyjnym (Rys 3). Te doświadczenia pomogły m.in. w przygotowaniu załączonej do 
dzieła o nadanie stopnia dr hab. publikacji (zał. 4,  punkt I.B., poz. 5), dotyczącej sterowania i 
diagnostyki jednostkowych procesów oczyszczania ścieków pt. „The use of mathematical 
models for diagnosis of activated sludge systems in WWTP”. Stąd też, w kolejnym etapie 
badań opracowany w/w model oczyszczalni rozwinąłem o opis algorytmów dotyczących 
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sterowania i diagnostyki jednostkowych procesów wielofazowego osadu czynnego i model 
ten zaimplementowałem na nowej platformie do modelowania i komputerowej symulacji 
WEST ver. 2014 SP (z ang. Wastewater Treatment Plant Engine for Simulation and Training) 
wraz z modelem osadu czynnego nr 2d (Activated Sludge Model No. 2d (ASM2d)) oraz 
model fermentacji beztlenowej (Anaerobic Digestion Model 1 (ADM1)). W ramach tych prac 
badawczych opracowywany został kompleksowy model komunalnej oczyszczalni ścieków w 
Klimzowcu (PEWIK Chorzów) obejmujący część ściekową (osadnik wstępny oraz komory 
osadu czynnego ze zintegrowanym biologicznym usuwaniem związków organicznych, azotu i 
fosforu) i osadową (w tym głownie zamknięte komory fermentacyjne). Na podstawie 
opracowanego modelu oczyszczalni ścieków w Klimzowcu analizowane były strategie 
obejmujące m.in. optymalizację pod kątem energetycznym i finansowym w pierwszym 
etapie, a następnie przy pomocy tak skalibrowanego modelu możliwe było wykorzystanie 
symulacji komputerowej do predykcji kluczowych pomiarów (m.in. ChZT, NH4, NO3) 
sterowania procesem napowietrzania w bioreaktorze w celu diagnostyki czyli weryfikacji 
danych pomiarowych z sond z wartościami prognozowanymi przez model oczyszczania 
ścieków.  
Następnie w latach 2016-17 będąc kierownikiem projektu w ramach dotacji celowej MNISW 
pt. „Wspomagana komputerowo optymalizacja procesów osadu czynnego na przykładzie 
oczyszczalni ścieków” i uczestnicząc także w realizacji projektu przy współpracy firmy 
ZapSoft Sp. z o.o. oraz Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o., pt. ,,Strategia sterowania modelem w oczyszczalni ścieków 
Klimzowiec za pomocą pomiarów ChZT", pozwoliła na wdrożenie autorskiej technologii 
PreviSys. Moduły systemu PreviSys są oparte o powszechnie znane strategie pracy 
oczyszczalni wykorzystywane w tworzeniu oprogramowania symulacyjnego. Zasadniczą 
różnicą w zaimplementowanym systemie sterowania PreviSys w publikacji stanowiącej 
dzieło do nadania stopnia dr hab (zał. 4,  punkt I.B., poz. 5), jest to, że zbiera sygnały i 
weryfikuje nastawy urządzeń w sposób ciągły on-line, a wartość zadana dla danego parametru 
jest obliczana przez model ASM2d co 2-10 minut i automatycznie przesyłana do systemu 
SCADA. Obsługa oczyszczalni ma możliwość podjęcia decyzji, czy oczyszczalnia ma być 
sterowana za pomocą wartości zadanych z systemu PreviSys czy PLC. Jednak doświadczenia 
pochodzące z instalacji w oczyszczalni Klimzowcu, na którym zainstalowany jest PreviSys 
pokazują, iż wartości zadane przez ten nadrzędny system sterowania są preferowane przez 
100% czasu pracy oczyszczalni ścieków. Następnie tak archiwizowane przez system dane są 
wykorzystywane do automatycznego prognozowania pracy oczyszczalni i opracowywania 
stosownych scenariuszy pracy dla systemu PreviSys. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie 
jednym z modułów systemu PreviSys, przynoszących najbardziej wymierne efekty, jest 
sterowanie długością fazy nitryfikacji i denitryfikacji oraz nadzorowanie pracy systemu 
napowietrzania, oraz sterowania recyrkulacją. Podczas sterowania długością faz nitryfikacji i 
denitryfikacji na równoległych ciągach biologicznych część linii (lepiej wyposażonych w 
czujniki NH4, NO3) może pełnić funkcje nadrzędne nad liniami gorzej oprzyrządowanymi. 
Jednakże model musi być na bieżąco zaopatrywany w aktualne dane wejściowe. Działania te 
mają zapewnić jak największą dokładność działania modelu a przez to podnieść skuteczność 
diagnostyki pracy oczyszczalni. 
 Rozwiązaniem umożliwiającym automatyzację modelu jest odpowiednia konfiguracja 
oprogramowania do tworzenia modelu matematycznego tak aby aplikacja uruchamiała się w 
trybie konsolowym. Pozwala to znacznie uprościć automatyczną konfigurację modelu 
matematycznego przed jego uruchomieniem. Kolejnym krokiem koniecznym do diagnostyki 
oczyszczalni ścieków jest zapewnienie komunikacji pomiędzy modelem a systemem SCADA 
co pozwoli na dostęp do aktualnych danych pomiarowych pochodzących z obiektu. W celu 
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dostępu do danych została utworzona aplikacja pobierająca dane z systemu SCADA a 
następnie przetwarzająca je do formatu obsługiwanego przez oprogramowanie modelujące. 
Dane przetwarzane są tak aby obliczyć średnią wartość parametru dla określonego odcinka 
czasu, przy czym brana pod uwagę nie jest średnia wartość parametrów, a średnia z danego 
okresu czasu tzn. brane jest pod uwagę jak długo dany pomiar się utrzymywał.  Aplikacja ta 
bierze także pod uwagę przypadki gdy jakiś parametr zmienia się bardzo wolno i nie zawsze 
w pobieranym okresie czasu występują zapis danego pomiaru (np. pomiar temperatury 
ścieków zmienia się stosunkowo wolno i zdarza się że pomiędzy zapisem poszczególnych 
pomiarów mija kilka godzin).   
 Symulacja w każdym cyklu odbywa się na danych pochodzących z dokładnie takiego 
samego okresu czasu tj. ostatnich 31 dni. Aplikacja pobierająca dane z systemu SCADA 
podmienia dane jakie są dostępne dla modelu matematycznego tak żeby dane pochodziły z 
odpowiedniego okresu czasu. Za każdym razem gdy uruchomiona zostaje aplikacja do 
pobierania danych ze SCADA wykonuje ona usunięcie najstarszego zestawu danych 
wejściowych modelu matematycznego, a po pobraniu i odpowiednim przeformatowaniu 
dopisuje najnowszy zestaw danych do danych wejściowych modelu matematycznego. 
Automatyzacja całości została wykonana przy pomocy harmonogramu zadań oraz skryptów 
systemowych Windows. Co dziesięć minut uruchamiany jest skrypt który w pierwszej 
kolejności uruchamia aplikacje pobierającą dane z systemu SCADA, przetwarza je a 
następnie dopisuje w odpowiednich plikach wejściowych modelu matematycznego. Następnie 
skrypt uruchamia z odpowiednimi parametrami model matematyczny. Po zakończeniu 
symulacji dane  wynikowe z modelu przepisywane są do odpowiedniego pliku zawierającego 
archiwum danych wyjściowych modelu gdzie zapisywane zostają także bieżące wartość z 
pomiarów odpowiadające wartościom symulowanym. 
  Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania możliwe staje się napisanie 
algorytmów, które na podstawie porównania danych pochodzących z modelu 
matematycznego i pomiarów on-line z sond/czujników rozmieszczonych w oczyszczalni 
ścieków będzie wykrywał wszelkie nieprawidłowości w działaniu w/w urządzeń 
pomiarowych w modelowanej oczyszczalni. Po wykryciu takiej anomalii następnym krokiem 
jest przesłanie informacji do systemu SCADA gdzie na podstawie otrzymanych danych 
operator zdecyduje czy konieczne jest podjęcie dalszych działań związanych z 
diagnozowanym czujnikiem.  
 

 
 
Rys.5 Pomiar stężenia azotu amonowego za komorami osadu czynnego (wraz z anomaliami 
w pracy czujników) . 
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 Na powyższym wykresie (Rys. 5) przedstawiona została wartość stężenie azotu 
amonowego mierzona w okresie pomiędzy 12 maja, a 2 czerwca 2016 r. Można zauważyć że 
pomiar stopniowo rośnie wraz z upływem czasu. Można także zauważyć na końcu 
mierzonego okresu spadek mierzonej wartości co było spowodowane serwisem sondy 
pomiarowej. Wprowadzenie diagnostyki czujników pomiarowych za pomocą 
matematycznego modelownia i komputerowej symulacji, pozwala na znaczne wcześniejsze 
wykrycie odchyleń w działaniu czujników pomiarowych i korzyści w stabilnej, bardziej 
efektywnej pracy oczyszczalni ścieków. 
Oczywiście każde wdrożenie systemu sterowania musi być poprzedzone wnikliwym 
badaniem studyjnym, które ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy dana 
oczyszczalnia ścieków kwalifikuje się do implementacji systemu PreviSys oraz które moduły 
w największym stopniu usprawnią jej pracę: 

 PreviSCADA – Kontrola jakości danych do sprawdzania jakości parametrów 
wejściowych przed użyciem ich do czynnego sterowania, 

 PreviSoft – Sterowanie wieloma czynnikami pozwala na obliczenie wartości zadanej 
na podstawie dwóch lub więcej sygnałów wejściowych pochodzących z pomiarów 
parametrów, 

 PreviBox – stanowić wsparcie w optymalizacji procesu oczyszczania ścieków, a także 
innych procesów zachodzących na oczyszczalni. 

Cel, zakres i już wykonane badania zostały zaprezentowane na kilku seminariach naukowo-
technicznych, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem eksploatatorów komunalnych 
oczyszczalni ścieków. Wyniki badań były także prezentowane na dwóch renomowanych 
konferencjach międzynarodowych IWA na Sycylii (Włoch) i ASEE17 we Wrocławiu w 2017 
roku (zał. 4, punkt II.E.2., poz. 58 i 60). 
 

Ad. 3) Rosnące koszty energii i zwiększona troska o zrównoważony rozwój 
spowodowały, że wiele Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych realizowało 
programy redukcji kosztów energii w oczyszczalniach ścieków. Nowy paradygmat 
oczyszczania ścieków zakłada uzyskanie co najmniej neutralnie energetycznej oczyszczalni 
ścieków, co w konwencjonalnych systemach nitryfikacja-denitryfikacja, może być trudne do 
uzyskania, ze względu na zapewnienie ich pełnego biologicznego oczyszczania z 
podwyższoną efektywnością usuwania związków biogennych. W ujęciu klasycznym 
spełnienie obecnych obowiązujących warunków w zakresie usuwania azotu jest możliwe w 
przypadku osiągnięcia wysokiej efektywności procesu denitryfikacji, czyli redukcji azotanów 
(lub azotynów) do azotu gazowego. Proces ten poprzedzony musi być pełną nitryfikacją 
(utlenieniem azotu amonowego do azotanów), co wiąże się z wysokimi kosztami 
napowietrzania w bioreaktorach. Dodatkowo do stref anoksycznych niezbędne jest 
dostarczenie odpowiedniej ilości węgla organicznego, dlatego często zachodzi konieczność 
wspomagania denitryfikacji dodatkowymi (tzw. zewnętrznymi) źródłami węgla opisanymi 
powyżej w punkcie Ad. 1, które nie występują w oczyszczalniach ścieków. Ponadto realizacja 
oczyszczania ścieków w kierunku neutralnie energetycznych obiektów tzw. oczyszczalni 
przyszłości, wymaga zastosowania nie tylko drobnych usprawnień procesów (np. bardziej 
wydajne aeratory i pompy), ale kombinacji najnowszych procesów skróconej 
nitryfikacji/denitryfikacji lub skróconej nitryfikacji i procesu (m.in. anammox, damonifikacji) 
zmniejszającego zapotrzebowanie na tlen i związki organiczne, czy też technologii tj. MBBR, 
MFC i/lub innych zrównoważonych/odnawialnych źródeł energii oraz zoptymalizowanej 
integracji istniejących systemów we wszystkich aspektach. Efekt ten można uzyskać 
następującymi w większości opisanymi powyżej sposobami, które były przedmiotem moich 
zainteresowań badawczych: 
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 alternatywne źródła węgla dla intensyfikacji procesu denitryfikacji w systemach 
klasycznych osadu czynnego czy też zaawansowanych technologiach np. MBBR – 
kinetyka i optymalizacja procesu denitryfikacji, 

 modelowanie i optymalizacja sterowania procesami oczyszczania wraz z ich 
diagnostyką, przede wszystkim w części biologicznej, 

 zwiększenie wydajności procesu fermentacji beztlenowej (zoptymalizowanie 
osadników wstępnych) i wykorzystanie produkowanego biogazu (ewentualnie 
wykorzystanie innych niż biogaz odnawialnych źródeł energii) 

 zastosowanie oprócz klasycznych procesów denitryfikacji-nitryfikacji nowych 
rozwiązań (m.in. annamox, deamonifikacja) technologii reaktorów membranowych i 
ze złożem ruchomym np. MBR, MBBR, czy też (MFC – jako wciąż nie do końca 
zbadane źródło produkcji energii zrównoważone) do intensyfikacji procesu 
denitryfikacji w celu poprawy efektywności usuwania azotu oraz poprawy bilansu 
energetycznego w oczyszczalni. 

 
Szczegóły przeprowadzonych przez mnie badań dotyczących kierunków rozwoju 

technologii MBBR, MFC i optymalizacji jednostkowych procesów biochemicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji procesu denitryfikacji w systemach oczyszczania 
ścieków, zawierają załączone publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (zał. 4,  
punkt I.B., poz. 2,3,6), a syntetyczny opis uzyskanych wyników przedstawiono poniżej. 

W pracy dokonano oceny jakościowych i ilościowych aspektów związanych z 
intensyfikacją procesu denitryfikacji w reaktorze ze złożem ruchomym (ang. Moving Bed 
Biofilm Reactor – w skrócie MBBR), stanowiącym dodatkowy element oczyszczania ścieków 
po złożach biologicznych typu Bioclere®. Konstruowanie stanowiska reaktora MBBR 
początkowo w skali laboratoryjnej oraz następnie praca w terenie, gdzie przeprowadzano 
próby techniczno-technologiczne, badania wstępne i badania zasadnicze w instalacji pilotowej 
w Gronowie Górnym. Badania zostały poprzedzone pomiarami kontrolnymi zarówno w 
laboratorium jak i na obiekcie w skali pilotowej. W warunkach laboratoryjnych określono 
stałe kinetyczne charakterystyczne dla procesu denitryfikacji, zaś w terenie określono zmiany 
jakości ścieków po kolejnych etapach oczyszczania w Gronowie Górnym oraz liczbę 
kształtek wypełnienia w 1 m3 złoża EvU Perl. Zostały również wyznaczone i 
zoptimalizowane stosunki wybranych substratów uczestniczących w procesie denitryfikacji, 
stężenie biomasy swobodnej i osiadłej w złożu ruchomym.  

Na podstawie uzyskanych rezultatów w przeprowadzonych badaniach uzyskano wysoką 
efektywność usuwania azotu ogólnego. Stężenie azotu ogólnego doprowadzanego do 
oczyszczalni ścieków w Gronowie Górnym wynosiło średnio 86 [mg NH4

+-N/dm3], zaś na 
odpływie w ściekach oczyszczonych uzyskano wartość 6 [mg NO3

--N/dm3] i 6 [mg NH4
+-

N/dm3]. Reaktor ze złożem ruchomym (MBBR) zapewnia skuteczną denitryfikację w 
ściekach po nitryfikacyjnych złożach biologicznych. Efektywność usuwania azotu ogólnego 
wzrosła z 53,5% do 86,0%. Porównując tę wartość z innym sposobami przeprowadzania 
denitryfikacji można stwierdzić, że efektywność procesu nie zależy od rodzaju reaktora, lecz 
od jego umiejscowienia w układzie oczyszczalni. Proces przebiega z największą 
efektywnością (na poziomie 85-90%), gdy denitryfikacja jest przeprowadzana symultanicznie 
albo na końcu układu z dodatkiem zewnętrznego źródła węgla organicznego. Mniej skuteczna 
jest metoda z denitryfikacją wstępną i w reaktorach typu SBR. Porównanie efektywności 
usuwania azotu ogólnego dla różnych sposobów realizacji procesu denitryfikacji podano w 
tabeli 2 publikacji (zał. 4,  punkt I.B., poz. 2). Ta wstępna publikacja posłużyła do 
rozszerzenia badań w kierunku rozwoju cząstkowych modeli kinetyki procesów 
denitryfikacji, która ukazała się jako kontynuacja badań w 2018 roku. W tej publikacji (zał. 4,  
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punkt IB, poz. 6), wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego przeprowadzone przeze mnie 
badania pozwoliły określić dla reaktora MBBR ze złożem ruchomym przebieg funkcji 
Monoda opisującej zależność szybkości denitryfikacji od początkowego stężenia substratu 
(ChZT/N). Badania w skali technicznej umożliwiły weryfikację uzyskanego równania 
Monoda w procesie denitryfikacji końcowej pracującej w systemie MBBR w oczyszczalni 
ścieków w Gronowie Górnym. Zostały określone zmiany stężenia biomasy i szybkości 
procesu od momentu uruchomienia urządzenia (faza rozruchu) aż do osiągnięcia pełnej 
wydajności. Podjęte działania umożliwiły poznanie zmian zachodzących w układzie przed 
osiągnięciem stanu ustalonego oraz przy niestabilnej pracy reaktora MBBR. Równanie 
szybkości denitryfikacji (rsu) podane przez Henze’go i in. (2002) zawiera stałe kinetyczne, 
których znajomość jest potrzebna w dokładniejszym opisie procesu denitryfikacji. Według 
oryginalnego wzoru nr 1 są to: maksymalna szybkość denitryfikacji – Vmax, stała Monoda dla 
azotanów V– KS,N i stała Monoda dla materii organicznej wyrażonej w ChZT – KS,ChZT. 
Ustalono m. in. że szybkość denitryfikacji w reaktorze ze złożem ruchomym zależy przede 
wszystkim od stężenia łatwo rozkładalnego węgla organicznego wyrażonego w ChZT. 
Znaczenie stężenia azotanów V jest mniejsze w tym przypadku, a jedynie śladowe stężenia 
wpływają inhibitująco na proces. Maksymalna szybkość denitryfikacji (Vmax) dla reaktora 
MBBR wynosiła 0,78 [g NO3--N/g s.m.·d], a wartości stałych Monoda dla łatwo 
rozkładalnego ChZT (KS,ChZT) i azotanów V (KS,N) wynosiły odpowiednio: 16,97 [g O2/m3] i 
2,90 [g NO3--N/m3], przy zastosowaniu w badaniach łatwo dostępnych zewnętrznych źródeł 
węgla organicznego (pożywka Brennta Plus). Na podstawie pomiarów wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych określono za pomocą zaawansowanych obliczeń, w tym 
modelowania, że szybkość procesu denitryfikacji dla reaktora MBBR można, bazując na 
oryginalnym wzorze Henzego, opisać zmodyfikowanym równaniem nr 2: 

 

(1) 

(2) 
gdzie: 
 
r - szybkość denitryfikacji [gNO3

--N/m3·d] 
S – stała odpowiadająca stężeniu azotanów przy której specyficzna szybkość wzrostu 
mikroorganizmów osiąga połowę wartości maksymalnej (stała Monoda) (gNO3

--N/m3), 
K – stała odpowiadająca stężeniu materii organicznej, przy której specyficzna szybkość 
wzrostu mikroorganizmów osiąga połowę wartości maksymalnej (stała Monoda) (gO2/dm3), 
 
Uzyskana wartość szybkości denitryfikacji i wyznaczone współczynniki równania 
opisującego kinetykę procesu w warunkach laboratoryjnych zostały dodatkowo 
zweryfikowane w badaniach terenowych za pomocą pilotowego reaktora MBBR, a następnie 
potwierdzone przy użyciu metody linearyzacji Hofstee–Eadie zobrazowanej na rysunku 3 w 
publikacji (zał. 4,  punkt I.B., poz. 6). W pilotowym reaktorze MBBR pracującym w trybie 
automatycznym uzyskano średnią szybkość denitryfikacji wynoszącą 0,73 [g NO3

--N/g 
s.m.・d], co odpowiada wydajności jednostkowej złoża: 3,43 [g NO3

--N/m2・d]. Ponadto na 
podstawie działania reaktora MBBR (pracującego w trybie automatycznym) określono 
współczynnik przyrostu biomasy (Y), wynoszący 0,41 [g s.m./g O2] i specyficzną szybkość 
wzrostu bakterii denitryfikacyjnych (μmax) wynoszącą 0,32 [1/d]. Stałe szybkości reakcji 
miały podobne wartości, zaś różnice w stałych substratowych wynikały z obecności 
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nierozkładalnej frakcji ChZT w doprowadzanych ścieków. Stąd w procesie denitryfikacji, w 
warunkach wykluczających wpływ węgla endogennego, do usunięcia 1 [g NO3

