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Jan Siuta

NATLENIANIE W OCHRONIE I UŻYTKOWANIU ŚRODOWISKA
– PANORAMA ZAGADNIEŃ

Tlen jest głównym składnikiem wszystkich elementów środowiska. Procesy utleniania i odtleniania (oksydoredukcyjne) składników (związków chemicznych) organicznych i mineralnych warunkują życie biologiczne wszystkich organizmów oraz
stanowią o charakterze i dynamice chemicznej transformacji biomasy i substancji
(składników) mineralnych.
Biochemiczna mineralizacja materii organicznej w środowisku naturalnym (wodnym, glebowym, gruntowo-wodnym) polega na jej utlenianiu do postaci przyswajalnych przez rośliny i mikroorganizmy. Stanowi więc o krążeniu składników pokarmowych w ekosystemach lądowych i wodnych. Niedostatek tlenu w środowisku, powodowany przez nadmierną obecność biologicznieczynnej substancji organicznej, utrudnia
nie tylko mineralizację substancji organicznej, ale także ogranicza lub uniemożliwia
życie organizmów tlenowych. W warunkach niedoboru tlenu zachodzi beztlenowa
przemiana substancji organicznej i mineralnej, a jej produktami są związki szkodliwe
(w tym toksyczne) dla organizmów tlenowych środowiska wodnego i glebowego. Procesy beztlenowe (gnilne) są bardzo intensywne:
 w ściekach obfitujących w substancje organiczne pochodzenia biologicznego,
 w osadach z biologicznego oczyszczania ścieków,
 w gnojowicy i gnojówce,
 w mokrych skupiskach biodegradowalnej masy roślinnej, w tym na składowiskach
odpadów komunalnych,
 w skupiskach materii zwierzęcej,
 w osadach dennych zbiorników wodnych – obfitujących w substancje organiczną,
 w pryzmach obornika,
 w glebie nasyconej wodą oraz w wodzie gruntowej zawierającej biodegradowalne
składniki organiczne, w tym ropopochodne zanieczyszczenia.
Ostry niedobór tlenu występuje też okresowo:
 w zanieczyszczonych (eutroficznych) wodach powierzchniowych,
 w stawach rybnych o intensywnej produkcji,
 w glebach okresowo podtapianych i zatapianych wodą,
 w wierzchniej (ornej) warstwie gleby z nadmierna dawką obornika (innej masy roślinnej) lub gnojowicy.
Redukcja związków żelaza trójwartościowego do dwuwartościowego przejawia się
w postaci tak zwanego oglejenia barwy zielonej, niebieskiej lub jasnoszarej, zależnie
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od odczynu środowiska; wskutek ponownego utlenienia żelaza powstają rdzawe plamy
wodorotlenku żelaza [7, 8, 9, 10, 14].
Powodzie katastrofalne zatapiają glebę na rozległym terenie. Wtedy woda nasyca
wierzchnia warstwę ziemi oraz izoluję ją od atmosfery. Pamiętna powódź w roku 1997
[12] wystąpiła w czasie upalnego lata. Sprzyjała więc intensywnym procesom beztlenowym w próchnicznej warstwie gleby ze względu na wysoką temperaturę i zatopienie
obfitych mas roślinnych. Długotrwałe zawodnienie gleby obfitującej w biologicznie
czynną substancję organiczną spowodowało szybko całkowite zużycie tlenu dostępnego (w tym zawartego w związkach mineralnych). W wyniku tego powstały różnorodne
związki toksyczne dla roślin. Przywrócenie przedpowodziowego stanu gleby następowało sukcesywnie w miarę ponownego jej natleniania oraz zasiedlania jej przez organizmy tlenowe. Techniczne wspomaganie ustępowania przyczyny (zawodnienia) degradacji i ponownego natlenienia środowiska było niezbędne [11, 12].
Pod pojęciem natleniania w ochronie i użytkowaniu środowiska rozumie się
głównie:
 wprowadzanie tlenu (atmosferycznego, czystego) do określonych elementów środowiska (wody powierzchniowe, gleby, wody gruntowe) w celu przywrócenia lub
nadania mu pożądanego stanu ekologicznego [2, 3, 5, 21],
 wprowadzanie tlenu (atmosferycznego, czystego) lub substancji (składników) utleniających (utleniaczy) do ścieków w procesie ich oczyszczania [3, 17, 20],
 wprowadzanie tlenu (atmosferycznego, czystego) lub substancji (składników) utleniających (utleniaczy) do mas organicznych (osady ściekowe, fitomasa) w celu biochemicznego przekształcenia (częściowej mineralizacji i humifikacji) ich właściwości [1, 3, 17, 19, 20], w tym uzdatnienia do postaci nawozu organicznego,
 stosowanie tlenu w biologicznym unieszkodliwianiu odorów [18].
Kompostowanie to najstarszy sposób tlenowego przekształcania (w tym unieszkodliwiania) biomasy w nawóz organiczny o wszechstronnym użytkowaniu [1, 15, 19].
