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AWArYJNOśĆ MAŁeJ OcZYSZcZALNi ścieKÓW

Streszczenie. W niniejszym referacie na przykładzie niewielkiej oczyszczalni ścieków, usytuowanej 
w podkrakowskiej miejscowości Siepraw zaprezentowano awaryjność jej urządzeń w okresie lat 
2003 – 2007 obejmującą zjawisko powstawania piany w komorze osadu czynnego, spuchnięcie osa-
du w osadniku wtórnym, zakłócenia w procesie usuwania związków azotu i fosforu oraz wykaz 
awarii urządzeń oczyszczalni, pomimo ich fachowej i starannej obsługi, wg posiadanej instrukcji 
technologicznej i eksploatacyjnej. Zestawiono również konkretne mankamenty technologiczne  
w pracy urządzeń oczyszczalni oraz ich prawdopodobne przyczyny i sposoby przeciwdziałania. Ko-
lejne zestawienie występujących awarii (średnio 13 w roku) pozwoliło stwierdzić, że główna ich 
przyczyną był brak zasilania energią elektryczną.
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, osad czynny, awaryjność. 

WPROWADZENIE
 
W technice nie występują praktycznie żadne systemy i urządzenia, które cha-

rakteryzują się pełną niezawodnością działania. Wynika to z ich złożoności i warun-
ków pracy Do zawodnych systemów można zaliczyć ważny podsystem systemu go-
spodarki ściekowej – utylizacji ścieków – oczyszczalnie ścieków. Są to obiekty 
złożone z kilku lub nawet kilkunastu urządzeń, usytuowane na ogół na terenie otwar-
tym, pracujących w trudnych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zi-
mowym. Skromne piśmiennictwo odnośnie niezawodności i bezpieczeństwa funk-
cjonowania oczyszczalni ścieków, skłania do potrzeby podzielenia się informacjami 
dotyczącymi tego problemu [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]. 

W niniejszym referacie na przykładzie niewielkiej oczyszczalni ścieków, usy-
tuowanej w podkrakowskiej miejscowości Siepraw zaprezentowano awaryjność jej 
urządzeń w okresie lat 2003 – 2007 obejmującą zjawisko powstawania piany w ko-
morze osadu czynnego, spuchnięcie osadu w osadniku wtórnym, zakłócenia w pro-
cesie usuwania związków azotu i fosforu oraz wykaz awarii urządzeń oczyszczalni, 
pomimo ich fachowej i starannej obsługi, wg posiadanej instrukcji technologicznej  
i eksploatacyjnej.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Siepraw, jest oczyszczalnią mechanicz-
no-biologiczną pracującą w oparciu o metodę osadu czynnego [4, 5]. Oczyszczalnia 
ścieków zlokalizowana jest na płaskim terenie łąkowym w zachodniej części miejsco-
wości Siepraw. Teren ten od północy graniczy z lewym brzegiem rzeki Sieprawki, a od 
południa z drogą polną prowadzącą w kierunku zachodnim od drogi Siepraw – Myśle-
nice. W rejonie lokalizacji oczyszczalni oraz w sąsiedztwie brak jest jakiejkolwiek za-
budowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna  
z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw. Działka 
stanowi własność Urzędu Gminy. Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania 
ścieków bytowo-gospodarczych dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną. 
Przepustowość oczyszczalni wynosi 318 m3/dobę. Ścieki oczyszczone odprowadzane 
są do rzeki Sieprawki kanałem grawitacyjnym  0,25 m. Oczyszczalnia posiada ciąg 
przeróbki osadów.

 Dopływ ścieków do oczyszczalni – dane ilościowe i jakościowe
Ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi.
Projektowane ilości ścieków dopływających do oczyszczalni:

• Qśrd 318,0 m3/d,
• Qmaxd 399,0 m7d,
• Qmaxh 39,9 m3/h.

