
 

 

  

Comeko S.C. Mirosław Mąkowski, Krzysztof Przybył 
ul. Agatowa 16, 65-012 Zielona Góra 

NIP: 929-106-75-73, Regon 970337955 

e-mail: biuro@comeko.zgora.pl 

2014 

Ocena nominalnej przepustowości oczyszczalni 
ścieków w m. Chorula w kontekście 

prognozowanego ładunku zanieczyszczeń 
odprowadzanego z aglomeracji Gogolin 

 

Dr inż. Mirosław Mąkowski 

 



2 | S t r o n a  
 

SPIS TREŚCI 

 

1. ZAMAWIAJĄCY .................................................................................................................................... 3 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................. 3 

3. WYKORZYSTANE NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, LITERATURA TECHNICZNA ............ 3 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ........................................................................................... 5 

5. LOKALIZACJA OBIEKTU ..................................................................................................................... 5 

6. STAN FORMALNO-PRAWNY OBIEKTU ............................................................................................. 6 

7. ODBIORNIK ŚCIEKÓW ....................................................................................................................... 6 

8. LOKALIZACJA OBIEKTU W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW....... 7 

9. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU .............................................................................................11 

9.1. OGÓLNY OPIS INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH ......................................................................................... 11 
9.2. SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ................................................. 15 
9.3. OSIĄGANE EFEKTY OCZYSZCZANIA ........................................................................................................... 28 

10. WYMAGANY EFEKT OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ............................................................................29 

10.1. STAN PROJEKTOWANY .......................................................................................................................... 29 
10.2. STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................................. 29 
10.3. STAN PROGNOZOWANY ......................................................................................................................... 30 

11. BILANS ILOŚCI ŚCIEKÓW I ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ........................................................31 

11.1. STAN PROJEKTOWANY .......................................................................................................................... 31 
11.2. STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................................. 32 
11.3. STAN PROGNOZOWANY ......................................................................................................................... 34 

11. WYNIKI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH ...........................................................................................38 

12. PORÓWNANIE PARAMETRÓW PROJEKTOWYCH Z WYNIKAMI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH48 

13. WPŁYW PROGNOZOWANEJ ILOŚCI ŚCIEKÓW I ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ NA UKŁAD 
               TECHNOLOGICZNY OBIEKTU .........................................................................................................49 

13.1. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH „PPS” ORAZ KOMORA KRAT I PIASKOWNIKA „KKP” ...................................... 50 
13.2. REAKTOR BIOLOGICZNY „RB” ................................................................................................................... 50 
13.3. OSADNIKI WTÓRNE „OWP” .................................................................................................................... 50 
13.4. STACJA DMUCHAW „SD” ........................................................................................................................ 51 
13.5. POMPOWNIA OSADU „PO” ..................................................................................................................... 51 
13.6. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU „KSO” – ZMIANA FUNKCJI TECHNOLOGICZNEJ ...................................... 51 
13.7. BUDYNEK MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU - PROJEKT ........................................................................ 52 
13.8. INSTALACJA KOMPOSTOWANIA OSADU - PROJEKT ......................................................................................... 53 

14. PODSUMOWANIE ............................................................................................................................55 

15. WNIOSKI KOŃCOWE .......................................................................................................................56 

  



3 | S t r o n a  
 

1. Zamawiający 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 

ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin 

2. Podstawa opracowania 

 umowa, 

 Projekt technologiczny oczyszczalni „GÓRAŻDŻE”. Ekolog Systems, ul. Ziębicka 35, 60-164 

Poznań. Maj 1997r., 

 Operat wodnoprawny na eksploatację oczyszczalni ścieków „Górażdże”. Ekolog Systems, ul. 

Ziębicka 35, 60-164 Poznań. Maj 1999r., 

 Rozporządzenie Nr 0151P/25/05 Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2005r w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gogolin na obszarze gminy Gogolin, 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i 

odprowadzanie ścieków znak: ŚR.III-MJP-6811-46/04 z dnia 07.09.2004r. wydana przez 

Wojewodę Opolskiego, 

 Decyzja w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z punkty IV.2 , V.3 decyzji 

Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJP-6811-46/04 z dnia 07.09.2004r. wraz z punktem II.3 decyzji  

Wojewody Opolskiego z 28 lutego 2006r. nr ŚR.III-MJP-6811-209/05, 

 pismo Burmistrza Gogolina z dnia 14.01.2014r., nr WO.5342.3.2014 dotyczące liczby 

mieszkańców Gminy Gogolin wg stanu na 31.12.2013r., 

 wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych z okresu od stycznia 2011 do grudnia 2013r., 

 rozpoznanie terenu - wizje lokalne, 

 informacje uzyskane od Użytkownika obiektu. 

3. Wykorzystane normy, wytyczne projektowania, literatura techniczna 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz.U n 8 stycznia 2013 r. Poz. 21), 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi zmianami 

(Dz.U. 2005 Nr 113, poz. 954), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 2003 

nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984. z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca sierpnia 2010 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz.U. nr 137 poz. 924), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z dnia 10 

stycznia 2013 r. Poz. 38), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. nr 112 poz. 1206), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 95 poz. 558), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 201r w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 922), 

 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Ministerstwo Ochrony Środowiska. Wersja 

21/06/2013. Warszawa czerwiec 2013r., 

 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991r dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

(91/271/EWG). Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej 30.5.1991, 

 Z.Heidrich, J.Tabernacki, M. Sikorski “Wiejskie oczyszczalnie ścieków”, Arkady, Warszawa 

1984r., 

 K.K. R. Imhoff: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna Wydawnicza 

Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996r., 

 Komentarz ATV-DVWK do A131P i do A210P „Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni 

ścieków z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR”, Niemiecki Zbiór 

Reguł ATV  wydanie polskie Warszawa 2002r., 

 Wytyczna ATV-DVWK A198 Dane wejściowe do wymiarowania instalacji kanalizacyjnych i 

oczyszczalni ścieków”, kwiecień 2003. 
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4. Przedmiot i zakres opracowania 

Celem opracowania, jest: 

 określenie wpływu zwiększenia prognozowanego ładunku zanieczyszczeń na pracę istniejącego 

układu technologicznego oczyszczalni w Choruli, 

 identyfikacja newralgicznych „punktów” układu technologicznego oczyszczalni, które 

potencjalnie mogą być źródłem problemów decydujących o uzyskaniu wymaganego efektu 

oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 określenie przedmiotu, podstaw formalne i merytorycznych opracowania, 

 opis uwarunkowań lokalizacyjnych obiektu, 

 ogólny opis instalacji i urządzeń wykorzystywanych do oczyszczania ścieków i przeróbki 

osadów ściekowych, 

 parametry odbiornika ścieków oczyszczonych, 

 charakterystykę obiektu na tle uwarunkowań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, 

 wymagany efekt oczyszczania ścieków, 

 bilanse ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń, 

 obliczenia symulacyjne, 

 porównanie parametrów technologicznych w stanie projektowanym, istniejącym i 

prognozowanym, 

 określenie wpływu prognozowanej ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń na układ 

technologiczny oczyszczalni, 

 wnioski końcowe. 

5. Lokalizacja obiektu 

Istniejąca-oczyszczalnia ścieków komunalnych (z obiektami oczyszczalni wód deszczowych i 

kopalnianych) zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Gogolin (woj. opolskie) w 

odległości ok. 1 km od wsi Chorula i ok. 300m, na zachód od drogi Krapkowice-Opole (DW 423). 

Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest na ogrodzonej, działce o powierzchni ok. 4,7 ha 

należącej do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.  
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6. Stan formalno-prawny obiektu 

Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie: 

 Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie 

ścieków znak: ŚR.III-MJP-6811-46/04 z dnia 07.09.2004r. wydana przez Wojewodę Opolskiego, 

 Decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z punktów IV.2 , V.3 decyzji 

Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJP-6811-46/04 z dnia 07.09.2004r. wraz z punktem II.3 decyzji  

Wojewody Opolskiego z 28 lutego 2006r. nr ŚR.III-MJP-6811-209/05, 

 

na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Odry istniejącym kolektorem 

zrzutowym w km 134+095 w ilości: 

Qśr..d.  = 1250,0 m3/d, 

Qmax..d.  = 1500,0 m3/d, 

 

Ścieki odprowadzane do odbiornika powinny wg decyzji ŚR.III-MJP-6811-46/04 posiadać 

następujące parametry: 

BZT5   ≤ 25.0 mgO2/dm3, 

ChZT  ≤ 125.0 mgO2/dm3, 

Zawiesina ogólna ≤ 35.0 mg/dm3, 

 

Ważność decyzji, określono na dzień 31 grudnia 2014. 

7. Odbiornik ścieków 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni w Choruli jest rz. Odra. Ścieki z 

oczyszczalni komunalnej i z oczyszczalni ścieków deszczowych i kopalnianych odprowadzane są 

wspólnym kolektorem zrzutowym w postaci dwóch kanałów 2*Ø 1400mm długości ca 800m i 

wprowadzane do rzeki za pośrednictwem wylotu typu brzegowego zlokalizowanego na 134,00 km 

jej biegu. 
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8. Lokalizacja obiektu w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Zgodnie z danymi zamieszczanymi w załączniku 1.4 Projektu IV aktualizacji KAPOŚ aglomerację 

Gogolin charakteryzują niżej określone parametry: 

 

ID 
Nazwa 

aglomeracji 
RLMa  RLMrz 

ID 
oczyszczalni 

Nazwa 
oczyszczalni 

Grupa 

PLOP027 Gogolin 8 242 7 898 PLOP0270 Chorula B 

 

Legenda: 

(RLMa) RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem/uchwałą ustanawiającą aglomerację(równoważna 

liczba mieszkańców)  

(RLMrz) – rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy: liczby 

mieszkańców aglomeracji, wartości RLM pochodzącej od osób czasowo przebywających na terenie 

aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) oraz wartości RLM pochodzącej z przemysłu 

występującego na obszarze aglomeracji. 

 

Grupa aglomeracji: 

Grupa A – Aglomeracje, których RLMa wyliczony jest zgodnie z RLMrz 

Grupa B – Aglomeracje, których RLMa jest niezgodnie z RLMrz 

Grupa C – Aglomeracje, których RLMrz wynosi poniżej 2000 RLM – proponowane do wyłączenia z 

KPOŚK. 

 

Aglomeracja – oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 

skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 

komunalnych (art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne). Definicja ta wg dyrektywy 91/271/EWG 

oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco 

skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 

komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. Wielkości opisanej jednostki jest określana 

poprzez parametr równoważnej liczby mieszkańców (RLM) obsługiwanej przez system zbierania i 

odprowadzania ścieków zlokalizowany na terenie danej aglomeracji. Aglomeracja stanowi 

elementarną jednostkę na terenie, której realizowany jest system zbierania i oczyszczania ścieków 

komunalnych. Poprawne określenie granic i obszaru aglomeracji ma zasadniczy wpływ na 

prawidłowe i uzasadnione wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. 

Wielkość aglomeracji Gogolin w obecnym stanie formalno-prawnym, wyrażona liczbą RLM, 

wynosi 8242 Mk (Rozporządzenie Nr 0151P/25/05 Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2005r 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gogolin na obszarze gminy Gogolin). Wyżej 

wymieniona ulokowana jest w przedziale aglomeracji 2000÷15 000 RLM.  
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W skład aglomeracji Gogolin wchodzą następujące miejscowości: 

 Część miejscowości Gogolin, 

 Chorula, 

 Dąbrówka 

 Górażdże, 

 Kamień Śląski, 

 Kamionek, 

 Malina, 

 Zakrzów. 

 

Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji Gogolin według cytowanego powyżej 

rozporządzenia wynosi 7585 Mk, a liczba korzystających z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków w m. Chorula 4586 Mk. 

W stanie istniejącym ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Gogolin oczyszczane są na terenie 

dwóch oczyszczalni zlokalizowanych w miejscowościach: Zakrzów oraz Chorula.  

Docelowo ścieki z zlewni oczyszczalni Zakrzów (miejscowość Zakrzów, Dąbrówka) mają trafić do 

oczyszczalni w Choruli. 

 

Wypełniając wymagania polskich przepisów prawnych, a tym samym Dyrektywy 91/271/EWG (w 

odniesieniu do omawianej wielkości aglomeracji) należy spełnić następujące założenia: 

• systemy sieciowe obsługiwać będą w 2015 roku w aglomeracjach o RLM wynoszących 

2000÷15 000 co najmniej 80% mieszkańców, 

• do 31.12.2015 należy wyposażyć aglomeracje w oczyszczalnię ścieków komunalnych.* 

* Komitet funkcjonujący przy Komisji Europejskiej Unii Europejskiej ds. Dyrektywy 

91/271/EWG uznaje, że aglomeracja jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków, jeżeli 

przepustowość oczyszczalni osiąga wielkość, co najmniej 80 % średnio dobowej ilości 

ścieków przy założeniu, ze ścieki z całej aglomeracji scharakteryzowanej RLM zostaną 

doprowadzone do oczyszczalni.[KPOŚ…]  

• pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystać 

będzie z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (tj.: zbiorniki bezodpływowe oraz 

przydomowe oczyszczalnie ścieków). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych 

dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych. 
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Powyższe zakresy stopnia zbierania ścieków systemem kanalizacyjnym zostały określone w 

momencie tworzenia KPOŚK, w celu urealnienia zakresu inwestycyjnego tego dokumentu, oraz 

biorąc pod uwagę zagospodarowanie przestrzenne Polski. Mając jednak na uwadze aktualne 

wymagania określone m.in. Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska. Wersja 21/06/2013 (podane przez MOŚ i KZGW), należy tak planować granice 

aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek 

ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków. Takie 

wyznaczenia aglomeracji, tj. docelowo blisko 100% zbieranie RLM siecią kanalizacyjną, pozwoli na 

osiągniecie celu dyrektywy w zakresie zbierania ścieków siecią kanalizacyjną. 

Jak wynika z oceny projektów unijnych przez Komisję Europejską, poziom ten (we wszystkich 

aglomeracjach powyżej 2000 RLM) powinien wynosić nie mniej niż 95% RLM, a w przypadku 

dużych aglomeracji nawet 98% RLM. 

 

Zgodnie z dokumentem interpretacyjnym do dyrektywy pt.: “Terms and Definition under the 

Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)”, Final version of Commission paper, 

Brussels, 16 January 2007) aglomeracja będzie spełniać wymagania dyrektywy 91/271/EWG jeżeli: 

• cały ładunek organiczny (określony w RLM) z aglomeracji jest zbierany przez system 

kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia, 

• kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione, jeżeli wszystkie ścieki komunalne powstające w 

aglomeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do oczyszczalni ścieków, 

• każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być podłączony 

do oczyszczalni ścieków, 

• jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z 

wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• istnieje możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten 

sam poziom ochrony środowiska. 

 

Mając na względzie zapisy KPOŚ, wielkość powołanej Aglomeracji oraz przyszły projekt 

modernizacji oczyszczalni ścieków należy: 

• zaktualizować ze stanem faktycznym dane w KPOŚ, 

• ująć w harmonogramie realizacji inwestycji wszelkie wymogi KPOŚ dotyczące terminów, 

stopnia skanalizowania aglomeracji oraz stopnia oczyszczenia ścieków, co jest transpozycją 
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Dyrektywy 91/271/EWG, Prawa Wodnego, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 

lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

innych przepisów prawnych. 

 

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na projektowany zapis art. 6 ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko: 

Nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014r właściwe sejmiki województw: 

1) wyznaczą aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 RLM; 

2) dostosują obszary i granice aglomeracji do przepisów wydanych na podstawie art. 43 ust. 4a 

ustawy zmienianej w art. 1. 