Natlenianie ścieków oczyszczonych ma ogromne znaczenie w technologiach ochrony i odzyskiwania zasobów wodnych oraz w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
Postęp wiedzy i technologii w tym zakresie jest bardzo duży i dynamiczny.
W natlenianiu środowiska glebowego i gruntowo-wodnego wyróżnia się:
Technologie tradycyjne polegające na regulowaniu (meliorowaniu) stosunków
powietrzno-wodnych. Wiadomo, że okresowo nadmierne nasycenie wodą wierzchniej warstwy ziemi utrudnia lub uniemożliwia wymianę fazy gazowej między glebą
i atmosferą. Wiadomo też, że to nie nadmiar wody w glebie szkodzi bezpośrednio
roślinom lecz brak tlenu dla korzeni roślin i pozostałych organizmów glebowych.
Zadaniem melioracji wodnej jest więc zapewnienie dostępu tlenu atmosferycznego
w glebie [6, 10, 14].
Powszechnie stosowany drenaż ma tą zaletę, że ułatwia przesiąkanie wody. Nie
mniej ważny jest drenażowy odpływ powietrza glebowego do atmosfery, przez co woda
wsiąkająca do gleby nie musi pokonywać oporu sprężanego powietrza. Ten aspekt,
chociaż rozpoznany i opisany już wcześniej 11, 12, 16] jest mało doceniany (a nawet
nieznany) przez wielu specjalistów od melioracji wodnych.
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Technologie bezpośredniego natleniania środowiska glebowego i gruntowowodnego stosuje się głownie w rekultywacji gleb (gruntów) i wód gruntowych zdegradowanych (zanieczyszczonych) przez biodegradowalne substancje organiczne, w tym
głównie przez ropę naftową oraz jej pochodne [4, 5, 13].
Ziemia zanieczyszczona ropopochodnymi substancjami może być oczyszczona
bezpośrednio w terenie (in situ) oraz w odpowiednich urządzeniach – pozwalających
na optymalizację parametrów (temperatury, natleniania, wilgotności, składników pokarmowych) biodegradacji. Sprawny system natleniania masy ziemnej warunkuje wtedy efektywność procesu biodegradacji zanieczyszczeń.
Tlenowa biodegradacja substancji organicznych ma coraz większe zastosowanie w unieszkodliwianiu i użytkowaniu odpadów organicznych. Intensywne kompostowanie odpadów organicznych zużywa bardzo duże ilości tlenu, który powinien być
dostarczany w odpowiednich ilościach równomiernie do całej materii kompostowanej.
Stosuje się coraz sprawniejsze systemy napowietrzania kompostowanej masy w bioreaktorach, a także wydajne urządzenia do napowietrzania pryzm kompostowych [1].
Biologiczna rekultywacja zanieczyszczonych zbiorników i cieków wód powierzchniowych to ogromne zagadnienie ekologiczne i gospodarcze. Niedostatek tlenu jest przyczyną i skutkiem degradacji ekosystemów wodnych. Rekultywacyjne natlenianie zdegradowanych ekosystemów wodnych jest więc konieczne [2, 21]. Tak jak
każda techniczna ingerencja w środowisku, sposób natleniania ekosystemu wodnego
powinien być dostosowany do jego natury i funkcji gospodarczej. Wynika stąd potrzeba opracowywania i stosowania odpowiednich technik natleniania oraz monitorowania
następstw. Postęp w tym zakresie jest duży, bo też ekologiczne i gospodarcze znaczenie
zasobów wodnych jest ogromne.
Szeroko rozumiana higienizacja środowiska bytowania ludzi i zwierząt byłaby
niemożliwa bez różnorodnych sposobów jego natleniania. Wiedza i postęp w tym zakresie są już bardzo duże, ale dokonują się one głównie w nurtach poszczególnych
dziedzin (działalności) bez oczekiwanej (niezbędnej) wymiany osiągnięć na potrzeby
rozwoju cywilizacji.
Przeglądu stanu wiedzy i stosowania nowoczesnych technologii natleniania w
ochronie i użytkowaniu środowiska dokonano wstępnie na konferencji PTIE 30.06
i 01.07.2005 r. w Ciechocinku.
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Streszczenie
Dokonano przeglądu zastosowań tlenu i substancji utleniających w celu:
1) odnowy biologicznej (rekultywacji) ekosystemów wodnych i glebowych lub nadania im korzystniejszego stanu ekologicznego,
2) biologicznego oczyszczania ścieków,
3) unieszkodliwiania biodegradowalnych odpadów i odorów,
4) biochemicznego przetwarzania opadów organicznych do postaci użytecznej, w tym głównie produkcji kompostu (nawozu organicznego).
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, tlen, ścieki, odpady, gleby, ekosystemy wodne.
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OXYGENATION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT – SURVEY OF PROBLEMS