--N/m3] 
wymagane jest doprowadzenie materii organicznej w dawce 4,67 [g O2/m3] ChZT. 
Zaletą prowadzenia procesu jest możliwość dowolnego zmieniania stopnia wypełnienia 
reaktora, co sprawia że metoda ta jest niezwykle elastyczna. Dodatkową korzyścią jest 
immobilizacja aktywnej biomasy na kształtkach wypełnienia, która sprawia, że nie jest 
potrzebna intensywna recyrkulacja ścieków, a jedynie taka, która pozwoli na całkowite 
odprowadzenie osadu nadmiernego. Występowanie dwóch typów biomasy, swobodnej i 
osiadłej w jednej przestrzeni reakcyjnej powoduje wzrost szybkości procesu denitryfikacji. 
Tłumaczy to, dlaczego w ostatnich latach bardzo często dostosowuje się istniejące 
oczyszczalnie do zwiększających się obciążeń przez dodatek do reaktorów z osadem czynnym 
złoża ruchomego [27 -29]. Ponadto potencjał reaktorów MBBR może zostać wykorzystany do 
usuwania większych stężeń zanieczyszczeń, do oczyszczania odcieków z odwadniania 
osadów komunalnych lub do ścieków przemysłowych [30]. 
Alternatywą dla w/w procesów i systemów intensyfikacji usuwania związków biogennych 
oraz zwiększenia efektywności energetycznej w systemach oczyszczania ścieków wydaje się 
być jeszcze nie do końca poznana technologia tzw. mikrobiologicznych ogniw paliwowych 
MFC (z ang. microbial fuel cel). Ta technologia pozwala na bezpośrednią produkcję energii 
elektrycznej z surowców biodegradowalnych i może stanowić przyszłość nie tylko 
wytwarzania energii, ale także technologii oczyszczania ścieków. Istotą rozwoju tej 
technologii jest uzyskanie ogniw o bardzo niskich kosztach inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu jednostkowych procesów 
biochemicznych w oczyszczaniu ścieków. W publikacji (zał. 4, punkt I.B., poz. 3), 
wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego zostały przeprowadzone badania naukowe w 
kierunku intensyfikacji procesu denitryfikacji przy użyciu MFC, co stanowi w kontekście tak 
postanowionej tezy zawartej w celu pracy habilitacyjnej pierwszoplanowe znaczenie dla 
dalszego rozwoju współczesnej technologii oczyszczania ścieków opartej na metodach 
biologicznych. Prezentowana publikacji dotycząca MFC jest pracą eksperymentalna, a 
uzyskane wyniki badań są obecnie dalej wykorzystywane w optymalizacji systemu za 
pomocą matematycznego modelowania i komputerowej symulacji. Z uwagi na nie do końca 
poznany problem naukowy, jak i na jego duże wartości aplikacyjne wydaje się być niezbędne 
podejście kompleksowe w pełnym cyklu badawczo-projektowym opartym na aktualnej teorii, 
eksperymentach doświadczalnych oraz modelowaniu  i symulacji komputerowej  w dążeniu 
do zrozumienia wzajemnych zależności pomiędzy zachowaniem mikroorganizmów a 
dostępnymi substratami w technologii MFC. Zwłaszcza, że jest to wciąż prototypowe 
urządzenie bioelektrochemiczne, wykorzystują zdolności metaboliczne mikroorganizmów do 
przekształcania energii chemicznej zawartej w organicznych i nieorganicznych substratach w 
elektryczność [31]. W MFC substraty są utleniane w komorze anodowej, przez co elektrony 
są uwalniane, bezpośrednio lub za pośrednictwem mediatorów, do stałej elektrody. Elektrony 
przepływają przez obwód zewnętrzny, docierając ostatecznie do komory katodowej. Na 
katodzie elektrony służą do redukcji czynnika utleniającego, zwykle tlenu [32]. W ten sposób 
substraty są utleniane w tym samym czasie, w którym wytwarzany jest prąd elektryczny [33, 
34, 35, 36]. 
Mikroorganizmy, które napędzają MFC, mogą utleniać zróżnicowany zakres tzw. "brudnych" 
paliw/substratów, które często mają niewielką wartość użytkową. Wśród tych „brudnych 
paliw” można znaleźć odpady organiczne, materię organiczną zawartą w glebach, osadach, 
kompoście itp. [37, 38]. Z tego powodu jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł energii dla 
MFC są ścieki, głównie dlatego, że produkcja energii elektrycznej może być łączona z 
oczyszczaniem ścieków [39,40]. Zastosowanie MFC może  przynieść wiele korzyści w 
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stosunku do konwencjonalnych systemów oczyszczania ścieków opartych na procesach 
nitryfikacji-denitryfikacji m.in. oszczędność w napowietrzaniu i redukcji obróbki osadów 
ściekowych. Proces nitryfikacji i towarzyszące temu napowietrzanie może stanowić nawet 
połowę kosztów operacyjnych w typowej oczyszczalni ścieków [41], co nie jest konieczne w 
przypadku MFC. Co więcej, proces MFC jest z natury procesem beztlenowym, a wydajność 
osadu czynnego dla procesu beztlenowego wynosi w przybliżeniu 20% tej dla procesu 
tlenowego [42]. W związku z tym zastosowanie MFC mogłoby radykalnie obniżyć produkcję 
osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne 
obróbki osadów [43]. 
Nowatorski układ eksperymentalny zastosowany w tej pracy składał się z dwukomorowej 
mikrokalibrowej MFC oddzielonej membraną Sterion® (Alfa Aesar, Heysham, UK). Obie 
komory zostały zbudowane na płytce grafitowej, a ich wymiary wynosiły: 0,95 cm3 objętości 
komory anodowej i 0,5 cm3 objętości komory katodowej, która miała kanały serpentynowe. 
W obu komorach stosowano węglowe papiery Toray TGPH-120 (Fuel Cell Store, Texas, 
USA), elektrodę anodową z 20% zawartością teflonu i katodową z 10%. Ponadto 
mikroporowata warstwa katalityczna z ładunkiem 0,5 mg · Pt · cm-2 została osadzona na 
katodzie ze względu na zalety tej dodatkowej warstwy. Aktywne obszary elektrod anodowych 
i katodowych wynosiły odpowiednio 4,65 cm2 i 2,85 cm2. Zastosowano katodę z 
powietrznym oddechem. System ten wykorzystuje swobodny konwekcyjny przepływ 
powietrza do dostarczania tlenu do katody [32]. Schematyczny widok konfiguracji pokazano 
na rysunku 1 w publikacji (zał. 4,  punkt I.B., poz. 3). MFC jest oparty na zespole 
membranowo-elektrodowym, wykonano go przy obciążeniu 1 tony przez 15 minut. Elektrody 
i membrana zostały wprowadzone między dwa bloki ze stali nierdzewnej wyposażone w 
powierzchnie grzewcze, a temperatura była kontrolowana przez system kontrolny w 
temperaturze 130°C [44]. Pracując w ten sposób, odległość między elektrodami jest 
zminimalizowana, zmniejszając wewnętrzną oporność MFC. 
Podczas pracy MFC anoda i katoda zostały połączone za pomocą zewnętrznego obciążenia o 
wartości 125 Ω. Potencjały między krawędziami tego oporu były stale monitorowane za 
pomocą elektrometru Keithley 2000 o wysokiej impedancji. Potencjały te były bezpośrednio 
związane z wywieranym prądem elektrycznym zgodnie z prawem Ohma. Przedział anodowy 
był ziarnem organizmów elektrogennych z działającego MFC [44]. MFC w sposób ciągły 
sterowane przez podawanie syntetycznego ścieków przez komorę anodową z szybkością 
przepływu 0,2 cm 3 x min -1 . Aby to zrobić, anodowy przedział MFC został podłączony do 
zbiornika ścieków o pojemności 250 ml, w którym przechowywano ścieki. 
W MFC prąd elektryczny wygenerowany z utleniania materii organicznej, monitorowano 
przez pomiar szybkości usuwania ChZT. Szybkość denitryfikacji określono przez pomiar 
zmienności stężenia azotanów i azotynów u układzie. Ważne było w tych badaniach 
mierzenie nie tylko azotanów, ale także azotynów, ponieważ nagromadzenie azotynów 
zostało opublikowane w licznych wcześniejszych badaniach dot. denitryfikacji [45, 46]. 
Ocena akumulacji azotynów jest ważna z dwóch powodów; po pierwsze, zaniedbanie go 
zwiększyłoby rzeczywistą szybkość denitryfikacji uzyskaną, gdy azotany mają być 
całkowicie zredukowane, a po drugie, rzeczywisty wskaźnik denitryfikacji zostanie 
zmniejszony, jeśli zostanie zmierzony utleniony azot. W celu ustalenia wartości 
referencyjnych dla wytwarzania energii elektrycznej w MFC, zestaw badawczy był 
początkowo testowany i pracował przez kilka tygodni bez dodatku substratu w postaci azotu. 
Następnie po osiągnięciu stanu ustalonego, system działał przez cztery tygodnie w celu oceny 
stabilności systemu. W tych tygodniach otrzymana wartość prądu wynosiła około 0,9 ± 0,05 
mA·m-2. Należy również zauważyć, że nie zaobserwowano nasycenia, co można 
wytłumaczyć niskim stężeniem azotanów zastosowanym w tych badaniach. Jeśli chodzi o 
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całkowite usunięcie ChZT w MFC, należy podkreślić, że zaobserwowano dwa różne trendy. 
Z jednej strony, w trakcie pierwszego etapu wzrost stężenia azotanów wpływających 
prowadzi do wprost proporcjonalnego usuwania ChZT. Wskazuje to, że układ zachowuje się 
w bardzo podobny sposób, z tą tylko różnicą, że miało miejsce intensyfikowanie procesu 
denitryfikacji, a zatem zużycie stechiometrycznego ChZT. Oprócz wyższego zużycia ChZT 
ze względu na stechiometrię procesu denitryfikacji, nie zaobserwowano znaczącego wpływu 
na wydajność MFC. 
W pracy przeanalizowałem możliwość połączenia anodowego procesu heterotroficznej 
denitryfikacji z wytwarzaniem energii elektrycznej w MFC i wpływem azotanów na 
wydajność procesu. Podczas eksperymentów zaobserwowano, że kultura mikroorganizmów 
rozwinięta w anodowej komorze MFC prezentowała znaczną ilość denitryfikantów. 
Opracowany nowatorski układ MFC był zdolny do denitryfikacji bez wpływu na wywierany 
przepływ prądu, około 1 mA/cm2. Ponadto maksymalna szybkość denitryfikacji uzyskana 
podczas badań wynosiła około 60 [g NO3

--N/m2・h].  Na podstawie tych wyników można 
stwierdzić, że możliwe jest usuwanie azotanów i jednoczesne wytwarzanie energii bez 
negatywnego wpływu na efektywność elektryczną, gdy stężenie azotanów jest niskie. Co 
więcej, spadek usuwania ChZT był znacznie wyższy niż spadek wywołanego napięcia u 
układzie MFC. To zachowanie można wyjaśnić, ponieważ hamowanie beztlenowej reakcji 
ubocznej zachodzi w MFC. W literaturze opisano, że kilka nieelektrochemicznych reakcji 
beztlenowych, takich jak kwaśna fermentacja, metanogeneza itp. odbywają się w komorze 
anodowej MFC [47]. W literaturze stwierdzono również, że wysokie stężenia azotanów mogą 
hamować beztlenowe mikroorganizmy [42], zmniejszając usuwanie ChZT z układu. 
Prowadząc badania doświadczalne w dwóch etapach, zaobserwowano, także tą tendencję. W 
etapie I podczas procesu denitryfikacji usunięto około 7,5 [mg /g NO3

—N] na 1 mg ChZT 
NO3- dodaną. Jednakże, w etapie II, negatywny wpływ azotany zredukowane usunięcia ChZT 
w układzie o ChZT około 5,5 mg na mg NO3- dodanej. Tendencje te potwierdzają możliwą 
inhibicję wywołaną wysokim stężeniem azotanu w systemie. Oprócz wpływu wpływających 
azotanów na konwencjonalne procesy beztlenowe, możliwy jest również wpływ na procesy 
bioelektrochemiczne. Aby to zbadać, określono wydajność kulombowską dla każdego 
wpływającego stężenia azotanu. Wyznaczone wartości wydajności kolumbowskiej jak i 
stałych kinetycznych dla procesu denitryfikacji mogą być pomocne w zrozumieniu 
wzajemnych zależności pomiędzy zachowaniem mikroorganizmów a dostępnymi substratami, 
stąd praca jest kontynuowana w kierunku poznania właściwości procesu MFC przy użyciu 
zaawansowanych technik modelowania matematycznego i komputerowej symulacji. 

 

PODSUMOWANIE 

Oczyszczalnie ścieków stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów w bilansie 
zużycia energii w całej gospodarce komunalnej. Na świecie, jednostkowe zużycie energii 
elektrycznej do oczyszczenia każdego metra sześciennego ścieków wynosi średnio 0,1-0,7 
kWh/m3 (GWRC, 2009) W polskich oczyszczalniach ścieków różnej wielkości i stosujących 
różne układy technologiczne wskaźnik ten kształtuje się w przedziale od 0,2 do nawet 1,5 
kWh/m3 [48]. W hierarchii ważności problemów współczesnych oczyszczalni ścieków, 
minimalizacja kosztów ich eksploatacji jest pierwszym kluczowym wyzwaniem – zaraz po 
zagadnieniu zagwarantowania bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania. Szczególny 
potencjał obniżki kosztów tkwi w minimalizacji zużycia energii oraz maksymalizacji jej 
produkcji, na bazie potencjału energetycznego ścieków trafiających do oczyszczalni. Obok 
energii cieplnej, potencjalnej i kinetycznej strumienia cieczy, szczególne znaczenie ma 
energia chemiczna ładunku związków organicznych zawartych w ściekach. Szacuje się, ze w 
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przypadku ścieków komunalnych jest ona około dwukrotnie większa od łącznego 
zapotrzebowania nowoczesnej oczyszczalni na energie elektryczna i cieplna. Jest zatem celów 
poszukiwanie nowatorskich, efektywnych ekonomicznie sposobów gospodarowania zasobami 
ściekowych związków organicznych, z myślą o energetycznej samowystarczalności dużych 
oczyszczalni ścieków. 

Szereg czynników, m.in. wdrażanie energochłonnych procesów dla sprostania coraz 
bardziej rygorystycznym przepisom, rosnące koszty energii, polityka ukierunkowana na 
zmniejszenie jej zużycia i podnoszone aspekty środowiskowe (np. emisja gazów 
cieplarnianych), wymusza podjęcie działań zmierzających do poprawy bilansu 
energetycznego w oczyszczalniach ścieków. Sama wymiana urządzeń elektrycznych 
(dmuchaw, pomp, mieszadeł, itp.) na bardziej energooszczędne czy też optymalizacja pracy 
beztlenowych komór fermentacyjnych mogą przynieść tylko niewielkie korzyści. Podjęte 
działania powinny być zintegrowane i ukierunkowane nie tylko na jeszcze większą redukcję 
zużycia energii, ale także odzysk i zwiększenie jej produkcji. Szacuje się, że całkowita ilość 
energii zawartej w ściekach komunalnych wynosi ok. 23 W/mieszkańca w węglu 
organicznym oraz odpowiednio 6,0 i 0,8 W/mieszkańca w azocie amonowym i fosforanach 
[49]. W oczyszczalniach komunalnych, które posiadają zamknięte komory fermentacyjne 
(ZKF), stopień odzysku energii w postaci energii elektrycznej wynosi jedynie nieco ponad 
10% całkowitego potencjału energetycznego zawartego w ściekach (w węglu organicznym). 

W światowej nauce, jak i praktyce inżynierskiej modelowanie matematyczne kinetyki 
procesów biochemicznych za pomocą modeli osadu czynnego z tzw. grupy ASM (z ang. 
Activated Sludge Model) jest najbardziej rozpowszechnione. Ich opublikowanie po raz 
pierwszy przez grupę roboczą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego IWA (z ang. 
International Water Association) w 1987 roku otworzyło nowe możliwości w dziedzinie 
tworzenia i wykorzystania modeli biokinetycznych oczyszczania ścieków. Przyszłość 
rozwiązań systemów sterowania w oczyszczalniach ścieków należy to tzw. inteligentnych 
systemów sterowania procesami, których głównym elementem będzie zaimplementowany w 
programie komputerowym model symulacyjny wraz z odpowiednim algorytmem sterowania 
procesami biochemicznymi w zależności od bieżących pomiarów on-line w wyznaczonych 
punktach bioreaktora. Obecnie modele komputerowe procesów oczyszczania są 
wykorzystywane jako narzędzie pomocnicze do prognozowania różnych wariantów 
technologicznych oraz umożliwiają poszukiwanie rozwiązań optymalnych, m.in. w zakresie 
kosztów napowietrzania, sterowania częścią biologiczną reaktorów oczyszczalni.  

Z punktu widzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków, napowietrzanie jest najbardziej 
energochłonnym procesem, który może stanowić nawet 50% całkowitego zużycia energii w 
oczyszczalni. Zdecydowana większość stosowanych obecnie systemów napowietrzania jest 
sterowana w oparciu o pomiar stężenia tlenu w komorze tlenowej (nitryfikacji). Modelowanie 
przepływu powietrza w celu utrzymania stałej wartości stężenia tlenu jest rozwiązaniem 
zazwyczaj skutecznym, zapewniającym oczyszczenie ścieków do poziomu wymaganego 
pozwoleniem wodno-prawnym. Z drugiej strony, to rozwiązanie jest jednak mało efektywne 
energetycznie, szczególnie w przypadku dużej zmienności ładunku zanieczyszczeń w 
dopływających ściekach. Stanowi jednak warunek konieczny do zastosowania nowych, 
bardziej zaawansowanych strategii sterowania napowietrzaniem w oparciu o pomiary on-line 
związków azotu [50]. Takie możliwości pojawiły się wraz z wprowadzeniem na rynek 
bardziej niezawodnych sond azotu amonowego (NH4) i azotanów/azotynów (NOX). W 
systemie sterowania ABAC (ang. Ammonia-Based Aeration Control) regulacja zmian 
stężenia tlenu odbywa się na podstawie pomiarów stężenia NH4, natomiast w systemie AVN 
(ang. Ammonia vs. Nitrate/Nitrite) - na podstawie pomiarów stężenia zarówno NH+

4 jak i 
NOX. Dostosowanie ładunku azotanów, który ma zostać poddany denitryfikacji, odbywa się 
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poprzez ustawienie zadanych stężeń lub proporcji NH4 i NOX w odpływie, co również było 
przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań poprzez aplikację stosowanych w literaturze i 
praktyce rozwiązań do autorskiego systemu PreviSys w oczyszczalniach ścieków. Ponadto w 
pracy (zał. 4, punkt I.B., poz. 5) zgłoszonej do osiągnięcia naukowego wykazano, że 
odpowiednia skalibrowane modele komputerowe oczyszczalni ścieków mogą prognozować 
wartości aktualne i w wyniku porównania z pomiarami sond/czujników on-line 
zainstalowanych w odpowiednich punktach bioreaktora korygować je poprzez zadaną wartość 
max odchyłki diagnozować stany awarii i/lub nieprawidłowego działania. 

Z kolei technologia złoża ruchomego MBBR zapewnia wiele możliwości 
technologicznych, które dokumentują jej konkurencyjność w stosunku do konwencjonalnych 
metod oczyszczania ścieków, wykorzystujących klasyczne układy osadu czynnego lub złóż 
biologicznych. Za najważniejsze należy uznać:  
1) wysoka efektywność procesu nitryfikacji, niezależnie od długości czasu zatrzymania 

ścieków w reaktorze i wieku osadu czynnego (w przypadku technologii hybrydowej),  
2) możliwość przyjęcia większego ładunku zanieczyszczeń, bez zmiany objętości reaktora,  
3) możliwość ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych i zmniejszenia powierzchni 

osadników wtórnych,  
4) możliwość synergicznego usuwania azotu i fosforu w warunkach ograniczonego dostępu 

węgla organicznego w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej,  
5) możliwość usuwania azotu w warunkach braku węgla organicznego – beztlenowe 

usuwanie amoniaku (proces Anammox). 
Reaktory ze złożem ruchomym (MBBR) są już praktycznie wykorzystywane w 

układach przepływowych, jednakże jak przedstawiono w tej pracy szczegółowy opis zjawisk 
nie jest do końca poznany i nadal trwają badania nad optymalizacją tych układów. Z kolei na 
bazie tej technologii powstały sekwencyjne reaktory porcjowe (MBSBBR – ang. Moving Bed 
Sequencing Batch Biofilm Reactor) gdzie stopniowo jednakże dalej trwają prace związane z 
wdrożeniem tego układu. Głównym wyzwaniem jest tu opracowanie systemu mieszania, 
umożliwiającego w fazach bez napowietrzania utrzymanie nośników wypełnienia w toni 
ścieków, a przy tym nie powodującego mechanicznej ich destrukcji, a także odrywania 
wykształconej nań błony. Wada reaktorów ze złożem ruchomym jest bowiem możliwość 
mechanicznego niszczenia nośników, wynikająca z ciągłego uderzania o siebie 
poszczególnych jego elementów. Stopień potencjalnej destrukcji zależy od rodzaju materiału, 
kształtu i wielkości danego typu złoża oraz warunków hydromechanicznych we wnętrzu 
reaktora. 

