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Modelowanie pracy oczyszczalni ścieków 
w zmiennych warunkach

BEATA KOŃCZAK, PIOTR ZAWADZKI, MICHAŁ PIECZONKA

Modelowanie oczyszczalni ścieków w Żorach prowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego BioWin 2.1 
w oparciu o dane rzeczywiste pozyskane w latach 2016-2017. Dokonano kalibracji statycznej i dynamicznej opra-
cowanego modelu oczyszczalni. Przeprowadzono procedurę kalibracyjną i weryfikacyjną. W celu określenia opty-
malnych warunków pracy dla OS Żory wykonano szereg badań symulacyjnych (44 symulacje pracy modelowej  
OS Żory). Symulacje prowadzono dla: zmiennej temperatury ścieków, równomiernego i nierównomiernego roz-
działu ścieków do poszczególnych ciągów biologicznych, przy zmiennym wieku osadu czynnego, stopniu recyrku-
lacji wewnętrznej i stężeniu tlenu w komorze tlenowej i denitryfikacji. Zbadano także wpływ dozowania zewnętrz-
nego źródła węgla i sposobu gospodarowania wodami nadosadowymi na efektywność usuwania azotu w warun-
kach symulacyjnych. Efektem przeprowadzonych badań symulacyjnych było wyznaczenie optymalnych parametrów 
pracy OS Żory, z uwzględnieniem zmiennych parametrów dopływu, w celu intensyfikacji usuwania związków azotu 
na drodze biologicznej i osiągnięciu docelowego stężenia azotu ogólnego na odpływie, tj. rzędu 10 mgN/L.
Słowa kluczowe: modelowanie, model osadu czynnego, BioWin, symulacja komputerowa, oczyszczalnia ścieków

Wstęp

Biologiczne oczyszczanie ścieków 
z wykorzystaniem osadu czynnego jest 
metodą powszechnie stosowaną w oczysz-
czaniu ścieków komunalnych. Eksploatacja 
oczyszczalni ścieków komunalnych jest 
skomplikowanym zadaniem z uwagi na 
konieczność kontrolowania kilku procesów 
technologicznych, jednocześnie w taki spo-
sób, aby uzyskać wymaganą przepisami 
prawa redukcję zanieczyszczeń. Istnieją 
różne typy procesów opartych o metodę 
osadu czynnego, w tym sekwencyjne reak-
tory biologiczne (SBR – Sequencing Batch 
Reactor), bioreaktory membranowe (MBR 
– Membrane Bioreactor) i konwencjonalny 
osad czynny. Każdy z tych procesów wyko-
rzystuje inną konfigurację osadu czynnego 
oraz formę separacji ciało stałe/ciecz.

Złożoność procesów oczyszczania 
ścieków znacznie wzrosła w ciągu ostat-
niej dekady ze względu na konieczność 
jednoczesnego usuwania związków 
węgla, azotu i fosforu. Obecnie, w celu 
zaprojektowania systemu oczyszczania 
ścieków i jego kontroli, a także przewidy-
wania zachowania systemu, stosuje się 
modelowanie i symulacje komputerowe. 
Modelowanie matematyczne jest nieod-
łączną częścią projektowania systemu 

oczyszczania ścieków. Skomplikowany 
charakter tego systemu implikuje potrzebę 
wspomagania projektowania i eksploata-
cji programami komputerowymi. Aplika-
cja modeli matematycznych pozwala na 
analizę, która w krótkim czasie i przy 
niskim nakładzie finansowym umożliwia 
otrzymanie wielu rozwiązań technolo-
gicznych wraz z symulacją zdarzeń 
w warunkach typowych dla układu rze-
czywistego [1-3].

Najczęściej stosowanymi modelami 
matematycznymi do projektowania biolo-
gicznego oczyszczania ścieków są mode-
le osadu czynnego ASM, takie jak: ASM1, 
ASM2, ASM2d i ASM3. Modele zostały 
zaproponowane przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Wodne IWA (Internatio-
nal Water Association). Modele z osadem 
czynnym lub modele oparte na ASM są 
wbudowane w większość współcześnie 
używanych programów symulacyjnych, 
na przykład: ASIM, BioWin, GPS-X, 
WEST, DESASS. Przy opracowywaniu 
modelu oczyszczalni istotna jest jego kali-
bracja, czyli adaptacja do zestawu infor-
macji dotyczących parametrów jakości 
ścieków na poszczególnych etapach 
oczyszczania w pełnoskalowej oczysz-
czalni [4]. Dotychczas opracowano kilka 
metod kalibracji [5-8], dzięki którym moż-

liwe jest odwzorowanie warunków pracy 
oczyszczalni w stanie istniejącym.

Programy symulacyjne w coraz więk-
szym stopniu wykorzystywane są jako 
narzędzie wspomagania w zakresie pro-
jektowania, rozruchu lub też eksploatacji 
oczyszczalni ścieków, a w szczególności 
optymalizacji warunków jej pracy [9-14].