Jakość ścieków surowych i oczyszczonych przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1. Jakość ścieków dopływających do oczyszczalni w Sieprawiu i po oczyszczeniu
Table 1. The quality of inlet and outlet from waste water treatment plant in Sierpaw

L.p. Wskaźnik jakości ścieków
Stężenia  

zanieczyszczeń  
w ściekach surowych

Stężenia zanieczyszczeń  
w ściekach oczyszczonych wg 
pozwolenia wodno-prawnego

 1. BZT5 [mg O2/l] 240 30,0
 2 . ChZTcr [mg O2/l] 150,0
 3. Zawiesina og. [mg/l] 240 50,0
 4. Azot og. [mg N/l] 47 30,0
 5. Azot amonowy [mg N-NH4/l] 23 6,0
 6. Fosfor og. [mg P/l] 9,5 5,0
 7. Ekstrakt eterowy [mg/l] 50,0

 8.
Substancje powierzchniowo  
czynne niejonowe [mg/l]

10,0

 9.
Substancje powierzchniowo  
czynne anionowe [mg/l]

5,0

10. Substancje rozpuszczone [mg/l] 2000,0
11. Metale ciężkie [mg/l] 2,0
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 Technologia oczyszczania ścieków
Na oczyszczalni ścieków w Sieprawiu zastosowano technologię osadu czynnego 

nisko obciążonego, z usuwaniem substancji biogennych tj. związków azotu i fosforu.
Oczyszczanie ścieków realizowane jest w sposób mechaniczno-biologiczny. 

Ścieki przepływając przez piaskownik – osadnik wstępny i kratę schodkową pozba-
wiane są zawiesin łatwo i trudno opadalnych oraz zanieczyszczeń grubych, tzw. 
skratek. W reaktorze biologicznym zachodzą procesy biologicznego oczyszczania 
ścieków przez osad czynny. Mikroorganizmy, głównie bakterie, przetwarzają związ-
ki organiczne do końcowych produktów gazowych i wody. W wyniku tego procesu 
następuje przyrost masy mikroorganizmów w ilości 10% – 80% w stosunku do do-
pływającego ładunku BZT5. Żeby proces biologicznego rozkładu związków orga-
nicznych nastąpił do układu musi być dostarczony tlen. Środowisko tlenowe w reak-
torze osiągane jest przez wprowadzanie sprężonego powietrza poprzez system 
drobno- pęcherzykowego napowietrzania, powodującego mieszanie zawartości ko-
mory napowietrzania i pozostawanie osadu w stanie zawieszenia. Po określonym 
czasie kontaktu mieszanina starych i nowo powstałych komórek mikroorganizmów 
przepływa wraz ze ściekami do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie osa-
du od oczyszczonych ścieków. Część osadu czynnego zatrzymanego w osadniku tzw. 
osad recyrkulowany jest zawracana do komory denitryfikacji w celu redukcji związ-
ków azotu oraz zapewnienia stałej koncentracji biomasy w komorze. Nadwyżka osa-
du, tzw. osad nadmierny, usuwany jest z układu. W komorze nitryfikacji zachodzi 
również proces defosfatacji wspomagany za pomocą preparatu PIX. Sklarowane  
w osadniku ścieki oczyszczone odprowadzane są poprzez komorę ścieków oczysz-
czonych do odbiornika.

Obiekty technologiczne i urządzenia do oczyszczania ścieków
Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów i urządzeń:

1. Przepompownia ścieków,
2. Piaskownik-osadnik wstępny,
3. Krata schodkowa,
4. Zblokowany reaktor biologiczny, w skład którego wchodzą:

komora denitryfikacji,
komora nitryfikacji,
komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego,
osadnik wtórny,
komora ścieków oczyszczonych z punktem pomiarowym,

5. Stacja dmuchaw,
6. Stacja odwadniania osadu,
7. Sterownia,
8. Punkt zlewny ścieków dowożonych,
9. Obiekty pomocnicze i rurociągi technologiczne.
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Charakterystyka prowadzonego procesu technologicznego
Ścieki surowe dopływają do pompowni ścieków surowych i pompowane są na 