Przepis ten wskazuje na potrzebę weryfikacji granic i obszarów aglomeracji, aby planowane 

inwestycje były zgodne z dyrektywą 91/271/EWG, a jednocześnie technicznie i ekonomicznie 

uzasadnione. 

 

Ujęcie danej aglomeracji w KPOŚK stanowi podstawowe kryterium do ubiegania się gmin o 

dofinansowanie i jest podstawą do opracowywania wniosku(ów) o dofinansowanie w ramach 

odpowiednich programów pomocowych i funduszy ekologicznych w celu realizacji wymogów 

dyrektywy 91/271/EWG. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wnioskowane przedsięwzięcia muszą 

spełniać m.in. podstawowe kryteria techniczne i ekonomiczne, przede wszystkim dotyczące 

obecnego i planowanego zasięgu systemu kanalizacyjnego tj. granic aglomeracji oraz prognozy 

ilości odprowadzanych ścieków i wskaźników ekonomicznych. 

Podstawowym kryterium ekonomicznym jest wskaźnik koncentracji, wskaźnik długości sieci – 

obliczany jest, jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji 

zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej 

(łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni). Wyżej 

wymieniony nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci (dopuszcza się 90 Mk/km 

sieci w uzasadnionych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 

lipca 201r w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 

92)). Wskaźnik ten odnosi się tylko do nowobudowanej sieci oraz mieszkańców i osób czasowo 

przebywające na terenie aglomeracji (przeliczanych na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc 

noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni. 
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Uwaga 

W projekcie aglomeracji Gogolin (2005r.) cytowany powyżej wskaźnik został oszacowany na 

poziomie 108,7 Mk/km, zatem w aktualnych warunkach nie spełnia on podstawowego 

kryterium ekonomicznego dotyczącego obecnego i planowanego zasięgu systemu 

kanalizacyjnego ujętego w ramach granic aglomeracji. 

 

Efekt ekologiczny zostanie spełniony przez aglomerację zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG jeżeli:  

1) Wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnię ścieków komunalnych spełnia wymagania art. 5.2 

dyrektywy 91/271/EWG. 

2) Wydajność oczyszczalni ścieków odpowiada ładunkowi generowanemu przez całą 

aglomerację. 

3) Sieć kanalizacyjna pokrywa prawie 100% obszaru aglomeracji, a tylko w wyjątkowych 

szczegółowo uzasadnionych przypadkach ma zastosowanie indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska, jaki przewiduje 

się dla ścieków komunalnych odprowadzanych do systemu zbierania.  

 

Spełnienie jednoczesne powyższych wymagań świadczy o osiągnięciu przez aglomerację efektu 

ekologicznego. 

9. Opis stanu istniejącego obiektu 

9.1. Ogólny opis instalacji technologicznych  

Ścieki komunalne doprowadzone są do oczyszczalni kanałem grawitacyjnym DN 0,60m. Na terenie 

oczyszczalni, od jednej ze studzienek na kanale DN 0,60 wyprowadzony jest odcinek kanału 

grawitacyjnego DN 0,40 m, którym ścieki kierowane są do pompowni ścieków surowych PSS. W 

kinecie wspomnianej studzienki wykonany jest przelew burzowy, przez który, w okresie 

zwiększonych dopływów ścieków okresu pogody deszczowej, nadmiar ścieków (ponad wydatek 

pompowni PSS) przelewa się do zbiornika retencyjnego. Wymieniony strumień nadmiarowych 

ścieków w pierwszej kolejności odpływa istniejącym układem kanalizacji do kraty ręcznej KRT i 

dalej do pompowni wewnętrznej PW. Pompa ścieków nadmiarowych w pompowni PW podaje 

nadmiarowy strumień ścieków do zbiornika retencyjnego ZR. Ścieki zgromadzone w zbiorniku ZR 

w okresie mniejszych dopływów ścieków na oczyszczalnię są grawitacyjnie spuszczane z 

powrotem do pompowni PW. 
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Dno zbiornika ZR jest ukształtowane ze spadkiem umożliwiającym spłukanie zanieczyszczeń z dna 

za pomocą strumienia wody z pobliskiego hydrantu. Do pompowni wewnętrznej PW 

doprowadzane są także ścieki własne (wewnętrzne) oczyszczalni: ścieki z budynku obsługowo-

technicznego BOT oraz odcieki z poletek osadowych POL. Ścieki ze zbiornika ZR oraz ścieki 

wewnętrzne są okresowo doprowadzane (pompą ścieków wewnętrznych zainstalowaną w 

pompowni PW) do zasadniczego strumienia ścieków (przed pompownię PSS). 

 

 

Fot. 1  Oczyszczalnia ścieków Chorula – widok ogólny 

 

Pompownia ścieków PSS ma postać studni z pompami zatapialnymi z wydzieloną komorą zasuw. 

Zadaniem pompowni PSS jest podniesienie strumienia ścieków na wysokość umożliwiająca, dalszy 

grawitacyjny przepływ ścieków przez wszystkie następne obiekty ciągu oczyszczania. 

Rurociąg tłoczny z pompowni PSS poprowadzony jest do komory wytłumienia „KW”, w której 

następuje wytracenie nadmiernej energii kinetycznej. 

„Uspokojone” ścieki z komory „KW” płyną do pobliskiej komory kraty i piaskownika „KKP”. 

Obiekt ten ma postać podłużnego koryta stalowego pełniącego rolę kanału kraty i kanału 

piaskownika. Na początku koryta umieszczona jest krata bębnowa gęsta (sito) współpracująca z 

przenośnikiem śrubowym skratek. W urządzeniu tym ścieki podlegają cedzeniu, a wydzielone 

skratki są przepłukiwane, odwadniane, prasowane i podawane do podstawionych kontenerów na 

odpady, gdzie podlegają dezynfekcji poprzez przesypywanie wapnem chlorowanym. Po przejściu 

przez kratę ścieki przepływają do części koryta pełniącej rolę piaskownika poziomego, 



13 | S t r o n a  
 

podłużnego, gdzie następuje usunięcie ze ścieków zawiesiny mineralnej łatwoopadającej, 

nazywanej potocznie piaskiem. 

Wytrącanie piasku w piaskownikach PPW osiągane jest poprzez zmniejszenie prędkości przepływu 

ścieków umożliwiającej opadanie zawiesiny mineralnej bez znacznego udziału zawiesiny 

organicznej. 

Wytrącany w piaskowniku piasek poziomym, przydennym przenośnikiem śrubowym 

transportowany jest do drugiego, skośnego przenośnika śrubowego. Przenośnik ten pełni rolę 

separatora piasku zapewniając odwodnienie i transport piasku do podstawionych kontenerów 

wywożonych okresowo na wysypisko odpadów. Po przejściu przez kratę i piaskownik, ścieki płyną 

rurociągiem zamkniętym na część biologiczną oczyszczalni. 

 

Uwaga: 

Większość obiektów części biologicznej oczyszczalni (reaktory „RB”, osadniki wtórne „OWP”, 

pompownia osadu „PO” a także komora stabilizacji osadu „KSO” jako element części osadowej) 

wykonano, jako obiekty zblokowane. Wyżej wymienione stanowią pod względem konstrukcyjnym 

jeden wielodzielny, prostokątny w rzucie zbiornik żelbetowy. Poniższy opis ogólny akcentuje 

funkcjonalne (technologiczne) aspekty projektowanych obiektów i dlatego traktuje poszczególne 

obiekty jako odrębne elementy. 

 

Oczyszczone mechanicznie ścieki z komory „KKP” płyną do komory rozdziału ścieków „KR” 

(stanowiącej formalnie część reaktorów „RB”) gdzie następuje połączenie ze strumieniem osadu 

recyrkulowanego oraz równomierny rozdział ścieków na dwa symetryczne, równoległe reaktory 

biologiczne „RB1” i „RB2”. 

Pojedynczy reaktor RB obejmuje kaskadę komór osadu czynnego o następującym układzie: 

 komora beztlenowa (defosfatacji, anaerobowa) „AN"  Vcz = 50,0 m3 

 komora niedotleniona (denitryfikacji, anoksyczna) „DN"  Vcz = 150,0 m3 

 komora tlenowa (napowietrzania, nitryfikacji) „N" o przepływie tłokowym; Vcz = 590,0 m3 

 komora odgazowania (odpowietrzenia) „O"  Vcz = 35,0 m3. 

 

W odniesieniu do całej oczyszczalni (dwa reaktory) powyższe objętości poszczególnych komór są 

podwojone. Ogółem objętość czynna reaktorów „RB” wynosi Vcz = 1650,0 m3, a głębokość 

czynna 5,90m. 
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Reaktor „RB” kwalifikuje się jako wielofazowy, jednoosadowy, kaskadowy reaktor z osadem 

czynnym nitryfikującym, z wydzieloną denitryfikacją wstępną i tzw. komorą defosfatacji przed fazą 

denitryfikacji. 

W reaktorze „RB” w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, 

zachodzą zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla 

organicznego, azotu i fosforu. Technologia pracy reaktora zbliżona jest do technologii znanej, jako 

A20. 

Procesy zachodzące w reaktorze „RB” obejmują (w ujęciu makroskopowym): 

 utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków), 

 utlenianie związków azotowych (nitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN), 

 redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) 

wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego, 

 przemiany związków fosforu prowadzące do zwiększonego - w stosunku do standardowego 

osadu czynnego - wbudowywania związków fosforu w biomasę osadu czynnego (defosfatacja 

biologiczna), 

 syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, który dla 

zachowania równowagi usuwany jest z układu, jako osad nadmierny. 

 

Oprócz wyszczególnionych, zasadniczych procesów biologicznych w reaktorze „RB” prowadzone 

są (jeśli zachodzi taka konieczność) symultaniczne, uzupełniające strącanie związków fosforu w 

oparciu o koagulant PIX (defosfatacja chemiczna) dozowany ze stacji dozowania PIX-u. Stacja 

„PIX” ma postać zbiornika magazynowego umieszczonego pod wiatą, z którego pompy dozujące 

podają do koryt odpływowych reaktora RB. Preparat PIX dodany do ścieków powoduje koagulację 

i wytrącenie zanieczyszczeń organicznych oraz wiązanie fosforu w postaci fosforanów żelaza 

usuwanych ze ścieków razem z osadem. W każdym z reaktorów RB zapewniona jest recyrkulacja 

wewnętrzna ścieków z komory „O” do komory „DN”, a w odniesieniu do obu reaktorów 

recyrkulacja osadu z przepompowni osadu „PO” do komory rozdziału „KR” na początku reaktorów 

„RB”. Zawartość komór „AN” i „DN” jest mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia poprzez 

działanie mieszadeł zatapialnych. 

Komory „N” są napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęcherzykowego 

sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw „SD” zlokalizowanej bezpośrednio przy 

reaktorze „RB”. Stacja „SD” obejmuje trzy agregaty z dmuchawami umieszczonymi pod wiatą 

ochronną. 
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Z komór odgazowania „O” reaktorów „RB” pozbawiona nadmiaru tlenu (powietrza) i dwutlenku 

węgla mieszanina osadu czynnego i oczyszczonych ścieków płynie na osadniki wtórne „OWP” 

(każdemu z reaktorów „RB” przypisany jest jeden z osadników „OWP”). Są to osadniki pionowe, 

kwadratowe w rzucie, z dnem wielolejowym. 

Sklarowane ścieki z osadników „OWP” płyną do komory pomiarowej „KQ” w formie podziemnej 

komory z przepływomierzem na rurociągu zamkniętymi. Za komorą „KQ” ścieki oczyszczone 

wprowadzane są do studzienki na kolektorze zrzutowym, którym płyną do wylotu ścieków i są 

wprowadzone do odbiornika ścieków. 

Osad wtórny sedymentujący w osadnikach „OWP” jest pod naporem hydraulicznym 

odprowadzany z każdego z lejów do koryta zbiorczego przy danym osadniku i dalej do pompowni 

osadu „PO”. Pompownia osadu „PO” ma formę zbiornika czerpalnego z pompami zatapialnymi i 

wydzieloną komorą zasuw. Z pompowni „PO” zasadnicza część osadu jest zawracana 

(recyrkulowana) do komory rozdziału „KR” na początku reaktorów „RB”, a nadmiar osadu (osad 

nadmierny przyrastający w wyniku rozkładu zanieczyszczeń) podawany jest, przez odgałęzienie na 

rurociągu tłocznym z elektrozasuwą i przepływomierzem, na część osadową oczyszczalni. 

Osad nadmierny z przepompowni „PO” podawany jest do komory stabilizacji osadu „KSO”. Wyżej 

wymieniona komora w założeniu ma zapewnić dalszą stabilizację tlenową osadu oraz jego 

zagęszczenie przed podaniem na poletka osadowe „POL”. 

Komora KSO wyposażona jest w ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy zasilany w sprężone 

powietrze z pobliskiej, niewielkiej dmuchawy. Napowietrzanie w komorze „KSO” jest okresowo 

wyłączane dla umożliwienia sedymentacji i zagęszczenia osadu. 

Ciecz nadosadowa jest dekantowana poprzez odpompowanie pompą (podwieszaną na żądanej 

wysokości) do komory N w reaktorze „RB”. Osad z dna komory „KSO” okresowo jest 

odpompowywany wydzieloną pompą na poletka osadowe „POL”. 

Odwodniony na poletkach osadowych osad, okresowo jest wywożony i zagospodarowany 

rolniczo. 

9.2. Skrócony opis techniczny obiektów i urządzeń technologicznych 

Pompownię ścieków surowych „PSS” wykonano jako konstrukcję żelbetową w formie studni 

czerpalnej z pompami zatapialnymi i przylegającą wydzieloną (suchą) komorą zasuw. 

Komora czerpalna pompowni stanowi studnię o wymiarach D/Hcałk =3,0m/4,85m przykrytą 

stropem z odpowiednimi włazami wejściowymi i montażowymi. 

Komora zasuw przylega do zewnętrznej ściany komory czerpalnej i ma wymiary poziome w świetle 

2,80 x 1,50m i wysokość 2,30m.  
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Fot. 2  Pompownia ścieków surowych „PSS” 

 

Wewnątrz komory czerpalnej zainstalowane są dwie pompy (pracująca + rezerwowa) typu CP 

3127 MT 430 prod. FLYGT (Q = 170 m3/h; H = 9,0m; N = 5,9kW. 

Pompy zamontowane są na prowadnicach umożliwiających samoczynne połączenie do kolana ze 

stopą sprzęgającą osadzoną w dnie komory czerpalnej. 

Sterowanie pracą pomp odbywa się w funkcji poziomu ścieków w komorze czerpalnej (sonda 

hydrostatyczna). Pompy przed pracą na sucho zabezpieczone są „gruszami” firmy FLYGT. 

W komorze czerpalnej przewidziane jest stanowisko (miejsce) do zainstalowania trzeciej pompy w 

przypadku rozbudowy oczyszczalni. 

 

Komorę wytłumienia „KW” wykonano jako zbiornik żelbetowy, otwarty o wymiarach a x b x h = 

1,2 x 1,2 x 2,0 m. Komora KW wykonana jest jako konstrukcja wyniesiona, posadowiona na 

nasypie, z 1,90m częścią nadziemną. 

W bezpośrednim sąsiedztwie komory KW wykonany został fundament żelbetowy o wymiarach 

12,5 x 1,6 m w planie, na którym ustawiony jest zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków 

typu 780/7 prod. FAMET Kędzierzyn-Koźle. 