Cel pracy

Celem pracy było wspomaganie pro-
cesu decyzyjnego w zakresie optymaliza-
cji pracy oczyszczalni ścieków w Żorach 
(OS Żory) dzięki zostosowaniu modelowa-
nia różnych scenariuszy pracy mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Żorach, przy zmiennych parametrach 
prowadzenia procesów oczyszczania. 
Modelowanie oczyszczalni prowadzono 
z wykorzystaniem programu symulacyjne-
go BioWin 2.1, w oparciu o dane rzeczy-
wiste pozyskane w latach 2016-2017.

Ogólna charakterystyka obiektu

Oczyszczalnia Ścieków w Żorach zlo-
kalizowana jest w województwie śląskim. 
OS Żory funkcjonuje w oparciu o klasycz-
ny, trzystopniowy układ BARDENPHO 
określany mianem układu typu A2/O. 
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Zgodnie z założeniami procesu, ścieki, 
wraz z osadem czynnym, przepływają 
kolejno przez komorę lub wydzieloną 
strefę beztlenową, anoksyczną i tlenową 
[15]. Projektowa równoważna liczba 
mieszkańców stanowi 69791 RLM. Śred-
nio dobowy dopływ ścieków surowych do 
oczyszczalni wynosi 8128,0 m3/d. Ja-
kość ścieków oczyszczonych nie przekra-
cza zakładanych parametrów projekto-
wych. Okresowo jednak obserwowano 
nieznaczne przekroczenie stężenia azotu 
ogólnego na odpływie, powodowane 
niską temperaturą ścieków czy nierówno-
miernością dopływu. Badania symulacyj-
ne miały na celu opracowanie różnych 
scenariuszy funkcjonowania oczyszczalni 
w warunkach zmiennych parametrów do-
pływu, w celu optymalizacji jej pracy 
i dostosowania do tych warunków.

Modelowanie pracy oczyszczalni 
ścieków

Modelowanie pracy oczyszczalni pro-
wadzono z wykorzystaniem programu 
symulacyjnego BioWin 2.1., dystrybu-
owanego przez kanadyjską firmę Enviro-
sim Associates Ltd. Opracowany model 
oczyszczalni OŚ Żory uwzględniał linię 
ścieków, osadów i wód nadosadowych 
(rysunek 1) i został skonfigurowany 

w oparciu o rzeczywiste dane techniczne 
i technologiczne urządzeń i obiektów OS 
Żory.

W modelu uwzględniono ładunek za-
nieczyszczeń zawracanych wraz z woda-
mi nadosadowymi z zagęszczaczy mecha-
nicznych i pras filtracyjnych na początek 
układu technologicznego, recyrkulację we-
wnętrzną azotanów do stref denitryfikacji 
wstępnej, recyrkulację osadu nadmiernego 
do komór biologicznych, dozowanie PAX 
jako środka do strącania nadmiaru fosfo-
ranów, nierównomierność dobową ście-
ków dopływających na poszczególne nitki 
OS Żory oraz zmiany stopnia napowie-
trzenia komory przejściowej.

Do konfiguracji modelu wykorzystano 
dane rzeczywiste dotyczące przepływu, 
BZT5, zawiesiny ogólnej, zasadowości, 
azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego 
pozyskane z kampanii pomiarowych prze-
prowadzonych w dniach: 24.08.2016 - 
30.08.2016, 02.11.2016 - 08.11.2016, 
22.03.2017 - 28.03.2017 (tabela 1).

Do kalibracji i weryfikacji modelu 
wykorzystywano także wyniki dotyczące 
jakości ścieków oczyszczonych, odpro-
wadzanych z układu w dniach: 
25.08.2016 - 31.08.2016, 03.11.2016 
- 09.11.2016 oraz 23.03.2017 - 
29.03.2017 dotyczące kluczowych 
wskaźników, tj.: ChZT, BZT5, Nog, N-NH4 

i N-NO3, zawiesiny ogólnej (tabela 1). 
W celu kalibracji modelu ocenę zgodno-
ści wyników, otrzymanych w trakcie 
badań symulacyjnych z danymi rzeczy-
wistymi, dokonywano dla następujących 
wskaźników: ChZT, BZT5, Nog, N-NH4.