kratę schodkową, skąd po wstępnym oczyszczeniu ze skratek przepływają do pia-
skownika – osadnika wstępnego. W piaskowniku następuje oddzielenie zawiesiny 
mineralnej łatwoopadalnej, zwanej umownie piaskiem, zaś na kracie, zanieczysz-
czeń grubych tzw. skratek. Oddzielony piasek okresowo przetłaczany jest do wor-
ków. Następnie ścieki przepływają do zblokowanego, wielofunkcyjnego reaktora 
biologicznego, służącego do usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Ścieki gra-
witacyjnie przepływają do komory niedotlenionej tzw. komory denitryfikacji. Do tej 
komory tłoczony jest również recyrkulat z osadnika wtórnego. Zawartość komory 
mieszana jest mieszadłem mechanicznym. Denitryfikacja przebiega najsprawniej 
przy zachowaniu kilku warunków:
- w ściekach muszą znajdować się azotany i związki węgla
- pH w przedziale 6,5 - 7,5,
- tlen rozpuszczony poniżej 0,5 g O2/m3 – przy większej zawartości tlenu bakterie 

denitryfikacyjne używają tlenu, a nie azotanów do utleniania związków węgla,
-  optymalna temperatura procesu wynosi 20°C; przy temperaturze poniżej 5°C 

procesy denitryfikacj i przebiegają bardzo wolno.

Dopływające w recyrkulacie azotany ulegają redukcji do azotu gazowego,  
w wyniku czego następuje obniżenie zawartości azotu ogólnego w ściekach. Jest to 
tzw. proces denitryfikacji. Tlen zawarty w azotanach jest zużywany przez bakterie, 
natomiast azot przekształcony w postać gazową uwalniany jest do atmosfery.

Ze strefy niedotlenionej osad i ścieki dopływają do komory napowietrzania (ni-
tryfikacji) o stężeniu tlenu w granicach 2 – 3 g O2/m3. W warunkach tlenowych na-
stępuje utlenianie związków organicznych i nitryfikacja związków azotu do azota-
nów. Jest to dwustopniowy proces przemiany azotu amonowego w azotany. Pierwszy 
etap prowadzony jest przez bakterie Nitrosomonas przekształcające azot amonowy  
w azotyny. W drugim etapie bakterie Nitrobacter utleniają azotyny do azotanów.  
O efektywności procesu nitryfikacji decyduje szereg czynników. Najważniejsze  
z nich to temperatura, pH, stężenie azotu w dopływie, tlen rozpuszczony, obciążenie 
osadu, wiek osadu oraz substancje toksyczne. Proces nitryfikacji przebiega optymal-
nie przy temperaturze powyżej 20°C. W miarę spadku temperatury intensywność 
procesu zmniejsza się, a poniżej 5°C praktycznie ustaje.

Jednocześnie w komorze nitryfikacji zachodzi proces budowy masy komórkowej 
bakterii, tworzenie wiązań wysokoenergetycznych i pobieranie rozpuszczonych w cie-
czy fosforanów, które zostają usuwane wraz z tzw. osadem nadmiernym. Usuwanie 
związków fosforu wspomagane jest chemicznie za pomocą preparatu PIX. Ścieki  
w komorze nitryfikacyjnej napowietrzane są za pomocą rusztu z dyfuzorami elastro-
metrowymi, do których tłoczone jest powietrze ze sprężarki wyporowej. Z komory 
tlenowej ścieki płyną do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie zawiesin osa-
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du czynnego od oczyszczonych ścieków. Ścieki oczyszczone dopływają do komory 
ścieków oczyszczonych z punktem kontrolno-pomiarowym, w którym zainstalowany 
jest ultradźwiękowy pomiar przepływu ścieków, realizowany na przelewie trójkątnym. 
Osad z dna osadnika tłoczony jest pompą mamut do komory denitryfikacji. Powstają-
cy w wyniku procesów oczyszczania przyrost osadu czynnego usuwany jest z układu 
do komory stabilizacji osadu za pomocą 2 pomp mamut zainstalowanych w komorze 
denitryfikacji (sterowanie automatyczne) i komorze nitryfikacji (sterowanie ręczne). 
Do komory tej przetłaczany jest również osad surowy z osadnika wstępnego.

Po stabilizacji osady ściekowe odwadnia się na prasie taśmowej. Odwodniony 
osad składowany jest na składowisku, a następnie wywożony na wysypisko odpa-
dów. Osad może być też zagospodarowany np. w uprawach leśnych, szkółkach itp. 
Skratki zatrzymywane na kracie, po osuszeniu magazynowane są w pojemniku, de-
zynfekowane wapnem chlorowym i okresowo wywożone na składowisko odpadów. 
Odcieki z odwadniania osadu kierowane są do ponownego oczyszczania.