Poza uznanymi już technologiami MBBR, MBSBBR skróconej nitryfikacji (m.in. 
anammox, deamonifikacji) czy też produkcji i wykorzystania biogazu trwają prace nad 
innymi potencjalnymi źródłami energii związanymi bezpośrednio lub pośrednio z procesami 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Systemy bioelektrochemiczne są uważane za 
obiecującą technologię tworzącą konfiguracje zdolne do przekształcania odpadowej materii 
organicznej w energię elektryczną lub inne wartościowe produkty odzysku z oczyszczania 
ścieków. Należą do nich m.in. mikrobiologiczne ogniwa paliwowe MFC. Obecnie 
zastosowanie tego rozwiązania w pełnej skali jest ograniczone z uwagi na wysoki koszt, niską 
moc wyjściową i sprawność, dlatego też prowadzone przeze mnie badania oprócz części 
eksperymentalnej, wspomagane są modelowaniem matematycznym i komputerową 
symulacją, które w obecnych czasach staje się nieodłącznym narzędziem w projektowaniu i 
opisu zjawisk, które w warunkach rzeczywistych bardzo trudno jest przeprowadzić, bądź jest 
to ekonomicznie nieuzasadnione.  

Na przykładzie doświadczeń państw UE, można stwierdzić, że wykonanie symulacji 
komputerowych i optymalizacji przed modernizacją, pozwoliło uchronić oczyszczalnie 
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ścieków przed niepotrzebnymi pracami budowlanymi liczonymi w milionach euro. Właściwie 
skalibrowany i zaimplementowany model w odpowiednim oprogramowaniu jest potężnym 
narzędziem oraz ma wiele zastosowań zarówno w praktyce inżynierskiej,  jak i w nauce. 
Pozwala bowiem na przetestowanie różnych scenariuszy i ich skutków na zachodzące procesy 
w badanym obiekcie. Stąd tak istotne jest właściwe opisanie przebiegu jednostkowych 
procesów biochemicznych oraz możliwie jak najdokładniejsze odzwierciedlenie 
rzeczywistych przemian i reakcji zachodzących w modelu.  

Nowy paradygmat oczyszczania ścieków zakłada m.in. maksymalny odzysk energii ze 
ścieków, a wyzwaniem technologiczno-eksploatacyjnym staje się osiągnięcie co najmniej 
energetycznie neutralnej (pasywnej) oczyszczalni ścieków. Efekt ten można uzyskać w 
wyniku szeregu działań obejmujących optymalizację sterowania procesem napowietrzania w 
części biologicznej, zwiększenie wydajności procesu fermentacji beztlenowej i bardziej 
efektywne wykorzystanie produkowanego biogazu, a także zastosowanie innych niż biogaz 
odnawialnych źródeł energii oraz być może w niedalekiej przyszłości nowych technologii 
usuwania azotu z uwzględnieniem procesu anammox, deamonifikacji itp., które obecnie ze 
względu na złożoność procesów i trudność ich wdrożenia w rzeczywistych obiektach są nadal 
w fazie badawczo-rozwojowej. 

Aspekty poznawcze pracy, polegające na określeniu możliwości wykorzystania 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji w optymalizacji zarówno 
jednostkowych procesów biochemicznych w komorach osadu czynnego oraz dla 
kompleksowych rozwiązań komunalnych oczyszczalni ścieków, mają duże znaczenie 
utylitarne. Ponadto przy wykorzystaniu badań eksperymentalnych wspomaganych 
modelowaniem matematycznym wykazałem ze istnieje także potencjał w optymalizacji 
procesu denitryfikacji nie tylko w konwencjonalnych systemach osadu czynnego, ale także w 
wciąż rozwijanych i nie do końca poznanych technologiach MBBR oraz MFC. Poprzez 
wskazanie znaczenia warunków dla intensyfikacji usuwania związków biogennych i 
zwiększenia efektywności energetycznej w systemach oczyszczania ścieków, prowadzone 
przeze mnie badania i zaproponowane rozwiązania systemów starowania oczyszczalnią 
ścieków wytyczają nowe kierunki badań i – przynajmniej częściowo – pozwalają na lepsze 
planowanie parametrów pracy np. komór osadu czynnego w odniesieniu zarówno do 
konwencjonalnych systemów z osadem czynnym jak również w przypadku innych 
technologii MBBR czy też MFC. 
 
Analiza przeprowadzonych badań pozwoliła na określenie: 
 warunków optymalnego prowadzenia procesu denitryfikacji w systemach osadu czynnego 

czy też MBBR, MFC w celu uzyskania założonych wartości stężenia azotu w 
oczyszczonych biologicznie ściekach, 

 wpływu napowietrzania, recyrkulacji wewnętrznej itp. na efektywność energetyczną 
oczyszczania ścieków i usuwania ChZT i związków biogennych, a tym samym obniżeniu 
obliczeniowego ładunku kierowanego do stopnia biologicznego oczyszczalni, 
przedstawiona w publikacji (zał. 4,  punkt IB, poz. 7) oraz była przedmiotem realizacji 
pracy dyplomowej (zał. 4,  punkt III.J.2., Prace dyplomowe poz. 2B), 

 zasad wykonania testów i badań eksperymentalnych niezbędnych do przeprowadzenia 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji, czego praktycznym efektem 
oprócz serii publikacji było opracowanie „Poradnika metodycznego prowadzenia badań 
szybkości procesów jednostkowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków opartych na 
metodzie osadu czynnego”. 
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Uzyskane wyniki stały się także podstawą do opracowania nowych i/lub zmodyfikowanych 
modeli matematycznych tj. wewnętrznych/zewnętrznych frakcji ChZT czy też przemian azotu 
organicznego w procesie osadu czynnego, w którym zastosowano zmienne szybkości 
hydrolizy i amonifikacji w zależności od dostępności akceptorów elektronów (warunki 
beztlenowe, anoksyczne i tlenowe). Ponadto wspomagane komputerowo badania symulacyjne 
pozwoliły na wdrożenia modelu matematycznego i rozwinięcie technologii PreviSys do 
sterowania oczyszczalnią ścieków. Rezultaty wdrożenia w eksploatacji systemów sterowania 
oczyszczalnią ścieków Klimzowiec pokazały, iż można spodziewać się następujących 
efektów tego systemu: 
• redukcja zużycia energii dla napowietrzania komór 10-20% 
• redukcja zużycia energii do wewnętrznej recyrkulacji 25-50% 
• redukcja zużycia zewnętrznego źródła węgla i substancji pożywkowych 30-100% 
• redukcja stężeń azotu ogólnego na odpływie do 25% 
• redukcja stężeń fosforu ogólnego do 20% 
• zwiększenie pojemności hydraulicznej oczyszczalni 20-30% 
• zwiększenie możliwości przyjmowania ładunków 10-20% 
 
Na podstawie wykonanych badań sformułowałem szereg wniosków odnośnie planowania 
wspomaganych komputerowo badań symulacyjnych, które w formie syntetycznej można 
przedstawić następująco: 
 

1. Cel badań musi być precyzyjnie określony i granice modelowanego systemu muszą 
być wyraźnie wyznaczone, podczas planowania badań przy wykorzystaniu 
matematycznego modelowania i komputerowej symulacji należy korzystać z 
dostępnych protokołów kalibracyjnych, które zapewniają prawidłową procedurę 
prowadzenia prac badawczych. 

2. Wykonując wspomagane komputerowo badania symulacyjne możliwe jest 
wprowadzanie racjonalnych modyfikacji, które nie pogarszają znacząco jakości 
opracowanego modelu, a zarazem pozwalają na uproszczenie badań symulacyjnych 
poprzez zmniejszenie wysiłku organizacyjnego, oszczędność czasu i ograniczenie ich 
kosztów. 

3. Zawsze należy określić właściwości hydrodynamiczne badanego układu. Osiągnąć to 
można poprzez wykonanie badań hydraulicznych w wykorzystaniem znaczników np. 
Rodaminy, ewentualnie w przypadku prostych układów hydraulicznych, poprzez 
analizę dostępnych danych. Badania takie powinny zostać przeprowadzone na samym 
początku badań symulacyjnych, a ich wyniki powinny być podstawą planowania 
dalszych etapów badań (np. miejsca, częstotliwości i czasu poboru próbek). 

4. Analityczna poprawność wyników badań jakości ścieków, ich reprezentatywność i 
spójność ma zasadniczy wpływ na jakość opracowywanego modelu. Oznaczenia i 
pomiary wykonywane podczas badań symulacyjnych muszą charakteryzować się 
poprawnością analityczną, reprezentatywnością, powtarzalnością i spójnością, a ich 
jakość musi być zweryfikowana za pomocą bilansów masy. 

5. Należy przyjąć ogólną zasadę, że kalibracja modelu powinna być prowadzona, jako 
proces iteracyjny, poprzez powtarzanie kalibracji statycznej i dynamicznej aż do 
uzyskania założonego poziomu zgodności wyników z pomiarów i symulacji. 

6. Analiza czułości i niepewności modelu powinna być integralną częścią każdego 
programu badań symulacyjnych, ponieważ dostarcza ważnych informacji na temat 
jego jakości i obszaru stosowalności. 
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Najważniejsze osiągnięcia, jakie wynikają z przeprowadzonych badań: 
Przeprowadzone prze mnie badania pokazały od strony naukowej jak i praktycznej tok 
postępowania prowadzący do opracowania funkcjonalnego modelu symulacyjnego części 
biologicznej dużej miejskiej oczyszczalni ścieków. Dla opracowanego modelu określiłem 
kierunki jego potencjalnego wykorzystania w praktyce eksploatacyjnej oczyszczalni, które 
obejmowały: 

 sprawdzenie zachowania części biologicznej oczyszczalni w warunkach zwiększonego 
dopływu wód deszczowych, 

 optymalizację stopnia recyrkulacji wewnętrznej w reaktorze biologicznym w celu 
zwiększenia efektywności denitryfikacji, 

 sprawdzenie możliwości zwiększenia efektywności biologicznego usuwania fosforu 
poprzez optymalizację dawkowania wód osadowych do dopływu do reaktora, 

 sprawdzenie możliwości zwiększenia efektywności denitryfikacji i biologicznego 
usuwania fosforu poprzez dawkowanie zewnętrznego źródła węgla do reaktora, 

 wykorzystanie modelu do oceny potencjału napowietrzania i stanu dyfuzorów w 
reaktorze 

 ocenę działania i diagnostykę włączonych w system sterowania sond do pomiarów on-
line m.in. O2, NH4, NO3 i możliwości ograniczenia ich działania a nawet całkowitego 
ich wyłączenia w razie awarii 

 wykorzystanie modelu matematycznego do predykcji wyników oraz ich 
porównywania/sprawdzania poprawności on-line działania poszczególnych 
elementów systemu sterowania (autorska nazwa SOS – z ang. Suport Operator 
System), w tym przykładowe strategie sterowania fazami nitryfikacji (N) i 
denitryfikacji (D) dla takiej sytuacji: 
 system reguluje czas trwania faz N/DN w sposób dynamiczny na podstawie 

pomiarów azotu amonowego, azotanów i tlenu zarówno dla długich faz i wysokich 
ładunków, jak i dla krótkich faz pracy przy niskich ładunkach. Takie rozwiązanie 
zapewnia zwiększone usuwanie związków azotowych, przy założeniu, iż system 
posiada możliwość do przeprowadzenia takich procesów. 

 strategie awaryjne: 
 jeżeli któryś z czujników wskazuje parametr poza zakresem określonym przez 

system, wówczas automatycznie uruchamia procedurę sprawdzenia jakości tego 
parametru w oparciu o czujniki m.in. O2, NH4 i NO3. Parametry z linii głównych 
będą zastosowane na liniach podrzędnych przy obliczaniu długości faz N/DN. 
 
 

Możliwość wykorzystania wyników 

Przedstawione przez mnie wyniki prac badawczych mogą być bezpośrednio zastosowane w 
nauce jak i praktyce eksploatacyjnej komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym jako 
podstawa do dalszych badań w tym obszarze. W swoich aspektach teoretycznych wskazują 
one na konieczność prowadzenia dalszych badań nad aplikacją modelu nadrzędnego w 
systemach wielofazowego osadu czynnego do sterowania oczyszczalnia ścieków. Uzyskane 
wyniki badań symulacyjnych powinny być wykorzystane, jako punkt wyjścia do opracowania 
łatwego do stosowania, kompleksowego modelu wielofazowego osadu czynnego bazującego 
na istniejących standardowych modelach osadu czynnego. W kolejnym etapie model ten 
powinien podlegać wszechstronnej praktycznej weryfikacji na innych oczyszczalniach 
ścieków, ze względu na podobny skład ścieków komunalnych i stosowanych procesów 
biochemicznych. Z drugiej strony, konieczne jest także opracowanie nowej metodyki 
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pozwalającej na szybsze i tańsze określanie składu ścieków i parametrów osadu czynnego pod 
kątem wymagań badań symulacyjnych prowadzonych w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków. W swoich praktycznych aspektach moje badania wskazują nowy kierunek w pracach 
nad wykorzystaniem modeli wielofazowego osadu czynnego, który polega na bardziej 
elastycznym i praktycznym podejściu do ich stosowania. Do tej pory jedną z głównych barier 
w praktycznym stosowaniu symulacji komputerowej w oczyszczalniach ścieków była 
czasochłonność i kosztochłonność badań symulacyjnych, w tym szczególnie gromadzenia i 
analizy danych wejściowych oraz kalibracji i walidacji modelu. Określenie przez mnie 
spójnych zasad, według których badania symulacyjne mogą zostać uproszczone przy 
zapewnieniu osiągnięcie wyznaczonego celu badań, powinno przyczynić się do 
upowszechnienia stosowania symulacji komputerowej w oczyszczalniach ścieków jak też w 
rozwoju innych, nowatorskich rozwiązań, niż konwencjonalne systemy oparte na osadzie 
czynnym. W mojej pracy wykazałem również możliwości zastosowania modeli cząstkowych 
w rozwoju, intensyfikacji i/lub optymalizacji procesów biochemicznych, głównie 
denitryfikacji w technologiach wciąż rozwijanych tj. MBBR czy nowatorskich systemach 
bioelektrochemicznych MFC. Najważniejsze możliwości wykorzystania wyników badań, 
można w sposób syntetyczny przedstawić następująco: 

1. Potwierdzono proponowany wstępnie przez WERF udział związków zewnętrznych 
CHZT w modelu ASM2d. Na podstawie wyników badań zaproponowany rozszerzony 
model ASM2d o zewnętrzne źródła węgla jest rekomendowana przez WERF i obecnie 
powszechnie stosowana w badaniach związanych z frakcjonowaniem, przemianami i 
usuwaniem ChZT, co znajduje potwierdzenie w publikacjach zagranicznych, jak i 
krajowych. 

2. Na podstawie analiz wyników z kilku oczyszczalni w Polsce oraz danych literaturowych 
dla oczyszczalni w Hiszpanii, USA wykazano, że zastosowane modele w predykcji 
procesów biochemicznych są stosunkowo stabilne i niezależnie od wielkości, konfiguracji 
bioreaktorów oraz stężenia ładunku w ściekach dopływających do stopnia biologicznego, 
nie wykazały negatywnego wpływu na oczyszczone ścieki. 

3. Analizując dostępną literaturę stwierdziłem, że modele zostały wyróżnione   
4. Na podstawie porównania wyników dla oczyszczalni w Gdyni przed i po modernizacji za 

pomocą wspomaganych komputerowo badań symulacyjnych w 2016 r. wykazano, że 
obniżenie obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń przy jednoczesnym wydłużeniu 
czasu zatrzymania w bioreaktorach może wpłynąć na znaczący spadek stężenia azotu 
organicznego w ściekach oczyszczonych, przy jednoczesnym wzroście udziału węgla dla 
intensyfikacji procesu denitryfikacji i obniżenia napowietrzania w trakcie nitryfikacji w 
bioreaktorach. Wymaga to jednak dalszych prac optymalizacyjnych a zwłaszcza 
weryfikacji efektywności energetycznej w oparciu o wyniki innych oczyszczalni oraz 
sprawdzenia wpływu wieku osadu na końcowe stężenie azotu w odpływie, które wg 
obowiązujących norm nie powinno przekraczać 10 mg/dm3 

5. We wszystkich badanych obiektach rzeczywistych w pełnej skali oraz układach 
pilotowych i laboratoryjnych stwierdzono że gdzie użyto modelowanie matematyczne i 
komputerową symulacje wzrost intensyfikacji procesów biochemicznych w bioreaktorze, 
z zwłaszcza procesu denitryfikacji, w tym stężenia frakcji rozpuszczonego azotu 
organicznego w strefie tlenowej (pomiary w reaktorach w skali technicznej) oraz w fazie 
tlenowej (pomiary laboratoryjne). Wzrost ten w badanych obiektach był statystycznie 
istotny, na co wskazują niskie wartości prawdopodobieństwa wystąpienia równych stężeń 
na końcu fazy/strefy anoksycznej i tlenowej. Jednocześnie wysoka efektywność 
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energetyczna pod względem optymalnego wykorzystania energii elektrycznej na 
napowietrznie oraz użycie węgla organicznego. 

6. Przeanalizowano możliwość połączenia anodowego procesu heterotroficznej 
denitryfikacji z wytwarzaniem energii elektrycznej w MFC i wpływem azotanów na 
wydajność i efektywność procesu. Podczas eksperymentów zaobserwowano, że kultura 
mikroorganizmów rozwinięta w anodowej komorze MFC prezentowała znaczną ilość 
denitryfikantów.  

7. Opracowany nowatorski układ MFC, który był zdolny do denitryfikacji bez wpływu na 
wywierany przepływ prądu, około 1 mA/cm2. Ponadto maksymalna szybkość 
denitryfikacji uzyskana podczas badań wynosiła około 60 gNO3--N/m2・h.   

8. Wykazano, że systemy bioelektrochemiczne do których należą m.in. mikrobiologiczne 
ogniwa paliwowe z ang. MFC są uważane za obiecującą technologię tworzącą 
konfiguracje zdolne do przekształcania odpadowej materii organicznej w energię 
elektryczną lub inne wartościowe produkty odzysku z oczyszczania ścieków.  

9. Określono w warunkach laboratoryjnych przebiegu funkcji Monoda opisującej zmiany 
szybkości usuwania azotanów V w zależności od stężenia substratu w reaktorze ze 
złożem ruchomym (MBBR) i wyznaczenie stałych występujących w równaniu Monoda: 
Vmax, KS,N, KS,ChZT na podstawie pomiarów laboratoryjnych. 

10. Weryfikacja uzyskanego równania Monoda w skali technicznej – dla reaktora 
pracującego w pełnej skali MBBR usytuowanego po biologicznym oczyszczaniu w 
złożach zraszanych typu Bioclere® w Gronowie Górnym. 

11. Określono ilościowe i jakościowe cech reaktora MBBR oraz warunków, w których 
reaktor zapewni najbardziej efektywny, optymalny przebieg procesu denitryfikacji 
końcowej po złożach zraszanych. 
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 
 
5.1. PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA 

W 2000 r. rozpocząłem studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa 
Wodnego i Inżynierii Środowiska (obecnie: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). W 
trakcie studiów wielokrotnie otrzymywałem stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Swoją wiedzę z zakresu technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków rozwijałem 
ponadto w ramach stażu (tzw. „praktyk studenckich” organizowanych na PG) w 
przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym Saur Neptun Gdańsk (2-tygodniowy w 2004 
r.). Brałem również czynny udział w kołach naukowych języka angielskiego i hiszpańskiego. 
Z początkiem semestru dyplomowego wyjechałem do Palermo na Sycylii (Włochy), gdzie 
dzięki rekomendacji profesora Kowalika (ówczesnego Kierownika Katedry Inżynierii 
Sanitarnej na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, PG) podjąłem studia 
częściowe na tamtejszym uniwersytecie w ramach programu Sokrates–Erasmus. W trakcie 
ostatniego semestru (dyplomowego, 2005 rok) mojego pobytu na Uniwersytecie w Palermo 
brałem udział w projektach badawczych, prowadzonych przez opiekuna naukowego, 
profesora R. Scalenge oraz pracowałem nad ukończeniem pracy magisterskiej. Ponadto dzięki 
intensywnej nauce języka włoskiego na kursie językowym przygotowanym dla studentów 
programu Sokrates–Erasmus na Uniwersytecie w Palermo i zdaniu wymaganych egzaminów 
końcowych, otrzymałem certyfikat znajomości języka włoskiego na poziomie średnio-
zaawansowanym. Po powrocie z Uniwersytetu w Palermo przygotowywałem się do obrony 
pracy dyplomowej pt. ” Zastosowanie nowych materiałów filtracyjnych w uzdatnianiu wód 
podziemnych”., którą we wrześniu 2005 r. obroniłem z wynikiem bardzo dobrym. Materiały 
do pracy były gromadzone w trakcie wielomiesięcznych badań na stacji uzdatniania wody 
„Gdańsk-Lipce” a wyniki badań były porównane ze światową literaturą, a następnie 
opublikowane w publikacji (zał. 4,  punkt II.E.2., poz. 21). Promotorem pracy magisterskiej 
był dr inż. Rafał Bray. 

Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjąłem pracę w Centrum Badawczo-
Wdrożeniowym „Unitex” Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. uzdatniania wody, gdzie 
zdobywałem praktyczne doświadczenie i rozwijałem swoją wiedzę z zakresu technologii 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków głównie przemysłowych. Pracując w tej firmie 
miałem sposobność odbywania praktyki inżynierskiej niezbędnej do uzyskania uprawnień 
projektowych oraz do kierowania robotami budowlanymi, które po zdaniu stosownych 
egzaminów otrzymałem w grudniu 2009 r. Jednocześnie pracując na pełnym etacie w CBW 
„Unitex” w 2006 r. złożyłem wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, gdzie po rozmowie 
kwalifikacyjnej, zostałem przyjęty na studia doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Politechniki Gdańskiej. Bezpośrednio po przyjęciu na studia doktoranckie 
uczestniczyłem w 1-semestralnym Studium Podyplomowym Kształcenia i Doskonalenia 
Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (Politechnika Gdańska, rok akademicki 2007-
2008 r.).  

W latach 2007-2008 brałem udział w projekcie dofinansowanym z WFOŚiGW w 
Gdańsku pt. „Porównanie tradycyjnych i alternatywnych źródeł węgla zewnętrznego dla 
poprawy efektywności procesu denitryfikacji” (zał. 4, punkt II.J.1., poz. 1). Badania 
obejmowały wykonywane w skali laboratoryjnej konwencjonalne testy szybkości 
denitryfikacji (NUR) oraz pomiary szybkości denitryfikacji w trakcie anoksycznego poboru 
fosforanów. Do ich realizacji opracowano dokumentację, a następnie wybudowano 
specjalistyczne urządzenie badawcze do pomiaru szybkości procesów biochemicznych w 
komorach osadu czynnego, w postaci dwóch reaktorów nieprzepływowych o poj. 4 dm3, z 
systemem pomiaru i archiwizacji danych (zał. 4, punkt II.B.1., poz. 1). Do badań 
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wykorzystano różne źródła węgla: konwencjonalne (ścieki komunalne i methanol) oraz 
alternatywne (ścieki przemysłowe z gorzelni, browaru oraz przetwórstwa ryb). W drugim 
etapie wykonano badania adaptacji osadu do metanolu w reaktorze laboratoryjnym (układ 
A2/O) o objętości całkowitej 27 dm3 ustawionym na terenie oczyszczalni „Wschód” w 
Gdańsku. 

Wyniki doświadczeń laboratoryjnych potwierdziły, że wykorzystane w badaniach ścieki 
przemysłowe z gorzelni, browaru i zakładu przetwórstwa rybnego można zastosować jako 
alternatywne źródło węgla dla poprawy efektywności procesu denitryfikacji w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków. W trakcie konwencjonalnych pomiarów szybkości denitryfikacji w 
reaktorze nieprzepływowym, ze ściekami przemysłowymi jako źródłem węgla, były 
obserwowane pojedyncze szybkości procesu w zakresie od 2,4 do 6,0 g N/(kgsmo·h). 
Wartości te są wyższe w porównaniu do wyników uzyskiwanych bez dodatkowego źródła 
węgla i zbliżone do wyników uzyskiwanych przy wykorzystaniu łatworozkładalnej frakcji 
ChZT zawartej w ściekach komunalnych po oczyszczaniu mechanicznym. Kiedy szybkość 
denitryfikacji była mierzona w warunkach anoksycznych po fazie beztlenowej, dodatek 
ścieków przemysłowych powodował zwykle wzrost wartości NUR w porównaniu do testów 
ze ściekami komunalnymi i metanolem. Jednocześnie nie zaobserwowano wyraźnego, 
negatywnego wpływu na proces anoksycznego poboru fosforanów. 

W doświadczeniach z metanolem jako dodatkowym źródłem węgla, szybkości 
denitryfikacji (pomiar konwencjonalny) z osadem niezaadaptowanym były bardzo niskie i 
wahały się w granicach 1,4-1,6 g N/(kgsmo·h). Dopiero po okresie dwóch tygodni adaptacji 
osadu w laboratoryjnym układzie przepływowym A2/O, wartości NUR ustabilizowały się na 
poziomie ponad 4.0 g N/(kgsmo·h). Po zaprzestaniu dozowania metanolu, szybkość 
denitryfikacji zaczęła stopniowo spadać i po czterech tygodniach osiągnęła wartość około 2.5  
g N/(kgsmo·h). Praktycznym efektem realizowanego projektu było opracowanie „Poradnika 
metodycznego prowadzenia badań szybkości procesów jednostkowych w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków opartych na metodzie osadu czynnego”. 

 W latach 2007-2009 uczestniczyłem w realizacji kolejnego projektu badawczego pt. 
„Wspomagana komputerowo optymalizacja procesu usuwania azotu w miejskich 
oczyszczalniach ścieków na przykładzie oczyszczalni „Gdańsk-Wschód” (zał. 4, punkt 
II.B.1., poz. 2). Zasadnicza część prac badawczych związana była z opracowaniem dwóch 
modeli komputerowych dla bioreaktorów tej oczyszczalni: hydrodynamiczny komory 
tlenowej bioreaktora z osadem czynnym (system MUCT) oraz biokinetycznym ASM2d 
(Activated Sludge Model No. 2d) w programie GPS-X Wer. 5.0.2 (Hydromantis, Kanada).  

W 2008 r. decyzją Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej otworzyłem przewód doktorski. Promotorem w przewodzie 
doktorskim był dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. nadzw. PG. Prace badawcze realizowałem w 
ramach grantu promotorskiego pt. „Wpływ substratu wolnorozkładalnego na kinetykę 
procesów biochemicznych w komorach osadu czynnego” (Projekt badawczy MNiSW nr N-
523-422-437), który realizowałem w latach 2009-2012. Praca miała charakter 
eksperymentalny, poszerzony o modelowanie matematyczne i komputerową symulację. Jej 
realizacja przebiegała w dwóch etapach we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Nadzoru 
Technologicznego firmy Saur Neptun Gdańsk S.A. oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Badania I 
etapu prowadziłem w skali laboratoryjnej z zastosowaniem osadu czynnego i ścieków 
oczyszczonych mechanicznie z dwóch dużych Oczyszczalni Ścieków w Gdańsku i Gdyni. II 
etap prac - badania w skali ułamkowo-technicznej – realizowałem opierając się o 
wcześniejsze własne badania eksperymentalne I etapu (testy porcjowe) poszerzone o badania 
terenowe (test traserowy) oraz wykorzystanie zaawansowanego modelowania 
matematycznego i komputerowej symulacji na obydwu w/w oczyszczalniach: „Wschód” w 
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Gdańsku i  „Dębogórze” w Gdyni. Część wyników badań związane z tematyką pracy 
doktorskiej opublikowałem także w monografii autorskiej pt. „The hydrolysis of slowly 
biodegradable substrate in activated sludge”, eds. Lambert Academic Publishing, Germany w 
języku angielskim o zasięgu międzynarodowym oraz kilku naukowych czasopismach 
wyróżnionych tzw. JCR (Journal Citation Reapot) i notowanych na Web of Science, listy A i 
B MNiSW oraz branżowych jak również prezentowałem na konferencjach 
międzynarodowych i krajowych. Rozprawę doktorską obroniłem 17 maja 2012 r. na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł doktora 
nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska o specjalności technologia wody i 
ścieków, a za rozprawę doktorską w tym wyróżniający cykl publikacji zostałem uhonorowany 
w 2013 roku Nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miast Gdańska. 

Moja praca naukowa została doceniona zarówno w kraju jak i na arenie 
międzynarodowej przez gremia wybitnych naukowców reprezentujących m.in. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodnego IWA (International Water Assosiation), Fundację 
Aleksandra von Humboldta, Forum EcoBaltica czy też Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 
Rozpoczynając karierę naukowa zostałem zaproszony z funduszy Akademii Królewskiej w 
Szwecji na konferencję "VII-th International Youth Scientific and Environmental Safety 
Forum of the Baltic See Region Countries "ECOBALTICA'08", która odbyła się w dniach 26-
28 czerwca 2008 r. w St. Petersburgu (Rosja), gdzie otrzymałem nagrodę za najlepszy referat 
pt. ,,The effect of slowly biodegradable substrate on the oxygen uptake rate in activated 
sludge systems"' W 2009 r. wyjechałem na trzy miesięczny staż naukowy w ramach program 
Erasmus ,,Praktyka" na Uniweisytecie Castilla de La Mancha w Ciudad Real (Hiszpania) oraz 
odbyłem praktykę zawodową w Centrum Badawczo-Rozwojowo-Naukowym na rzecz 
Odnowy Środowiska Naturalnego CIDRA ,,ALQIMIA" w Danmiel (Hiszpania). W grudniu 
2009 roku zostałem laureatem nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach 
projektu ,,Innodoktorant - stypendia dla doktorantów, II edycja” przyznawane autorom badań 
o wysokim potencjale aplikacyjnym. W czerwcu 2010 otrzymał prestiżową nagrodę w 
konkursie Młodych Badaczy podczas Kongresu Naukowego „Societas Humboldtiana 
Polonorum” współorganizowanego przez niemiecką Fundacje Aleksandra von Humboldta. W 
lipcu 2010 roku uczestniczyłem w 5 Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Wodnego 
IWA (International Water Association) w Sydney (Australia), dokąd wyjechałem w ramach 
stypendium konferencyjnego dla młodych naukowców. Na podkreślenie zasługuje również 
fakt, że w sierpniu 2010 w serwisie PAP (Polskiej Agencji Prasowej) poświęconej 
najważniejszym wydarzeniom w polskiej nauce, ukazał się artykule przedstawiający 
dotychczasowe osiągniecia Kandydata w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków. Jako 
stypendysta projektu ,,InnoDoktorant" dr Drewnowski odpowiedział na zaproszenie 
Marszałka Województwa Pomorskiego i wziął udział w debacie telewizyjnej pt. 
,,Innowacyjne dla Pomorza" przeprowadzonej przez regionalny oddział TVP INFO. 
Natomiast w 2011 r. zostałem normowany przez Prezydenta Miasta Gdańska śp. Pawła 
Adamowicza do nagrody im. Jana Uphagena dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz 
otrzymałem Nagrodę Rektora. 
 Ponadto wstępną część badań związanych z obszarem moich zainteresowań 
naukowych wykonałem w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka w ramach poddziałania 1.3.1 pt. „Innowacyjne źródło węgla dla 
wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków” (INCAS), w którym 
byłem wykonawcą zadania 1 - badania kinetyczne (zał. 4, punkt II.J.1., poz. 6). W oparciu o 
analizę technologii produkcji w gorzelniach i destylarniach, jako zewnętrzne źródła węgla 
zastosowano powstające w tych zakładach produkty odpadowe (oleje fuzlowe, odciek z 
wywaru po gorzelnianego i syrop) oraz półprodukty (zacier i surowy alkohol). Jako punkt 
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odniesienia zastosowano także produkty komercyjne (metanol, etanol i kwas octowy). W 
skali laboratoryjnej wykonano konwencjonalne pomiary szybkości procesu denitryfikacji 
(NUR) oraz pomiary w testach dwufazowych uwalniania i anoksycznego poboru fosforanów 
(PRR i PUR). Wyznaczano także współczynnik przyrostu osadu w oparciu o pomiary 
szybkości poboru tlenu (OUR). Zrealizowano 8 serii badawczych (w latach 2010-2012), 
wykonując łącznie 58 testów (w większości w dwóch równoległych reaktorach). Dodatkowo 
w ramach badań efektywności oczyszczania odcieków z gospodarki osadowej w 
konwencjonalnym układzie nitryfikacja-denitryfikacja, wyznaczano szybkości nitryfikacji i 
denitryfikacji w 2 seriach badawczych, wykonując łącznie 11 testów. Pozostałą część badań 
w tym projekcie kontynuowałem już po uzyskaniu stopnia doktora. 

Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej zdobywałem doświadczenie 
zawodowe pracując na pełny etat i/lub na zlecenie w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym 
„Unitex” i AB Projekt w latach 2005-2009. W ramach praktyki inżynierskiej uczestniczyłem 
w realizacji licznych inwestycji, projektów i opracowań związanych z gospodarką wodno-
ściekową w zakładach wodno-kanalizacyjnych i przemysłowych oraz innych, w tym dla 
obiektów eksploatowanych przez jednostki administracji lokalnej. W 2009 r. po złożeniu 
wymaganej przepisami 4 letniej praktyki inżynierskiej (2 lata w projektowaniu i 2 lata w 
wykonawstwie) potwierdzonej w książce praktyk inżynierskich oraz pozytywnym wyniku 
egzaminów uzyskałem pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Upr. nr 
POM/0233/PWOS/09, Gdańsk). W wyniku otrzymanych uprawnień wykonywałem różne 
projekty i prace budowlane związane z branżą sanitarną, a nawet w 2010 r. otrzymałem 
pracowniczy przydział mobilizacyjny na stanowisku starszy inspektor nadzoru inwestorskiego 
w Jednostce Wojskowej 17-ego Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku.  

Decyzją kierownika Katedry Inżynierii Sanitarnej w działalności dydaktycznej miałem 
się skupić na praktycznych aspektach związanych z materiałoznawstwem instalacyjnym, 
projektowaniem w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz modelowaniem matematycznym 
i komputerową symulacją w dziedzinie technologii wody i ścieków (w tym również 
projektowaniem układów do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz recyklingu i 
odnowy wody). Rozumiejąc znaczenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z 
realizacją projektów oraz ich wpływ na proces dydaktyczny podjąłem współpracę z firmami 
projektowo-wykonawczymi z branży oraz produkującymi urządzenia, armaturę (w tym 
pomiarową) i systemy sanitarne. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie przekazywałem 
studentom podczas prowadzenia zajęć w ramach Laboratorium Materiałoznawstwa 
Instalacyjnego oraz Laboratorium Komputerowego podczas zajęć z Optymalizacji Systemów 
Sanitarnych. Ponadto organizowałem na terenie Politechniki Gdańskiej spotkania 
przedstawicieli firm z branży, co pozwoliło bliżej zapoznać się studentom z najnowszymi 
rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i osiągnięciami w dziedzinie inżynierii 
sanitarnej. Natomiast dzięki znajomości języków (biegle posługuje się językiem angielskim i 
hiszpańskim, jak również w stopniu średnio-zawansowanym znam język włoski, 
potwierdzony Certyfikatem) utrzymuje podczas doktoratu liczne międzynarodowe kontakty 
m.in. z Uniwersytetem w Palermo, Włoch oraz Uniwersytetem Castilla de La Mancha w 
Ciudad Real oraz z Universitat Politecnica de Valencia, Hiszpania, co przekłada się na 
promowanie wiedzy i technologii w świecie. 
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5.2. PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 
Po uzyskaniu stopnia doktora w 2014 roku został opublikowany artykuł autorstwa 

M.W. Sweeney, J. C. Kabouris pt. Modeling, Instrumentation, Automation, and 
Optimization of Water Resource Recovery Facilities w czasopiśmie wyróżnionym JCR 
(Water Environment Research, Vol. 86, No 10) wydawanym przez amerykańską agencje 
Water Environment Research Federation, przedstawiając najważniejsze osiągnięcia 
uczonych na całym świecie w ostatnich latach, wyróżniając w tym moja autorską pracę nad 
zmodyfikowanym modelem ASM2d z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do procesu 
hydrolizy w systemach osadu czynnego opublikowanym w kilku publikacjach JCR w tym: 
Water Science and Technology, International Journal of Environmental Science and 
Technology 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy stanowi ponad 100 publikacji o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym (w tym osiem samodzielnych i pozostałe jako współautor). 
Trzy ostatnie prace zostały opublikowane, w prestiżowych czasopismach (m.in. 
„International Journal of Environmental Science and Technology” i „Water Science and 
Technology”, „Water”), ponadto w 2015 roku została wydana książka autorstwa 
Drewnowskiego pt. „The Hydrolysis of Slowly Biodegradable Substrate in Activated 
Sludge” w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym w zagranicznym wydawnictwie 
Lambert Academic Publishing, a następny podręcznik oraz publikacje wyróżnione JCR są w 
procesie recenzji i/lub druku. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że za dorobek 
publikacyjny dr inż. Drewnowski otrzymał wielokrotnie nagrodę Rektora Politechniki 
Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki za szczególne osiągnięcia naukowe w 2011 i 
2013, 2014, 2015 roku. Z kolei, w 2013 roku dr inż. Drewnowski został laureatem dorocznej 
nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych 
pracowników nauki w dziedzinie nauk technicznych za cykl publikacji nt. modelowania 
matematycznego hydrolizy substratu wolnorozkladalnego na podstawie badań kinetyki 
procesów biochemicznych zachodzących w komorach osadu czynnego. Natomiast w latach 
2013-2015 zostałem uhonorowany stypendium w I i II edycji konkursu pt. "Centrum 
Studiów Zaawansowanych - Advanced PhD” w ramach „Projektu rozwoju 
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach 
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. W ramach projektu uczestniczył 
m.in. w szkole letniej „DEX Summer School” w Austrii w 2014 r. oraz seminarium 
naukowym dot. modelowania matematycznego i symulacji komputerowej w rozwiązywaniu 
zagadnień inżynierskich w Norwegii w 2015 r. W 2016 roku zostałem zaproszony do 
komitetu naukowego przez organizatorów specjalistycznej konferencji  The 5th IWA/WEF 
pt. „Wastewater Treatment Modelling Seminar”, Annecy France, 2-6 April 2016, gdzie 
uczestniczyłem w pracach grup roboczych i recenzowania publikacje które napływały na 
konferencję.  

Aktualność moich badań w tej dziedzinie wyraża się znacznym zainteresowaniem 
specjalistów z tej dyscypliny, z uwagi na nie do końca poznany problem naukowy, jak i na 
jego duże wartości aplikacyjne – użytkowe.  Badania te zostały poparte wykonanym przez 
mnie pełnym cyklem badawczo – projektowym opartym na aktualnej teorii, 
doświadczeniach realizowanych w skali laboratoryjnej i technicznej oraz modelowaniu i 
symulacji komputerowej procesów zarówno konwencjonalnej technologii osadu czynnego 
jak i bardziej zaawansowanych MBBR czy też MFC. Prowadzone przeze mnie nowatorskie 
badania kontynuowane i/lub rozwijane nowe zagadnienia po uzyskaniu stopnia doktora 
zostały wyróżnione w 2017 roku na międzynarodowym jubileuszowym XX Forum 
ECOBALTICA - referat na 20-tej międzynarodowej konferencji „ECOBALTICA 2017” – 
the 20th International Youth Scientific and Environmental Safety Forum of the Baltic Sea 
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Region Countries “. Ponadto zdobyłem również medal złoty nr 402 i wyróżnienie przyznane 
przez Kapitułę składającą się z Przewodniczącego Forum Ecobaltica prof. Wiliama 
Hoglanda - Linnaeus University, Szwecja, prof. Iwana Sevchenko i Mikhaila Sokolova - 
członków Rosyjskiej Akadami Nauk i innych wybitnych naukowców reprezentujących 
Państwa Morza Bałtyckiego za wysokiej jakości prowadzone badania oraz dotychczasowy 
wkład w działania na rzecz popularyzowania postaw proekologicznych i rozwoju 
ekoinnowacyjnych technologii podczas Forum Młodych Naukowców „ECOBALTICA-
2017”, które odbyło się w Grodnie (Białoruś). W następnym roku otrzymałem  nagrodę 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego “IWA” podczas 10th Eastern European 
Young Water Professionals (YWP) Conference przyznaną przez Kapitułę składającą się z 
Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, Dr. Maryna Feierabend – IWA Fellow, 
NIEMCY, Przewodniczącego Komitetu Naukowego, prof. dr. Nemanja Trifunovic (IHE 
UNESCO i Delft Institute for Water Education) –  HOLANDIA i innych wybitnych 
naukowców za wysokiej jakości prowadzone badania oraz wyróżniający wkład w działania 
na rzecz rozwoju konferencji IWA Młodych Naukowców (YWP) w regionie Państw 
Środkowo-Wschodniej Europy (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja). 

Równolegle w latach 2016-2017 w związku z przyznaną dotacją celowa MNiSW na 
finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 
oraz uczestników studiów doktoranckich zostały przeprowadzone przeze mnie 
interdyscyplinarne badania naukowe związane z poprawą kinetyki procesów 
biochemicznych zachodzących w komorach osadu czynnego. Moja praca została 
zakwalifikowała na prestiżową konferencję IWA “Frontiers International Conference on 
Wastewater Treatment” która odbyła się w Palermo (Sycylia, Włochy) w dniach 21-
24.05.2017. Przedstawiłem tam referat w formie wystąpienia podczas sesji ustnej dot. 
procesów modelowania i diagnostyki oczyszczalni ścieków w języku angielskim oraz poster 
w sesji porterowej pt. „ Mathematical Modelling in Diagnosis of WWTP”. Publikacja 
ukazała się jako rozdział w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Springera oraz 
została rekomendowana przez komitet naukowy konferencji do publikacji w czasopiśmie 
JCR (w recenzji). 