Kalibracja modelu

W ramach symulacji przeprowadzo-
no kalibrację statyczną i dynamiczną mo-
delu. Kalibracja statyczna polegała na 
doborze wartości stałych stechiometrycz-
nych i kinetycznych. Część wartości sta-
łych stechiometrycznych i kinetycznych 
przyjęto na poziomie zaproponowanym 
w Modelu Ogólnym BioWin. Doświad-
czalnie określono proporcje pomiędzy 
frakcjami związków organicznych wyra-
żonych jako ChZT, tj. frakcją cząsteczko-
wą i nierozkładalną, a frakcją łatwo roz-
kładalną. Procedurę kalibracyjną wyko-
nano w oparciu o wyniki badań z kampa-
nii pomiarowej prowadzonej w okresie 
25-30.08.2016 r. (tabela 1), aż do mo-
mentu uzyskania zgodności modelu w za-
kresie głównych wskaźników obrazują-
cych efektywność oczyszczania, tj. Zog, 
ChZT, Nog, N-NO3, N-NH4 i Pog z warto-
ściami rzeczywistymi. Weryfikacja mode-
lu nastąpiła dla danych z kampanii po-
miarowej 03.11.2016 - 09.11.2016 (ta-
bela 1). Uzyskane wartości były zgodne 
ze średnimi wartościami stężeń zanie-
czyszczeń w ściekach oczyszczonych 
zmierzonych w tym okresie. Na tym eta-
pie zakończono kalibrację statyczną mo-
delu. W dalszej kolejności wykonano kali-
brację dynamiczną modelu, dobierając 
odpowiednio wartość funkcji przełączają-
cych dla bakterii autotroficznych i bakterii 
heterotroficznych poprzez zmianę warto-
ści maksymalnej szybkości wzrostu auto-
trofów uA (z wartości 0,5 na wartość 0,9) 
oraz graniczne stężenie tlenu dla procesu 
denitryfikacji (z 0,0 mg/L na 0,3–0,5 
mg/L), tak by uzyskać bardzo wysoką 
zbieżność wyników rzeczywistych z war-
tościami uzyskanymi z modelu.

Rys. 1. 
Model OS Żory uwzględniający biologiczną część oczyszczalni opracowany w symulatorze BioWin. 
Opracowanie własne.
OWs – osadnik wstępny, KDF – komora defosfatacji, ZŹWO – zewnętrzne źródło węgla organiczne-
go, KDN – komora denitryfikacji, KP – komora przejściowa, KN – komora nitryfikacji, PAX – dozowa-
nie koagulantu, OWT – osadnik wtórny, PO – prasa odwadniająca, WKF – wydzielona komora fer-
mentacyjna

Tab. 1. Wartości średniotygodniowe podstawowych wskaźników jakości ścieków dopływających i odpływających z okresu 24.08.2016 - 29.03.2017 dla 
konfiguracji i symulacji modelu BioWin

Data
Przepływ ChZT Nog Pog N-NO3 pH Zawiesina ogólna N-NH4 N-NO2 OWO BZT5 Temp.

m3/d mg/L mg/L mg/L mg/L - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L °C

ŚCIEKI DOPŁYWAJĄCE

24.08.2016 – 30.08.2016 7 812 666 90,5 13,32 0,91 6,9 422 75,5 0,241 355 275 21

02.11.2016 – 08.11.2016 8 789 728 96,23 12,46 0,98 7,1 539 76,7 0,264 345 331 14

22.03.2017 – 28.03.2017 10 613 633 89,71 7,51 1,02 7,1 645 69,1 0,239 332 293 15

ŚCIEKI OCZYSZCZONE

25.08.2016 – 31.08.2016 7 298 40,9 13,46 1,40 10,93 7,4 12 0,024 0,051 19 5 17

03.11.2016 – 09.11.2016 8 473 34,9 18,50 0,77 13,53 7,5 8 1,69 0,312 55 6 13

23.03.2017 – 29.03.2017 10 030 54,8 21,3 0,88 6,23 7,5 23 9,69 0,997 21 7 13
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Badania symulacyjne

Wykonano szereg badań symulacyj-
nych (44 symulacje pracy modelowej 
OS Żory), których zadaniem było ustale-
nie dalszych kierunków działań służą-
cych optymalizacji pracy oczyszczalni 
ścieków OS Żory i zwiększenie efektyw-
ności usuwania związków azotu, tak by 
uzyskać stężenie azotu ogólnego na 
odpływie w zakresie 10 mg/L (wartość 
docelowa) a 15 mg/L (wartość dopusz-
czalna).

Wyniki i ich dyskusja

Model 0 – Symulacja pracy OS Żory 
w różnych porach roku (lato, zima)

Badania symulacyjne przeprowadzono 
przy zmiennej temperaturze ścieków dopły-
wających, tj. 22°C (lato) oraz 8°C (zima). 
Wyniki analiz zestawiono na rysunku 2.