Działanie oczyszczalni w czasie awarii
Najbardziej prawdopodobnym powodem przerwania pracy obiektów oczysz-

czalni może być przerwa w dostawie prądu lub awaria na ciągu technologicznym. 
Oczyszczalnia nie posiada dwustronnego zasilania energetycznego. W przypadku 
przedłużającej się przerwy w dostawie energii (ponad 4 godziny), uruchamia się 
agregat prądotwórczy. W razie konieczności wyłączenia z ruchu jednej z komór osa-
dowych ścieki kierowane są na drugi ciąg oczyszczania.

Zakłócenia procesu technologicznego i sposoby przeciwdziałania
W tabelach 2, 3 i 4 przedstawiono możliwe zakłócenia procesu technologiczne-

go i sposoby przeciwdziałania. Dotyczą one powstawania piany, spuchnięcia osadu 
oraz zakłócenia procesu usuwania azotu i fosforu. Natomiast w tabeli 5 zestawiono 
awarie na oczyszczalni w Sieprawiu za okres pięciu lat.

Tabela 2. Zakłócenia związane z powstawaniem piany [4]
Table 2. Disturbances connected with sludge activated lather
OBSERWOWANy  
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZyCZyNA, 
SPOSóB PRZECIWDZIAŁANIA

sztywna biała piana 
na powierzchni  
mieszaniny ścieków  
i osadu w komorze

przyczyna: młody osad w wysoko obciążonej komorze napowietrzania, niska 
koncentracja biomasy, zbyt intensywne odprowadzenie osadu nadmiernego 
powodujące przeciążenie komory, obecność metali ciężkich, za niskie lub wyso-
kie pH, niskie stężenie tlenu, ucieczka osadu z osadnika wtórnego, nieodpo-
wiedni dopływ ścieków, rozdział ścieków i dopływ recyrkulowanego osadu do 
komory
przeciwdziałanie: zaprzestanie odprowadzania osadu nadmiernego przez okres 
kilku dni, zapewnienie odpowiedniego stopnia recyrkulacji osadu, utrzymanie 
koncentracji tlenu w komorze na poziomie 2 -3 mg/l i odpowiedniej intensywno-
ści mieszania, zaszczepienie procesu porcją zdrowego osadu
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OBSERWOWANy  
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZyCZyNA, 
SPOSóB PRZECIWDZIAŁANIA

sztywna,  
ciemnobrązowa 
piana na  
powierzchni  
komory

przyczyna: układ pracuje z krytycznie niskim obciążeniem osadu ładunkiem 
organicznym przeciwdziałanie: zwiększenie stopnia odprowadzania z układu 
osadu nadmiernego o nie więcej niż 10% dziennie do momentu, w którym pro-
ces osiągnie normalne parametry pracy i średnia ilość lekkiej rozdrobnionej 
piany będzie widoczna na powierzchni komory napowietrzania, uśrednienie 
ilości napływających ścieków i osadu recyrkulowanego do każdej komory, po-
prawienie efektywności usuwania kożucha z powierzchni osadnika wstępnego

tłusta, ciemna piana 
przechodząca  
do osadnika

przyczyna: rozwój bakterii nitkowatych przeciwdziałanie: kontrola zawartości 
tłuszczów w ściekach dopływających i pochodzących z recyrkulacji, obniżenie 
wieku osadu do 2 - 9 dni, fizyczne usuwanie piany z powierzchni komory napo-
wietrzania i osadnika wtórnego

ciemnobrązowa 
piana jak również 
zawartość komory

przyczyna: warunki beztlenowe w komorze osadu czynnego
przeciwdziałanie: wzrost intensywności napowietrzania do uzyskania stężenia 
rozpuszczonego tlenu na poziomie 2-3 mg O2/l, wyczyszczenie dyfuzorów, 
zmniejszenie koncentracji biomasy w komorze w celu zapewnienia odpowied-
niego obciążenia osadu