Mój dotychczasowy przebieg kariery zawodowej obejmujący liczne staże krajowe i 
zagraniczne, pracę i praktykę zawodową w przemyśle (w tym praktyczne zastosowanie 
nauki potwierdzone wdrożeniami) oraz udział w realizacji ok. 15 projektów badawczych 
(zał. 4, punkt II.J.1-2, m.in. Międzynarodowy projekt Chińskiego Rządu, MNiSW, NCN-
Sonata, „Norweski Mechanizm Finansowy”, Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego 
„Innowacyjna Gospodarka”, który wyróżniono w Konkursie INNOWACJE 2012 
zorganizowanym w ramach III edycji targów TECHNICON-INNOWACJE - Targi Techniki 
Przemysłowej, Nauki i Innowacji, Gdańsk 25-26.10.2012) w tym również inne znaczące 
osiągnięcia naukowe, stoją na wysokim poziomie naukowym i zawierają oryginalne wyniki 
badań będące indywidualnym wkładem w rozwój dyscypliny naukowej inżynierii 
środowiska w zakresie technologii oczyszczania ścieków. Ponadto innowacyjne badania, 
które mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju modelowania matematycznego i 
współczesnej technologii oczyszczania ścieków opartej na metodach biologicznych, zostały 
docenione zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej przez gremia wybitnych 
naukowców czy też lokalne władze reprezentujące m.in. Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Wodnego IWA (International Water Assosiation), Fundację Aleksandra von Humboldta, 
Forum EcoBaltica, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Rektora PG czy też Marszałka 
Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska (Zał. 4, punkt II.K.1-2, poz.1-20). 
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Moją wiedzę na temat usuwania związków biogennych ze ścieków oraz stosowania 
symulacji komputerowej do optymalizacji procesów oczyszczania ścieków starałem się 
wykorzystywać do rozwiązywania konkretnych problemów w pojawiających się w polskich 
oczyszczalniach ścieków. Efektem tego był udział w licznych projektach wykonanych na 
zlecenie organów administracyjnych lub przedsiębiorstw (zał. 4, punkt II.F.), z których część 
zawierała istotne elementy badawcze. Szczególnie dotyczy to projektów na Oczyszczalniach 
Ścieków przy współpracy z m.in. PWIK Opole Sp. z o.o., Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. czy 
firmą ZapSoft Sp. z o.o., który wymagał poszerzonych badań osadu czynnego, składu 
ścieków oraz badań interakcji pomiędzy związkami organicznymi obecnymi w tych ściekach 
do implementacji modeli osadu czynnego w optymalizacji, sterowaniu i/lub diagnostyce. 

Mój dorobek naukowy, poza zagadnieniami omówionymi w rozdziale 4, obejmuje 
trzy główne obszary: 

1) rozwój modeli wewnętrznego i zewnętrznego źródła węgla organicznego dla 
intensyfikacji kinetyki procesów biochemicznych zachodzących w komorach osadu 
czynnego w komunalnych oczyszczalniach ścieków 

2) opracowanie przy użyciu matematycznego modelowania i komputerowej symulacji 
zintegrowanej wysokoefektywnej technologii oczyszczania ścieków wraz z 
nadrzędnym systemem sterowania opartym na modelu w celu optymalizacji procesów 
biochemicznych i poprawy efektywności energetycznej w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków. 

3) zbadanie podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność 
zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze 
skróconą ścieżką usuwania azotu, w tym określenie potencjału i możliwości 
zastosowania m.in. procesu nitrytacja/anammox i/lub deamonifikacji do oczyszczania 
ścieków przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania badań symulacyjnych 

 
Ad. 1)  
Tematyka badań naukowych prowadzonych przeze mnie po otrzymaniu stopnia doktora 
obejmowała kontynuację tematyki dotyczącej innowacyjnych źródeł węgla organicznego do 
poprawy kinetyki procesów biochemicznych zachodzących w komorach osadu czynnego 
komunalnych oczyszczalniach ścieków, co wpisuje się m.in. w obszar działań Unii 
Europejskiej (UE) „postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska” i dotychczas była 
realizowana w ramach projektu badawczego 1 osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (grupa tematyczna „Bio”). Ponadto moje zainteresowania były 
poszerzone o wykorzystanie modelowania matematycznego i symulacji komputerowej 
procesów osadu czynnego wraz z opracowywaniem tzw. „dobrych metod modelowania” 
zarówno procesu projektowania jak i sterowania oczyszczalnią ścieków w codziennej jej 
eksploatacji, co przełożyło się na wdrożenia, które przyniosły znaczące oszczędności energii i 
korzyści finansowe na kilku oczyszczalniach ścieków. 
Priorytetowym zadaniem ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem 
powodowanym przez ścieki komunalne jest zapewnienie pełnego biologicznego oczyszczania 
ścieków i podwyższonego usuwania związków biogennych w dużych i średnich 
aglomeracjach miejskich. Zgodnie z przyjętym Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) do 2015 roku miało zostać zbudowanych, rozbudowanych lub 
zmodernizowanych ponad 1700 oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 10,6 mld złotych. 
Spełnienie warunków w zakresie usuwania azotu ze ścieków jest możliwe w przypadku 
osiągnięcia wysokiej efektywności procesu denitryfikacji. W tym celu niezbędne jest 
dostarczenie do procesu również odpowiedniej ilości węgla organicznego, dlatego też często 
zachodzi konieczność wspomagania denitryfikacji dodatkowymi (tzw. zewnętrznymi) 
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źródłami węgla. Są to najczęściej produkty komercyjne, takie jak metanol lub kwas octowy. 
Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie produktów odpadowych lub ubocznych z 
przemysłu, które charakteryzują się wysoką zawartością związków organicznych, łatwo 
przyswajalnych przez mikroorganizmy wykorzystywane do oczyszczania ścieków. Jednym z 
takich wartościowych źródeł węgla w komunalnych oczyszczalniach ścieków mogą być 
produkty odpadowe z produkcji alkoholu (m.in. ścieki poprodukcyjne z gorzelni, spirytus 
surowy oraz produkt uboczny fermentacji alkoholowej) jako technologii m. in. intensyfikacji 
procesu denitryfikacji. Celowość podjęcia takich badań potwierdzają zgłoszenia patentowe i 
wdrożenia wyników w okresie ostatnich  lat: 

2012 – Opracowany i zarejestrowany pod nr 46/12 w Centrum Wiedzy i  
Przedsiębiorczości PG został wynalazek pt. „Mieszanina do wspomagania 
procesu denitryfikacji w oczyszczalniach ścieków w niskich temperaturach” w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka nr UDA-POIG.01.03.01-22-140/09-01 pt. “Innowacyjne źródło 
węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków”. 

2013 –     Wdrożenie rozwiązania wspomagającego proces denitryfikacji przebiegający w 
części biologicznej reaktora oczyszczalni „Ruptawa” w Jastrzębiu Zdrój  w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka nr UDA-POIG.01.03.01-22-140/09-01 pt. “Innowacyjne źródło 
węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków”. 

Obecnie standardem w światowej nauce, jak i praktyce inżynierskiej jest modelowanie 
matematyczne kinetyki procesów biochemicznych za pomocą modeli osadu czynnego z tzw. 
grupy ASM (z ang. Activated Sludge Model). Ich opublikowanie po raz pierwszy przez grupę 
roboczą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego IWA (z ang. International Water 
Association) w 1987 r. otworzyło nowe możliwości w dziedzinie tworzenia i wykorzystania 
modeli biokinetycznych oczyszczania ścieków. Właściwie skalibrowany i zaimplementowany 
model w odpowiednim oprogramowaniu jest potężnym narzędziem oraz ma wiele zastosowań 
zarówno w praktyce inżynierskiej,  jak i w nauce. Pozwala bowiem na przetestowanie 
różnych scenariuszy i ich skutków na zachodzące procesy w badanym obiekcie. Stąd tak 
istotne jest właściwe opisanie przebiegu jednostkowych procesów biochemicznych oraz 
możliwie jak najdokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistych przemian i reakcji 
zachodzących w modelu.   
Dotychczasowe badania zostały z powodzeniem przeprowadzone na kilku dużych 
oczyszczalniach zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego: „Gdańsk-Wschód” 
oraz „Gdynia-Dębogórze”. Na podstawie wieloletnich badań laboratoryjnych oraz w oparciu 
o rzeczywiste pomiary kinetyki procesów tj. denitryfikacja, biologiczna defosfatacja i 
utlenianie związków organicznych prowadzone na obu obiektach, można stwierdzić, że w 
ściekach po oczyszczaniu mechanicznym, zawierających całkowitą frakcję CHZT (jako 
wewnętrzne źródło węgla organicznego w postaci Xs i Ss – wolno i łatwo rozkładalny 
substrat), procesy te zachodzą szybciej (nawet o 60%) niż w ściekach poddanych koagulacji i 
flokulacji (bez Xs). Opracowany przez Kandydata w programie symulacyjnym GPS-X 5.1 
(Hydromantis, Kanada) nowy model osadu czynnego jako modyfikacja popularnego modelu 
ASM2d, pozwolił na dokonanie istotnej zmiany w konfiguracji równań, opisujących kinetykę 
procesów biochemicznych. Proponowany model uwzględnia koncepcję tzw. dwustopniowej 
hydrolizy związków wolnorozkładalnych (XS), co stanowi znaczący wkład w rozwój 
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współczesnej wiedzy na temat technologii oczyszczania ścieków poprawiła, gdyż znacząco 
poprawia przebieg procesów opisywanych przez powszechnie znane modele matematyczne 
osadu czynnego (ASM).  Zmodyfikowany model o nazwie ASM2h (od procesu hydrolizy) 
uwzględnia dodatkową zmienną (XSH) oraz trzy nowe procesy, tj. hydrolizę XSH w warunkach 
beztlenowych, anoksycznych i tlenowych. Frakcja XSH została zdefiniowana jako tzw. 
„pośrednia forma hydrolizy” powstająca w wyniku szeregu skomplikowanych reakcji 
zachodzących w osadzie czynnym. Ponadto, wprowadzony model został wdrożony za 
pomocą specjalnego modułu „Model Developer” w programie do symulacji komputerowych. 
Co więcej, wymiernym efektem końcowym badań symulacyjnych było możliwość określenia, 
czy Xs, który w znacznych ilościach występuje w ściekach, może wpłynąć na efektywne 
usuwanie związków biogennych i zrekompensować niedobory związków węgla w części 
biologicznej oczyszczalni ścieków, co bezpośrednio wpłynęłoby na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych (brak lub znacznie niższe wydatki na komercyjne związki wspomagające 
oczyszczanie ścieków, jak np. metanol). Co więcej wyniki badań pozwoliły odpowiedzieć na 
pytanie, czy brak wstępnego strącania chemicznego w celu pozbawienia ścieków frakcji 
ChZT (w zawiesinie i koloidalnej), zawierającej głównie Xs jest korzystne dla wspomagania 
przebiegu procesów biochemicznych w komorze osadu czynnego (KOCz). Praktycznym tego 
efektem jest optymalizacja pracy osadników wstępnych wraz z oceną celowości usuwania 
znacznych ilości zawiesin, które mogłyby zostać efektywnie wykorzystane w układach z 
biologicznym usuwaniem związków biogennych.  
Ze względu na zbliżoną charakterystykę ścieków komunalnych oczekuje się, że końcowe 
wyniki badań realizowanych przez Kandydata znajdą szerokie zastosowanie w optymalizacji 
procesów biologicznego usuwania związków biogennych oraz będą stanowić istotną 
alternatywę w stosunku do kosztownej przebudowy układu technologicznego stopnia 
biologicznego nie tylko w dużych i średnich oczyszczalniach woj. Pomorskiego, ale także w 
wielu innych tego typu obiektach na terenie całego kraju. Trudno jest przedstawić na tym 
etapie jakiekolwiek dane liczbowe przewidywanych korzyści finansowych dla oczyszczalni 
ścieków, jednakże na przykładzie rozwiniętych państw UE, można stwierdzić, że wykonanie 
symulacji komputerowych i optymalizacji przed modernizacją, pozwoliło uchronić większość 
obiektów przed niepotrzebnymi i/lub kosztownymi pracami budowlanymi liczonymi w 
milionach euro. Celowość podjęcia takich działań potwierdzają wcześniejsze badania 
prowadzone przy współudziale Kandydata w ramach projektu badawczego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N523 069 32/2871 „Wspomagana komputerowo 
optymalizacja procesu usuwania azotu w miejskich oczyszczalniach ścieków na przykładzie 
oczyszczalni „Gdańsk-Wschód” gdzie w 2010 roku opracowany i wdrożony został model 
matematyczny części biologicznej reaktora oczyszczalni „Gdańsk-Wschód”.  
Zasadniczą część badań związanych z pierwszym obszarem moich zainteresowań naukowych 
kontynuowałem dalej po uzyskaniu stopnia doktora w ramach projektu finansowanego z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach poddziałania 1.3.1 pt. 
„Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków” (INCAS), w którym byłem zatrudniony w ramach zadania 1 jako wykonawca. 
Łącznie w latach 2012-2013 wykonano pięć serii badawczych. Badania w skali pilotowej 
wykonano w przepływowym modelu reaktora JHB stosując oleje fuzlowe jako zewnętrzne 
źródło węgla organicznego. Następnie przystąpiono do realizacji badań w skali technicznej w 
głównym ciągu oczyszczania, które wykonano w 4 obiektach o wielkości powyżej 100 000 
RLM. W Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w Gdyni zweryfikowano wpływ 
dozowania olejów fuzlowych na efektywność procesu denitryfikacji. W GOŚ w Łodzi 
analizowano możliwość praktycznego zastosowania odcieków z wywaru po gorzelnianego 
(mniej stężonego produktu odpadowego z gorzelni). Natomiast w ramach badań w LOŚ w 
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Poznaniu oraz oczyszczalni w Jastrzębiu-Zdroju analizowano adaptację osadu do olejów 
fuzlowych. Dodatkowo w ostatniej z oczyszczalni sprawdzono możliwość poprawy bilansu 
energetycznego poprzez skierowanie całego osadu pierwotnego do komór fermentacyjnych i 
zastąpienie go olejami fuzlowymi jako źródła węgla organicznego do procesu denitryfikacji. 
W celu realizacji badań w skali technicznej opracowano dokumentację techniczną, a 
następnie wybudowano stację dozowania zewnętrznego źródła węgla, w postaci mobilnej, 
kontenerowej stacji o pojemności 2 m3, przystosowaną do dawkowania produktów 
łatwopalnych. Stacja ta zdobyła wyróżnienie w konkursie INNOWACJE 2012 na Targach 
Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „TECHNICON – INNOWACJE”, Gdańsk, 2012 
r. (Zał. 4, punkt II.K.2., poz. 1). 
W odniesieniu do badań oczyszczania odcieków z gospodarki osadowej zastosowano tak 
skalę pilotową - testy w reaktorach SBR o pojemności 4 i 10 dm3, jak i techniczną - 
doświadczenia realizowane w reaktorach SBR o pojemności 4 m3 (oczyszczalnia w Słupsku) i 
7 m3 (oczyszczalnia w Gdańsku). Uzyskane wyniki badań kinetycznych w skali 
laboratoryjnej, pilotowej i technicznej w pełni potwierdziły możliwość wykorzystania 
alternatywnych źródeł węgla organicznego, w postaci produktów odpadowych z destylacji 
spirytusu, jako substancji wspomagających proces denitryfikacji w komorach osadu czynnego 
głównego ciągu oczyszczania, jak i usuwania azotu w bocznikowych systemach oczyszczania 
wód posadowych. Opracowany został także nowy model osadu czynnego dla systemu 
zintegrowanego usuwania azotu i fosforu z dozowaniem zewnętrznego źródła węgla, w 
postaci „Modułu Zewnętrznego Źródła Węgla, jako rozszerzenie Modelu Osadu Czynnego nr 
2d (Activated Sludge Model No. 2d (ASM2d)”. Ponadto w oparciu o wyniki wykonanych 
badań przygotowano także zgłoszenie patentowe nr P.403354 „Środek do wspomagania 
procesu denitryfikacji ścieków w oczyszczalniach komunalnych w warunkach utrzymywania 
się stabilnych niskich temperatur otoczenia”, a proponowane rozwiązania zostały wdrożone w 
oczyszczalni „Ruptawa” w Jastrzębiu Zdrój (zał. 4, punkt II.C.2., poz. 1-2). 
Uzyskane w tym projekcie wyniki zostały przedstawione w licznych publikacjach, w tym w 
czasopismach posiadających IF oraz były prezentowane na kilku renomowanych 
konferencjach międzynarodowych i podczas seminariów w ramach projektu INCAS. 
 
Ad. 2) 
 W latach 2012-16 otrzymałem dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach stypendium PhD Advanced, w ramach projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych 
- rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach 
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (POKL04.03.00-00-238/12)  (zał. 4, punkt II.J.2., poz. 8). 
Równocześnie przy wykorzystaniu dotacji celowych MNISW i prac zleconych z przemysłu 
(Zał. 4, punkt II.F.1-2, poz.1-6) realizowałem badania w skali laboratoryjnej i technicznej na 
terenie kilku mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków m.in. Słupsku, Gdańsku, 
Gdynii, Opolu i Kędzierzynie-Koźlu obejmujące obszary północnej i południowej Polski.  
Zasadnicza część prac badawczych związana była z opracowaniem modeli komputerowych 
dla bioreaktorów danej oczyszczalni: hydrodynamiczny komory tlenowej bioreaktora z 
osadem czynnym (np. system MUCT, Bardenpho, A2O) oraz biokinetycznym ASM2d 
(Activated Sludge Model No. 2d) w programie WEST i GPS-X (Hydromantis, Kanada).  
W celu wyznaczenia podstawowych parametrów przepływu dla oryginalnego modelu ASM2d 
wykonano badania traserowe przy użyciu znacznika „Rodaminy” oraz pomiary natężenia 
przepływu na wlocie do bioreaktora. Dodatkowo wykorzystano wyniki oznaczeń stężeń 
wybranych wskaźników w wybranych punktach bioreaktora. Do kalibracji i walidacji modelu 
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wykorzystano głównie wyniki uzyskane w trakcie 4-dobowych pomiarów ciągłych w 
bioreaktorze MUCT z oczyszczalni ścieków w Gdańsku oraz wyniki pomiarów szybkości 
nitryfikacji, denitryfikacji, uwalniania i poboru fosforanów w warunkach laboratoryjnych, 
które ze względu na podobny skład ścieków i charakter pozostałych badanych oczyszczalni 
były wykorzystywane jako referencyjne. Stopień biologiczny realizowany był w 
jednoosadowym procesie osadu czynnego, ze zintegrowanym usuwaniem zanieczyszczeń 
organicznych oraz związków azotu i fosforu, w reaktorze biologicznym, charakteryzującym 
się sterowanymi automatycznie, zmiennymi warunkami tlenowymi środowiska. Sterowanie 
procesami zachodzącymi w reaktorze biologicznym odbywało się na podstawie wyników 
pomiarów „on-line” stężenia rozpuszczonego tlenu oraz NH4 i NO3. Pełny cykl oczyszczania 
ścieków mógł składać się z trzech podstawowych faz: tlenowej (nitryfikacji), niedotlenionej 
(denitryfikacji) oraz beztlenowej (uwalniania fosforanów). Czas trwania fazy tlenowej, 
podczas której następuje usuwanie związków organicznych, akumulacja fosforanów i 
nitryfikacja, był ustalany w nadrzędnym programie sterującym z uwzględnieniem regulacji 
stężenia rozpuszczonego tlenu. Po zakończeniu fazy tlenowej, rozpoczyna się faza 
anoksyczna, podczas której system sterowania analizuje wyniki pomiarów potencjału redox 
oraz identyfikuje zmiany charakterystyczne dla zaniku azotanów w środowisku. 
Przeprowadzone badania poszerzone o matematyczne modelowanie i komputerową symulację 
w pełni potwierdziły możliwość uzyskania bardzo wysokiej efektywności usuwania 
związków azotu w przepływowych komorach osadu czynnego. Wykazano, że stężenie azotu 
amonowego i azotanowego w ściekach odpływających z większości badanych oczyszczalni, 
było ustabilizowane zarówno w warunkach letnich i zimowych oraz kształtowało się na 
poziomie od wartości śladowych (poniżej 0,1 mg N/dm3) do kilku mg N/dm3, a efektywność 
usuwania azotu przekraczała 90%. Przy okazji optymalizacji m.in. w Oczyszczalni 
„Dębogórze” w Gdyni, proces napowietrzania w fazie tlenowej bioreaktora spowodowała o 
ok. 15-20% obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, a wysoką 
efektywność uzyskano  zarówno w okresie (ok. 20 0C), jaki i niskich temperatur (ok. 12 0C).  
          Następnie w latach 2016-17 będąc kierownikiem projektu w ramach dotacji celowej 
MNISW pt. „Wspomagana komputerowo optymalizacja procesów osadu czynnego na 
przykładzie oczyszczalni ścieków” i uczestnicząc także w realizacji projektu przy współpracy 
firmy ZapSoft Sp. z o.o. oraz Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., pt. ,,Strategia sterowania modelem w oczyszczalni 
ścieków Klimzowiec za pomocą pomiarów ChZT". W ramach tych dwóch projektów 
opracowano kompleksowy model komunalnej oczyszczalni ścieków obejmujący część 
ściekową (osadnik wstępny oraz komory osadu czynnego ze zintegrowanym biologicznym 
usuwaniem związków organicznych, azotu i fosforu) i osadową (w tym głownie zamknięte 
komory fermentacyjne). Do modelowania wykorzystywane są: Model Osadu Czynnego nr 2d 
(Activated Sludge Model No. 2d (ASM2d)) oraz model fermentacji beztlenowej (Anaerobic 
Digestion Model 1 (ADM1)). Na podstawie opracowanego modelu przy użyciu platformy do 
komputerowych symulacji WEST i programu MATLAB, zaimplementowano oparty na 
modelu matematycznym kompleksowy system PreviSys w sterowaniu całej oczyszczalni 
ścieków w Klimzowcu. Od początku do chwili obecnej prowadzone są prace badawcze i 
analizowane różne nowe strategie obejmujące m.in. optymalizację pod kątem energetycznym 
i finansowym. Celem tego projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej praktyczne 
zastosowanie zasad zrównoważonej gospodarki ściekowo-osadowej w oczyszczalniach 
komunalnych, przy uwzględnieniu aspektów technologicznych, energetycznych i 
ekonomicznych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zatem stanowi on 
uzupełnienie i rozwinięcie wcześniejszych obszarów moich zainteresowań naukowych. Cel, 
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zakres i już wykonane badania zostały zaprezentowane na dwóch renomowanych 
konferencjach międzynarodowych (zał. 4, punkt II.L.2., poz. 14 i 16). 
 