Efektywna denitryfikacja zachodzi 
w chwili, gdy do układu biologicznego do-
prowadzone zostaną związki organiczne 
w ilości 7-krotnie większej niż ładunek 
związków azotu. Zaobserwowano, że 
w okresie zimowym występuje znaczny nie-
dobór związków organicznych dopływają-
cych do oczyszczalni ścieków, a stosunek 
ChZT/Nog wynosi 4–6. Stabilne warunki 
dla procesu denitryfikacji uzyskuje się, gdy 
wartość stosunku ChZT/Nog jest wyższa od 
5,88 (latem) i 6,13 (zimą) [16]. W przy-
padku ścieków dopływających do OS Żory 
ich jakość w lecie spełnia powyższe wymo-
gi, gdyż wartość stosunku ChZT/Nog prze-
kracza wartość 7. Natomiast w zimie wska-
zane jest dozowanie zewnętrznego źródła 
węgla organicznego. Dla efektywnej deni-
tryfikacji istotne jest też, jaką część zanie-
czyszczeń organicznych stanowią związki 
organiczne łatwo-biodegradowalne (wyra-
żone wskaźnikiem BZT5). Analiza wykaza-
ła, że w okresie letnim w godzinach poran-
nych i popołudniowych ilość związków or-
ganicznych łatwo biodegradowalnych jest 
niewystarczająca, co może przyczynić się 
do inhibicji procesu denitryfikacji. Jednak 
w godzinach wieczornych stosunek BZT5/
Nog przekracza wartość 2,5, a nawet > 4,5 
w związku z tym możliwa jest efektywna 
denitryfikacja. Natomiast w okresie zimo-
wym obserwuje się niedobór związków or-
ganicznych łatwo rozkładalnych, co może 
skutkować zahamowaniem procesu deni-
tryfikacji (BZT5/Nog < 2,5) (rysunek 2).

Model 1 – Symulacje wpływu zmiany 
rozdziału ścieków

Z uwagi na nierównomierną pracę 
komór biologicznych OS Żory, wynikającą 
przede wszystkim z braku strefowania roz-

działem ścieków do trzech ciągów techno-
logicznych (L1, L2, L3), wykonano symula-
cje przy zmianie sposobu rozdziału ście-
ków. W pierwszym okresie badań symula-
cje prowadzono przy równomiernym roz-
dziale ścieków do ciągów biologicznych (tj. 
33% Qd,śr dopływało do każdego ciągu 
technologicznego). W drugim okresie 
badań symulacyjnych rozdział ścieków był 
nierównomierny, tj. do L1 = 50% ⋅ Qd,śr, do 
L2 = 30% ⋅ Qd,śr, a do L3 = 20% ⋅ Qd,śr.

Wyniki modelowania wykazały, że nie-
równomierny rozdział ścieków ma wpływ 
na wahania wieku osadu czynnego, który 
okresowo wzrastał do wartości 21 dób 
i gwałtownie spadał do wartości 9 dób 
(rysunek 3).

Wahania wieku osadu przy nierów-
nomiernym dopływie ścieków prowadzą 
do załamania procesu nitryfikacji i po-
wodują wzrost azotu ogólnego i amono-
wego w odpływie (rysunek 4). Ilość azotu 
amonowego w odpływie wynosiła nawet 
43,0 mg/L.

Model 2 – Symulacje wpływu zmiany 
wieku osadu

Przeprowadzono badania symulacyj-
ne, których celem był dobór optymalnego 
wieku osadu dla danej pory roku. Wyniki 
uzyskane w modelu BioWin wykazały, że 
w istniejącym układzie oczyszczania ście-
ków wydłużenie wieku osadu w okresie 
letnim powyżej 18 dób skutkuje wzrostem 

stężenia azotu amonowego i azotanów 
w odpływie z reaktora. Utrzymywanie 
wieku osadu na poziomie 20 dób powo-
duje, że ilość azotu ogólnego w odpływie 
przekracza wartość dopuszczalną – 15 
mg N/L. Nadmierne wydłużenie wieku 
osadu obniża efektywność denitryfikacji. 
Obniżenie efektywności denitryfikacji spo-
wodowane jest długim przetrzymaniem 
osadu w osadniku wtórnym, efektem czego 
jest proces wtórnej denitryfikacji. Wów-
czas w odpływie obserwuje się podwyż-
szone stężenia podstawowych wskaźni-
ków zanieczyszczeń. Optymalny wiek 
osadu dla tej pory roku wynosi 10-15 dób 
(rysunek 5).

Badania przeprowadzone za pomocą 
programu BioWin pokazały, że w porach 
przejściowych, tj. w okresie wiosennym 
i jesienią minimalny wiek osadu to 10 dób, 
a zalecany to 20 dób. Wydłużenie wieku 
osadu >10 dób powoduje dwukrotny 
wzrost prędkości poboru azotanów 
i poprawia efektywność denitryfikacji 
(rysunek 6).

W okresie zimowym, gdy temperatura 
ścieków spada do wartości 8°C efektyw-
ność usuwania związków azotu obniża 
się (rysunek 7). Analiza wyników modelo-
wania wykazała, że w chwili gdy wiek 
osadu spada poniżej 10 dób następuje 
całkowite załamanie procesu nitryfikacji 
i denitryfikacji. Wydłużanie wieku osadu 
wpływa na wzrost efektywności usuwania 

Rys. 2. 
Zmiana stosun-
ku BZT5/Nog 
w ściekach 
dopływających 
do OS Żory 
w okresie let-
nim i zimowym

Rys. 3. 
Wpływ sposobu rozdzia-
łu ścieków do ciągów 
technologicznych na sta-
bilność wieku osadu 
czynnego w reaktorach 
biologicznych

Rys. 4. 
Wpływ sposobu roz-
działu ścieków do cią-
gów technologicznych 
na stężenie związków 
azotu w odpływie
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azotu ze ścieków. Badania symulacyjne 
pokazały, że wydłużenie wieku osadu 
w okresie zimowym wpływa na poprawę 
efektywności usuwania azotu, jednakże 
stężenie azotu ogólnego na odpływie 
wynosi >10 mg/L. W celu osiągnięcia 
wyższej efektywności oczyszczania ście-
ków wskazane jest podejmowanie dal-
szych działań optymalizacyjnych.