Zestaw ten w istocie stanowi obiekt komory krat i piaskownika „KKP” i obejmuje: 

 koryto stalowe przepływowe, w którym umieszczone są krata bębnowa (sito) i przenośniki 

piasku, 
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 kratę bębnową (sito) o prześwicie szczeliny 7mm zintegrowaną z przenośnikiem skratek 

podającym skratki do rynny zsypowej i dalej do podstawionego kontenera, poziomy przenośnik 

ślimakowy piasku transportujący zbierający się w korycie przepływowym piasek do przenośnika 

ślimakowego, 

 skośny przenośnik ślimakowy piasku (separator piasku) przemywający i transportujący piasek 

do rynny zsypowej i dalej do podstawionego kontenera. 

 

 

Fot. 3  Komora wytłumienia „KW” zblokowana z obiektem krat i piaskownika „KPP” 

 

Cały zestaw jest izolowany termicznie oraz wyposażony w układ ogrzewania elektrycznego 

wrażliwych na zamarzanie elementów - dzięki temu urządzenie przystosowane jest do pracy na 

otwartym powietrzu w warunkach zimowych. Elementami uzupełniającymi komplet zestawu jest 

tzw. szafka wodna oraz szafa sterowniczo-zasilająca: ta pierwsza służy do podłączenia z zewnątrz 

wody wodociągowej i do sterowania rozbiorem wody przez kratę (do płukania kraty i/lub 

przepłukiwania skratek); druga do podłączenia z zewnątrz zasilania energetycznego i do 

sterowania automatycznego poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu. 

Odbiór skratek i piasku w kontenerach odbywać się z poziomu terenu istniejącego.  
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Fot. 4  Krato-piaskownik „KPP” 

 

Reaktory „RB”, osadniki wtórne „OWP”, pompownia osadu „PO” i komora stabilizacji osadu 

„KSO” są ze sobą zblokowane i tworzą pod względem-konstrukcyjnym wspólny, żelbetowy, 

wielodzietny, prostokątny w rzucie, zbiornik. Wymiary zbiornika w planie (zarys zewnętrznych 

ścian) wynoszą ok. 45,6 x 11,2 m, głębokość całkowita jest zróżnicowana i wynosi w obrębie części 

przynależnej reaktorom RB 6,30m, a w pozostałej części 5,90m. 

 

 

Fot. 5  Reaktor biologiczny – dopływ ścieków 
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Zbiornik posadowiony jest na rzędnej dna 156,15 m npm i obsypany ziemią w formie skarp do 

rzędnej 161,35 m, tj. odpowiednio 1,1 m i 0,70 m poniżej korony zbiornika. 

 

 

Fot. 6  Reaktor biologiczny – widok ogólny z terenu przyziemia 

 

W aktualnych warunkach eksploatowane są dwa symetrycznie identyczne (za wyjątkiem układu 

niektórych rurociągów) reaktory biologiczne (rozróżnione jako RB-1 i RB-2). Pojedynczy reaktor 

RB obejmuje następujące komory oddzielone między sobą ściankami działowymi z odpowiednimi 

otworami i wycięciami zapewniającymi zadany przepływ ścieków i części pływających na 

powierzchni zwierciadeł (wymiary w świetle): 

 komorę defosfatacji „AN”: 2,0 x 5,0 m w planie i głębokości 6,3 m; wewnątrz komór „AN" 

wspornikowo wykonstruowano komorę rozdziału „KR" obejmującą studnię D~1,00m z 

odcinkami bocznych kanałów B = 0,60m z bocznymi przelewami. 

 komorę denitryfikacji „DN"; 5,5 x 5,0 m w planie i głębokości 6,3 m 

 komorę napowietrzania „N" z komorą odgazowania „O"; 22,0 x 5,0 m w planie; komory „N" i 

„O” oddzielone są skośną ścianką działową ze szczeliną łączącą przy dnie; na odpływie z 

komory odgazowania wykonstruowano wewnątrz, wspornikowo koryto odpływowe B = 0,60m 

z krawędzią przelewową 
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Fot. 7  Reaktor biologiczny – widok z pomostu obsługowego 

 

W komorach typu „AN" zainstalowane są mieszadła zatapialne typu SR 4630 SF prod. FLYGT (N = 

1,5kW), a w komorach typu „DN" mieszadła zatapialne typu SR 4630 SJ prod. FLYGT (N = 1,5kW). 

Mieszadła zainstalowane są na konstrukcji wsporczej (prowadnicach) z wciągarką typu WPR-101 

prod. PROMA-Poznań, która pozwala na umieszczenie mieszadła na żądanej głębokości komory 

oraz ustawienie osi mieszadła w żądanej płaszczyźnie pionowej i poziomej. W komorach ;,N" 

zainstalowany jest ruszt napowietrzający systemu SANITAIRE prod. FLYGT z dyfuzorami 

drobnopęcherzykowymi membranowymi. Za ich pośrednictwem do reaktora wprowadzane jest 

sprężone powietrze w ilości maksymalnie 1260 m3/h. 

W każdym ciągu ruszt napowietrzający w komorze N składa się z trzech sekcji. Każda z trzech 

sekcji rusztu zasilana jest jednym przewodem DN 100 doprowadzającym sprężone powietrze, 

odgałęziającym się od głównego kolektora DN 150. 

Ilość powietrza dostarczana do każdej z sekcji rusztu i ilości dyfuzorów dla poszczególnych stref 

(sekcji) jest zróżnicowana. To zróżnicowanie wynika z tłokowego modelu komory N, przy którym 

na początku komory występuje największe zapotrzebowanie tlenu malejące stopniowo ku 

końcowi komory. 

Ustalona proporcje rozdziału ilości powietrza i dyfuzorów na poszczególne strefy jak poniżej 

 strefa l: 50%;  2 x 100 szt. dyfuzorów, 

 strefa II; 30%;  2 x 60 szt. dyfuzorów, 

 strefa III; 20%;  2 x 40 szt. dyfuzorów. 

razem reaktory RB: 2 x 200 = 400 szt. dyfuzorów 
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Na podejściach do poszczególnych sekcji rusztu zainstalowano przepustnice typu Z 011-K1 DN 100 

(6 szt.) firmy EBRO-Armaturen. Są to przepustnice bezkołnierzowe, z napędem ręcznym. Za 

przepustnicami zamontowano manometry o zakresie pomiarowym do 1,0 at z kurkiem 

odcinającym. 

W specjalnie wykonstruowanym gnieździe w każdej z komór „O" zainstalowana jest jedna pompa 

recyrkulacji wewnętrznej - pompa zatapialna typu CP 3085 LT 620 prod. FLYGT o mocy 0,9 kW. 

Wydajność pompy w przyjętym układzie hydraulicznym wynosi 120m3/h, co odpowiada ok.250% 

recyrkulacji wewnętrznej w stosunku do Qhdz. 

Do komór „O” w rejonie koryt odpływowych doprowadzone są przewody dozujące preparat PlX.  

 

W opisywanym układzie wykorzystane są identyczne (za wyjątkiem układu niektórych rurociągów) 

osadniki wtórne „OWP” (rozróżnione, jako OWP-1 i OWP-2). 

 

 

Fot. 8  Osadnik wtórny pionowy „OPW” 

 

Pojedynczy osadnik jest kwadratowy w rzucie - wymiar boku w świetle wynosi 7,00m, głębokość 

5,90 m. 

W górnej części bryła osadnika stanowi prostopadłościan o wysokości 3,90m przechodzący z dołu 

w cztery ostrosłupy ścięte (leje osadowe) o wysokości 2,00m i bokach podstaw 3,50/0,70m. Kąt 

nachylenia ściany lejów osadowych wynosi 55°. 

Ścieki wprowadzane są do osadnika pionową rurą centralną o średnicy 80cm zakończoną 

dyfuzorem 80/120cm. 
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Odbiór ścieków pozbawionych osadu czynnego odbywa się poprzez koryta odpływowe z 

przelewami pilastymi mocowanymi wspornikowo do wewnętrznych ścian osadnika. Konstrukcja 

koryt umożliwia zatrzymanie i odprowadzenie z powierzchni osadnika części pływających (do 

strumienia osadu recyrkulowanego). 

Osad z lejów osadników pod naporem hydraulicznym rurociągami DN 150 odpływa do koryt 

zbiorczych B/L=1,00/3,00m wykonstruowanych wspornikowo na zewnętrznej ścianie danego 

osadnika. Intensywność odprowadzania osadu z danego leja regulowana jest ręcznie za pomocą 

zasuw obsługiwanych z poziomu pomostów za pomocą kolumienek z napędem. 

 

Pompownia osadu „PO” obejmuje dwie części: komorę czerpalną z pompami zatapialnymi oraz 

suchą wydzieloną komorę zasuw mieszczącą armaturę. 

Komora czerpalna ma wymiary 1,5 x 3,0m w planie i głębokość 4,40m. Komora ta częściowo jest 

otwarta, dla umożliwienia dogodnego dostępu do pomp. 

 

 

Fot. 9  Pompownia osadu „PO” 

 

Komora zasuw ma wymiary 1,6 x 3,0m w planie i głębokość 4,4m. Komora ta częściowo jest 

przykryta stropem żelbetowym z włazem montażowo-wejściowym i z wywietrzakiem. 

Wewnątrz komory czerpalnej zainstalowane są dwie pompy recyrkulacji osadu (pracująca + 

rezerwowa) typu CP 3102 LT 411 prod. FLYGT (Q = 95 m3/h; H = 5,2m; N = 3,1kW). 

Dobrane pompy są pompami zatapialnymi, montowanymi na prowadnicach umożliwiających 

samoczynne połączenie do kolana ze stopą sprzęgającą osadzoną w dnie komory czerpalnej. Do 
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opuszczania i wyciągania pomp służy żurawik ręczny typu ŻPR-150 prod. PROMA-Poznań 

(obsługujący obie pompy). Sterowanie pracą pomp odbywa się w funkcji poziomu ścieków w 

komorze czerpalnej (wyłączniki gruszkowe). 

W komorze zasuw zainstalowana jest odpowiednia armatura odcinająca i zwrotna dla pomp 

recyrkulacji osadu: zasuwy odcinające DN 150 oraz zawory zwrotne kulowe typ 408 DN 150 prod. 

SOCLA/DANFOSS. 

Rurociągi tłoczne od obu pomp za armaturą połączone są w jeden wspólny przewód stal. DN 150 

przechodzący następnie w rurociąg stal. DN 200 i poprowadzony do komory KR na początku 

reaktorów RB. 

Od rurociągu tłocznego stal. DN 150 w komorze czerpalnej wyprowadzone jest odgałęzienie stal. 

DN 80 dla odprowadzania osadu nadmiernego. Na odgałęzieniu tym zainstalowano przepustnicę 

(zawór klapowy) typu Z011-K1 DN 80 prod. EBRO-Armaturen z elektronapędem. 

Za przepustnicą na rurociągu zainstalowany jest przepływomierz DN 80 wykorzystywany do 

określania ilości odprowadzanego osadu nadmiernego. 

 

Komorę stabilizacji osadu „KSO” wykonano w formie prostopadłościennego zbiornika o 

wymiarach w świetle w planie 10,5 x 3,0m i głębokości 5,90m. 

W komorze zainstalowany jest ruszt napowietrzający systemu SANITAIRE prod. FLYGT z 

dyfuzorami drobnopęcherzykowymi membranowymi. Za ich pośrednictwem do reaktora 

wprowadzane jest sprężone powietrze w ilości maksymalnie 162 m3/h. 

Sprężone powietrze zasilające ruszt wytwarzane jest przez dmuchawę prod. Hafi (q = 2,7 m3/min; 

p = 600 mbar; N = 5,5kW). Agregat posadowiony jest na fundamencie żelbetowym, w 

bezpośrednim sąsiedztwie komory „KSO”, na wolnym powietrzu. Agregat wyposażony jest w 

osłony dźwiękochłonne, które oprócz obniżenia poziomu emitowanego hałasu zabezpieczają 

dmuchawę przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wewnątrz komory „KSO” zainstalowane są dwie pompy zatapialne: pompa cieczy nadosadowej i 

pompa osadu ustabilizowanego. 

Jako pompa cieczy nadosadowej wykorzystywana jest pompa typu BiBO 2052 MT 434 prod. FLYGT 

(Q = 18 m3/h; H = 4,0m; N = 1,4kW). Pompa ta pracuje podwieszona swobodnie na żądanej 

wysokości do żurawika typu ZPR-150 prod. Proma-Poznań. Pompa jest podłączona wężem 

elastycznym DN 75 do rurociągu tłocznego DN 100 i odprowadza ciecz nadosadową do komory 

„N" w jednym z reaktorów RB. 

Jako pompa osadu ustabilizowanego zastosowana jest pompa typu CP 3085 MT 434 prod. FLYGT 

(Q = 35 m3/h; H = 5,7m; N = 2,0kW). 

 



24 | S t r o n a  
 

 

Fot. 10  Komora stabilizacji osadu „KSO” 

 

Pompa zainstalowana została w zagłębieniu w dnie komory KSO dla umożliwienia całkowitego 

opróżnienia komory. Instalacja pompy - na prowadnicach ze stopą sprzęgającą; mocowanie góry 

prowadnic do kształtownika stalowego osadzonego wspornikowo przy koronie komory. 

Rurociąg tłoczny od pompy osadu wyprowadzony został przez ścianę komory i poprowadzony 

dalej (jako PVC DN 110) w rejon poletek osadowych POL. Za ścianą komory KSO na rurociągu 

przewidziano rewizję do płukania rurociągu oraz zasuwę odcinającą. Zasuwa ta w normalnej 

sytuacji pozostaje zamknięta, a ręczne otwarcie następuje przed cyklem odpompowania osadu na 

poletka. 

 

Stację dmuchaw „SD” wykonano w formie wiaty ochronnej, pod którą umieszczone zostały trzy 

dmuchawy oraz osprzęt elektryczny i sterowniczy. 

Wiata ochronna wykonana została jako konstrukcja stalowa przykryta blachą falistą. Wymiary 

wiaty w osi słupów wyniosą 8,30*4,50m, a wysokość użytkowa 2,30. ..2,75 m. 
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Dmuchawy posadowione zostały na fundamentach żelbetowych, a podłoże pod wiatą wykonane 

jako utwardzone, z płytek chodnikowych. 

Do napowietrzania wykorzystywane są trzy dmuchawy prod. Hafi w obudowie dźwiękochłonnej (q 

= 8,3m3/min; p = 670mbar; N = 15,0kW). 

Kolektor zbiorczy powietrza początkowo prowadzony jest nad powierzchnią terenu, a następnie, 

jako zagłębiony w gruncie, od którego wyprowadzone są podejścia DN 100 do poszczególnych 

sekcji rusztu w reaktorach RB. 

 

 

Fot. 11  Stacja dmuchaw „SD” 

 

Komora pomiarowa ścieków „KQ” obejmuje żelbetową podziemną, przykrytą komorę z 

zainstalowanym w niej miernikiem przepływu i armaturą odcinającą, Zastosowany miernik 

przepływu przystosowany jest do pomiarów na rurociągach zamkniętych całkowicie 

wypełnionych, co zapewniono przez odpowiednie zasyfonowanie rurociągu pomiędzy 

studzienkami Sp3 i Sp4, Komora KQ ma wymiary 2,5 x 1,6 m w planie (w świetle) i głębokość 

2,65m. 

Do komory wprowadzony jest rurociąg ścieków oczyszczonych (stal. DN 300), na którym, za 

pośrednictwem łagodnych (kąt rozwarcia max. 8°) zwężek DN 300/150, zainstalowany został 

przepływomierz o średnicy kołnierzowych przyłączy DN 150. 