Abstract
A review is made of applications of oxygen and oxygenating substances to the end of:
1) Biological renewal (reclamation) of aquatic and terrestrial ecosystems or improvement of their
ecological status,
2) Biological treatment of wastewater,
3) Neutralization of biodegradable waste and odours,
4) Biochemical processing of organic waste in order to obtain useful products including mainly compost (organic fertilizer) production.
Key words: environmental protection, oxygen, wastewater, waste, soils, aquatic ecosystems

Jan Siuta
Instytut Ochrony Środowiska
00–548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D

11

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 14

Zbigniew Heidrich, Andrzej Witkowski

WYBÓR SYSTEMU NAPOWIETRZANIA W PROCESIE
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW METODĄ OSADU CZYNNEGO

Wprowadzenie
Napowietrzanie w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego jest bardzo istotne w procesie nitryfikacji oraz częściowo usuwania związków węgla organicznego. Wyboru można dokonać pomiędzy urządzeniami do napowietrzania powierzchniowego oraz urządzeniami do napowietrzania sprężonym powietrzem, a niekiedy urządzeniami do wprowadzania czystego tlenu. Decyzja o zastosowaniu takiego czy innego
rozwiązania systemu napowietrzania powinna być podjęta na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej obejmującej nie tylko niezbędnie nakłady inwestycyjne ale również koszty zużycia energii elektrycznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
rozważania odniesione do reaktorów typu CARROUSEL, w których możliwa jest realizacja procesów zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Przyjęto, że reaktory będą obsługiwać 5000–50000 mieszkańców a ilość ścieków będzie związana z jednostkową ich ilością wynoszącą qdśr = 0,15 m3/M·d oraz qhmax = 0,0125 m3/
M×h. Wynika z tego, że średnia dobowa ilość oczyszczonych ścieków wyniesie od 750
m3/d do 7500 m3/d. Każdemu mieszkańcowi została przypisana jednostkowa ilość zanieczyszczeń: BZT5 = 60 g/M•d, ChZT = 120 g/M•d, zawiesiny ogólne = 70 g/M•d,
azot ogólny = 12 g/M•d oraz fosfor ogólny = 2,5 g/M•d. Przyjęto przy tym, że ścieki
oczyszczone będą się charakteryzować następującymi stężeniami zanieczyszczeń: BZT5
Ł 15 g/m3, ChZT Ł 75 g/m3, zawiesiny ogólne Ł 35 g/m3, azot ogólny Ł 15 g/m3 oraz
fosfor ogólny Ł 2 g/m3. Reaktory rozwiązano jako dwukanałowe (z 2 aeratorami powierzchniowymi) dla RLM = 5000–20000, jako czterokanałowe (z trzema aeratorami)
dla RLM = 30000 oraz jako 6-kanałowe dla RLM = 4000–50000. Przeprowadzone
obliczenia wielkości reaktorów wykazały, że przy obciążeniu osadu czynnego A’ =
0,15 kg BZT5/kg s.m.·d oraz stężeniu osadu Z = 4 kg s.m./m3 ich pojemność odpowiada
podwojonej średniej dobowej ilości ścieków a zatem wynosi 1500–15000 m3.
Analizie poddano dwa systemy, a mianowicie napowietrzanie aeratorami powierzchniowymi typu O2 max oraz sprężonym powietrzem z zastosowaniem albo płyt napowietrzających albo też dyfuzorów.