Model 3 – Symulacje zmiany stopnia 
recyrkulacji wewnętrznej

Badania symulacyjne prowadzono 
zmieniając wartość recyrkulacji 
wewnętrznej w zakresie 150–550%⋅ 
Qd,śr. Zwiększanie stopnia recyrkulacji 
wewnętrznej z 300% do 400% ⋅ Qd,śr 
wpływa na zwiększenie efektywności 
denitryfikacji, co skutkuje obniżeniem 
stężenia azotanów i tym samym azotu 
ogólnego w odpływie. Efektywność usu-
nięcia azotu wzrasta o ok. 4,3% (rysunek 
8). Zwiększanie stopnia recyrkulacji 
powyżej 400% skutkuje spadkiem efek-
tywności denitryfikacji, co najprawdopo-
dobniej związane jest z recyrkulacją 
nadmiernych ilości tlenu do tej strefy 
wraz z azotanami. W efekcie stężenie 
azotanów w ściekach oczyszczonych 
wzrasta o ok. 12%.

Podobne zależności zaobserwowano, 
gdy układ pracował przy optymalnym 
wieku osadu czynnego dla zadanej tem-
peratury ścieków, tj. 12 dób przy tempe-
raturze ścieków 22°C. Skrócenie wieku 
osadu czynnego spowodowało wzrost 
efektywności usuwania związków azotu 
o około 27%. Wartość tę obliczono na 
podstawie różnicy między stężeniem 
azotu ogólnego na odpływie w układzie 
o WO = 20d a układem o WO = 12d dla 

Rwew = 300%. Zwiększenie stopnia recyr-
kulacji wewnętrznej ścieków z 300% ⋅ 
Qd,śr na 400% ⋅ Qd,śr spowodowało 
wzrost efektywności usuwania azotu ogól-
nego o ok. 1,25%. Natomiast zwiększenie 
stopnia recyrkulacji powyżej 450% ⋅ Qd,śr 
spowodowało wzrost w odpływie ilości 
azotu azotanowego o ok. 2% (rysunek 9).

Model 4 – Symulacje zmiany stopnia 
udziału strefy denitryfikacji 
w kubaturze reaktora

Przeprowadzono badania symulacyj-
ne przy zmiennym udziale objętości stre-
fy denitryfikacyjnej do całkowitej kubatu-
ry reaktora (VD/VR) w zakresie 0,25 – 
0,5 poprzez symulację zmiany stężenia 
tlenu w komorze przejściowej w zakresie 
0-1 mg/L. Wyniki symulacji pokazały, że 
prowadzenie procesu oczyszczania przy 

zmniejszonej kubaturze strefy anoksycz-
nej (VD/VR < 0,5), skutkuje całkowitym 
załamaniem procesu oczyszczania ście-
ków ze związków azotu. Ilość azotu 
ogólnego na odpływie w tym przypadku 
wynosił ok. 50 mg/L (rysunek 10).

Wyniki badań symulacyjnych pokaza-
ły, że denitryfikacja możliwa jest tylko 
wtedy, gdy stosunek VD/VR wynosi 50% 
(stężenie tlenu w komorze przejściowej  
0 mg/L) (rysunek 10). Wyniki uzyskane 
w ramach symulacji komputerowej poka-
zały także, że zmniejszenie kubatury strefy 
anoksycznej ma wpływ na proces redukcji 
azotanów do azotu gazowego. Stwierdzo-
no, że w układzie, w którym stosunek VD/
VR wynosi 0,5 pobór tlenu związany jest 
przede wszystkim z metabolizmem bakterii 
nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. Mniej-
sze zużycie tlenu występuje podczas utle-
niania węgla przez mikroorganizmy. 
Zmiana stosunku VD/VR na 0,25 spowo-
dowała, że bakterie denitryfikacyjne zuży-
wają mniej tlenu. Jednak prędkość poboru 
tlenu do utleniania węgla wzrosła, szcze-
gólnie pomiędzy godziną 19 wieczorem 
a 4 rano (rysunek 11 i 12).