Między zwężkami a rurociągiem stalowym DN 300 zainstalowane zostały zasuwy bezkołnierzowe 

nożowe DN 300 typ EBES prod. EBRO z napędem ręcznym. Zasuwy wykorzystywane są do 

chwilowego odcięcia przepływu w przypadku konieczności zdemontowania miernika.  
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Fot. 12  Komora pomiarowa „KP” 

 

Stacja dozowania PIX-u „PIX” składa się z następujących elementów: 

 zbiornika magazynowego preparatu PIX, 

 fundamentu (tacy) pod zbiornik magazynowy, 

 żelbetowego zbiornika awaryjnego wraz ze studzienką zasuwy spustowej, 

 zespołu dwóch pomp dozujących umieszczonych w szafce ochronnej, 

 wiaty ochronnej nad całością instalacji. 

 

 

Fot. 13  Stacja dozowania „PIX” 
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Do magazynowania preparatu PIX zastosowano zbiornik typu 160AC-8A prod. METALCHEM-

ANDREN-Toruń. Zbiornik ten jest poziomym walczakiem z żywic poliestrowych o średnicy 160 cm i 

pojemności 8.0 m3. Zbiornik magazynowy został umieszczony na fundamencie żelbetowym 6,0 x 

2,4m w formie tacy (fundament z cokolikiem na obrzeżu) połączonym ze zbiornikiem awaryjnym. 

W ten sposób stworzono układ, w którym wszelkie przecieki i wycieki preparatu PIX ze zbiornika 

lub instalacji są przechwytywane i zbierane w zbiorniku awaryjnym. 

Zbiornik awaryjny wykonano w formie zagłębionego, otwartego zbiornika żelbetowego o 

wymiarach w świetle A x B x H = 6,0 x 1,20 x 1,0m. Pojemność czynna zbiornika awaryjnego 

wynosi 8,0 m3 i umożliwia przyjęcie całości zawartości zbiornika magazynowego. 

Do dozowania preparatu PIX zastosowano dwie pomp typu C72 prod. MILTON-ROY o wydajności 

nominalnej 0,1..15l/h każda. Każda z pomp przynależna jest jednemu z ciągów oczyszczania 

biologicznego. Każda z pomp posiada odrębny przewód tłoczny w postaci węża z PVC zbrojonego 

Dw/Dz=8/12mm, PN = 10 at. 

 

Pompownia wewnętrzna „PW” jest obiektem, w postaci żelbetowej studni czerpalnej o 

wymiarach D/Hcał = 2,25 x 5,86m. W komorze czerpalnej zainstalowano dwie pompy: pompa typu 

CP 3127 MT 430 prod. FLYGT (Q = 170 m3/h; H = 9m; N =5.9kW) oraz CP 3085 MT 434 prod. FLYGT 

(Q = 30 m3/h; H = 6m; N = 2.0kW).  

Wymienione pompy są pompami zatapialnymi, montowanymi na prowadnicach umożliwiających 

samoczynne połączenie do kolana ze stopą sprzęgającą osadzoną w dnie komory czerpalnej. 

Rurociągi tłoczne pomp stanowią węże elastyczne Dw = 150mm i Dw = 80 mm podłączone (bez 

żadnej armatury) do odpowiednich istniejących rurociągów tłocznych w obrębie studni czerpalnej. 

Sterowanie pracą pomp odbywać się w funkcji poziomu ścieków w komorze czerpalnej. 

 

Zbiornik retencyjny „ZR” jest część istniejącego zbiornika pod nazwą basen napowietrzania BN. 

Powstał poprzez wykonanie w basenie BN ściany żelbetowej wydzielającej z basenu zbiornik o 

żądanej pojemności ok. 500m3. Kształt projektowanej ściany, określony przez gabaryty basenu BN, 

jest zbliżony do trapezowego, a wymiary wynoszą odpowiednio (w świetle): L1 x L2 x H = 31,0 x 

19,6 x 3,6m. W centralnej części zbiornika ZR wykonane zostało zagłębienie o wymiarach a x b x h 

= 1,0 x 1,0 x 0,3m, z którego wyprowadzona została rura spustowa PVC DN 160 służąca do 

opróżniania zbiornika (do studzienki K3 i dalej do pompowni PW). 

Dno zbiornika ZR ukształtowano ze spadkiem w kierunku wspomnianego zagłębienia dla 

ułatwienia czyszczenia zbiornika za pomocą strumienia wody z pobliskiego hydrantu. 

Ścieki zgromadzone w zbiorniku, w okresie mniejszych dopływów ścieków do oczyszczalni, są 

grawitacyjnie spuszczane z powrotem do pompowni wewnętrznej w ilości ok. 30 m3/h. 
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Poletka osadowe „POL” (dwa ciągi po sześć kwater o sumarycznej powierzchni zabudowy 1400 

m2) wygrodzone deskami żelbetowymi na słupkach żelbetowych z warstwa piaskowo-żwirową, z 

układem zasilania i drenażem DN 110 mm do odbioru odcieków. 

 

 

Fot. 13  Poletka osadowe „POL” 

9.3. Osiągane efekty oczyszczania 

Poniżej przedstawiono wyniki badań ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni w Choruli 

uzyskane w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2013. 

Tabela 1 

Wyniki badań ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni w Choruli uzyskane w okresie od 
stycznia 2011 do grudnia 2013. 

 

Data poboru 
Stężenia zanieczyszczeń - odopływ 

ChZT BZT5 Nog Pog Zaw.og 

2011.04.17 40,0 3,2 
  

6,4 

2011.05.31 34,0 3,1 6,6 1,0 4,4 

2011.07.27 25,0 1,8 
  

2,4 

2011.10.26 35,0 4,2 22,4 2,6 6,2 

2012.04.18 44,0 3,4 
  

5,0 

2012.05.16 10,0 2,8 13,7 6,9 7,0 

2012.08.28 35,0 3,8 
  

12,6 

2012.10.23 28,0 3,3 14,5 2,5 7,6 

2013.04.21 52,0 6,3 
  

12,9 

2013.05.19 48,0 5,1 12,2 1,6 6,0 
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Data poboru 
Stężenia zanieczyszczeń - odopływ 

ChZT BZT5 Nog Pog Zaw.og 

2013.07.10 132,0 24,4 
  

59,5 

2013.10.29 40 5,3 17,4 4,5 13,5 

Średnia 43,6 5,6 14,5 3,2 12,0 

Wymagania pozwolenia 
wodnoprawnego 

125 25 nienormowane 35 

 

Przedstawione w powyższej tabeli wyniki badań jednoznacznie wskazują, na fakt, iż w 

opisywanym przypadku (w odniesieniu do wszystkich normowanych wskaźników) dotrzymywane 

są wymagania co do jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. W tym 

miejscu należy również zauważyć, że pomimo braku limitów w odniesieniu do usuwania substancji 

biogennych opisywany obiekt uzyskuje dodatkowo wysoki stopień redukcji związków azotu i 

fosforu.  

10. Wymagany efekt oczyszczania ścieków 

10.1. Stan projektowany 

Na etapie projektowania oczyszczalni, zgodnie z ówczesnymi wymaganiami formalno-prawnymi 

(Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 05.11,1991 w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim 

powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi; Dz.U. nr 116 poz.503), 

maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych przyjęto na poziomie: 

• BZT5   30,0 mg/dm3 

• ChZT   150,0  mg/dm3 

• Zawiesina ogólna 50,0 mg/dm3 

• Azot ogólny  30,0 mg/dm3 

• Fosfor ogólny  5,0 mg/dm3 

10.2. Stan istniejący 

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi określonymi w: 

 Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie 

ścieków znak: ŚR.III-MJP-6811-46/04 z dnia 07.09.2004r. wydana przez Wojewodę Opolskiego, 

 Decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z punktów IV.2 , V.3 decyzji 

Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJP-6811-46/04 z dnia 07.09.2004r. wraz z punktem II.3 decyzji  

Wojewody Opolskiego z 28 lutego 2006r. nr ŚR.III-MJP-6811-209/05, 
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Ścieki odprowadzane do odbiornika powinny posiadać następujące parametry: 

• BZT5   25,0 mg/dm3 

• ChZT   125,0  mg/dm3 

• Zawiesina ogólna 35,0 mg/dm3 

• Azot ogólny  nienormowany 

• Fosfor ogólny  nienormowany 

10.3. Stan prognozowany 

Stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika 

powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 

późniejszymi zmianami). Oczyszczalnia ścieków w m. Chorula w perspektywie będzie 

zakwalifikowana do drugiej grupy wielkości oczyszczalni ścieków komunalnych obsługujących 

poniżej < 9999 RLM.  

W omawianym przypadku odbiornikiem ścieków oczyszczonych są wody płynące (rzeka Odra). 

Wymagania określone przez ustawodawcę w stosunku do stężeń zanieczyszczeń dla omawianego 

przypadku wynoszą odpowiednio: 

• BZT5   25,0 mg O2/dm3 

• ChZT   125,0  mg O2/dm3 

• Zawiesina ogólna 35,0 mg/dm3 

• Azot ogólny  nie normowany 

• Fosfor ogólny  nie normowany 

 

Opisane wartości są zgodne z aktualnymi wymaganiami odnośnie jakości ścieków oczyszczanych 

określonymi w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym jakie posiada oczyszczalnia (BZT5, 

ChZT, zawiesina ogólna). 
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11. Bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń 

11.1. Stan projektowany 

Ilość ścieków 

Zgodnie z założeniami projektowymi oczyszczalnia w Choruli powinna obsługiwać następujące 

miejscowości i przyjąć niżej opisane ilości ścieków: 

Zlewnia oczyszczalni Qdśr m
3/d 

Gogolin 898,8 

Górażdże 115,9 

 RAZEM: 1014,7 

 * ścieki z budownictwa wielorodzinnego: 186.0 

 * ścieki z budownictwa jednorodzinnego: 541,8 

 * ścieki z instytucji: 83,9 

 * ścieki przemysłowe: 0,0 

 * wody infiltracyjne 203.1 

ZCW Górażdże S.A. (ścieki socjalne) 93,8 

 OGÓŁEM: 1108,5 

Przyjęta przepustowość oczyszczalni 1250,0 

 

Dla ustalenia pochodnych przepływów charakterystycznych przyjęto następujące zależności 

ogólne: 

 Qdmax = 1,2Qdśr (przepływ maksymalny dobowy) 

 Qhśr = Qdśr/24 (przepływ średni godzinowy), 

 Qhdz = Qdmax/n (przepływ średni z godzin dziennych): n = f(RLM):  n = 16, 

 Qhmax = Qdmax/m (przepływ maksymalny godzinowy); m = f(RLM):   m = 9  

 

Biorąc powyższe pod uwagę charakterystyczne przepływy ścieków przez oczyszczalnię 

oszacowano na poziomie: 

 Qdśr  1250  m3/d 

 Qdmax  1500  m3/d 

 Qhśr   52  m3/h 

 Qhdz  94  m3/h 

 Qhmax  167  m3/h  

 Qphmax  170  m3/h  
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Przy wymiarowaniu obiektów oczyszczalni przyjęto, że dla wymiarowania pod względem 

hydraulicznym miarodajny jest przepływ Qpmax wynikający z pracy pompowni na początku ciągu 

oczyszczalnia. 

Dla wymiarowania pod względem procesowym (w wielkościach ustalanych na podstawie 

przepływów) za miarodajny przyjęto przepływ Qhdz. 

 

Jakość ścieków 

Miarodajne stężenia zanieczyszczeń przyjęte na etapie projektowania oczyszczalni wynosiły 

odpowiednio: 

 ChZT  720  mg/dm3 

 BZT5   360  mg/dm3 

 Zawiesina ogólna 390  mg/dm3 

 Azot ogólny  72  mg/dm3 

 Fosfor ogólny 15  mg/dm3 

 

Obliczeniowa równoważna liczba mieszkańców w opisywanym przypadku została określona na 

poziomie RLM = 7500 Mk. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż aktualna przepustowość oczyszczalni w Choruli, 

wyrażona równoważną liczbą mieszkańców, nie jest dostosowana do określonej w 

Rozporządzeniu Nr 0151P/25/05 Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2005r w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gogolin na obszarze gminy Gogolin wielkość aglomeracji 

Gogolin (z której ścieki mają być dostarczane do w/w oczyszczalni), wyznaczonej na poziomie RLM 

= 8242 Mk. 

11.2. Stan istniejący 

Ilość ścieków 

Z przeprowadzanej analizy statystycznej wyników badań ilości ścieków, jakie w pogodzie suchej (w 

ostatnich trzech latach), zostały doprowadzone do oczyszczalni w Choruli wynika, że w 

omawianym przypadku występuje stosunkowo stabilny dopływ ścieków do oczyszczalni: 

 przepływ średni dobowy określony, pogoda sucha (2011r.)  508 m3/d 

 przepływ średni dobowy określony, pogoda sucha (2012r.)  487 m3/d 

 przepływ średni dobowy określony, pogoda sucha (2013r.)  495 m3/d 
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Do dalszych rozważań, jako wartość miarodajną przyjęto przepływ średni dobowy w pogodzie 

suchej na poziomie Qd,śr= 500 m3/d. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w opisywanym przypadku ścieki transportowane są do 

oczyszczalni siecią kanalizacji rozdzielczej, co w bezpośredni sposób przekłada się na 

nierównomierność dopływu oraz udział wód przypadkowych (infiltracyjnych, gruntowych, 

deszczowych) doprowadzanych do oczyszczalni.  

 

W przypadku kanalizacji rozdzielczej pochodne przepływów charakterystycznych określono 

według poniższych zależności: 

• wody przypadkowe Qf: 

 Qf = (Liczba mieszkańców aktualnie podłączona do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

 x 0,075 m3/Mk x d)/24 = (5200 x 0,075)/24     Qf = 16,3 m3/h 

• obliczeniowy przepływ maksymalny godzinowy: 

Qt = Qd,śr/XQmax +Qf =  500/10 + 16,3 =     Qt = 66,3 m3/h 

• maksymalna wydajność pompowni      Qtp = 170,0 m3/h 

 

Jakość ścieków 

Jakość ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Choruli w okresie od 

stycznia 2011 do grudnia 2013 opisują wyniki prób średnich dobowych zestawione w poniższej 

tabeli. 

Tabela 2 

Wyniki badań ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni w Choruli uzyskane w okresie 
od stycznia 2011 do grudnia 2013. 

Data poboru Przepływ 
m3/d 

Stężenie zanieczyszczeń [g/m3] - dopływ 

ChZT BZT5 Nog Pog Zaw.og 

2011.04.17 507 1346,0 705,0 
  

448,0 

2011.05.31 492 875,0 416,0 134,0 12,9 348,0 

2011.07.27 611 926,0 524,0 
  

266,0 

2011.10.26* 471 699,0 351,0 49,8 58,5 200,0 

2012.04.18 413 860,0 373,0 
  

234,0 

2012.05.16 589 988,0 480,0 114,0 12,2 338,0 

2012.08.28 521 437,0 133,0 
  

74,0 

2012.10.23 429 891,0 265,0 107,0 12,5 386,0 

2013.04.21 697 778,0 387,0 
  

236,0 

2013.05.19 754 954,0 402,0 101,0 36,9 274,0 

2013.07.10 533 990,0 464,0 
  

212,0 

2013.10.29 394 988,0 419,0 109,0 12,2 198,0 

Średnia 534,3 894,3 409,9 102,5 24,2 267,8 
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Adekwatnie, miarodajne ładunki zanieczyszczeń w badanym okresie pomiarowym (z wyłączeniem 

wyniku badań z dnia 26.10.2011*, który w istotny sposób, w odniesieniu do substancji biogennych 

odbiegał od wartości typowych dla opisywanej zlewni), kształtowały się na poziomie: 

 

Tabela 3 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni w Choruli w okresie 
od stycznia 2011 do grudnia 2013. 