System napowietrzania powierzchniowego
W tym systemie dla potrzeb napowietrzania i mieszania zastosowano urządzenia,
których charakterystykę przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka urządzeń zastosowanych w systemie napowietrzania powierzchniowego
Liczba
mieszkańców
5000
7500
10000
15000
20000
30000
40000
50000

Typ
aeratora
Q2max
Q2max
Q2max
Q2max
Q2max
Q2max
Q2max
Q2max

Liczba
aeratorów

zainstalowana

pobierana

Moc
właściwa,
W/m 3

2
2
2
2
2
3
5
5

2 x 18,5
2 x 30
2 x 37
2 x 55
2 x 75
3 x 75
5 x 55
5 x 75

2 x 13,5
2 x 24
2 x 32
2 x 49
2 x 65
3 x 65
5 x 49
5 x 65

18,0
21,3
21,3
21,8
21,7
21,7
20,4
21,7

– 170
– 190
– 220
– 240
– 260
– 260
– 240
– 260

Moc, kW

Przy ocenie nakładów inwestycyjnych ponoszonych przy realizacji systemu napowietrzania powierzchniowego uwzględniono takie elementy jak: aeratory powierzchniowe, przykrycia żelbetowe oraz falowniki (po jednym przy RLM = 5000–30000 oraz
po dwa przy RLM = 40000–50000). Łączne nakłady inwestycyjne posłużyły do wyznaczenia wskaźników kapitałochłonności odniesionych do jednego mieszkańca (w zł/m)
oraz w odniesieniu do ilości oczyszczanych ścieków (w zł/m3/d). Wyniki obliczeń zestawiono poniżej
RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

iM [zł/M]

25,4

20,1

17,5

16,6

14,2

10,5

13,9

13,2

169

134

117

111

94,6

69,7

92,8

88

3

iQ [zł/m /d]

Analizując powyższe dane daje się zauważyć spadek wartości wskaźników kapitałochłonności do RLM = 30000 oraz niewielki wzrost tej wielkości oczyszczalni ścieków.
Do wyznaczania wskaźników kapitałochłonności można się posłużyć następującymi przybliżonymi wzorami:
iM = – 5,09 ln RLM + 30,8
iQ = 33,9 ln Q + 375,1
Przy ocenie zużycia i kosztów zużycia energii elektrycznej uwzględniono pracę
aeratorów 16 h/d a pracę mieszadeł 8 h/d, odpowiednio do realizacji procesu nitryfikacji i denitryfikacji. Dobowe zużycie energii elektrycznej zestawiono poniżej
RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

kWh/d

451

787

1043

1606

2118

3158

3997

5277

Na podstawie powyższych danych określono jednostkowe zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do jednego mieszkańca (ZeM w Wh//M×d) oraz w odniesieniu
do ilości ścieków (ZeQ w kWh/m3). Wartości tych wskaźników zestawiono poniżej
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RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

ZeM

90,2

105

104,3

107

106

105,3

99,9

105,5

ZeQ

0,602

0,700

0,695

0,714

0,706

0,702

0,666

0,703

Orientacyjnie wskaźniki zużycia energii elektrycznej można określić z wzorów:
ZeM = – 0,0508 RLM + 105,97 [Wh/M•d]
ZeQ = – 2 · 10-6 × Q + 0,7065 [kWh/m3]
Wobec bardzo małej zmienności badanych wskaźników można przyjąć następujące uśrednione ich wartości:
ZeM = 103 Wh/M • d
ZeQ = 0,69 kWh/m3