Ad. 3)  

Od 2017 roku uczestniczę w realizacji międzynarodowego projektu współpracy 
naukowej „One Belt-One Road” for Young Scientist finansowany przez rząd Chin w ramach 
funduszy regionalnych Shanghai International Collaboration Project (zał. 4, punkt II.J.2., poz. 
9). W projekcie uczestniczą dwie uczelnie techniczne (Polska, Politechnika Gdańska oraz 
Chińska, Tongji University). W ramach tego projektu odbywam obecnie w ramach kontraktu 
staż naukowy na Uczelni Tongji w Shanghaju oraz uczestniczę w realizacji jednego z dwóch 
tematów badawczych związanych z „Modelowaniem procesu anammox/deamonifikacji w 
komunalnych oczyszczalniach ścieków dla zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych” oraz prowadzę kursy i warsztaty naukowe dla studentów II, i III stopnia w 
Chinach jako tzw. „Profesor Wizytujący”. W celu umożliwienia wykonania badań ciągłych w 
warunkach laboratoryjnych opracowano dokumentację i wybudowano „Laboratoryjne 
urządzenie do pomiaru efektywności procesu anammox” na Uniwersytecie Tongji w Chinach 
Natomiast badania w skali pilotowej realizowane są w specjalnie w tym celu 
zaprojektowanym i wykonanym w Chinach urządzeniu badawczym tj. sekwencyjnym 
reaktorze biologicznym do badań pilotowych realizowanych w oczyszczalniach ścieków. (zał. 
4, punkt III.J., poz. 4). 
Obecnie realizowane badania w Chinach zostały wykonane w skali laboratoryjnej i w pełni 
potwierdziły skuteczność procesu nitrytacja-anammox/deamonifikacji w usuwania azotu ze 
ścieków. Po okresie ok. 3-6 miesięcy udało się także wyhodować granulowany osad 
anammox, posiadający zdecydowanie lepsze właściwości sedymentacyjne. Jednym z 
podstawowych problemów związanych z praktycznym zastosowaniem tej technologii w 
oczyszczalniach jest wysoki koszt zakupu odpowiedniej biomasy osadu, najczęściej 
oferowanej jako produkt komercyjny objęty patentem. Wykonane badania wykazały, iż 
możliwe jest ograniczenie tych kosztów poprzez adaptację osadu czynnego dostępnego w 
każdej oczyszczalni ścieków, przy jedynie niewielkim dodatku osadu z rozwiniętymi 
szczepami bakterii anammox. Ponadto koszty oczyszczania w procesie anammox można 
także zmniejszyć poprzez obniżenie temperatury procesu zwłaszcza w odciekach. Wykazano, 
że proces ten jest efektywny w stosunkowo szerokim zakresie temperatur (od 15 do 40 oC). 
Aktualnie prowadzone prace zmierzają do zastosowania modelowania matematycznego i 
komputerowej symulacji w celu wyznaczenia optymalnych warunków eksploatacyjnych, 
obejmujących sposób napowietrzania i stężenie tlenu rozpuszczonego, zakres zmienności 
odczynu pH oraz proporcję długości poszczególnych faz. Dodatkowym efektem 
realizowanych projektów, mającym zastosowanie w praktyce inżynierskiej, jest 
opracowywany także model osadu czynnego z uwzględnieniem mechanizmu procesu 
nitrytacja-anammox/deamonifikacji oraz akumulacji podtlenku azotu. 
Równolegle realizuję drugi obszar moich zainteresowań naukowych w Polsce w ramach 
projektu badawczego NCN-Sonata 13: pt. „Czynniki wpływające na konkurencyjność 
zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą 
ścieżką usuwania azotu” (zał. 4, punkt II.J.2., poz. 5) Celem projektu jest analiza czynników 
wpływających na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych 
AOB-NOB (z ang. Ammonia Oxidizing Bacteria i Nitrite Oxidizing Bacteria) w układach ze 
skróconą ścieżką usuwania azotu (N). Istotą projektu jest poznanie mechanizmów 
odpowiedzialnych za selekcję mikroorganizmów uczestniczących we wstępnych procesach 
przemian związków azotu w systemach oczyszczania ścieków (także w obrębie bakterii AOB-
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NOB). Kolejnym istotnym aspektem projektu jest dobór optymalnych parametrów 
prowadzenia biologicznych procesów oczyszczania ścieków w celu zapewnienia efektywnego 
przebiegu usuwania związków azotu. Obecnie są zaplanowane prace badawcze dotyczące  
analiz jakościowych i ilościowych obrazujących dynamikę zmian zachodzących w obrębie 
zespołów mikroorganizmów tworzących biocenozy osadu czynnego oraz/lub osadu 
granulowanego w zależności od wybranych parametrów technologicznych (stężenie osadu 
czynnego i wynikający stąd udział biomasy rozwiniętej w postaci osadu czynnego i/lub 
kłaczków w formie osadu granulowanego, wieku osadu, strategia napowietrzania, 
temperatura, pH, stężenie kwasu azotowego (III) oraz przeciążenie amoniakiem). 
Dotychczasowe badania własne wykonane w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej oraz pewna część na Uniwersytecie 
Tongji w Szanghaju, Chiny pozwalają na sformułowanie następujących hipotez badawczych: 
- optymalizacja parametrów procesu promujących rozwój AOB (m.in. skróconej 
nitryfikacji/annamox i/lub deamonifikacji), wpływających na konkurencyjność i 
zróżnicowanie funkcjonalne bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą 
ścieżką usuwania N (wiek osadu, temperatura, stężenie tlenu rozpuszczonego, pH, stężenie 
kwasu azotowego (III) oraz przeciążenie amoniakiem), jest możliwa na podstawie badań 
kinetycznych AUR/OUR i następnie testów SBR wraz z badaniami mikrobiologicznymi; 
- zastosowanie zaawansowanych narzędzi matematycznego modelowania i komputerowej 
symulacji, pozwoli na opracowanie optymalnych warunków dla przebiegu procesów (m.in. 
skróconej nitryfikacji/annamox i/lub deamonifikacji) czy też bliższe poznanie bardziej 
efektywnego sposobu usuwania N. 
Badania zgodnie z harmonogramem projektu będą realizowane od II kwartału 2019 roku po 
wyhodowaniu odpowiednie biomasy w laboratoryjnym modelu sekwencyjnego reaktora SBR 
o całkowitej objętości 10 l. Ścieki syntetyczne będą doprowadzane do modelu przy użyciu 
pompki perystaltycznej. Zawartość zbiornika w fazie reakcji będzie mieszana 
wolnoobrotowym mechanicznym mieszadłem. Sprężone powietrze w czasie faz tlenowych 
będzie dostarczane przy pomocy dmuchawy oraz elementu dyspersyjnego. W projekcie 
przewidziano dwie grupy w/w doświadczeń, tj. 1) krótkie (kilku godzinne) porcjowe testy 
wsadowe dotyczące szybkości procesu AUR, OUR w zależności od pochodzenia próbek 
osadu czynnego oraz wybranych parametrów środowiskowych; 2) długoterminowe testy SBR 
dotyczące wymywania mikroorganizmów II fazy nitryfikacji. Oprócz testów 
technologicznych zaplanowane jest zastosowanie zróżnicowanego zestawu analiz 
mikrobiologicznych (sekwencjonowanie nowej generacji, real-time PCR). W trakcie testów 
krótkoterminowych kluczowym zadaniem badawczym będzie ustalenie jakościowego oraz 
ilościowego składu populacji bakterii nitryfikacyjnych I oraz II fazy. Z tego względu istotnym 
aspektem prowadzonych badań podstawowych będzie porównanie składu występujących w 
nich biocenoz bakteryjnych ora ustalenie kinetyki procesów OUR, AUR. Modelowanie 
matematyczne i komputerowa symulacja przeprowadzona zostanie w specjalistycznym 
oprogramowaniu GPS-x. 
Uzyskane wyniki badań w przyszłości mogą się przyczynić do pełniejszego poznania i 
optymalizacji technologicznej wysoko efektywnego oczyszczania ścieków wraz z 
równoczesną minimalizacją kubatury oraz zużycia energii w bioreaktorach (aspekt rozwoju 
cywilizacyjnego). Obecnie powinny być sklasyfikowane jako efekt badań podstawowych, 
stanowiących kolejny krok w rozwoju trzech obszarów naukowych: inżynierii środowiska, 
biotechnologii i modelowania matematycznego. Ich walor naukowy będzie polegać na 
unikatowym kompleksowym podejściu do poznania wzajemnych oddziaływań 
współistniejących mikroorganizmów AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania N 
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w jednym reaktorze w zestawieniu z wynikami badań technologicznych, mikrobiologicznych 
oraz z modelowaniem matematycznym i symulacją komputerową. 
Uzyskane w tych dwóch w/w projektach wyniki zostały już przedstawione w kilku 
seminariach w Chinach, w tym jedna została wysłana i zaakceptowana oraz będzie 
wygłoszona na renomowanej międzynarodowej konferencji IWA YWP w Toronto, Kanada, 
23-27 czerwca 2019 r. Ponadto równolegle opracowywana jest kolejna publikacja do 
czasopisma JCR posiadającego IF. 
 
 
6. PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO 
Moje zainteresowania badawcze od początku kariery zawodowej pozostały w szerokim 
obszarze zastosowania metod komputerowych do wdrażania wysokoefektywnych systemów 
oczyszczania ścieków, ale z upływem czasu podlegały one stopniowej ewolucji i 
ukierunkowaniu na bardziej szczegółowe zagadnienia specjalistyczne: od prostego 
wykorzystania symulacji komputerowej, poprzez dogłębne studia teoretycznych podstaw 
matematycznego modelowania procesu osadu czynnego, aż do zagadnień związanych z 
rozwojem i optymalizacją bardziej zaawansowanych technologii (m.in. MBBR, MFC) czy też 
praktycznymi aspektami stosowania badań symulacyjnych w oczyszczalniach ścieków. 
Kolejne odkrywane przez mnie obszary zainteresowań naukowych były zawsze inspirowane 
wynikami moich wcześniejszych prac badawczych i obserwacjami kierunków rozwoju tej 
dziedziny nauki w kraju i na świecie. 
W całym okresie badania, które prowadziłem dotyczyły sposobów wykorzystania 
matematycznego modelowania i symulacji komputerowej do rozwiązywania 
konkretnych wyzwań naukowych wraz z połączeniem problemów eksploatacyjnych i 
projektowych. Stąd badania te były ukierunkowane na: 
− weryfikację technologiczną procesu wielofazowego osadu czynnego na etapie 
projektowania, modernizacji oraz eksploatacji (zał. 3, 4.2.5 i 4.2.8) oczyszczalni; 
− ocenę korzyści technologicznych wynikających z praktycznego zastosowania programów 
symulacyjnych w średniej i dużej wielkości oczyszczalni ścieków (zał. 3, 4.2.5 i 4.2.9); 
− ocenę technologicznych i ekonomicznych skutków modeli matematycznych stosowanych 
do sterowania komunalnych oczyszczalni ścieków (zał. 3, 4.2.8 i 4.2.9). 
 
Uzyskane przez mnie wyniki badań pozwoliły potwierdzić, że odpowiednio zastosowana 
symulacja komputerowa może być cennym narzędziem do rozwiązywania różnorodnych 
problemów projektowych i eksploatacyjnych w miejskich oczyszczalniach ścieków. Pozwala 
ona uzyskać takie informacje na temat badanego systemu, które byłyby trudne lub wręcz 
niemożliwe do zdobycia innymi metodami. Szczególnie dotyczy to badań prowadzonych w 
celu określenia zachowania danego systemu w warunkach dynamicznych (np. zrzutów dużych 
ładunków zanieczyszczeń do sieci kanalizacyjnej, w tym dopływu ścieków przemysłowych). 
Wyniki badań pokazały także, że stosowanie symulacji komputerowej w praktyce napotyka 
na różne bariery, z których najpoważniejsze to brak doświadczenia w prowadzeniu badań oraz 
czasochłonność i kosztochłonność tych etapów badań, które są związane z gromadzeniem, 
analizą i weryfikacją danych wejściowych. Praktyka eksploatacyjna pokazuje, że bez 
pokonania tych barier nie można liczyć na upowszechnienie stosowania symulacji 
komputerowej w oczyszczalniach ścieków. Wyniki przeprowadzonych badań oraz 
sformułowane na ich podstawie wnioski zostały zaprezentowane w postaci kilku artykułów w 
czasopiśmie z listy JCR (zał. 4, punkt I.B. poz. 5-9), 2 referatów wygłoszonych na 
konferencjach krajowych (zał. 4, punkt II.E.2, poz. 35, 39), 6 referatów na konferencjach 
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międzynarodowych (zał. 4, punkt II.E.2, poz. 38, 41, 47, 58-60), a także jako 3 rozdziały w 
monografiach zagranicznych (zał. 4, punkt II.E.2, poz. 4,5,8). 
Wnioski z wyżej przedstawionych badań oraz zdobyte przez mnie doświadczenia w 
prowadzeniu badań symulacyjnych ukierunkowały moją dalszą działalność 
naukowobadawczą na tematykę zwiększenia efektywności badań symulacyjnych 
prowadzonych w komunalnych oczyszczalniach ścieków poprzez ich racjonalizację. 
Doszedłem do wniosku, że działania te powinny iść zarówno w kierunku redukcji złożoności 
stosowanych modeli matematycznych procesów (w tym szczególnie modeli osadu czynnego) 
poprzez właściwą aplikację modeli cząstkowych w kontekście założonego celu badań, jak i 
racjonalizacji planowania badań symulacyjnych. Zadania te realizowałem w formie badań nad 
następującymi zagadnieniami szczegółowymi: 
− ocena istniejących protokołów kalibracyjnych dla modeli osadu czynnego pod kątem 
możliwości ich uproszczenia (zał. 4, punkt I.B.2., poz. 4, 9); 
− analiza praktycznych aspektów stosowania symulacji komputerowej w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków (zał. 4, punkt II.A.2., poz. 5-7); 
− weryfikacja możliwości racjonalizacji badań symulacyjnych w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków w celu upowszechniania ich stosowania (zał. 4, punkt II.A.2., poz. 
5,6). 
Moje badania wykazały, że istniejące protokoły kalibracyjne mogą być pomocnym 
narzędziem pozwalającym „unormować” metodykę prowadzenia badań symulacyjnych, a tym 
samym zmniejszyć niepewność wyników opracowanego modelu. Jednak poszczególne 
protokoły znacznie różnią się miedzy sobą i decyzja o zastosowaniu któregoś z nich musi być 
poprzedzona analizą jego specyfiki pod katem określonego wcześniej celu badań. Ponadto, 
niezależnie of rodzaju stosowanego protokołu kalibracyjnego, często istnieją możliwości 
racjonalnego uproszczenia lub wręcz rezygnacji z pewnych etapów badań, jeżeli uzasadnia to 
planowany cel badań i zapewniona jest ich rzetelność. Dotyczyć to może szczególnie etapu 
gromadzenia, analizy i weryfikacji danych wykorzystywanych do kalibracji modelu, a także 
danych do jego walidacji, a w pewnym stopniu także przebiegu kalibracji i walidacji modelu. 
Stwierdzono, że spójność i reprezentatywność danych wejściowych wykorzystywanych w 
badaniach symulacyjnych jest ich najważniejszą cechą, dominującą nawet nad ich 
dokładnością. Potwierdzono także znaczenie analizy czułości oraz analizy niepewności 
wykonanych dla podstawowych parametrów modelu dla określenia obszaru jego ważności. 
Wyniki przeprowadzonych badań upowszechniono w formie publikacji obejmujących 1 
artykuł w czasopiśmie z listy JCR (zał. 4, punkt I.B. poz. 1), 1 monografii (zał. 4, punkt 
II.E.2, poz. 1) i kilku referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych m.in. (zał. 4, 
punkt II.E.2, poz. 10-14). 
Prowadzone przeze mnie prace nad sposobami aplikacji modeli cząstkowych podczas badań 
symulacyjnych zainspirowały moje obecne zainteresowanie zagadnieniem modelowania 
matematycznego systemów ze skróconą ścieżką procesu nitryfikacji (np. 
nitrytacji/anammox i/lub deamonifikacji) w tym produkcji gazów cieplarnianych w 
procesie wielofazowego osadu czynnego. Wynikało to zarówno z moich obserwacji 
dokonywanych podczas badań prowadzonych w różnych oczyszczalniach ścieków, jak i 
analizy kierunków rozwoju modeli matematycznych osadu czynnego na świecie. Rozwój ten 
w ostatnich latach był stymulowany rosnącym zainteresowaniem tematyką emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych. Od początku, gdy pojawił się pierwszy model 
opisujący nowy szczep bakterii tzw. „anammox” w procesie osadu czynnego, opisy 
matematyczne różnych mechanizmów skróconej ścieżki procesu nitryfikacji (np. 
nitrytacji/anammox i/lub deamonifikacji) i wytwarzania m.in. N2O były stopniowo włączane 
do modeli wielofazowego osadu czynnego. Uznałem, że jest to nowy i bardzo rozwojowy 
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kierunek ewolucji modeli osadu czynnego, który znacznie poszerzy możliwości praktycznego 
wykorzystania badań symulacyjnych w oczyszczalniach ścieków. Zagadnienie to jest ściśle 
powiązane, z moim wcześniej opisanym obszarem badawczym, zarówno w jego aspektach 
teoretycznych, jak i praktycznych. Pracując nad tym tematem koncentrowałem się na 
następujących tematach szczegółowych: 
− Opracowanie zintegrowanego modelu zrównoważonego funkcjonowania komunalnych 
oczyszczalni ścieków (zał. 4, punkt I.B., poz. 4,8); 
− Wykorzystanie badań symulacyjnych do poprawy bilansu energetycznego 
mechanicznobiologicznych oczyszczalni ścieków w tym również z uwzględnieniem wciąż 
rozwijanych technologii MBBR, MFC (zał. 4, punkt I.B., poz. 3,6,7,8); 
− Ocena możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy znacznie obniżonym 
napowietrzaniu i braku dozowania związków organicznych w wyniku zastosowania 
technologii skróconej nitryfikacji (nitrytacji/anammox i/lub deamonifikacji) w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków (zał. 4, punkt II.E.2., poz. 61-62). 
Wyniki moich badań pokazały, że trudności związane z modelowaniem matematycznym 
procesów biologicznego oczyszczania ścieków mają dwie istotne przyczyny. Pierwszą jest 
wciąż niepełna wiedza na temat procesów skróconej nitryfikacji (nitrytacji/anammox i/lub 
deamonifikacji) w tym prowadzących do wytworzenia N2O,w tym szczególnie w procesach 
prowadzonych przez bakterie AOB, NOB. Drugą przyczyną jest ograniczona możliwość 
praktycznej weryfikacji wyników uzyskanych z opracowanych modeli, wynikająca z 
trudności pomiarowych rzeczywistej współzawodnictwa w/w bakterii autotroficznych w skali 
technicznej w warunkach eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Pomimo tego istniejące i 
wciąż nowe rozwijanie modele matematyczne powinny być bardziej lub mniej efektywnie 
integrowane z badaniami mikrobiologicznymi czy też produkcją N2O jako istotnymi 
składnikami modelu oczyszczalni ścieków podczas badań symulacyjnych. Pozwoli to na 
pełniejsze odwzorowanie procesów biochemicznych w odniesieniu zarówno do środowiska 
wodnego, jak i emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Tym samym przybliży 
możliwość opracowania kompleksowego modelu technologii skróconej nitryfikacji 
(nitrytacji/anammox i/lub deamonifikacji) w komunalnych oczyszczalni ścieków, co jest 
jednym z tematów moich obecnych badań. Wyniki badań przedstawiłem w formie referatu 
zaproszonego (zał. 4, punkt III.B.2., poz. 10), 1 artykuł w czasopismach krajowych (zał. 4, 
punkt, II.E.2, poz. 28), 1 rozdziałów w monografiach zagranicznych (zał. 4, punkt, II.E.2, 
poz. 9), i 1 referatu w materiałach konferencji zagranicznej (zał. 4, punkt II.E.2, poz. 61).  
Oprócz trzech przedstawionych powyżej obszarów badawczych, moje zainteresowania 
obejmowały także inne tematy, które nie wpisywały się bezpośrednio w główny nurt mojej 
działalności naukowo-badawczej. Dotyczyły one między innymi następujących tematów: 
− wykorzystanie technik membranowych UF,RO czy MBBR w podczyszczaniu ścieków 
przemysłowych lub oczyszczaniu ścieków (zał. 4, punkt, IB, poz. 2,6, II.E.2, poz. 21); 
− dobór technologii oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach głównie na podstawie 
technologii MBBR i MFC (zał. 4, punkt I.B., poz. 2,3,6) 
− zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, szczególnie w kontekście ochrony jakości 
wody pitnej przy zastosowaniu nowych złóż filtracyjnych Filtralite i użycia technologii 
UF/RO do odzysku ścieków przemysłowej (zał. 4, punkt, II.E.2, poz. 19, 21). 
Wyniki z tych badań były przeze mnie prezentowane w szeregu artykułów, m.in. w 
czasopismach branżowych (zał. 4, punkt, II.E.2, poz. 26), z listy MNiSW (zał. 4, punkt, 
II.E.2, poz. 19, 21) i wystąpieniach konferencyjnych (zał. 4, punkt, II.E.2, poz. 52, 54, 56). 
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Współpraca nauki z przemysłem 
Przedstawione powyżej zagadnienia badawcze są również tematami moich prac 
wykonywanych w ramach współpracy z przemysłem. Badania takie prowadziłem m.in. w 
komunalnych oczyszczalniach ścieków w Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Słupsku, Kędzierzyn-
Koźle i Opolu. Badania wykonywane przez mnie m.in. w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku 
czy Klimzowcu (zał. 4, punkt II.F.2, poz. 2 i 6) pokazały ważną rolę, jaką może pełnić 
symulacja komputerowa w procesie projektowania nowych układów technologicznych lub 
modernizacji układów istniejących. Przedmiotem moich badań było określenie możliwości 
oraz warunków zwiększenia obciążenia pojedynczego ciągu technologicznego w części 
oczyszczania biologicznego oczyszczalni. Badania symulacyjne umożliwiły dokonanie 
weryfikacji założeń projektowych zarówno w warunkach uśrednionych (statycznych), jak i w 
warunkach zmiennych (dynamicznych). Badania o podobnym charakterze prowadziłem 
również dla oczyszczalni ścieków w Gdyni (Dębogórze) (zał. 4, punkt II.J.1, poz. 1 i 3) i 
oczyszczalni w Gdańsku (Wschód) (zał. 4, punkt II.J.1, poz. 2 i 3). Symulację komputerową 
wielokrotnie wykorzystywałem do rozwiązywania problemów eksploatacyjnych w 
oczyszczalni ścieków w Kędzierzyn-Koźle i Opolu, Poznaniu, Łodzi i Jastrzębiu Zdroju. 
Problemy te dotyczyły m.in. określenia maksymalnego obciążenia reaktora biologicznego 
(zał. 4, punkt II.F.2, poz. 2), wpływu dozowania zewnętrznych źródeł węgla na intensyfikację 
procesu denitryfikacji oraz na koszty eksploatacji oczyszczalni (zał. 4, punkt II.F.2, poz. 4), 
oceny efektywności układu napowietrzania osadu czynnego (zał. 4, punkt II.F.2, poz. 3) oraz 
określenia dopuszczalnych ładunków i stężeń zanieczyszczeń, które mogą być doprowadzane 
do oczyszczalni w warunkach dynamicznych (zał. 4, punkt II.F.2, poz. 5,6). Moje najnowsze 
badania w wykorzystaniem symulacji komputerowej będą dotyczyły oceny możliwości 
zwiększenia efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem 
technologii skróconej nitryfikacji (np. nitrytacji/anammox i/lub deamonifikacji) przy znacznie 
obniżonym napowietrzaniu i braku dozowania związków organicznych w kontekście 
podczyszczania wód osadowych w związku z obecnie realizowanymi projektami 
badawczymi: NCN – Sonata 13 pt. „Czynniki wpływające na konkurencyjność 
zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą 
ścieżką usuwania azotu” oraz Międzynarodowy Program Współpracy Naukowej „One Belt-
One Road” nr 17230741000 - Young Scientist Visiting Project finansowany przez rząd Chin 
w ramach funduszy regionalnych Shanghai International Collaboration Project. 
 