Data poboru 
Ładunki zanieczyszczeń [kg/d]- dopływ 

ChZT BZT5 Nog Pog Zaw.og 

2011.04.17 682,4 357,4 
  

227,1 

2011.05.31 430,5 204,7 65,9 6,3 171,2 

2011.07.27 565,8 320,2 
  

162,5 

2012.04.18 355,2 154,0 
  

96,6 

2012.05.16 581,9 282,7 67,1 7,2 199,1 

2012.08.28 227,7 69,3 
  

38,6 

2012.10.23 382,2 113,7 45,9 5,4 165,6 

2013.04.21 542,3 269,7 0,0 0,0 164,5 

2013.05.19 719,3 303,1 76,2 27,8 206,6 

2013.07.10 527,7 247,3 
  

113,0 

2013.10.29 389,3 165,1 42,9 4,8 78,0 

Średnia 491,3 226,1 49,7 8,6 147,5 

 

Obliczeniowa równoważna liczba mieszkańców w opisywanym przypadku wynosiła RLM = 3787 

Mk. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w aktualnych warunkach eksploatacyjnych. 

obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, wyrażone za pomocą równoważnej liczby 

mieszkańców, stanowi ok. 50% nominalnej (projektowanej) przepustowości oczyszczalni. Wyżej 

wymienioną oszacowano na poziomie 7500 Mk. 

11.3. Stan prognozowany 

Zgodnie obowiązującym Rozporządzeniem Nr 0151P/25/05 Wojewody Opolskiego z dnia 8 

września 2005r. aglomeracja Gogolin powinna obejmować swoim zasięgiem tereny wyposażone w 

zbiorczy system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości 

Chorula. 

Obszar w/w aglomeracji, w aktualnym kształcie, obejmuje miejscowości: północną część miasta 

Gogolin, Chorula, Dąbrówka, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malina i Zakrzów. 

Dane dotyczące rzeczywistej liczby mieszkańców obszaru aglomeracji Gogolin na koniec 2013r. 

zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 4 

Dane dotyczące rzeczywistej liczby mieszkańców obszaru aglomeracji Gogolin na dzień 31. grudnia 
2013r. 

Nazwa miejscowości 
Zbiór danych stałych 

mieszkańców (ewidencja 
ludności) 

Liczba osób wg deklaracji 
o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Północną część miejscowości 
Gogolin (1/2 Całkowitej liczby 
m. Gogolina) 

3200 2540 

Chorula 582 411 

Dąbrówka 188 139 

Górażdże 866 703 

Kamień Śląski 1339 938 

Kamionek 636 419 

Malina 690 511 

Zakrzów 446 359 

Suma 7365 Mk 6020 Mk 

 

Z informacji przekazanych przez Zamawiającego, w najbliższym czasie, z uwagi na prowadzone 

inwestycje w obszarze zbiorczego systemu kanalizacyjnego (budowa kolektora ściekowego 

umożlwiającego odbiór ścieków przez oczyszczalnie w Choruli z południowej części miasta 

Gogolin) nastąpi zmiana granic i obszaru aglomeracji Gogolin. Wyżej wymieniona będzie polegała 

na włączeniu do istniejącego obszaru aglomeracji Gogolin południowej części miasta Gogolin. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia prognozowana liczba rzeczywistych mieszkańców nowego 

obszaru aglomeracji Gogolin obrazują dane zestawione w poniższej tabeli: 

Tabela 5 

Dane dotyczące rzeczywistej liczby mieszkańców w nowym (prognozowanym) obszarze 
aglomeracji Gogolin na koniec 2013r. 

Nazwa miejscowości 
Zbiór danych stałych 

mieszkańców (ewidencja 
ludności) 

Liczba osób wg deklaracji 
o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Gogolin 6390 5079 

Chorula 582 411 

Dąbrówka 188 139 

Górażdże 866 703 

Kamień Śląski 1339 938 

Kamionek 636 419 
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Nazwa miejscowości 
Zbiór danych stałych 

mieszkańców (ewidencja 
ludności) 

Liczba osób wg deklaracji 
o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Malina 690 511 

Zakrzów 446 359 

Suma 11137 Mk 8559 Mk 

 

Analiza zestawionych danych wskazuje na dużą rozbieżność pomiędzy planowaną liczbą ludności 

aglomeracji Gogolin określoną według prowadzonego zbioru danych stałych mieszkańców, o 

których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami) a 

liczba osób zamieszkujących w poszczególnych miejscowościach wg. stanu na dzień 31.12.2013r. 

określonych na podstawie przedłożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to głównie ze specyfiki opisywanego 

obszaru, z którego znaczna część osób przebywa poza granicami naszego kraju.  

Zgodnie z wymaganiami KPOŚ, do dalszych analiz należy brać pod uwagę rzeczywistą liczbę 

mieszkańców znajdujących się na terenie aglomeracji. Uwzględniający w perspektywie powrót 

części zameldowanych mieszkańców na teren aglomeracji Gogolin do dalszych obliczeń przyjęto 

rzeczywista liczbę mieszkańców na poziomie 8559 + 5%(11137-8559) = 8688 Mk. 

Średnia dobowa ilość ścieków przemysłowych powstałych w związku z prowadzoną przez zakłady 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową zgodnie z danymi 

przekazanymi przez Zamawiającego w 2013r. kształtowała się na poziomie ok. (przemysł – 72 m3., 

usługi i handel 27 m3/d) 99 m3/d do dalszych obliczeń przyjęto 100 m3/d. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

wyżej wymienione pochodzą z drobnych zakładów rzemieślniczych, usługowych i handlowych 

(głównie są to ścieki o charakterze bytowym), w celu oszacowania wielkości ładunku 

zanieczyszczeń doprowadzanego do oczyszczalni w Choruli, w wyżej wymienionej grupie ścieków, 

przyjęto jako miarodajne średnie stężenia zanieczyszczeń określone w rozdziale 11.1. Biorąc 

powyższe pod uwagę RLM ścieków przemysłowych w opisywanym przypadku kształtuje się na 

poziomie: (100 m3/d x 0,41 kg O2/d)/0,06 kg O2/Mk x d = 683 Mk.  

Dodatkowo, w sumarycznej obliczeniowej liczbie mieszkańców, odprowadzających ścieki 

zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni w Choruli, należy uwzględnić liczbę turystów, 

którzy czasowo przebywają na terenie aglomeracji Gogolin. Wyżej wymieniona, w opisywanym 

przypadku kształtuje się aktualnie na poziomie ok. 200 osób. Uwzględniając perspektywę 

rozbudowy bazy noclegowej na opisywanym terenie, zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

Inwestora, docelowo będzie ona wynosić ok. 300 osób. 
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Biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania obliczeniowa wartość równoważnej liczby 

mieszkańców w aglomeracji Gogolin powinna kształtować się na poziomie: 8688 + 683 + 300 = 

9671 Mk do dalszych obliczeń przyjęto 9700 Mk. 

Jako wartość przeciętną racjonalnie uzasadnioną zaleca się przyjmowanie jednostkowej ilości 

ścieków równej: 

• dla miejskich jednostek osadniczych qdśr = 0,12-0,15 m3/Mk x d 

• dla wiejskich jednostek osadniczych qdśr = 0,08-0,10 m3/Mk x d 

 

Do dalszych obliczeń przyjęto jednostkowa ilość ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 

poziomie 0,125 m3/Mk x d. 

Ilość ścieków 

Do weryfikacji parametrów pracy oczyszczalni, w warunkach prognozowanego obciążenia, 

przyjęto niżej podane przepływy charakterystyczne: 

• średni dobowy w pogodzie suchej: Qd,śr = RLM x qdśr Qdśr  = 1212,5 m3/d 

 

W przypadku kanalizacji rozdzielczej pochodne przepływów charakterystycznych określono 

według poniższych zależności: 

• wody przypadkowe Qf: 

 Qf = (Liczba mieszkańców aktualnie podłączona do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

 x 0,075 m3/Mk x d)/24 = (9700 x 0,075)/24     Qf  = 30,3 m3/h 

• obliczeniowy przepływ maksymalny godzinowy: 

Qt = Qd,śr/XQmax +Qf =  1212,5/12 + 30,3 =     Qt = 131,3 m3/h 

• maksymalna wydajność pompowni      Qtp = 170,0 m3/h 

 

Jakość ścieków 

Z uwagi na brak szczegółowych danych charakteryzujących wskaźniki stężeń zanieczyszczeń w 

ściekach surowych (określonej liczby miarodajnych wyników badań ścieków surowych na 

podstawie, której można byłoby przeprowadzić poprawnie skonstruowana analizę statystyczną 

danych), jako miarodajne do wymiarowania przyjęto jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca równoważnego na poziomie: 

• ŁjChZT =  120,0  g O2/M d 

• ŁjBZT5 =  60,0  g O2/M d 

• Łjzawog =  70,0  g/M d 

• ŁjNog =  11,0  g O2/M d 

• ŁjPog =   1,8  g/M d 



38 | S t r o n a  
 

Mając powyższe na uwadze sumaryczne ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do 

oczyszczalni wyniosą odpowiednio: 

• ŁChZT =  9700 Mk x 0,120 kg O2/M d  = 1164,0 kg O2/d 

• ŁBZT5 =  9700 Mk x 0,060 kg O2/M d  = 582,0 kg O2/d 

• Łzawog =  9700 Mk x 0,070 kg O2/M d = 679,0 kg O2/d 

• ŁNog =  9700 Mk x 0,011 kg N/M d  = 106,7 kg O2/d 

• ŁPog =  9700 Mk x 0,002 kg P/M d  =   19,4 kg O2/d 

11. Wyniki obliczeń symulacyjnych 

Poniżej zestawiono wyniki obliczeń symulacyjnych wymaganej wielkości, parametrów 

technicznych i technologicznych projektowanego ciągu technologicznego. W obliczeniach 

uwzględniono dane podane w dokumentacji technicznej obiektu przekazane przez 

Zamawiającego. 

Obliczenia wykonano w oparciu o program symulacyjny pn.: „Denicom” firmy Comeko. Wyżej 

wymieniony od wielu lat funkcjonuje na polskim rynku projektowym (wykorzystywany jest m.in. w 

kilkunastu biurach projektów, wyższych uczelniach technicznych oraz instytucjach 

opiniodawczych, zajmujących się oceną i weryfikacją projektów gospodarki wodno-ściekowej). 

Program został stworzony w celu usprawnienia i uproszczenia procedury projektowania systemów 

oczyszczania ścieków. 

Algorytm programu DENICOM opiera się na modelu matematycznym kompleksowego, 

wielofazowego systemu oczyszczania ścieków osadem czynnym. 

Wykorzystywane w programie wzory empiryczne tworzą interakcyjny system symulacji procesu 

oczyszczania ścieków z uwzględnieniem przemian różnych postaci i frakcji zanieczyszczeń (ChZT, 

BZT5, azotu amonowego, organicznego, azotanowego, azotynowego, związków fosforu oraz 

zawiesin). 

Cechą charakterystyczną programu jest fakt, że przy jego tworzeniu wykorzystano, potwierdzone 

w praktyce projektowej, zależności stechiometryczne, termochemiczne i kinetyczne, dzięki czemu 

zakres jego stosowalności jest bardzo szeroki. 

Efektywność usuwania zanieczyszczeń w każdym procesie jednostkowym oparto jest na 

założeniach empirycznych podanych przez ATV (Zrzeszenie Inżynierów i Techników Oczyszczania 

Ścieków Republiki Federalnej Niemiec), w tym wytycznych: 
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 ATV A122P Podstawy wymiarowania, budowy i eksploatacji małych oczyszczalni ścieków z 

aerobowym biologicznym stopniem oczyszczania o wielkości od 50 do 500 obliczeniowej liczby 

mieszkańców, 

 ATV A126P Podstawy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach metodą osadu czynnego wraz ze 

stabilizacją o wielkości od 500 do 5000 obliczeniowej liczby mieszkańców, 

 ATV-DVWK A131P Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, 

 ATV- A210P Wymiarowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR, 

 ATV Sprawozdanie robocze: Zagęszczanie osadu ściekowego, 

 ATV-DVWK M366P Materiały pomocnicze: Mechaniczne odwadnianie osadu ściekowego 

 

Program Denicom 

 pozwala na różnorodne konfiguracje oczyszczalni, dzięki czemu można go dostosować do 

bardzo różnych warunków zarówno procesowych jak i środowiskowych, 

 w swojej strukturze wykorzystuje modele funkcjonalne zawierające wartości parametrów 

charakteryzujących "całościowo" poszczególne elementy (obiekty), np. wartości parametrów 

technologicznych, podstawowe wymiary, zużycie mediów, współzależność pomiędzy obiektami 

itp. 
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Nazwa oczyszczalni: Chorula 
Faza obliczeń: Ocena nominalnej przepustowości oczyszczalni w odniesieniu do wielkości 
aglomeracji Gogolin – stan istniejący 
Data i czas obliczeń: 22 styczeń 2014, 09:11 
Charakterystyka obliczeń: 
 
Dopływ: Według ładunków zanieczyszczeń 
Dane: 
Dobowy dopływ ścieków w pogodzie suchej (Qd)  = 500 [m3/d] 
Maksymalny dopływ ścieków w pogodzie suchej (Qt)  = 66,3 [m3/h] 
Obliczeniowy dopływ ścieków w czasie deszczu (Qm)  = 170 [m3/h] 
Ładunek BZT5  = 226,1 [kg/d] 
Ładunek ChZT  = 491,3 [kg/d] 
Ładunek zawiesiny ogólnej  = 147,5 [kg/d] 
Ładunek azotu ogólnego  = 49,7 [kg/d] 
Ładunek azotu amonowego  = 35 [kg/d] 
Ładunek fosforu ogólnego  = 8,6 [kg/d] 
Temperatura obliczeniowa  = 10 [°C] 
Temperatura minimalna  = 8 [°C] 
Temperatura maksymalna  = 20 [°C] 
Zasadowość  = 7 [val/m3] 
pH  = 7 [pH] 
 
Wyniki: 
BZT5  = 452,20 [mg/l] 
ChZT  = 982,60 [mg/l] 
Stężenie zawiesiny ogólnej  = 295,00 [mg/l] 
Stężenie azotu ogólnego  = 99,40 [mg/l] 
Stężenie azotu amonowego  = 70,00 [mg/l] 
Stężenie azotu organicznego  = 29,40 [mg/l] 
Stężenie fosforu ogólnego  = 17,20 [mg/l] 
Stosunek BZT5 do azotu ogólnego ( >= 5 )  = 4,55 [-] 
Stosunek BZT5 do fosforu ogólnego ( >= 25 )  = 26,29 [-] 
Stosunek BZT5 do zawiesiny ogólnej ( = 0.9 )  = 1,53 [-] 
Równoważna liczba mieszkańców  = 3 768,33 [MR] 
  
Krata gęsta/sito 
Dane: 
Liczba krat/sit  = 1 [szt.] 
Prześwit  = 7 [mm] 
Jednostkowa ilość skratek  = 10 [l/Mk a] 
Uwodnienie skratek  = 95 [%] 
Uwodnienie skratek po sprasowaniu  = 65 [%] 
 
Stopień redukcji 
BZT5  = 5 [%] 
Zawiesina ogólna  = 10 [%] 
Azot ogólny  = 2 [%] 
Fosfor ogólny  = 2 [%] 
  
Wyniki: 
Wielkości podstawowe: 
Minimalna szerokość kraty  = 0,35 [m] 
Objętość skratek  = 0,10 [m3/d] 
Sucha masa skratek  = 5,16 [kg/d] 
Objętość po sprasowaniu skratek  = 0,01 [m3/d] 
  