stosunkowo mała 
ilość świeżej  
lekkiej piany

wskazuje na poprawny proces i zapewnia wysoką jakość oczyszczonych ście-
ków

Tabela 3. Zakłócenia związane z puchnięciem osadu [4]
Table 3. Disturbances connected with bulking of activated sludge
 OBSERWOWANy  
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZyCZyNA,  
SPOSóB PRZECIWDZIAŁANIA

rozdrobniony osad 
na powierzchni 
osadnika, wysoki 
indeks osadu, osad 
osadza się powoli, 
odpływ klarowny

przyczyna: obecność trujących dla osadu substancji, powodujących jego 
rozdrobnienie przeciwdziałanie: zmniejszenie stopnia odprowadzania osadu 
nadmiernego, zmniejszenie stopnia recyrkulacji, wspomaganie procesu 
sedymentacji przez użycie chemikaliów,

BZT5 w odpływie 
przekracza wyma-
ganą wartość

przyczyna: za wysokie obciążenie osadu ładunkiem BZT5, niski wiek osadu 
przeciwdziałanie: poprawa warunków sedymentacji osadu w osadniku wtór-
nym, zwiększenie stopnia usuwania osadu nadmiernego, skrócenie czasu 
przetrzymania mieszaniny ścieków i osadu w komorze

obecność kłaczków 
osadu w odpływie z 
osadnika, osad jest 
rozdrobniony i osia-
da

przyczyna: długi wiek osadu, niskie stężenie ścieków, niskie obciążenie 
komory ładunkiem, bakterie są rozproszone w poszukiwaniu pożywienia 
przeciwdziałanie: skrócenie wieku osadu poprzez zwiększenie stopnia usu-
wania osadu nadmiernego, skrócenie czasu przetrzymania mieszaniny ście-
ków i osadu w komorze
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 OBSERWOWANy  
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZyCZyNA,  
SPOSóB PRZECIWDZIAŁANIA

obecność bakterii 
nitkowatych

przyczyna: niskie stężenie substancji pożywkowych, niskie stężenie roz-
puszczonego tlenu, zmiany pH dopływających ścieków surowych, bakterie 
nitkowate obecne w ściekach dopływających, zagniłe ścieki zawierające 
siarczki przeciwdziałanie: chlorowanie osadu recyrkulowanego - dawka 
chloru 1-10 kg/1000 kg osadu/d (zwiększenie dawki chloru), sprawdzanie 
własności sedymentacyjnych osadu (powinny się poprawić w ciągu 1 – 3 
dni, sprawdzanie mętności w odpływie z osadnika wtórnego – jeżeli wystę-
puje znaczna mętność lub mleczny kolor – należy zredukować chlorowanie, 
obserwacja mikroskopowa osadu – jeżeli bakterie nitkowate znikły zaprze-
stać dozowania związków chloru, dawkowanie substancji pożywkowych dla 
mikroorganizmów, jeżeli występuje ich deficyt, najczęściej w postaci: bez-
wonnego amoniaku (azot), ortofosforanów trój sodowych (fosfor) i chlorków 
żelazowych (żelazo), wzrost intensywności napowietrzania, dodawanie che-
mikaliów wspomagających sedymentację osadu w osadniku wtórnym, neu-
tralizacja odczynu ścieków dopływających do komory napowietrzania po-
przez dawkowanie związków alkalicznych, takich jak wodorowęglany 
sodowe, soda kaustyczna lub wapno lub zamkniecie dopływu tej porcji ście-
ków, która powoduje obniżenie pH

wysoki indeks osadu przyczyna: krótki wiek osadu, długi wiek osadu, niewłaściwe stężenie tlenu 
rozpuszczonego, dopływ ścieków przemysłowych, dopływ ścieków zagniłych
przeciwdziałanie: modyfikacja wieku osadu, obniżenie stężenia osadu, pod-
wyższenie stężenia osadu, redukcja wzdłużnego mieszania dopływających 
ścieków z osadem recyrkulowanym poprzez doprowadzenie ścieków dopły-
wających i osadu na początku komory, zainstalowanie przegród w komorze 
osadu czynnego - czyli podzielenie na przedziały, zainstalowanie komory 
kontaktowej przed komorą napowietrzania, dawkowanie chloru, nadtlenku 
wodoru lub żelaza, odświeżenie ścieków