Aktywność międzynarodowa 
Od samego początku mojej działalności naukowo-badawczej przywiązuję duże znaczenie do 
aktywnej współpracy z ośrodkami zagranicznymi i instytucjami międzynarodowymi. Zaraz 
od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku uczestniczę w wielu 
międzynarodowych wymianach i projektach badawczych. Jeszcze jako student Politechniki 
Gdańskiej wyjechałem na początku 2005 r. na studia częściowe na Uniwersytecie w Palermo 
(Sycylia, Włochy) w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym okresie na zaproszenie 
prof. Ricardo Scalenghe aktywnie uczestniczyłem w 11 tygodniowych sesjach naukowych, 
podczas których uczestniczyłem w projekcie badawczym Programu UE realizowanego przez 
zespoły badawcze z różnych krajów (Niemcy, Francja, Hiszpania). Następnie w 2009 roku już 
jako student doktorant realizowałem projekt badawczy podczas trzy miesięcznego stażu 
naukowego w ramach program  LPP-Erasmus ,,Praktyka" na Uniweisytecie Castilla de La 
Mancha w Ciudad Real (Hiszpania) oraz odbyłem praktykę zawodową w Centrum 
Badawczo-Rozwojowo-Naukowym na rzecz Odnowy Środowiska Naturalnego CIDRA 
,,ALQIMIA" w Danmiel (Hiszpania). Z kolei w 2012 roku, zaraz po zakończeniu doktoratu 
na zaproszenie Uniwersytetu Castilla de La Mancha w Ciudad Real (Hiszpania) 
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uczestniczyłem jako recenzent i ekspert zagraniczny w międzynarodowej komisji podczas 
obrony pracy doktorskiej p. David Infantes Serrano pt. „Tratamiento anaerobio acidogenico 
de efluentes de la industria vitivinicola. W kolejnych latach 2014 i 2017 już po doktoracie 
odbyłem staż naukowy w wiodących światowych ośrodkach na Uniwersytecie w Walencji (z 
zespołem prof. Aurora Seco) i Politechnice w Walencji (z zespołem prof. Jose Ferrer) 
(Hiszpania) oraz na Uniwersytecie w Durbanie (z zespołem prof. F. Bux) (Republika 
Południowej Afryki). W ramach tej współpracy powstało kilka wspólnych publikacji (m.in. 
zał. 4, punkt IB, poz. 9 i II.E.2., poz. 62) 
Ponadto od roku 2010 jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego -
International Water Assotiation (IWA) a od 2016 roku jestem współtwórcą wraz z prof. 
Mąkinią polskiego komitetu IWA Poland i jednocześnie sekretarzem stowarzyszenia jak też 
przewodniczącym sekcji młodych naukowców YWP. W wyniku wieloletniej współpracy 
otrzymałem nagrodę “IWA” podczas 10th Eastern European Young Water Professionals 
(YWP) Conference przyznana przez Kapitułę składającą się z Przewodniczącej Komitetu 
Organizacyjnego, Dr. Maryna Feierabend – IWA Fellow, NIEMCY, Przewodniczącego 
Komitetu Naukowego, prof. dr. Nemanja Trifunovic (IHE UNESCO  i Delft Institute for 
Water Education) –  HOLANDIA i innych wybitnych naukowców za wysokiej jakości 
prowadzone badania oraz wyróżniający wkład w działania na rzecz rozwoju konferencji IWA 
Młodych Naukowców (YWP) w regionie Państw Środkowo-Wschodniej Europy, Zagrzeb, 
Chorwacja, (2018 r.). Ponadto byłem również nagradzany przez Rektora PG za organizację 
Polskiej konferencji IWA dla młodych naukowców YWP, m.in. w 2016 r. w Gdańsku, 2017 r. 
w Krakowie, seminarium dla młodych naukowców w Poznaniu w 2018 r. i w dalszym ciągu 
kontynuuję kolejną edycję obecnie przygotowywanej konferencji IWA YWP 2020 r. w 
Warszawie jako wice-przewodniczący komitetu organizacyjnego.  
W ramach wyżej wymienionej współpracy wielokrotnie sprawowałem opiekę naukową nad 
studentami/doktorantami zagranicznymi z różnych ośrodków (m.in. promotorem 2 prac 
magisterskich z Politechniki w Walencji, opiekunem doktoranta z Chin i Iranu) 
prowadzącymi badania w Politechnice Gdańskiej (zał. 4, punkt III.J.2, III.K). 
Aktywnie wspieram wymianę doświadczeń i wyników badań poprzez udział w dużych 
międzynarodowych konferencjach i seminariach głównie IWA. W roku 2009 podczas 1. 
Międzynarodowej Konferencji  IWA YWP w Mińsku na Białorusi prezentowałem swój 
referat, który został wyróżniony. Dzięki czemu zostałem zaproszony jako jedyny reprezentant 
z polski do wygłoszenia referatu w roku 2010, gdzie w ramach stypendium konferencyjnego 
IWA aktywnie mogłem uczestniczyć w 5. Światowym Kongresie IWA YWP w Sydney 
(Australia) prezentując wyniki moich badań w wygłoszonym referacie (zał. 4, punkt, IIK.1, 
poz. 4). W 2015, 2016, 2017, 2018 roku oprócz zaprezentowanie licznych prac w formie 
referatów/posterów byłem również współprzewodniczącym sesji podczas Międzynarodowej 
Konferencji IWA YWP odbywającej się kolejno w Belgradzie (Serbia), Gdańsku, 
Budapeszcie (Węgry), Krakowie, Kapsztadzie (RPA), Zagrzebiu (Chorwacja). Ponadto 
reprezentowałem stowarzyszenia IWA Polska w Cape Town (Republika Południowej Afryki) 
gdzie został oficjalnie zaproszony jako przewodniczący sekcji młodych naukowców IWA 
YWP w Polsce. Oprócz prezentacji ustnej pt. „Advanced monitoring and computer simulation 
for cost-effective WWTP”, którą wygłosiłem podczas ostatniej sesji zamykającej światowy 
kongres IWA YWP, dodatkowo zostałem uhonorowany przez komitet organizacyjny i 
wspólnie z młodymi naukowcami z Austrii (dr CH. Loderer), Węgier (dr V. Bakos) i Polski 
(mgr J. Byłka) zostałem zaproszony do przeprowadzenia serii specjalistycznych warsztatów 
pt. „Developing successful proposal: grants and funds” ze względu na znaczącą współpracę 
zagraniczną i znakomite wyniki w pozyskiwaniu finansowania na potrzeby rozwoju 
naukowego i samodoskonalenia. W zeszłym roku uzyskałem między innymi projekt 
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badawczy Sonata z Narodowego Centrum Nauki, grant finansowany przez rząd Chin, 
finansowanie z projektu Erasmus na odbycie stażu na Uniwersytecie w Durbanie, RPA oraz 
zaproszenie jako KeyNote Speaker na międzynarodową konferencję „Technoscape” gdzie 
uzyskał dofinansowanie z Vellore Institute of Technology-VIT, Indie. Obecnie przebywam na 
stażu w Uniwersytecie Tongji w Szanghaju, gdzie w wyniku współpracy z Politechniką 
Gdańską otrzymałem jako pierwszy z Polski młody naukowiec zaproszenie z kluczowego 
programu rządu Chińskiej Republiki Ludowej pt. „One Belt One Road” firmowanego przez 
Prezydenta Chin Xi Jinping (zał. 4, punkt, IIIL.2 ,poz. 18). Ponadto w 2016 roku zostałem 
zaproszony do komitetu naukowego przez organizatorów specjalistycznej konferencji  The 
5th IWA/WEF pt. „Wastewater Treatment Modelling Seminar”, Annecy France, 2-6 April 
2016, gdzie recenzowałem ponad 15 referatów w jednym z 10 zespołach roboczych. Oprócz 
tego byłem członkiem komitetu naukowego/organizacyjnego również w kilku innych 
krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. MIS w Warszawie, 2018 r., IWA YWP 
w 2015, 2016, 2017, 2018 r. które odbyły się kolejno Belgrad (Serbia), Gdańsk (Polska), 
Budapeszt (Węgry), Kraków (Polska), Zagrzeb (Chorwacja) i planowanych na 2019 i 2020 r. 
konferencji IWA YWP, w Pradze (Czechy) i Warszawa (Polska). 
Natomiast w latach 2013-2015 zostałem uhonorowany stypendium w I i II edycji konkursu pt. 
"Centrum Studiów Zaawansowanych - Advanced PhD” w ramach „Projektu rozwoju 
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach 
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. W ramach projektu uczestniczył 
m.in. w szkole letniej „DEX Summer School” w Austrii w 2014 r. oraz seminarium 
naukowym dot. modelowania matematycznego i symulacji komputerowej w rozwiązywaniu 
zagadnień inżynierskich w Norwegii w 2015 r. Co więcej, w związku z przyznaną dotacją 
celowa MNiSW w latach 2016-2017 na finansowanie działalności polegającej na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zostały 
przeprowadzone interdyscyplinarne badania naukowe związane z poprawą kinetyki procesów 
biochemicznych zachodzących w komorach osadu czynnego. Moja praca została 
zakwalifikowała na prestiżową konferencję IWA “Frontiers International Conference on 
Wastewater Treatment” która odbyła się w Palermo (Sycylia, Włochy) w dniach 21-
24.05.2017. Przedstawiłem tam referat w formie wystąpienia podczas sesji ustnej dot. 
procesów modelowania i diagnostyki oczyszczalni ścieków w języku angielskim oraz poster 
w sesji porterowej pt. „ Mathematical Modelling in Diagnosis of WWTP”. Publikacja ukazała 
się jako rozdział w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Springera oraz została 
rekomendowana przez komitet naukowy konferencji do publikacji w czasopiśmie JCR 
(zgłoszona do recenzji). 
Uczestnicząc w 20-tej międzynarodowej konferencji „ECOBALTICA 2017” w 2017 roku 
przedstawiłem wyniki swoich badań nad zastosowaniem symulacji komputerowej w badaniu 
współzawodnictwa bakterii nitryfikacyjnych AOB i NOB (zał. 4, punkt II.E.2, poz. 89), 
podczas sesji zamykającej. Zaprezentowany referat został wyróżniony i otrzyałem nagrodę na 
międzynarodowym jubileuszowym „XX Forum ECOBALTICA” – the 20th International 
Youth Scientific and Environmental Safety Forum of the Baltic Sea Region Countries. 
Ponadto zdobyłem również medal złoty nr 402 i wyróżnienie przyznane przez Kapitułę 
składającą się z Przewodniczącego Forum Ecobaltica prof. Wiliama Hoglanda - Linnaeus 
University, Szwecja, prof. Iwana Sevchenko i Mikhaila Sokolova - członków Rosyjskiej 
Akadami Nauk i innych wybitnych naukowców reprezentujących Państwa Morza Bałtyckiego 
za wysokiej jakości prowadzone badania oraz dotychczasowy wkład w działania na rzecz 
popularyzowania postaw proekologicznych i rozwoju ekoinnowacyjnych technologii w 



Załącznik 3.  
Autoreferat o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej habilitanta  

dr inż. Jakub Konrad Drewnowski 
 

56 
 

regionie Państw Bałtyckich podczas Forum Młodych Naukowców „ECOBALTICA-2017”, 
które odbyło się w Grodnie (Białoruś). 
W 2018 roku zostałem zaproszony do wygłoszenia referatu plenarnego nad zastosowaniem 
symulacji komputerowej w oczyszczaniu ścieków na sesji inauguracyjnej III. 
Międzynarodowego Kongresu TechnoScape 18 “Sustainable Water Resources - Innovations 
and Impacts” odbywającego się w Vellore (Indie) (zał. 4, punkt III.N.2 poz.5). Do chwili 
obecnej osobiście recenzowałem ok. 50 abstraktów, referatów i innych prac badawczo-
naukowych o charakterze innowacyjnym, badawczym, demonstracyjnym, a także 
wykonanych przy współpracy z przemysłem głównie w ramach międzynarodowej 
działalności w IWA. 
 

6.1. PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA 
W latach 2006 - 2012 opublikowałem łącznie ok. 55 prac naukowych. Byłem m.in. 

współautorem 3 artykułów w czasopismach IWA i WERF - JCR posiadających IF (zał. 4, 
punkt II.A.1) oraz 1 publikacji stanowiącej rozdział w monografii o zasięgu 
międzynarodowym (zał. 4, punkt II.E.1 poz.2), a także 1 publikacji stanowiącej rozdział w 
monografii o zasięgu krajowym (zał. 4, punkt II.E.1 poz.3) oraz 6 artykułów w czasopismach 
recenzowanych (zał. 4, punkt II.E.1 poz. 3-9) i 1 artykułu w czasopiśmie IWA – 
recenzowanym notowanym w bazach Web of Science/Scopus w wersji elektronicznej (zał. 4, 
punkt II.E.1 poz. 10). Jednakże, zasadniczą część mojego dorobku publikacyjnego ok. 40 prac 
naukowych stanowią prezentowane referaty lub postery oraz artykuły w materiałach 
konferencyjnych (w tym większość IWA w jęz. o zasięgu międzynarodowym) (zał. 4, punkt 
II.E.1 poz. 13-51).  

Byłem głównym wykonawcą grantu promotorskiego finansowanego ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 52681 nr N-523-422-437 pt. „Wpływ substratu 
wolnorozkładalnego na kinetykę procesów biochemicznych w komorze osadu czynnego” w 
wyniku jego realizacji powstała praca doktorska i raport końcowy (zał. 4, punkt II.E.1, poz. 1 
i 12). Ponadto byłem wykonawcą 6 projektów badawczych 3 krajowych i 3 
międzynarodowych z których powstały raporty końcowe i liczne publikacje JCR, których 
byłem współautorem. 

Wyniki wykonanych przeze mnie badań przedstawiłem osobiście na 5 
międzynarodowych i 4 krajowych konferencjach/seminariach (zał. 4, punkt II.L.1-2) w tym 
uczestniczyłem lub prace współautorskie zostały zaprezentowane jako referaty/postery na 
przeszło 30 międzynarodowych i krajowych kongresach, konferencjach, seminariach, 
warsztatach. Wartości poznawcze i aplikacyjne moich prac nauko-badawczych zostały 
wyróżnione 6 krotnie m.in. jedną indywidualną nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej za 
osiągnięcia naukowe dla młodych pracowników czy też nagrody konferencyjne IWA, 
Humboldta, Forum EcoBaltica oraz Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach 
projektu „Innodoktorant – stypendia dla doktorantów (zał. 4, punkt II.K.1., poz. 1-6). 

Wykonałem również prace naukowe we współpracy z przemysłem, opracowania i 
projekty technczno-technologiczne, prace na budowach będąc równolegle zatrudniony w 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Unitex” (Grupa EuroWater, Dania), gdzie po odbyciu 4 
letniej praktyki (2 lata w projektowaniu i 2 lata na budowie) i zdaniu egzaminów 
państwowych, uzyskałem pełne uprawnienia do projektowania i kierowania budową w branży 
sanitarnej w 2009 roku. 
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6.2. PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 
W latach 2012 - 2019 byłem autorem i współautorem łącznie ok. 100 prac naukowych w 

tym ok. 45 punktowanych i ok. 12 prac w czasopismach posiadających IF (zał. 4, punkt I.B 
poz. 1-9, punkt II.A.2. poz. 1-6),  1 monografii autorskiej o zasięgu międzynarodowym, 1 
podręcznika dydaktycznego o zasięgu krajowym, 7 artykułów stanowiący rozdział w 
monografii o zasięgu międzynarodowym, 6 artykułów stanowiących rozdziały w 
monografiach o zasięgu krajowym, 5 artykułów w czasopiśmie Web of Conferences – 
recenzowanym, notowanym w bazach Web of Science/Scopus w wersji elektronicznej, 9 prac 
w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych (zał. 4, punkt II. E. 2. 
poz.1-24).  
Byłem autorem i współautorem 1 publikacji elektronicznej (zał. 4, punkt II.E.2. poz. 25) oraz 
60 publikacji konferencyjnych, w tym w materiałach konferencyjnych – recenzowanych 22 
(w tym 20 w języku angielskim) (zał. 4, punkt II.E.2. poz. 30-91). Byłem także autorem i 
współautorem ok. 5 publikacji w czasopismach branżowych i w materiałach seminaryjnych – 
nierecenzowanych. (zał. 4, punkt II.E.2. poz. 26-28). Wyniki badań w których uczestniczyłem 
były prezentowane przeze mnie osobiście na ok. 20 konferencjach międzynarodowych oraz 
na ok. 5 konferencjach, kongresach i seminariach krajowych (zał. 4, II.L.2) 

Powyższe prace powstały w ramach projektów badawczych. W latach 2012 - 2019 
uczestniczyłem w ok. 10 projektach krajowych i międzynarodowych (trzy z nich są jeszcze 
realizowane). Jestem obecnie kierownikiem grantu NCN-Sonata 13 i międzynarodowego 
finansowanego ze strony Chin oraz byłem głównym wykonawcą lub wykonawcą w kilku 
projektach finansowanych przez MNiSW i UE (zał. 4, punkt II.J., poz. 6-9). Byłem także 
kierownikiem kilku projektów badawczych celowych MNiSW i wykonawcą projektu 
finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku (zał. 4, punkt II.J., poz. 1-5). 