Parametry odpływu: 
BZT5  = 429,59 [mg/l] 
Zawiesina ogólna  = 265,50 [mg/l] 
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Azot ogólny  = 97,41 [mg/l] 
Fosfor ogólny  = 16,86 [mg/l] 
  
Komora beztlenowa (defosfatacji) 
Dane: 
Stopień redukcji fosforu na drodze biologicznej  = 70 [%] 
  
Wyniki: 
Wielkości podstawowe: 
Minimalna objętość komory defosfatacji  = 96,90 [m3] 
Stosunek obj. komory defosf. do całkowitej obj. reaktora  = 14,26 [%] 
  
Bilans fosforu: 
Całkowita ilość fosforu usuwana na drodze biologicznej  = 11,80 [mg/l] 
Fosfor usunięty na drodze asymilacji  = 4,30 [mg/l] 
Dodatkowy fosfor usunięty biologicznie  = 7,50 [mg/l] 
  
Reaktor biologiczny: Z wstępną denitryfikacją 
Dane: 
Wiek osadu: Założony 
Założony wiek osadu  = 13,5 [d] 
Stężenie osadu w reaktorze  = 3,2 [kg/m3] 
Zawartość tlenu w strefie napowietrzania  = 2 [mg O2/l] 
Objętościowy współczynnik transferu tlenu (alfa)  = 0,65 [-] 
Standardowy stopień wykorzystania tlenu (SOTE)  = 14 [g/Nm3×m] 
Głębokość wdmuchiwania powietrza  = 5,65 [m] 
Stopień recyrkulacji osadu (w odniesieniu do Qm)  = 75 [%] 
  
Wyniki: 
Wielkości podstawowe: 
Przyrost osadu z eliminacji BZT5  = 0,75 [kg/kg] 
Przyrost osadu z eliminacji fosforu  = 0,00 [kg/kg] 
Całkowity przyrost osadu  = 0,75 [kg/kg] 
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5  = 0,10 [kg/kg d] 
Obciążenie komory ładunkiem BZT5  = 0,32 [kg/m3 d] 
Całkowita objętość komór  = 679,38 [m3] 
Objętość komory denitryfikacji  = 279,22 [m3] 
Czas retencji w komorze denitryfikacji  = 13,40 [h] 
Objętość komory nitryfikacji  = 400,16 [m3] 
Czas retencji w komorze nitryfikacji  = 19,21 [h] 
Wymagany minimalny stopień recyrkulacji  = 400,00 [%] 
Minimalny wymagany stosunek objętości Vd/Vc  = 41,10 [%] 
Stosunek objętości Vd/Vc w temp. obliczeniowej  = 25,99 [%] 
Stosunek objętości Vd/Vc w temp. minimalnej  = 9,96 [%] 
  
Bilans azotu: 
Azot przyswojony przez biomasę  = 21,48 [mg/l] 
Azot ulegający denitryfikacji  = 60,93 [mg/l] 
Wymagana pojemność denitryfikacji  = 0,14 [kg/kg] 
Sprawność denitryfikacji  = 83,58 [%] 
Sprawność nitryfikacji  = 84,60 [%] 
  
OC w T obl.: 
Temperatura  = 10,00 [°C] 
Wymagany względny dopływ tlenu 
Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,11 [kg O2/kg] 
Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,73 [kg O2/kg] 
 
1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 1,78 [kg O2/kg] 
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Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 23,73 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 299,97 [Nm3/h] 
 
2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,60 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 34,60 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 437,38 [Nm3/h] 
  
OC w T min.: 
Temperatura  = 8,00 [°C] 
Wymagany względny dopływ tlenu 
Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,08 [kg O2/kg] 
Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,73 [kg O2/kg] 
 
1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 1,73 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 23,04 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 291,27 [Nm3/h] 
 
2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,55 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 33,91 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 428,64 [Nm3/h] 
  
OC w T maks.: 
Temperatura  = 20,00 [°C] 
Wymagany względny dopływ tlenu 
Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,23 [kg O2/kg] 
Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,73 [kg O2/kg] 
 
1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,04 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 27,13 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 342,96 [Nm3/h] 
 
2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,86 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 38,12 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 481,89 [Nm3/h] 
  
Osadnik wtórny: Kwadratowy o przepływie pionowym 
Dane: 
Indeks osadu  = 120 [ml/g] 
Obciążenie osadnika objętością osadu  = 550 [l/m2 h] 
Wymagany czas zagęszczania osadu w leju  = 2 [h] 
Liczba osadników  = 2 [szt.] 
Uwodnienie osadu nadmiernego  = 99 [%] 
Obciążenie przelewu  = 5 [m2/h] 
Średnica dolnej podstawy ostrosłupa  = 0,5 [m] 
  
Wyniki: 
Obciążenie hydrauliczne powierzchni  = 1,43 [m/h] 
Czas przepływu (w odniesieniu do Qm)  = 3,41 [h] 
Objętość czynna pojedynczego osadnika  = 289,90 [m3] 
Długość/szerokość pojedynczego osadnika  = 7,72 [m] 
Średnica komory (rury) centralnej  = 0,55 [m] 
Wysokość ostrosłupa  = 6,56 [m] 
Wysokość leja  = 6,14 [m] 
Objętość leja  = 121,87 [m3] 
Wymagana objętość części cylindrycznej  = 168,03 [m3] 
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Wymagana wysokość części cylindrycznej  = 2,82 [m] 
Stężenie osadu zagęszczonego w leju  = 10,50 [kg/m3] 
Stężenie osadu recyrkulowanego  = 7,35 [kg/m3] 
Zalecane obliczeniowe stężenie osadu w KOCZ  = 3,15 [kg/m3] 
Dopuszczalne obliczeniowe stężenie osadu w KOCZ  = 4,50 [kg/m3] 
Niezbędna długość przelewu  = 17,00 [m] 
  
Bilans osadów 
Wyniki: 
---   OWT   --- 
Ilość osadu wydzielonego w OWT  = 161,04 [kg/d] 
w tym: 
Osad biologiczny  = 161,04 [kg/d] 
Osad chemiczny  = 0,00 [kg/d] 
Objętość osadu wydzielonego w OWT  = 16,10 [m3/d] 
Uwodnienie osadu  = 99,00 [%] 
  
Stabilizacja: Wydzielona tlenowa 
Dane: 
Uwodnienie osadu ustabilizowanego  = 96 [%] 
Czas stabilizacji  = 8 [d] 
Objętościowy współczynnik transferu tlenu (alfa)  = 0,65 [-] 
Standardowy stopień wykorzystania tlenu (SOTE)  = 14 [g/m3×m] 
Głębokość wdmuchiwania powietrza  = 5,6 [m] 
  
Wyniki: 
Objętość komory  = 57,97 [m3] 
Objętość osadu ustabilizowanego  = 2,82 [m3/d] 
Sucha masa osadu po stabilizacji  = 112,73 [kg/d] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 4,62 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 58,99 [Nm3/h] 
  
Odpływ: RLM >= 15.000 
Dane: 
Stężenie zawiesiny ogólnej  = 35 [mg/l] 
Stężenie azotu ogólnego  = 15 [mg/l] 
Stężenie fosforu ogólnego  = 2 [mg/l] 
  
Wyniki: 
BZT5  = 14,21 [mg/l] 
ChZT  = 34,68 [mg/l] 
Stężenie azotu ogólnego  = 15,00 [mg/l] 
Stężenie azotu amonowego  = 0,10 [mg/l] 
Stężenie azotu organicznego  = 2,92 [mg/l] 
Stężenie azotu azotanowego  = 11,97 [mg/l] 
Stężenie zawiesiny ogólnej  = 35,00 [mg/l] 
Stężenie fosforu ogólnego  = 5,06 [mg/l] 
pH ścieków  = 6,28 [-] 
  
  
Utworzone przez Denicom wersja 1.56.04, COMEKO 
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Nazwa oczyszczalni: Chorula 
Faza obliczeń: Ocena nominalnej przepustowości oczyszczalni w odniesieniu do wielkości 
aglomeracji Gogolin - prognoza 
Charakterystyka obliczeń: 
 
Dopływ: Według ładunków zanieczyszczeń 
Dane: 
Dobowy dopływ ścieków w pogodzie suchej (Qd)  = 1212,5 [m3/d] 
Maksymalny dopływ ścieków w pogodzie suchej (Qt)  = 131,3 [m3/h] 
Obliczeniowy dopływ ścieków w czasie deszczu (Qm)  = 170 [m3/h] 
Ładunek BZT5  = 582 [kg/d] 
Ładunek ChZT  = 1164 [kg/d] 
Ładunek zawiesiny ogólnej  = 679 [kg/d] 
Ładunek azotu ogólnego  = 106,7 [kg/d] 
Ładunek azotu amonowego  = 80 [kg/d] 
Ładunek fosforu ogólnego  = 19,4 [kg/d] 
Temperatura obliczeniowa  = 10 [°C] 
Temperatura minimalna  = 8 [°C] 
Temperatura maksymalna  = 20 [°C] 
Zasadowość  = 7 [val/m3] 
pH  = 7 [pH] 
 
Wyniki: 
BZT5  = 480,00 [mg/l] 
ChZT  = 960,00 [mg/l] 
Stężenie zawiesiny ogólnej  = 560,00 [mg/l] 
Stężenie azotu ogólnego  = 88,00 [mg/l] 
Stężenie azotu amonowego  = 65,98 [mg/l] 
Stężenie azotu organicznego  = 22,02 [mg/l] 
Stężenie fosforu ogólnego  = 16,00 [mg/l] 
Stosunek BZT5 do azotu ogólnego ( >= 5 )  = 5,45 [-] 
Stosunek BZT5 do fosforu ogólnego ( >= 25 )  = 30,00 [-] 
Stosunek BZT5 do zawiesiny ogólnej ( = 0.9 )  = 0,86 [-] 
Równoważna liczba mieszkańców  = 9 700,00 [MR] 
  
Krata gęsta/sito 
Dane: 
Liczba krat/sit  = 1 [szt.] 
Prześwit  = 7 [mm] 
Jednostkowa ilość skratek  = 10 [l/Mk a] 
Uwodnienie skratek  = 95 [%] 
Uwodnienie skratek po sprasowaniu  = 65 [%] 
 
Stopień redukcji 
BZT5  = 5 [%] 
Zawiesina ogólna  = 10 [%] 
Azot ogólny  = 2 [%] 
Fosfor ogólny  = 2 [%] 
  
Wyniki: 
Wielkości podstawowe: 
Minimalna szerokość kraty  = 0,35 [m] 
Objętość skratek  = 0,27 [m3/d] 
Sucha masa skratek  = 13,29 [kg/d] 
Objętość po sprasowaniu skratek  = 0,04 [m3/d] 
  
Parametry odpływu: 
BZT5  = 456,00 [mg/l] 
Zawiesina ogólna  = 504,00 [mg/l] 
Azot ogólny  = 86,24 [mg/l] 
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Fosfor ogólny  = 15,68 [mg/l] 
  
Komora beztlenowa (defosfatacji) 
Dane: 
Stopień redukcji fosforu na drodze biologicznej  = 70 [%] 
  
Wyniki: 
Wielkości podstawowe: 
Minimalna objętość komory defosfatacji  = 129,40 [m3] 
Stosunek obj. komory defosf. do całkowitej obj. reaktora  = 8,73 [%] 
  
Bilans fosforu: 
Całkowita ilość fosforu usuwana na drodze biologicznej  = 10,98 [mg/l] 
Fosfor usunięty na drodze asymilacji  = 4,56 [mg/l] 
Dodatkowy fosfor usunięty biologicznie  = 6,42 [mg/l] 
  
Reaktor biologiczny: Z wstępną denitryfikacją 
Dane: 
Wiek osadu: Założony 
Założony wiek osadu  = 11,3 [d] 
Stężenie osadu w reaktorze  = 4,5 [kg/m3] 
Zawartość tlenu w strefie napowietrzania  = 2 [mg O2/l] 
Objętościowy współczynnik transferu tlenu (alfa)  = 0,65 [-] 
Standardowy stopień wykorzystania tlenu (SOTE)  = 14 [g/Nm3×m] 
Głębokość wdmuchiwania powietrza  = 5,65 [m] 
Stopień recyrkulacji osadu (w odniesieniu do Qm)  = 75 [%] 
  
Wyniki: 
Wielkości podstawowe: 
Przyrost osadu z eliminacji BZT5  = 1,07 [kg/kg] 
Przyrost osadu z eliminacji fosforu  = 0,00 [kg/kg] 
Całkowity przyrost osadu  = 1,07 [kg/kg] 
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5  = 0,08 [kg/kg d] 
Obciążenie komory ładunkiem BZT5  = 0,37 [kg/m3 d] 
Całkowita objętość komór  = 1 482,43 [m3] 
Objętość komory denitryfikacji  = 267,56 [m3] 
Czas retencji w komorze denitryfikacji  = 5,30 [h] 
Objętość komory nitryfikacji  = 1 214,87 [m3] 
Czas retencji w komorze nitryfikacji  = 24,05 [h] 
Wymagany minimalny stopień recyrkulacji  = 400,00 [%] 
Minimalny wymagany stosunek objętości Vd/Vc  = 18,05 [%] 
Stosunek objętości Vd/Vc w temp. obliczeniowej  = 11,58 [%] 
 
Bilans azotu: 
Azot przyswojony przez biomasę  = 22,80 [mg/l] 
Azot ulegający denitryfikacji  = 48,44 [mg/l] 
Wymagana pojemność denitryfikacji  = 0,11 [kg/kg] 
Sprawność denitryfikacji  = 80,23 [%] 
Sprawność nitryfikacji  = 82,61 [%] 
  
OC w T obl.: 
Temperatura  = 10,00 [°C] 
Wymagany względny dopływ tlenu 
Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,07 [kg O2/kg] 
Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,57 [kg O2/kg] 
 
1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 1,70 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 58,45 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 738,99 [Nm3/h] 
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2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,43 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 83,39 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 1 054,29 [Nm3/h] 
  
OC w T min.: 
Temperatura  = 8,00 [°C] 
Wymagany względny dopływ tlenu 
Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,04 [kg O2/kg] 
Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,57 [kg O2/kg] 
 
1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 1,65 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 56,64 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 715,99 [Nm3/h] 
 
2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,37 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 81,62 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 1 031,82 [Nm3/h] 
  
OC w T maks.: 
Temperatura  = 20,00 [°C] 
Wymagany względny dopływ tlenu 
Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,21 [kg O2/kg] 
Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,57 [kg O2/kg] 
 
1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 1,97 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 67,62 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 854,82 [Nm3/h] 
 
2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 
Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,69 [kg O2/kg] 
Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 92,58 [kg O2/h] 
Wymagana ilość powietrza  = 1 170,36 [Nm3/h] 
  
Osadnik wtórny: Kwadratowy o przepływie pionowym 
Dane: 
Indeks osadu  = 120 [ml/g] 
Obciążenie osadnika objętością osadu  = 550 [l/m2 h] 
Wymagany czas zagęszczania osadu w leju  = 2 [h] 
Liczba osadników  = 2 [szt.] 
Uwodnienie osadu nadmiernego  = 99 [%] 
Obciążenie przelewu  = 5 [m2/h] 
Średnica dolnej podstawy ostrosłupa  = 0,5 [m] 
  