Tabela 4. Zakłócenia w procesie usuwania związków azotu i fosforu [5]
Table 4. Disturbances with biogenic compounds removing
OBSERWOWANy 
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZyCZyNA, 
SPOSóB PRZECIWDZIAŁANIA

Wzrost zawartości 
azotanów w odpły-
wie, zwłaszcza przy 
niskich stężeniach i 
ładunkach w dopły-
wie

przyczyna: wzrost zawartości tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej na 
skutek mniejszego zapotrzebowania na tlen, co powoduje gorsze warunki 
denitryfikacji, gdyż zarówno osad powrotny jak i recyrkulacja NO3 wprowa-
dzają tlen do komory anoksycznej (niedotlenionej). Denitryfikacja jest utrud-
niona gdyż niskie jest stężenie BZT5 i OWO w dopływie 
przeciwdziałanie: regulować zawartość tlenu rozpuszczonego w komorze 
napowietrzania, zmniejszyć recyrkulację N03; zwiększyć czas przebywania w 
strefie anoksycznej, można przetrzymać osad w osadniku wstępnym, by 
zwiększyć BZT5 dopływu, można też wprowadzić okresowo osad wstępny 
do komory anoksycznej
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OBSERWOWANy 
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZyCZyNA, 
SPOSóB PRZECIWDZIAŁANIA

Osad pływający  
w osadniku wtórnym
(występuje rzadko 
gdyż flotacja osadu 
zachodzi przy  
stężeniu azotanów 
pow. 15 – 20 mg/l)

przyczyna: wzrost zawartości azotanów w odpływie i nie wystarczająca 
denitryfikacja
przeciwdziałanie: zwiększyć recyrkulację azotanów do komory anoksycznej. 
Zwiększyć dopływ węgla celem zwiększenia denitryfikacji, zmniejszyć czas 
przebywania osadu w osadniku wtórnym

W odpływie:
fosfor całkowity  
< 2 mg/l
azot amonowy  
< 2 mg/l
azotany < 7 mg/l

przyczyna: za niska recyrkulacja azotanów do komory anoksycznej, za ni-
skie stężenie łatwo przyswajalnego węgla w ściekach surowych
przeciwdziałanie: podnieść recyrkulację azotanów, sprawdzić stężenie tlenu 
rozpuszczonego w komorze atoksycznej – stężenie tlenu rozpuszczonego 
musi być niższe o 0,2 mg/l

W odpływie:
fosfor całkowity  
< 2 mg/l
azot amonowy  
> 5 mg/l
azotany < 5 mg/l
BZT5 < 25 mg O2/l

przyczyna: dobra obniżka BZT5 i Pc oznacza, że są dobre warunki anoksycz-
ne, ale może być za mało tlenu na pełniejszą nitryfikację
przeciwdziałanie: sprawdzić stężenie tlenu rozpuszczonego w komorze 
napowietrzania i zwiększyć do co najmniej 2 mg O2/l

Tabela 5. Wykaz awarii na oczyszczalni gminnej w Sieprawiu [5]
Table 5. The breakdown list in Sierpaw waste water treatment plant

LP AWARIA ROK DATA UWAGI
1 Krata gęsta schodkowa 2003 9.01. nie działa sterowanie elektryczne
2 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2003 11.01. zerwanie pasków klinowych
3 Komora denitryfikacji (beztlenowa) 1 2003 14.01 bardzo głośna praca wirownicy
4 Przepompownia ścieków surowych 2003 23.02 nie pracuje pompa mimo napływu 