Wartości poznawcze i aplikacyjne moich prac nauko-badawczych zostały docenione 
czterema nagrodami indywidualnymi dla młodych naukowców i jedną nagrodą Rektora 
Politechniki Gdańskiej za wyjątkowy wkład w proces parametryzacji i rozwój Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska  za osiągnięcia naukowe. Ponadto otrzymałem kilka 
prestiżowych nagród podczas międzynarodowych konferencji naukowych m.in. IWA  czy 
Forum Państw Bałtyckich „EcoBaltica” w tym medal nr 402 oraz wyróżnienie za wysokiej 
jakości prowadzone badania oraz dotychczasowy wkład w działania na rzecz 
popularyzowania postaw proekologicznych i rozwoju ekoinnowacyjnych technologii (zał. 4, 
punkt II.K.2). 
 
6.3. STATYSTYKA PRAC NAUKOWYCH 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania wszystkich opublikowanych przeze mnie 
prac naukowych (Impact Factor) zgodnie z listą Journal Citation Reports (JCR) po uzyskaniu 
stopnia doktora wynosi IF = 20,377, w tym: IF = 10,175 dla publikacji wchodzących w skład 
cyklu monotematycznego stanowiącego osiągnięcie naukowe.  

Sumaryczna wartość punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PM) z 
uwzględnieniem udziału procentowego współautorów po uzyskaniu stopnia doktora wynosi 
PM = 356,5, w tym: PM = 103,0 dla publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe. 

Liczba cytowań prac naukowych według bazy Web of Science (WoS) wynosi 91, w tym 
bez autocytowań 79. Natomiast h-index tych publikacji jest równy 6 (zał.4, punkt II.H. oraz 
II. I.) 
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7. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ  
Zajęcia dydaktyczne prowadzę od 2006 r. Początkowo jako doktorant a od 2009 r. 

asystent, a następnie od 2012 r. adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska i 
Wydziale Chemii, Politechniki Gdańskiej prowadziłem zajęcia laboratoryjne z podstaw 
komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD, Materiałoznawstwa Instalacyjnego, 
Materiałów Budowanych i Instalacyjnych, Technologii wody i ścieków, Optymalizacja 
systemów sanitarnych. W okresie tym byłem współautorem kilku dydaktycznych stanowisk 
laboratoryjnych. Uczestniczyłem także w przygotowaniu nowego programu dla tych zajęć.  

W związku ze zmianą systemu kształcenia studentów (przejście na studnia 
dwustopniowe) wystąpiła konieczność opracowania nowych programów nauczania. Na 
kierunku Inżynieria Środowiska, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej opracowałem nowe programy nauczania dla przedmiotów: 
oczyszczalnie ścieków, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków oraz urządzenia do 
oczyszczania ścieków. Byłem także współautorem programu dla przedmiotu Instalacje 
wewnętrzne (WOD-KAN-GAZ) i Optymalizacja systemów sanitarnych. Brałem udział w 
opracowaniu programu studiów na kierunku Environmental Engineering (II stopnia, w języku 
angielskim) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
Jednocześnie byłem autorem w opracowaniu programu dla przedmiotu Wastewater 
Engineering.Obecnie prowadzę zajęcia obejmujące wykłady, ćwiczenia audytoryjne, 
ćwiczenia projektowe i ćwiczenia laboratoryjne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) oraz na Wydziale 
Chemii Politechniki Gdańskiej (studia I stopnia, stacjonarne). Szczegółowy zakres 
prowadzonych zajęć przedstawiłem w zał. 4, punkt III.J. 

Pierwszy dyplom magisterski zrealizowany został pod moim kierunkiem w 2012 roku, 
od tego czasu byłem opiekunem ok. 160 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w tym 63 prac jako 
promotor i 98 jako recenzent. Dwie prace dyplomowe magisterskie prowadzone pod moim 
kierunkiem były realizowane wspólnie z Politechniką w Walencji (p. Carmen Hernández de 
Vega i p. Sonia Perez Figueroa) a jedna praca dyplomowa inżynierska Pani Aleksandry 
Gawlik pt.: „Projekt koncepcyjny instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w Gdańsku Oruni”, uzyskała 
nagrodę w ramach konkursu na najlepszą pracę inżynierską dla promotora i dyplomanta za 
wykorzystanie wspomagania komputerowego projektowania przy użyciu oprogramowania 
ArCADia w 4 edycji dorocznego konkursu firmy INTERSOFT – w roku akademickim 
2013/2014. (zał. 4, III.J.2, 2A-B). Częściowo na bazie tej pracy powstał podręcznik 
dydaktyczny (zał. 4, III.I.2, poz. 5).  

W latach 2006-2007 uczestniczyłem jako opiekun w praktykach przemysłowych po IV 
roku studiów dla Kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Politechniki Gdańskiej. We wrześniu 2012 zostałem powołany jako ekspert 
zagraniczny powołany do komisji egzaminacyjnej w ramach obrony doktoratu p. David 
Infantes Serrano pt. „Tratamiento anaerobio acidogenico de efluentes de la industria 
vitivinicola”, Uniwersytet Castilla de La Mancha, Ciudad Real, Hiszpania. Od 2018 r. 
prowadzę również kurs na kierunku Inżynierii Środowiska w Uniwersytecie Tongji w 
Shanghaju, Chiny (studia I, II i III stopnia). W ramach tego kierunku opracowałem programy 
nauczania dla następujących przedmiotów: modelowanie matematyczne i komputerową 
symulację w systemach oczyszczania ścieków oraz prowadzę seminaria i zaproszone wykłady 
dla doktorantów i kadry naukowej (zał. 4, punkt III.J. poz. 4-5, III.Q.) Obecnie jestem 
promotorem pomocniczym w pracy doktorskiej mgr inż. Mehdi S. Shourjeh pt. „Czynniki 
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wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych 
AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu” (w ramach projektu naukowego 
SONATA 13 - Kierownik, dr inż. Jakub Drewnowski, Wydział Inżynierii Lądowej i 
Środowiska, PG). 

W 2014 r. na zaproszenie organizatorów jako „Invited Speakers” brałem udział w 
debacie jako ekspert w szkole letniej/warsztatach pt. „Interfacial phenomena in Theory and 
Practice”IX Scientific Workshop for Postgraduate PhD/Student w Sudomiu. Z kolei w 2016 r. 
wraz z Dr. Loderer C. prowadziłem szkolenie internetowe na odległość typu “Webinar” dot. 
możliwości pozyskiwania grantów, projektów badawczych i finansowania na rozwój 
naukowy dla młodych naukowców - wykonane we współpracy z IWA na potrzeby 
konferencji International Water Association  Grants, Fundraising and more... Webinar for the 
IWA 9th East European Young Water Professionals Conference 24 -27 May, 2017, Budapest, 
Hungary. Byłem członkiem komisji konkursowych BEST w 2017 roku i prowadzącym jeden 
z cyklu warsztatów dot. korozji w systemach instalacyjnych tzw. Expert in Scientific Course 
"In Rust We Trust" organizowanych przez Stowarzyszenie studentów "BEST" na kierunku 
Ochrony i Inżynieria Środowiska na Wydziale Chemii oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej. Natomiast w 2018 r. uczestniczyłem na zaproszenie przez 
organizatorów jako „KeyNote Speaker” w międzynarodowej konferencji pt. „Technoscape 
2018 - An international conference on sustainable water resources” Vellore, Tamil nadu, India 
– udział w debacie jako ekspert (zał. 4, punkt III.N.2, poz. 1-5) 

W ramach Ogólnopolska Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – od koncepcji do rozliczenia 
projektu” Gdańsk, 13-14 Października 2011 finansowanego z programu Unii Europejskiej, 
przygotowałem i przeprowadziłem wykład  pt. „Kierunki rozwoju technologii oczyszczania 
ścieków pod kątem spełnienia zaostrzonych wymagań w zakresie usuwania azotu”. Co więcej 
w latach 2015-16 prowadziłem kilka szkoleń w zakresie pisania wniosków projektowych w 
ramach seminarium projektu pt. „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój 
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach 
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”/“Advanced PhD”;” (POKL 04.03.00-
00-238/12) współfinansowane przez EU within the European Social Fund – Human Capital 
Operational Programme Priority IV, Measure 4.3., Politechnika Gdańska. W 2007 roku 
otrzymałem wyróżnienie Dziekana WILiŚ i kierownika studiów doktoranckich w uznaniu za 
przygotowanie profesjonalnej strony internetowej studiów doktoranckich.  Ponadto w 2016 r. 
przygotowałem internetowe laboratoria na odległość na platformie e-nauczanie pt. „Wirtualne 
Laboratorium Materiałoznawstwa Instalacyjnego” realizowane w ramach projektu Unii 
Europejskiej oraz współfinansowanego z środków Rektora PG, za które otrzymałem 
indywidualną nagrodę Rektora PG I stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Ponadto 
dwukrotnie otrzymałem nagrody II stopnia zespołowe za osiągnięcia organizacyjne Rektora 
Politechniki Gdańskiej (w 2017 i 2018 roku). (zał. 4, punkt I.K.2, poz. 7-8). 

W latach 2014-2016 brałem udział w pracach dot. dokumentacji projektowej związanej 
z planowaną budową Centrum „Eko-Innowacji” Politechniki Gdańskiej wraz z opracowaniem 
koncepcji wyposażenia dla Laboratorium Materiałoznawstwa Instalacyjnego oraz częściowo 
dla pracowni analitycznej, aparaturowej, mikrobiologicznej i technologicznej 
Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków (WILiŚ PG). W latach 
2015,2016,2017 uczestniczyłem w 3 konferencjach dydaktycznych kolejno II, III, IV  pt. 
„Konferencja eTEE; e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, która odbywała się na 
Politechnice Gdańskiej i Akadami Górniczo Hutniczej w Krakowie (zał. 4, punkt III.I.2, poz. 
1-3). 
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W latach 2016-2017 dla potrzeb 9. Konferencji IWA YWP w Budapeszcie (Węgry), 1. 
IWA YWP w Krakowie i 8. IWA YWP Kapsztadzie (RPA) wspólnie opracowałem materiały 
szkoleniowe i zaprezentowałem wraz z międzynarodowym zespołem podczas sesji 
specjalistycznych warsztatów w tym również byłem współtwórcą internetowego szkolenia na 
odległość, typu  webinar dot. możliwości pozyskiwania grantów, projektów badawczych i 
finansowania na rozwój naukowy dla młodych naukowców” wykonane we współpracy z 
IWA – International Water Association czy w projektach unijnych (zał. 4, III.A.2., poz. 1-5). 

W 2018 roku posiadając uprawnienia budowlane w inżynierii sanitarnej zastałem 
zaproszony do zespołu między wydziałowego Politechniki Gdańskiej w składzie Życzkowska 
K., Konarzewska B., Krajewski M., Drewnowski J., Gołębiewski M., Miszewska E. aby 
wykonać część instalacyjną w wielobranżowym projekcie koncepcyjnym domu 
jednorodzinnego w 4 wariantach: 1. dom wolnostojący, 2. dom wolnostojący dla gmin 
wiejskich, 3. dom w zabudowie bliźniaczej, 4. dom w zabudowie szeregowej. Był to konkurs 
architektoniczny na Modelowy Dom Jednorodzinny w ramach programu Mieszkanie Plus 
firmowanego przez Rząd RP i premiera Mateusz Morawieckiego. (zał. 4, punkt III.I.2, poz. 
4). 

 

8. IFORMACJA O DZIAŁANOŚCI ORGANIZACYJNEJ, WSPÓŁPRACY 
NAUKOWEJ I POPULARYZACJI NAUKI  
W latach 2008-2019 byłem współorganizatorem kolejnych 5 seminariów naukowo-
technicznych związanych tematycznie z realizowanymi w tym czasie projektami badawczymi 
oraz byłem wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego dwóch konferencji pod 
patronatem IWA: jednej międzynarodowej 8th Eastern European Young Water Professionals 
Conference “Leaving the Ivory Tower - Bridging the Gap between Academia, Industry, 
Services and Public Sector”, która odbyła się w 2016 r. w Gdańsku i jednej krajowej „The 1st 
IWA Polish Young Water Professionals Conference” w 2017 r. w Krakowie. Byłem 
członkiem komitetu organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Techniczna 
”Water Supply and Wastewater Disposal”, (16-18.10.2017, Lwów, Ukraian), a także 
wielokrotnie byłem i jestem członkiem komitetu orgaznizcyjnego/naukowego cyklu 
konferencji „IWA  East European Young Water Professionals Conference” (m.in. Serbia, 
Węgry, Chorwacja, Czechy w latach 2015-2019) Ponadto zostałem zaproszony do organizacji 
seminarium naukowo-technicznego pt. “Pomorskie Perspektywy Wydobycia Gazu z 
Łupków” poświęcone aspektom technologicznym związanym z ochroną środowiska, w tym 
gospodarką wodną i odpadową w regionie Słupska (2014 r.). wiceprzewodniczącym komitetu 
organizacyjnego międzynarodowej konferencji pod patronatem IWA „Nutrient Removal and 
Recovery 2015 – Moving Innovation Into Practice”, która odbyła się w 2015 r. w Gdańsku. 
Uczestniczę także w komitecie naukowym 3rd IWA Resource Recovery Conference 
“IWARR2019” zaplanowanej na 8-12 Września 2019, w Wenecji, Włochy oraz jestem 
wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego planowanej konferencji The 2nd IWA 
Polish Young Water Professionals Conference” w 2020 r. w Warszawie (zał.4, punkt III.C.1-
2). W projekcie międzynarodowym realizowanym przy współpracy z Chinami pełniłem i/lub 
nadal pełnię funkcję koordynatora. Natomiast w międzynarodowym projekcie CARBALA 
byłem opiekunem naukowców zagranicznych (zał. 4, punkt II.J.2., poz. 7). Ze środków, które 
pozyskałem z innych ok. 15 projektów badawczych zakupiona została liczna aparatura 
pomiarowa do laboratoriów i licencje specjalistycznego oprogramowania do matematycznego 
modelowania i komputerowej symulacji np. GPS-x, komputery i/lub laptopy itp. 
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Aktywnie działam na rzecz rozwoju bazy laboratoryjnej. W latach 2010-2012 uczestniczyłem 
w przygotowaniu dokumentacji, a następnie nadzorowałem z ramienia Katedry Inżynierii 
Sanitarnej modernizację Budynku „Kuźni” w tym` Laboratorium Materiałoznawstwa 
Instalacyjnego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, którego 
pełniłem funkcję kierownika (zał. 4, punkt III.O.1, poz. 1) Zorganizowałem także od podstaw 
materiały, narzędzia i eksponaty do Laboratorium Materiałoznawstwa Instalacyjnego oraz 
napisałem program i przygotowałem na platformie moodle Wirtualne Laboratorium 
Materiałoznawstwa Instalacyjnego i kurs na odległość, za które otrzymałem Nagrodę Rektora 
I stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w 2017 r. Przez cały okres mojej pracy 
zawodowej starałem się przenosić wiedzę naukową związaną z technologią oczyszczania 
ścieków do praktyki eksploatacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach 
przemysłowych i w jednostkach administracji lokalnej. W okresie przed uzyskaniem stopnia 
doktora byłem autorem i współautorem wielu projektów budowy i modernizacji, opinii, 
raportów badawczych i ekspertyz  (zał. 4, punkt II.F.1. ). 

Działalność tą kontynuowałem po uzyskaniu stopnia doktora. W latach 2012-2019 
byłem autorem i współautorem 30 opinii i ekspertyz, 24 prac projektowych i koncepcyjnych 
oraz licznych raportów/dokumentacji prac badawczych które wykonywałem przy współpracy 
z przemysłem i/lub przy realizacji projektów (zał. 4, punkt II.B, II.F.2.). Szczególnie dużo 
uwagi poświęciłem na propagowanie odzysku wody technologicznej i energii. Oprócz 
wykonywania modelowania matematycznego i komputerowej symulacji brałem czynny 
udział w pracach badawczych na wielu obiektach w Polsce m.in. Browary Książęce w 
Tychach, gdzie we współpracy CBW Unitex Sp. z o.o. i firmą Zenon (GE) opracowałem 
technologię ultrafiltracji/odwróconej osmozy (UF/RO) do odzysku wody technologicznej. 
Kierowałem projektami przy współpracy z przedsiębiorcami i innymi instytucjami, firmami 
(zał. 4, punkt III.F.1-2.).Wyniki tych prac zaprezentowałem w czasopismach branżowych i na 
seminariach skierowanych do eksploatatorów i zarządzających gospodarką wodno-ściekową 
w zakładach przemysłowych  (zał. 4, punkt II.F.1-2). 

Swoje kompetencje zawodowe (naukowe, organizacyjne i dydaktyczne) poszerzałem 
dzięki współpracy międzynarodowej. Szczególnie duże znaczenie miała dla mnie współpraca 
z University of Washington i Illinois Institute of Technology (Chicago, USA) w ramach 
“Water Environment Research Foundation Nutrient Challenge Program” oraz z Politechniką 
w Walencji (Hiszpania). W jej trakcie brałem osobisty udział w spotkaniach w Gdańsku 
(2008-2012 r.) z prof. Stencelem i prof. Pagillą oraz z zespołami badawczymi prof. Ferrer i 
prof. Seco w Walencji (2014 r.). Współpracuję także w ramach realizowanych badań z 
University of Castilla La Mancha (Hiszpania), University of Manitoba (Kanada), University 
of Durban (RPA), University of Tongji (Chiny), Leibniz University of Hanower (Niemcy) 
oraz z instytutem badawczym Aquateam COWI AS (Norwegia) i firmą DOT-EKO (Polska). 

W latach 2012-2018 odbyłem sześć staży i szkoleń, w tym pięć w zagranicznych 
instytutach m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Norwegii oraz Chinach (zał. 4, 
punkt III.L.2.). Ponadto byłem współorganizatorem wystawy oraz pokazu pt. „Rura i 
armatura, czyli świat instalacji bez tajemnic” podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Dnia 
Programów Wspomagających Projektowanie i organizowałem różne wydarzenia oraz 
spotkania z firmami z branży m.in. dla studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej w 
ramach realizacji programów europejskich oraz innych programów międzynarodowych i 
krajowych (zał. 4, punkt III.A.1-2). 

Na prośbę redakcji czasopism o zasięgu międzynarodowym wykonałem recenzje 
artykułów, w tym m.in. do Water Science and Technology, Chemosphere i Archives of 
Environmental Protection, International Journal of Environmental Science and Technology 
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(zał. 4, punkt III.P.2). Przygotowałem także recenzje zgłoszeń na międzynarodowe 
konferencje: The 5th IWA/WEF pt. „Wastewater Treatment Modelling Seminar”, Annecy 
France, 2-6 April 2016 i cyklu konferencji „IWA  East European Young Water Professionals 
Conference” (m.in. Serbia, Węgry, Chorwacja, Czechy w latach 2015-2019), gdzie 
recenzowałem w sumie ponad 100 referatów oraz aktualnie na 3rd IWA Resource Recovery 
Conference “IWARR2019” zaplanowanej na 8-12 Września 2019, w Wenecji, Włochy (zał. 
4, punkt III.C.1-2). Ponadto pod patronatem IWA byłem współorganizatorem 3 warsztatów i 
1 webinarum w ramach konferencji młodych naukowców YWP organizowanych w Serbii, 
Węgrzech, Polsce i  RPA (zał. 4, punkt III.A.2, poz. 2,4,5). 
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9. ZESTAWIENIE DOROBKU 

l.p. Rodzaj osiągnięcia 
Liczba 

Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Po uzyskaniu 
stopnia doktora 

1 Publikacje naukowe, w tym: 56 100 
- w czasopismach posiadających Impact Factor 3 12 
- monografie/podręczniki/prace doktorskie w języku 
o zasięgu międzynarodowym 1 1 

- monografie/podręczniki/prace doktorskie w języku 
o zasięgu krajowym - 1 

- rozdziały w monografiach w języku o zasięgu 
międzynarodowym 1 12 

- rozdziały w monografiach w języku o zasięgu 
krajowym 1 1 

- artykuły w czasopismach recenzowanych 9(+1)* 9 
- publikacje elektroniczne (1)* 1 
- materiały konferencyjne – recenzowane 13 21 
- czasopisma branżowe i materiały konferencyjne 
nierecenzowane 27 42 

2 Projekty badawcze, w tym: 6 9 
- międzynarodowe 3 4 
- krajowe 2 5 
- z WFOŚiGW w Gdańsku 1 - 

3 Autor i współautor prezentacji i posterów na 
konferencjach i seminariach, w tym: 23 38 

- międzynarodowych 18 33 
- krajowych 5 5 

4 Twórcze prace zawodowe, w tym: 19 24 
- zgłoszenia patentowe - 1 
- wdrożenia - 1 
- nowe technologie, urządzenia i stanowiska 
badawcze 3 6 

- opinie i ekspertyzy 1 5 
-prace projektowe i koncepcyjne 9 5 
- uczestnictwo w programach EU oraz innych 
międzynarodowych i krajowych 4 5 

- raporty z realizacji projektów 2 1 
7 Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim - 1 
8 Opieka naukowa prac dyplomowych - 161 

Promotor prac dyplomowych, w tym: 
- inżynierskich i magisterskich - 63 

9 Recenzent prac dyplomowych, w tym: 
- inżynierskich i magisterskich - 98 

10 Cytowania (bez autocytowań) - 91 (79) 
11 Indeks Hirscha - 6 
 

*elektroniczne (w tym recenzowane) 
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