Wyniki: 
Obciążenie hydrauliczne powierzchni  = 1,02 [m/h] 
Czas przepływu (w odniesieniu do Qm)  = 3,80 [h] 
Objętość czynna pojedynczego osadnika  = 322,84 [m3] 
Długość/szerokość pojedynczego osadnika  = 9,15 [m] 
Średnica komory (rury) centralnej  = 0,55 [m] 
Wysokość ostrosłupa  = 7,78 [m] 
Wysokość leja  = 7,35 [m] 
Objętość leja  = 205,07 [m3] 
Wymagana objętość części cylindrycznej  = 117,77 [m3] 
Wymagana wysokość części cylindrycznej  = 1,41 [m] 
Stężenie osadu zagęszczonego w leju  = 10,50 [kg/m3] 
Stężenie osadu recyrkulowanego  = 7,35 [kg/m3] 
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Zalecane obliczeniowe stężenie osadu w KOCZ  = 3,15 [kg/m3] 
Dopuszczalne obliczeniowe stężenie osadu w KOCZ  = 4,50 [kg/m3] 
Niezbędna długość przelewu  = 17,00 [m] 
  
Bilans osadów 
Wyniki: 
---   OWT   --- 
Ilość osadu wydzielonego w OWT  = 590,35 [kg/d] 
w tym: 
Osad biologiczny  = 590,35 [kg/d] 
Osad chemiczny  = 0,00 [kg/d] 
Objętość osadu wydzielonego w OWT  = 59,03 [m3/d] 
Uwodnienie osadu  = 99,00 [%] 
  
Zagęszczacz osadu nadmiernego: Grawitacyjny 
Dane: 
Liczba zagęszczaczy  = 1 [szt.] 
Średnica zagęszczacza  = 6,3 [m] 
Głębokość czynna zagęszczacza  = 5,6 [m] 
Uwodnienie osadu zagęszczonego  = 98 [%] 
  
Wyniki: 
Czas zagęszczania osadu  = 70,97 [h] 
Pole powierzchni pojedynczego zagęszczacza  = 31,17 [m2] 
Pole całkowite zagęszczaczy  = 31,17 [m2] 
Objętość czynna pojedynczego zagęszczacza  = 174,57 [m3] 
Objętość całkowita zagęszczaczy  = 174,57 [m3] 
Obciążenie powierzchni zagęszczacza suchą masą  = 18,94 [kg/m2 d] 
Obciążenie hydrauliczne zagęszczacza  = 1,89 [m3/m2*d] 
Objętość osadu po zagęszczeniu  = 29,52 [m3/d] 
Sucha masa osadu po zagęszczeniu  = 590,35 [kg/d] 
  
Odwadnianie: Mechaniczne 
Dane: 
Gęstość osadu odwodnionego  = 1 [-] 
Rodzaj koagulantu/flokulantu  = Polimer 
Dawka koagulantu/flokulantu  = 6 [g/kg s.m.] 
Dawka wapna  = 0 [g/kg s.m.] 
Uwodnienie osadu w odpływie  = 80 [%] 
  
Wyniki: 
Sucha masa zużytego Polimer  = 3,54 [kg/d] 
Sucha masa zużytego wapna  = 0,00 [kg/d] 
Całkowita ilość subst stałych w odwod osadzie  = 593,89 [kg/d] 
Zawartość wody w odwodnionym osadzie  = 2 375,55 [kg/d] 
Całkowita masa osadu odwodnionego  = 2 969,44 [kg/d] 
Całkowita objętość osadu odwodnionego  = 2,97 [m3/d] 
  
Odpływ: RLM >= 15.000 
Dane: 
Stężenie zawiesiny ogólnej  = 35 [mg/l] 
Stężenie azotu ogólnego  = 15 [mg/l] 
Stężenie fosforu ogólnego  = 2 [mg/l] 
  
Wyniki: 
BZT5  = 13,81 [mg/l] 
ChZT  = 34,24 [mg/l] 
Stężenie azotu ogólnego  = 15,00 [mg/l] 
Stężenie azotu amonowego  = 0,14 [mg/l] 
Stężenie azotu organicznego  = 2,92 [mg/l] 
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Stężenie azotu azotanowego  = 11,93 [mg/l] 
Stężenie zawiesiny ogólnej  = 35,00 [mg/l] 
Stężenie fosforu ogólnego  = 4,70 [mg/l] 
pH ścieków  = 6,36 [-] 
 
Utworzone przez Denicom wersja 1.56.04, COMEKO 

12. Porównanie parametrów projektowych z wynikami obliczeń symulacyjnych 

Poniżej zestawiono podstawowe wielkości parametrów technicznych i technologicznych układu 

części mechanicznej, biologicznej oraz przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni w Choruli 

uzyskane w oparciu przeprowadzone obliczenia symulacyjne, w odniesieniu do: 

 etapu projektowania oczyszczalni, 

 stanu istniejącego obiektu, 

 perspektywy wzrosty obciążenia oczyszczalni z tytuły zwiększenia ilości ładunku zanieczyszczeń 

doprowadzanego z obszaru aglomeracji Gogolin.  

 

Tabela 6 

Zestawienie podstawowych wartości parametrów technicznych i technologicznych układu 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych 

Wielkość/Parametr Projekt budowlany 
Wymagania 

Stan istniejący Prognoza 

Parametry dopływu (ścieki surowe) 

Przepływ średni dobowy 1.250,0 m
3
/d 500,0 m

3
/d 1212,5 m

3
/d 

Przepływ maksymalny godzinowy 
w pogodzie suchej 

94,0 m
3
/h 66,3 m

3
/h 131,3 m

3
/h 

Przepływ maksymalny godzinowy 
w pogodzie deszczowej 

167,0 m
3
/h 170,0 m

3
/h 170,0 m

3
/h 

Ładunek BZT5 562,5 kg/d 226,1 kg/d 582,0 kg/d 

Ładunek ChZT 1093,8 kg/d 491,3 kg/d 1164,0 kg/d 

Ładunek azotu og. 112,5 kg/d 49,7 kg/d 106,7 kg/d 

Ładunek fosforu og. 23,1 kg/d 8,6 kg/d 19,4 kg/d 

Ładunek zawiesiny og. 609,4 kg/d 147,5 kg/d 679,0 kg/d 

RLM 7500 3768 9700 

Ładunek zanieczyszczeń w dopływie do części biologicznej oczyszczalni 

Stopień redukcji BZT5 w części mechan. 5 % 5 % 5 % 

Stopień redukcji ChZT w części mechan. 5 % 5 % 5 % 

Stopień redukcji Nog w części mechan. 2 % 2 % 2 % 

Stopień redukcji Pog w części mechan. 2 % 2 % 2 % 

Stopień redukcji Zog w części mechan. 10 % 10 % 10 % 

Ładunek BZT5 534,4 kg/d 214,8 kg/d 552,9 kg/d 

Ładunek ChZT 1039,1 kg/d 466,7 kg/d 1105,8 kg/d 

Ładunek azotu og. 110,2 kg/d 76,4 kg/d 104,1 kg/d 

Ładunek fosforu og. 22,6 kg/d 8,4 kg/d 18,9 kg/d 

Ładunek zawiesiny og. 548,5 kg/d 132,8 kg/d 611,1 kg/d 
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Wielkość/Parametr Projekt budowlany 
Wymagania 

Stan istniejący Prognoza 

Komora defosfatacji 

Objętość czynna 100,0 m
3
 97,0 m

3
 130,0 m

3
 

Komora nitryfikacji-denitryfikacji 

Objętość komory 1.480,0 m
3
 679,4 m

3
 1.482,0 m

3
 

Wiek osadu 13,5 d 13,5 d 11,3 d 

Stężenie osadu 4,00 kg/m
3
 3,2 kg/m

3
 4,50 kg/m

3
 

Obciążenie osadu ładunkiem BZT5 0,07 kg/m
3
 0,10 kg/m

3
 0,08 kg/m

3
 

Stężenie tlenu w strefie nitryfikacji 2,0 gO2/l 2,0 gO2/l 2,0 gO2/l 

Temperatura obliczeniowa sys. napow. 20°C 20°C 20°C 

Wymagana max ilości tlenu 126,0 kgO2/h 38,1 kgO2/h 92,5 kgO2/h 

Głębokość zanurzenia dyfuzorów 5,65 m 5,65 m 5,65 m 

Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 24,3 m
3
/min. 8,0 m

3
/min. 19,5 m

3
/min. 

Stacja dmuchaw 

Maksymalna ilość powietrza 24,9 m
3
/min. 24,9 m

3
/min.  

Osadnik wtórny pionowy kwadratowy 

Liczba osadników  2 szt. 2 szt. 2 szt. 

Wymiar boku 7,0 m 7,7 m 9,2 m 

Obciążenie objętością osadu Brak danych 450 l/m
2
*h 450 l/m

2
*h 

Indeks osadu Brak danych 120 ml/g 120 ml/g 

Sumaryczna objętość czynna osadników 320,0 m
3
 580,0 m

3
 645,0 m

3
 

Obciążenie hydrauliczne 1,86 m/h 1,4 m/h 1,0 m/h 

Czas przetrzymania (pogoda deszczowa) 1,92 h 3,4 h 3,8 h 

Bilans osadu nadmiernego 

Ilość osadu 445,3 kg/d 161,0 kg/d 590,3 kg/d 

Uwodnienie osadu 99,0% 99,0% 99,0% 

Dobowa objętość osadu 44,5 m
3
/d 16,1 m

3
/d 59,0 m

3
/ 

Komora tlenowej stabilizacji osadu 

Liczba komór 1 szt. 1 szt. 
Planuje się, że w 
nowym układzie 
tech. istniejąca 

komora 
stabilizacji będzie 

pełniła funkcję 
grawitacyjnego 

zag. osadu 

Objętość czynna 175,0 m
3
 58,0 m

3
 

Głębokość czynna 5,6 m 5,6 m 

Zawartość substancji org. w osadzie 70% 70% 

Wiek osadu 11,4 d 8 d* 

Uwodnienie osadu ustabilizowanego 96,0 % 96,0 % 

Dobowa objętość osadu ustabilizowanego 8,0 m
3
/d 2,8 m

3
/d 

Zapotrzebowanie na tlen 7,4 kgO2/h 4,6 kgO2/h 

Zapotrzebowanie powietrza 1,6 m
3
/min 1,0 m

3
/min. 

* Literaturowo wymagany wiek osadu (czas stabilizacji osadu) w przypadku stabilizacji tlenowej osadu 
nadmiernego powinien zawierać się w przedziale od 6-8d. 

13. Wpływ prognozowanej ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń na układ 
technologiczny obiektu 

W niniejszym rozdziale (w odniesieniu do poszczególnych obiektów oczyszczalni) opisano 

kluczowe problemy, które w istotny sposób mogą wpłynąć na pracę oczyszczalni w warunkach 

prognozowanej ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń, który ma trafić z aglomeracji Gogolin. 

Wyżej wymienione powinny być wyeliminowane, bądź w znaczny stopniu organiczne na etapie 
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inwestycji związanych z przebudową zbiorczego systemu kanalizacyjnego, planowanej w związku z 

zmianą obszaru i granic aglomeracji Gogolin. 

13.1. Pompownia ścieków surowych „PPS” oraz komora krat i piaskownika „KKP” 

Wielkość oraz parametry techniczne zaprojektowanych i wykonanych obiektów spełniają 

podstawowe wymagania związane z eksploatacją w prognozowanych warunkach tj. ilości ścieków 

jak będzie docelowo dopływała zbiorczym systemem kanalizacyjnym z aglomeracji Gogolin. Wyżej 

wymienione instalacje zostały zaprojektowany przy założeniu maksymalnego godzinowego 

przepływu ścieków na poziomie 170,0 m3/h. Obliczeniowy maksymalny dopływy ścieków w 

prognozowanych warunkach eksploatacyjnych będzie kształtował się na poziomie 131,3 m3/h. 

13.2. Reaktor biologiczny „RB” 

Przy założeniu zbliżonego stężenia osadu czynnego w reaktorach (ok. 4,0 kg/m3), obliczeniowego 

wieku osadu (13,5d) i obliczeniowej temperatury ścieków, dla której muszą być spełnione 

wymagania, co do stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, występuje istotna rozbieżność 

pomiędzy zaprojektowaną a wymaganą kubaturą komór osadu czynnego - różnica w objętości 

wynosi w tym przypadku ok. 50%. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż zarówno w aktualnych 

warunkach eksploatacyjnych jak i w prognozowanym obciążeniu oczyszczalni ładunkiem 

zanieczyszczeń wyżej wymieniona (z uwagi na obliczeniową równoważną liczbę mieszkańców < 

9999 MK), nie jest zobligowana do usuwania substancji biogennych ze ścieków, zarówno wiek 

jak i stężenie osadu w reaktorze, bez negatywnego wpływu na wynik oczyszczania ścieków 

może w opisanym przypadku, być skorygowane (dostosowane do nowych wymagań 

eksploatacyjnych). 

W warunkach prognozowanego obciążenia oczyszczalni należałby: 

 zmniejszyć wiek osadu do poziomu ok.    11,0÷11,5 d  

 zwiększyć stężenie osadu czynnego w reaktorze do ok.  4,5 kg/m3 

13.3. Osadniki wtórne „OWP” 

Osadniki wtórne stanowią integralny element ciągu biologicznego oczyszczania ścieków. Jako 

takie mają bezpośredni wpływ na uzyskiwanie wymaganego efektu oczyszczania ścieków. Wyniki 

przeprowadzanych symulacji obliczeniowych wskazują, że prognozowana wielkości obciążenia 

oczyszczalni wymagana, w stosunku do stanu projektowanego, (przy wykorzystaniu istniejącej 

kubatury reaktora biologicznego), wymaga dwukrotnie większej objętość czynnej osadników 

wtórnych.  
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Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach planowanych inwestycji, należy rozważyć dobudowę 

dwóch dodatkowych osadników wtórnych o zbliżonych parametrach technologicznych do 

obiektów istniejących.  

13.4. Stacja dmuchaw „SD” 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne, wskazują na fakt, iż istniejący układ dmuchaw, przy 

średnim stężeniu tlenu w strefie napowietrzanej na poziomie 2 mgO2/l, zapewnia wymaganą 

docelowo ilości powietrza w temperaturze oczyszczania ścieków 20C (lato).  

13.5. Pompownia osadu „PO” 

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi projektowania układów biologicznego 

oczyszczania ścieków (m.in. określonym w wytycznych ATV) wymagany obliczeniowy stopień 

recyrkulacji osadu QRS ≤ 75%Qtp co w opisywanym przypadku daje wartość QRS ≤ 0,75 x 170 ≤  

127,5 m3/h. 

W aktualnych warunkach eksploatacyjnych do recyrkulacji oraz odprowadzania osadu 

nadmiernego wykorzystywane są dwie pompy (pracująca + rezerwowa) o wydajności każda Q = 95 

m3/h. Biorąc powyższe pod uwagę, w nowych warunkach eksploatacyjnych nie występuje 

obligatoryjna potrzeba wymiany istniejących pompy na nowe agregaty o większej wydajność.  

13.6. Komora tlenowej stabilizacji osadu „KSO” – zmiana funkcji technologicznej 

W bieżącej eksploatacji osad nadmierny z przepompowni „PO” podawany jest do komory 

tlenowej stabilizacji osadu „KSO”. Wyżej wymieniona komora w założeniu ma zapewnić dalszą 

stabilizację tlenową osadu oraz jego zagęszczenie przed podaniem na poletka osadowe „POL”. 

Komora KSO wyposażona jest w ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy zasilany w sprężone 

powietrze z pobliskiej, niewielkiej dmuchawy. Napowietrzanie w komorze „KSO” jest okresowo 

wyłączane dla umożliwienia sedymentacji i zagęszczenia osadu. 