ścieków
5 Zasilanie prądem elektrycznym 2003 9.04 nagłe wyłączenie
6 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2003 13.06 nie działa wentylator
7 Pompa mamutowa w osadniku wtór-

nym
2003 6.07 nie działa

8 Przepompownia ścieków surowych 2003 15.07 nie pracują pompy mimo napływu 
ścieków

9 Komora denitryfikacji (beztlenowa) 2 2003 28.07 nie pracuje wirownica
10 Przepompownia ścieków surowych 2003 3.09 niedrożny rurociąg tłoczny ścieków 

surowych
11 System alarmowy oczyszczalni 2003 29.10 niesprawny
12 Ścieki surowe napływające na 

oczyszczalnię
2003 2.12 napływ ścieków surowych o zapa-

chu zakwaszonych drożdży, kolor 
mleczny, pH~5,14

13 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2003 28.12 zerwanie pasków klinowych
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LP AWARIA ROK DATA UWAGI
14 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2004 15.01 wyciek oleju
15 Prasa taśmowa do odwadniania osa-

du ściekowego
2004 15.01 nieprawidłowa praca

16 Ogrzewanie pomieszczenia sterowni 2004 16.01 zepsuty grzejnik olejowy
17 Prasa taśmowa do odwadniania osa-

du ściekowego
2004 28.01 nie działa czujnik prowadzenia ta-

śmy
18 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2004 9.02 zerwanie pasków klinowych
19 Przepompownia ścieków surowych 2004 24.02 przerwany kabel elektryczny steru-

jący pływakiem w komorze ścieków 
surowych

20 Przepompownia ścieków surowych 2004 5.03 zablokowany wirnik pompy ścieków 
surowych

21 Ścieki surowe napływające na 
oczyszczalnię

2004 24.04 napływ ścieków surowych o zapachu 
zakwaszonego chleba i temp. ~25°C

22 Pompa mamutowa osadnika wstęp-
nego

2004 3.05 nie działa

23 Prasa taśmowa do odwadniania osa-
du ściekowego

2004 4.05 spadła taśma filtracyjna z bębna - 
nie działa czujnik (krańcówka)

24 Przepompownia ścieków surowych 2004 8.05 nie działa pompa ścieków surowych
25 System alarmowy oczyszczalni 2004 24.05 zepsuta centralka sieci

alarmowej
26 Reaktor biologiczny 2004 14.06 nie działa recyrkulacja zewnętrzna 

(przepływ między komorą nitryfikacj 
i, a osadnikiem wtórnym)

27 Komora denitryfikacji (beztlenowa) 2 2004 20.06 nie działa wirownica
28 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2004 16.07 zerwanie pasków klinowych
29 System alarmowy oczyszczalni 2004 20.07 uszkodzony panel sterowania
30 Stacja zlewcza ścieków dowożonych 2004 26.08 zepsuta sonda PH w stacji zlewczej 

ścieków dowożonych
31 Stacja zlewcza ścieków dowożonych 2004 11.11 nie działa ogrzewanie stacji zlew-

czej ścieków dowożonych
32 Zasilanie prądem elektrycznym 2004 19.11 brak zasilania elektrycznego
33 Stacja zlewcza ścieków dowożonych 2005 11.02 rozmrożony zawór wody w stacji 

zlewczej
34 Sprężarka powietrza (dmuchawa) 2005 22.02 zerwanie pasków klinowych
35 Komora ścieków surowych 2005 26.03 uszkodzony pływak
36 System wentylacji pomieszczenia 

oczyszczalni
2005 19.04 zepsuty wentylator

37 Przepompownia ścieków dowożonych 2005 20.04 nie działają pompy
38 Reaktor biologiczny 2005 2.05 uszkodzona ściana grodziową mię-

dzy komorą beztlenową a komorą 
osadu czynnego

39 Komora ścieków surowych 2005 9.07 zablokowany pływak
40 Przepompownia ścieków dowożonych 2005 17.07 nie działają pompy
41 Komora stabilizacji tlenowej osadu 2005 27.07 nie działa pompa wody nado sadowej
42 Przepompownia ścieków surowych 2005 27.07 przekroczony poziom maksymalny 

w komorze
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LP AWARIA ROK DATA UWAGI
43 Reaktor biologiczny 2005 23.08 nie działa przyrząd pomiarowy 