W oczyszczalni OS Żory stosuje się 
proces oczyszczania ścieków z denitryfi-
kacją wstępną. Takie rozwiązanie pozwa-
la na wykorzystanie związków organicz-
nych zawartych w ściekach jako źródła 
węgla dla procesów oddychania mikroor-
ganizmów denitryfikujących. Efektywność 
denitryfikacji wyprzedzającej jest ograni-
czona. Źródła literaturowe donoszą, że 
maksymalna efektywność usuwania azota-
nów w strefie denitryfikacji w układach 
z denitryfikacją wstępną wynosi do 80% 
[16]. Ograniczenia te wynikają z oma-
wianego powyżej maksymalnego stopnia 
recyrkulacji azotanów ze strefy tlenowej 

Rys. 5. 
Wpływ wieku osadu 
czynnego na stężenie 
związków azotu w ście-
kach oczyszczonych 
w okresie letnim

Rys. 7. 
Wpływ wieku osadu 
czynnego na stężenie 
związków azotu w ście-
kach oczyszczonych 
w okresie zimowym

Rys. 8. 
Wpływ stopnia recyrku-
lacji wewnętrznej na stę-
żenie związków azotu 
w ściekach oczyszczo-
nych – parametry ukła-
du: wiek osadu czynnego 
= 20 d, temperatura ście-
ków = 22°C

Rys. 6. 
Wpływ wieku osadu 
czynnego na stężenie 
związków azotu w ście-
kach oczyszczonych 
w okresie przejściowym
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do strefy anoksycznej, kubatury tej strefy, 
jakości i ilości związków organicznych 
w ściekach dopływających do tej strefy. 
W celu wspomagania procesów denitryfi-
kacji w takich układach możliwe jest takie 
utrzymywanie stężenia tlenu w komorach 
tlenowych, ażeby zapewnić denitryfikację 
symultaniczną w tej strefie. Poniżej zesta-
wiono wyniki badań symulacyjnych dla 
wprowadzenia procesu denitryfikacji 
symultanicznej w strefie tlenowej poprzez 
obniżenie stężenia tlenu w tej strefie z 2 
mg/L do 0,6 mg/L.

Model 5 – Symulacje zmiany stężenia 
tlenu w strefie tlenowej

Badania symulacyjne wykazały, że 
obniżenie stężenia tlenu w komorach tle-
nowych z wartości 2 mgO2/L do wartości 
ok. 0,8 mg O2/L powoduje zmniejszenie 
stężania azotu ogólnego w odpływie o ok. 
2% (rysunek 13). Spowodowane jest to 
spadkiem stężenia azotanów w ściekach 
oczyszczonych. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że wraz z obniżeniem stężenia 
tlenu w komorze nitryfikacji rośnie stężenie 
azotu amonowego w odpływie, bowiem 
pogarszają się warunki bytowania dla 
mikroorganizmów nitryfikacyjnych, któ-
rych optimum wzrostu jest przy stężeniu 
tlenu na poziomie ok. 2 mg/L. Wprowa-
dzenie takiej zmiany w układzie mogłoby 
poważnie zakłócić funkcjonowanie 
oczyszczalni w okresie obniżonych tempe-
ratur, gdy spada sprawność nitryfikacji.

Model 6 – Symulacje dozowania 
zewnętrznego źródła węgla 
organicznego

Przeprowadzono badania symulujące 
dozowanie zewnętrznego źródła węgla 

(Czew) do komór reaktora, tak aby stosu-
nek ChZT/Nog wynosił 8, a stosunek 
BZT5/Nog miał wartość 5. W porównaniu 
do wyników uzyskanych w okresie letnim 
oraz przedstawionych na rysunku 14 
można zauważyć, że wydajność usuwa-
nia azotu ogólnego wzrosła po dozowa-
niu zewnętrznego źródła węgla. Stężenie 
azotu ogólnego w oczyszczonych ście-
kach był na poziomie nie wyższym niż 12 
mg/l. Jednak w symulacjach, w których 
nie dozowano zewnętrznego źródła 
węgla, całkowite stężenie azotu na odpły-
wie wynosiło około 14 mg/l w okresie 
letnim (rysunek 14). Ponadto wyniki prze-
prowadzonych symulacji przeprowadzo-
nych w okresie przejściowym (T = 15°C) 
pokazały, że skuteczność usuwania azotu 
po wprowadzeniu zewnętrznego źródła 
węgla jest nadal wysoki i wynosi poniżej 
14 mg/l (rysunek 15).

Rys. 9. 
Wpływ stopnia 
recyrkulacji 
wewnętrznej na 
efektywność usu-
wania azotu – 
parametry ukła-
du: wiek osadu 
12d, temperatura 
ścieków 22°C

Rys. 14. 
Wpływ dozowania 
zewnętrznego źródła na stę-
żenie związków azotu 
w ściekach oczyszczonych 
w okresie letnim (WO = 12d, 
T = 22°C)

Rys. 10. 
Wpływ stęże-
nia tlenu 
w komorze 
przejściowej 
na zawartość 
poszczegól-
nych form 
azotu w ście-
kach oczysz-
czonych

Rys. 11. 
Wartość pręd-
kości poboru 
tlenu na potrze-
by utleniania 
związków orga-
nicznych i azotu 
zawartych 
w ściekach przy 
stosunku VD/VR 
= 0,5