Ciecz nadosadowa jest dekantowana poprzez odpompowanie pompą (podwieszaną na żądanej 

wysokości) do komory N w reaktorze „RB”. Osad z dna komory „KSO” okresowo jest 

odpompowywany wydzieloną pompą na poletka osadowe „POL”. W nowych warunkach 

eksploatacyjnych (dla prognozowanej wielkości ładunku zanieczyszczeń) planuje się zmianę funkcji 

technologicznej opisywanego obiektu oczyszczalni. Wyżej wymieniona komora będzie 

wykorzystywania do gromadzenia i wstępnego grawitacyjnego zagęszczenia osadu nadmiernego 

odprowadzanego z reaktora biologicznego. W nowym układzie technologicznym planuje się, że 

istniejący system napowietrzania będzie wykorzystywany do okresowego mieszania zawartości 
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komory natomiast układ dekantacji do odprowadzania wody nadosadowej wydzielanej w trakcie 

okresowej sedymentacji osadu. Opisane rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie objętości 

osadu podawanego do dalszej przeróbki. W planowanym układzie przeróbki osadu funkcję 

tlenowej stabilizacji osadu przejmie nowo projektowany układ kompostowania osadu 

zlokalizowany w miejscu istniejących poletek osadowych lub kompostownia odpadów zielonych i 

bio na terenie składowiska odpadów przy ul. Ligonia w miejscowości Gogolin. 

13.7. Budynek mechanicznego odwadniania osadu - projekt 

W planowanym rozwiązaniu przewiduje się zastosowanie układu do mechanicznego odwadniania 

osadu. Wyżej wymieniony zostanie zlokalizowany w nowym budynku stacji odwadniania i 

higienizacji osadu. 

Do odwadniania osadu ustabilizowanego planuje się zastosowanie kompletnej instalacji firmy 

TEKNOFANGHI firmy EKOFINN-POL lub równoważnej - stacja odwadniania osadu z prasą typu 

NP12, niezależnym zagęszczaczem i z zespołem do odzysku wody płuczącej. 

Parametry pracy: 

• sucha masa osadu zagęszczonego   590,0 kg s.m./d, 

• uwodnienie osadu zagęszczonego   98,0 

• objętość osadu podawanego do odwadniania 29,5 m3/d 

• czas pracy instalacji    5 dni/tygodniu 

• czas pracy instalacji   6 h/d 

• wymagana wydajności instalacji   6,9 m3/h 

 

W skład planowanego urządzenia wchodzą 2 podstawowe elementy zespolone w jedną zwartą 

konstrukcję - zagęszczacz wstępny i właściwa prasa taśmowa. W zagęszczaczu wstępnym 

następuje wstępne odseparowanie wody zwiększające koncentrację osadu uwodnionego z 0,5-3% 

do wartości 5-12% dla osadów biologicznych. Zastosowanie zespolonego zagęszczacza wstępnego 

umożliwia odwadnianie osadów o dużym uwodnieniu początkowym. 

Prasy taśmowe MONOBELT® wyposażone są w kompletny system płukania taśmy składający się z 

dwuwirnikowej pompy, układu filtrowania wody z manometrami oraz systemu dysz płuczących 

Pro Max®. Zastosowany system zapewnia niskie zużycie wody płuczącej, umożliwia stosowanie 

ścieku oczyszczonego do płukania taśmy lub, po zastosowaniu specjalnej przystawki 

podczyszczającej, płukanie wyłącznie filtratem z osadu. Zainstalowanie przystawki 

podczyszczającej tzw. zespołu odzysku wody płuczącej umożliwia łatwe pozyskanie filtratu z osadu 

http://www.ekofinn.pl/pl/gospodarka_osadowa/filtracyjne_prasy_tasmowe_monobelt.html
http://www.ekofinn.pl/pl/gospodarka_osadowa/filtracyjne_prasy_tasmowe_monobelt.html
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do płukania taśmy. Rozwiązanie to przynosi największe oszczędności eksploatacyjne, jak również 

pozwala na pracę prasy niezależnie od dostaw wody wodociągowej. 

Dodatkowym atutem jest zintegrowany i w pełni automatyczny układ sterowania urządzenia, 

czyniący prasę jeszcze bardziej wygodną i bezpieczną w obsłudze. Naprężenie i właściwe 

ustawienie taśmy regulowane jest przez urządzenia pneumatyczne sterowane tablicą kontrolną. 

System czujników kontroluje pracę całego urządzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w 

przypadkach awaryjnych. Tablica kontrolna steruje również pracą pompy osadu, zespołem 

przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz przenośnikiem osadu odwodnionego. 

Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym będzie zależała od składu i jakości osadu. Dla 

osadów nadmiernych (wstępnie zagęszczonych grawitacyjnie) typowy zakres wynosi 18-22%.  

Maksymalna przepustowość hydrauliczna planowanego urządzenia wynosi: 10,0 m3/h. 

Zalety planowanego układu odwadniania osadu:  

• oszczędność kosztów eksploatacyjnych: 

- trwałość taśm filtracyjnych przedłużona  4–krotnie, 

- możliwość płukania filtratem; 

• oszczędność kosztów inwestycyjnych – prasa taśmowa zespolona ze wstępnym 

zagęszczaczem osadu; 

• wygoda i bezpieczeństwo pracy – osłony boczne i automatyczna korekta położenia taśmy; 

• niezawodność i łatwa obsługa – dzięki prostej i mocnej konstrukcji. 

• brak konieczności  specjalnego fundamentowania urządzenia – montaż bezpośrednio do 

posadzki w pomieszczeniu. 

 

Planuje się, że po mechanicznym odwodnieniu osad będzie transportowany do nowo 

projektowanego układu kompostowania osadu. 

13.8. Instalacja kompostowania osadu - projekt 

Kompostowanie osadu ściekowego jest jedną z najbardziej skutecznych metod stabilizacji i 

higienizacji. Jest procesem autotermicznym, termofilowym umożliwiającym rozkład substancji 

organicznych zawartych w osadzie w obecności tlenu i w kontrolowanych warunkach przez miko- i 

makroorganizmy w celu produkcji kompostu. 

Wybór konkretnej metody kompostowania osadu podyktowany jest przede wszystkim stopniem 

jego ustabilizowania. Osadu nieustabilizowane (z czym mamy do czynienia w opisywanym 

przypadku) wymagają w pierwszej fazie systemu zamkniętego i dynamicznego, ze względu na 

oddziaływanie odorowe. Metody dynamiczne reaktorowe nie są alternatywą w tym przypadku dla 
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metod statycznych i pryzm przerzucanych a jedynie pierwszą fazą kompostowania osadów i 

odpadów nieustabilizowanych. Skracają czas i likwidują problem odorowy w czasie fazy wstępnej i 

intensywnego rozkładu. Po tym etapie konieczne jest wtórne kompostowanie w systemie 

statycznym. 

Z informacji przekazanych przez Zamawiającego wynika, iż w przyszłości opisywana 

kompostowania będzie wykorzystywana zarówno do przetwarzania osadu ściekowego jak i 

odpadów komunalnych zbieranych na terenie aglomeracji Gogolin. W tym (przypadku przed 

podjęciem ostatecznej decyzji, co do wyboru odpowiedniego systemu kompostowania) należy 

szczegółowo przeanalizować czynniki mające bezpośredni wpływ na efektywność instalacji w tym 

m.in.: 

• wielkości kompostowni, 

• model zarządzania kompostownią, 

• warunki lokalizacyjne, 

• metody kompostowania, 

• zarządzania jakością kompostu, 

• uwarunkowania formalne i prawne, w tym kosztyów badań i certyfikacji, 

• potencjał rynkowy zbytu produktu jakim jest kompost. 

 

W opisywanym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał wybór metody i rozwiązania 

organizacyjnego kompostowni. Wyżej wymieniony etap inwestycji ma największy wpływ na koszty 

inwestycje i eksploatacyjne. Biorąc powyższe pod uwagę przed podjęciem decyzji, co do sposobu 

ostatecznego zagospodarowania osadu ściekowego i bioodpadów w aglomeracji Gogolin należy 

przeprowadzić wnikliwą analizę problemu np. poprzez wykonanie szczegółowej koncepcji 

technologicznej, która pozwałaby na rzetelną ocenę sposobu i zakresu wymaganych działań 

inwestycyjnych. Decyzja o budowie kompostowni powinna być określona w oparciu o program 

gospodarki odpadowej w aglomeracji Gogolin. Wielkość kompostowni powinna zagwarantować 

operatorowi stałą dostawę surowców odpadowych, akceptowalne koszty i stały zbyt produktu. W 

tym miejscu należy zauważyć, że średni koszt kompostowania osadów w Polsce kształtuje się od 

80 zł/Mg osad dla dużych kompostowni (zazwyczaj, jako kompleksowych zakładów przeróbki 

biologicznej) do nawet 250 zł/Mg osadu dla kompostowni mniejszych z utrudnionym dostępem do 

surowców strukturalnych dobrej jakości. 

Rozwiązaniem alternatywnym dla kompostowni może być w opisanym przypadku chemiczna 

stabilizacja i higienizacja osadu wapnem. 
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14. Podsumowanie 

Przedstawiona powyżej analiza stanu istniejącego obiektu, uwarunkowań formalno-prawnych 

planowanych inwestycji oraz prognozowanego wzrostu obciążenia oczyszczalni ilością ścieków i 

ładunku zanieczyszczeń doprowadza do niżej opisanych konkluzji: 

1. W projekcie aglomeracji Gogolin (2005r.) wskaźnik koncentracji (wskaźnik długości sieci – 

obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji 

zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci 

kanalizacyjnej łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi) został oszacowany na 

poziomie 108,7 Mk/km. W aktualnych warunkach nie spełnia on podstawowego 

kryterium ekonomicznego dotyczącego obecnego i planowanego zasięgu systemu 

kanalizacyjnego ujętego w ramach granic aglomeracji Gogolin. Według obowiązujących 

wymagań formalno-prawnych określonych m.in. w KAPOŚ opisany wskaźnik nie może być 

mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Uzyskanie w/w wskaźnika stanowi podstawowe kryterium do ubiegania się gmin o 

dofinansowanie i jest podstawą do opracowywania wniosku(ów) o dofinansowanie w 

ramach odpowiednich programów pomocowych i funduszy ekologicznych w celu realizacji 

wymogów dyrektywy 91/271/EWG. 

2. Poprawne określenie granic i obszaru aglomeracji ma zasadniczy wpływ na prawidłowe i 

uzasadnione wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. 

3. Aktualna przepustowość oczyszczalni w Choruli, wyrażona równoważną liczbą 

mieszkańców (7500 RLM), nie jest dostosowana do wielkości równoważnej liczby 

mieszkańców określonej w Rozporządzeniu Nr 0151P/25/05 Wojewody Opolskiego z dnia 

8 września 2005r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gogolin (z której 

ścieki mają być dostarczane do w/w oczyszczalni), wyznaczonej na poziomie RLM = 8242 

Mk. 

4. W bieżących warunkach eksploatacyjnych. obciążenie oczyszczalni ładunkiem 

zanieczyszczeń, wyrażone za pomocą równoważnej liczby mieszkańców, stanowi ok. 50% 

nominalnej (projektowanej) przepustowości oczyszczalni.  

5. Biorąc pod uwagę planowaną przez Zamawiającego zmianę obszaru aglomeracji Gogolin 

(włączenie południowej części miasta Gogolin, która aktualnie leży w granicach 

aglomeracji Krapkowice do aglomeracji Gogolin) prognozowana obliczeniowa wartość 

równoważnej liczby mieszkańców, którzy będą odprowadzali ścieki do oczyszczalni w 

Choruli wzrośnie do poziomu ok. 9700 RLM. 
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6. Perspektywa wzrostu obciążenia oczyszczalni z tytułu zwiększenia ładunku zanieczyszczeń 

doprowadzanego z obszaru aglomeracji Gogolin wymaga zmiany parametrów pracy oraz 

rozbudowy istniejącego układu technologicznego oczyszczalni w Choruli w szczególności 

węzła przeróbki osadów ściekowych. 

15. Wnioski końcowe 

W opisywanym przypadku, z uwagi na charakter oraz specyfikę problemu, wnioski końcowe 

pogrupowano według dwóch kategorii: aglomeracji Gogolin i oczyszczalni ścieków w Choruli. 

 

Aglomeracja Gogolin 

1. Zakres planowanej do budowy (rozbudowy) sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji 

Gogolin powinien być efektywny ekonomicznie - wskaźnik koncentracji w odniesieniu do 

nowobudowanej sieci powinien być urealniony i dostoswany do aktualnie obowiązujących 

wymogów. 

2. Planowane podłączenie południowej części miasta Gogolin do aglomeracji Gogolin 

wymaga wykonania rurociągu tranzytowego łączącego wymienioną część miasta Gogolin z 

zlewnią oczyszczalni w Choruli. Opisana inwestycja powinna znaleźć swoje 

odzwierciedlenie w planowanej do budowy długości sieci kanalizacyjnej charakteryzującej 

obszar aglomeracji Gogolin. 

3. Prognozowane przejęcie ścieków z południowej części Gogolina (wg deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 2550 Mk) 

bezpośrednio wpłynie na wielkość RLM w aglomeracji Gogolin a tym samym wymaga 

zmiany granic i obszaru aglomeracji Gogolin. 

4. W opisywanym przypadku (w aktualnym kształcie aglomeracji Gogolin) stwierdzono 

znaczne rozbieżności pomiędzy ewidencją ludności (7365 Mk) a liczbą osób według 

deklaracji o wykokosić opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (6020 Mk) 

powyższy fakt powinien zostać uwzględniony w wielkości aglomeracji Gogolin. 

5. Mając na względzie zapisy KPOŚ, wielkość aglomeracji Gogolin oraz przyszły projekt 

modernizacji oczyszczalni ścieków należy dodatkowo: 

• zaktualizować ze stanem faktycznym dane w KPOŚ, 

• ująć w harmonogramie realizacji inwestycji wszelkie wymogi KPOŚ dotyczące 

terminów, stopnia skanalizowania aglomeracji oraz stopnia oczyszczenia ścieków, co 

jest transpozycją Dyrektywy 91/271/EWG, Prawa Wodnego, Rozporządzenie Ministra 
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Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz innych przepisów prawnych. 

 

Oczyszczalnia Chorula 

6. W stanie istniejącym ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Gogolin oczyszczane są na 

terenie dwóch oczyszczalni zlokalizowanych w miejscowościach: Zakrzów oraz Chorula. W 

ramach planowanych inwestycji celem uporządkowania gospodarki ściekowej w 

aglomeracji Gogolin należy ścieki z zlewni oczyszczalni Zakrzów (miejscowość Zakrzów, 

Dąbrówka) doprowadzić do oczyszczalni w Choruli. 

7. Perspektywa wzrostu obciążenia oczyszczalni z tytułu zwiększenia ładunku zanieczyszczeń 

doprowadzanego z obszaru aglomeracji Gogolin wymaga zmiany parametrów pracy oraz 

rozbudowy istniejącego układu technologicznego oczyszczalni w Choruli w szczególności 

węzła przeróbki osadów ściekowych. Celem oszacowania wymaganego zakresu 

planowanych inwestycji związanych ze zimną warunków pracy oczyszczalni w Choruli 

zaleca się wykonanie szczegółowej koncepcji technologicznej zmiany istniejącego układu 

oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Stopień szczegółowości oraz zakres 

merytoryczny i rzeczowy opisanej koncepcji powinien umożliwiać wszczęcie procedury 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację 

przedsięwzięcia. Koncepcja w przyszłości będzie mogła być wykorzystana do opracowania 

programu funkcjonalno-użytkowego umożliwiającego realizację przedsięwzięcia w na 

podstawie „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę" tzw. „Żółty FIDIC”. 