(tlen, pH, temp.)
44 Prasa taśmowa do odwadniania osa-

du ściekowego
2005 2.09 pompa ślimakowa podająca osad 

na prasę – wyciek oleju
45 Przepompownia ścieków dowożonych 2005 20.09 zatkany rurociąg tłoczny
46 Przepompownia ścieków surowych 2005 7.11 nie działa pompa
47 Stacja zlewcza ścieków dowożonych 2005 22.12 zepsuty kompresor
48 Przepompownia ścieków surowych 2005 29.12 przekroczony poziom ścieków  

w komorze
49 Zasilanie prądem elektrycznym 2006 8.06 nagłe wyłączenie
50 Zasilanie prądem elektrycznym 2006 14.07 nagłe wyłączenie
51 Prasa taśmowa do odwadniania osa-

du ściekowego
2006 28.08 nie działa sterownie

52 Ścieki surowe napływające na 
oczyszczalnię

2006 13.10 napływ ścieków przekraczających 
znacznie parametry ścieków bytowych

53 Zasilanie awaryjne oczyszczalni 2006 18.12 wyciek paliwa ze zbiornika agregatu 
prądotwórczego

54 Prasa taśmowa do odwadniania osa-
du ściekowego

2007 9.01 pęknięta rura doprowadzająca wo-
dę

55 Przepompownia ścieków surowych 2007 1.04 przekroczony poziom maksymalny 
w komorze

56 Przepompownia ścieków surowych 2007 20.05 zepsuty pływak w komorze
57 Prasa taśmowa do odwadniania osa-

du ściekowego
2007 22.05 spalony silnik kompresora do zasi-

lania pneumatyki
58 Zasilanie prądem elektrycznym 2007 13.06 nagłe wyłączenie
59 Prasa do odwadniania osadu ścieko-

wego
2007 6.07 nie działa mieszalnik roztworu po-

lielektrolitu do odwadniania osadu 
ściekowego

60 Przepompownia ścieków surowych 2007 7.08 zepsuta pompa
61 Prasa taśmowa do odwadniania osa-

du ściekowego
2007 23.08 nie działa siłownik pneumatyczny

62 System wentylacji pomieszczenia 
oczyszczalni

2007 13.09 zepsuty wentylator

63 Przepompownia ścieków dowożo-
nych

2007 28.09 nie działają pompy

64 Prasa taśmowa do odwadniania osa-
du ściekowego

2007 17.10 zepsuty czujnik przesuwu taśmy

65 System alarmowy 2007 25.10 nie koduje się
66 Wirownica w komorze beztlenowej 2007 12.12 nie pracuje

PODSUMOWANIE

W referacie zaprezentowano zakłócenia procesu technologicznego oczyszcza-
nia ścieków bytowo-gospodarczych i sposoby im przeciwdziałania, na przykładzie 
niewielkiej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wykorzystującej proces osadu 
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czynnego, posiadającej również ciąg przeróbki osadu. Te zakłócenia – powstawanie 
piany w komorze osadu czynnego, puchnięcie osadu w osadniku wtórnym oraz za-
kłócenia w usuwaniu związków azotu i fosforu można uznać za typowe zjawiska 
technologiczne, charakterystyczne również dla innych tego rodzaju oczyszczalni. 
Natomiast zestawienie awarii z kilku lat, które pojawiły się w scharakteryzowanej 
oczyszczalni (średnio 13 w roku) wskazują, że główną ich przyczyną był brak zasila-
nia energią elektryczną, uszkodzenia niektórych elementów wyposażenia urządzeń, 
natomiast rzadziej przyczyny o charakterze technologicznym np. napływ zakwaszo-
nych ścieków surowych. Może to być spowodowane dowożonymi do punktu zlewne-
go już zagniłymi ściekami. Reasumując, działanie scharakteryzowanej oczyszczalni 
ścieków należy ocenić jako właściwe.
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fAiLUre freqUeNcY fOr A SMALL WAter treAtMeNt pLANt

Summary. This paper presents failure frequency for the equipment at a water treatment plant in 
Siepraw near Kraków from 2003 to 2007, as an example of a small water treatment plant. It focuses 
on the phenomenon of foam-forming in the activated sludge tank, sludge bulking in the secondary 
settlement tank and disturbed processes of nitric and phosphoric compounds removal. It contains  
a listing of equipment malfunctions in the plant, which have occurred despite professional and thor-
ough maintenance, performed according to the available maintenance and operation instructions 
and manuals.
Keywords: water treatment plant, activated sludge, failure frequency. 