Rys. 12. 
Wartość pręd-
kości poboru 
tlenu na potrze-
by utleniania 
związków orga-
nicznych i azotu 
zawartych 
w ściekach przy 
stosunku VD/VR 
= 0,25

Rys. 13. 
Wpływ stężenia tlenu 
w komorze tlenowej na 
stężenie związków 
azotu w ściekach 
oczyszczonych (WO = 
12d, T = 22°C)
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W okresie zimowym, pomimo dozo-
wania zewnętrznego źródła węgla, 
zawartość azotu ogólnego w ściekach 
oczyszczonych wahała się pomiędzy 
15,0–18,5 mgN/L, co wynika z zahamo-
wania aktywności bakterii nitryfikacyj-
nych w tych temperaturach i wzrostu stę-
żenia azotu amonowego na odpływie 
(rysunek 16).

Model 7 – Symulacje zmiany sposobu 
gospodarowania wodami 
nadosadowymi

Wody nadosadowe zawracane do 
układu oczyszczania ścieków ze stacji 
odwadniania osadów ściekowych stano-
wią trudno rozkładalną frakcję ścieków, 
które niekorzystnie wpływa na funkcjono-
wanie całej oczyszczalni.

Badania symulacyjne wykazały, że 
oczyszczalnia ścieków pracuje efektywniej 
przy braku dopływu wód nadosadowych, 
a średnia zawartość azotu ogólnego na 
odpływie nie przekraczała wartości do-
puszczalnej (cśrNog = 14,8 mg/L, cśrN-NO3 
= 10,6 mg/L, cśrN-NH4 = 1,06 mg/L) (rysu-
nek 17).

W tym samym układzie (bez zawraca-
nia odcieków z odwadniania osadów) 
przeprowadzono symulacje dozowania 
zewnętrznego źródła węgla. Symulacje 
pokazały, że stężenie azotu ogólnego, 
nawet w okresach dopływu zwiększonego 
ładunku zanieczyszczeń nie przekraczało 
wartości dopuszczalnej, tj. 15 mg/l azotu 
ogólnego na odpływie z oczyszczalni (ry-
sunek 18).

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań 
symulacyjnych wyznaczono optymalne pa-
rametry pracy OS Żory w okresie letnim, 
przejściowym i zimowym. Optymalizacja 
pracy oczyszczalni służy poprawie oczysz-
czania ścieków, zwłaszcza w zakresie usu-

wania związków azotu tak, aby stężenie 
azotu ogólnego na odpływie nie przekra-
czało wartości 15 mgN/L, a nawet utrzy-
mywało się na poziomie < 12,0 mg/L. 
W tabeli 2 zestawiono wyniki symulacji dla 
7 modeli pracy oczyszczalni. Na podsta-
wie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że 
najwyższą efektywność oczyszczania ście-
ków ze związków azotu (stężenie azotu 
ogólnego na odpływie <12,0 mg/L) uzy-
skać można dzięki dozowaniu zewnętrzne-
go źródła węgla oraz odpowiedniemu 
gospodarowaniu wodami nadosadowymi. 
Dozowanie zewnętrznego źródła węgla 

organicznego (ZZWO) przy temperaturze 
wynoszącej 22°C i 15°C oraz WO = 12d, 
15d i 18d pozwala na uzyskanie stężenia 
Nog w odpływie w zakresie od 9,8 do 13,5 
mg/L. Ograniczenie dopływu wód nado-
sadowych przy równoczesnym dozowaniu 
ZZWO pozwala na uzyskanie stężenia 
Nog w odpływie na poziomie od 10,5 do 
13,0 mg/L. Brak dozowania ZZWO do 
komór biologicznych skutkuje wyższymi 
stężeniami azotu ogólnego na odpływie, 
przy czym wartość stężenia azotu ogólne-
go nie przekracza wartości dopuszczalnej 
15,0 mg/L. Poprawę efektywności oczysz-
czania ścieków uzyskać można także dzię-
ki sterowaniu stopniem natleniania ścieków 
w komorze tlenowej i denitryfikacji, a także 
dzięki równomiernemu rozdziałowi ście-
ków do poszczególnych ciągów technolo-
gicznych. Stężenie azotu ogólnego w ście-
kach oczyszczonych, w tych przypadkach, 
wynosi poniżej 15,0 mg/L. 

Poniżej wyszczególniono optymalne 
warunki prowadzenia procesu oczyszcza-
nia ścieków:
1. Równomierny rozdział ścieków (33% x 

Qd,śr do każdego ciągu technologicz-
nego),

2. Temperatura ścieków oraz wiek osadu, 
odpowiednio T = 22°C oraz WO = 
8–18d,

Rys. 16. 
Wpływ dozowania 
zewnętrznego źródła węgla 
na stężenie związków azotu 
w ściekach oczyszczonych 
w okresie zimowym (WO = 
20d, T = 8°C)

Rys. 17. 
Badania symulacyjne 
pracy OS Żory przy 
braku dopływu odcie-
ków do strefy biolo-
gicznej (WO = 20d, T 
= 22°C)

Rys. 18. 
Badania symulacyjne 
pracy OS Żory przy 
ograniczonym dopływie 
odcieków do strefy biolo-
gicznej oraz przy dozo-
waniu zewnętrznego źró-
dła węgla (WO = 20d, T 
= 22°C)

Rys. 15. 
Wpływ dozowania zewnętrznego źródła węgla na stężenie związków azotu w ściekach oczyszczo-
nych w okresie przejściowym (WO = 15d, 18d, T = 15°C)
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3. Stopień recyrkulacji wewnętrznej dla 
T = 22°C oraz WO = 12d wynoszący 
Rwew = 225–550%,

4. Stężenie tlenu rozpuszczonego w komo-
rze przejściowej cO2 = 0 mg/L dla T = 
15°C oraz WO = 20d,

5. Stężenie tlenu rozpuszczonego 
w komorze tlenowej cO2 = 0,6–2,0 
mg/L dla T = 22°C oraz WO = 12d,

6. Dozowanie zewnętrznego źródła 
węgla organicznego do ścieków 
o temperaturze T = 22°C oraz WO = 
12–20d.
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Tab. 2. Zestawienie wyników symulacji przeprowadzonych z wykorzystani em modeli 1–8

Nazwa modelu Zmienny parametr technologiczny
Stężenie azotu ogólnego w odpływie

Nog ≤ 15 mg/L Nog < 12 mg/L

Model 1
Symulacje wpływu rozdziału ście-

ków

W1: Równomierny rozdział ścieków
L1: 33% Qd,śr
L2: 33% Qd,śr
L3: 33% Qd,śr

TAK NIE

W2: Nierównomierny rozdział ścieków
L1: 50% Qd,śr
L2: 30% Qd,śr
L3: 20% Qd,śr

NIE NIE

Model 2
Symulacje wpływu zmiany tempe-

ratury i wieku osadu czynnego

W1: T = 22°C
WO = 8d, 12d, 15d, 18d, 20d

TAK
Dla WO = 8–18d NIE

W2: T = 15°C
WO = 8d, 12d, 15d, 18d, 20d NIE NIE

W3: T = 8°C
WO = 8d, 12d, 15d, 18d, 20d NIE NIE

Model 3
Symulacje wpływu zmiany stopnia 

recyrkulacji wewnętrznej

W1: T = 22°C, WO = 20d
Rwew. = 150%, 200%, 300%, 350%, 400%, 500% NIE NIE

W2: T = 22°C, WO = 12d
Rwew. = 150%, 200%, 300%, 450%, 550%

TAK
Dla Rwew = 225–550% NIE

Model 4
Symulacje zmiany udziału strefy 
denitryfikacyjnej w całkowitej 

kubaturze reaktora

W1: WO = 20d, T = 15°C
cO2 (KP) = 0 mg/L TAK NIE

W2: WO = 20d, T = 15°C
cO2 (KP) = 0,5 mg/L NIE NIE

W3: WO = 20d, T = 15°C
cO2 (KP) = 1 mg/L NIE NIE

Model 5
Symulacje wpływu zmiany stęże-

nia tlenu w komorze tlenowej

W1: T = 22°C, WO = 12d
cO2 (KN) = 0,6 mg/L, 0,8 mg/L, 1 mg/L, 1,8 mg/L, 

2mg/L

TAK
Dla cO2 (KN) = 0,6 – 2 mg/l NIE

Model 6
Symulacje wpływu dozowania 

zewnętrznego źródła węgla orga-
nicznego (ZZWO)

W1: T = 22°C, WO = 12d TAK TAK
Stężenie Nog w odpływie w zakresie 9,8–12 mg/L

W2: T = 15°C, WO = 15d, 18d TAK
TAK/NIE

Stężenie Nog w odpływie w zakresie 10,5–13,5 
mg/L

W3: T = 8°C, WO = 20d NIE NIE

Model 7
Symulacje zmiany sposobu gospo-
darowania wodami nadosadowy-

mi

W1: T = 22°C, WO = 20d
Brak zawracania wód nadosadowych do komór biologicz-

nych

TAK/NIE
Stężenie Nog w odpływie 
w zakresie 11 – 17 mg/L

NIE

W2: T = 22°C, WO = 20d
Brak zawracania wód nadosadowych do komór biologicz-

nych + dozowanie ZZWO
TAK

TAK/NIE
Stężenie Nog w odpływie w zakresie 10,5–13 

mg/L
Model 8

Symulacje zmiany dystrybucji sub-
stratu wewnętrznego

Hydroliza niskotemperaturowa osadów wstępnych, recyrku-
lacja odcieków do komór defosfatacji

W1: T = 22°C, WO = 12d

NIE
Załamanie procesu nitryfikacji NIE