System napowietrzania sprężonym powietrzem
Dla analizy ekonomicznej systemu napowietrzania sprężonym powietrzem wybrano płyty napowietrzające charakteryzujące się współczynnikiem wykorzystania tlenu
k = 20 g O2/m3 (głębokości) oraz dyfuzory o współczynniku wykorzystania tlenu k =
15 g O2/m3 • m (głębokości).
Oceniając niezbędne nakłady inwestycyjne uwzględniono następujące elementy
systemu: płyty napowietrzające lub dyfuzory wraz z systemem przewodów rozprowadzających powietrze w obrębie reaktora, dmuchawy z obudowa dźwiękochłonną, budynek dmuchaw wraz z niezbędnym uzbrojeniem wewnętrznym, rurociągi wraz z przepustnicami doprowadzające sprężone powietrze do skraju reaktora oraz falownika.
Podobnie jak w systemie napowietrzania powierzchniowego przyjęto, że system
napowietrzania będzie pracował 16 h/d a w pozostałej części doby będą funkcjonowały
mieszadła.
Obliczone nakłady inwestycyjne posłużyły do określenia wskaźników kapitałochłonności odniesionych do 1 mieszkańca (iM w zł/M) oraz do ilości ścieków (iQ w zł/m3/d).
Wyniki oznaczeń zestawiono poniżej.
A. Napowietrzanie płytami
RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

iM

47,7

37,7

35,7

27,7

24,9

23,0

20,7

18,1

iQ

318

251

238

185

166

153

138

121

Przybliżone wzory:
iM = 85,6 · M- 0,398 [zł/M]
iQ = 4313 × Q - 0,4004 [zł/m3/d]
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B. Napowietrzanie dyfuzorami
RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

iM

55,3

49,4

39,9

33,5

30,5

26,8

24,6

23,1

iQ

368

329

266

222

203

179

164

154

Przybliżone wzory:
iM = 101,4 · M- 0,3886 [zł/M]
iQ = 4724 × Q - 0,3883 [zł/m3/d]
Jak z powyższego wynika wskaźniki kapitałochłonności wykazują charakter degresyjny w miarę wzrostu wielkości oczyszczalni ścieków.
Dla lepszego zilustrowania wysokości nakładów inwestycyjnych w tabeli 2 zestawiono ich strukturę dla systemu z napowietrzaniem płytami. Analizując te dane widać,
że największy udział w realizacji systemu napowietrzania mają dmuchawy wraz z budynkiem i płyty napowietrzające – w przypadku większych oczyszczalni ścieków.
Tabela 2. Struktura nakładów inwestycyjnych przy zastosowaniu systemu napowietrzania płytami
Struktura nakładów inwestycyjnych, %

RLM
5000
7500
10000
15000
20000
30000
40000
50000

dmuchawy

płyty

rurociągi

przepustnice

budynek

falownik

28,3
27,6
31,5
30,6
29,5
28,4
30,8
30,5

11,7
14,7
13,6
17,5
19,5
21,1
23,5
26,8

6,3
8,0
6,5
9,8
11,2
13,0
13,9
13,5

1,2
1,9
1,5
1,4
2,1
3,3
3,1
2,8

49,6
45,3
44,1
37,9
38,9
31,4
26,0
24,0

2,4
2,5
2,8
2,8
3,8
2,8
2,7
2,4

Przy ocenie zużycia energii elektrycznej uwzględniono dmuchawy jako źródło sprężonego powietrza, mieszadła oraz konieczność ogrzania budynku dmuchaw przez 100
dni w roku z zachowaniem wskaźnika mocy 30 W/m3.
Dane dotyczące dobowego zużycia energii elektrycznej (ZQ w kWh/d) oraz jednostkowego zużycia tego medium w odniesieniu do 1 mieszkańca (ZeM w Wh/M •d)
oraz ilości ścieków (ZeQ w kWh/m3) zestawiono poniżej.
A. Napowietrzanie płytami
RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

Ze

403

548

716

1072

1343

1948

2694

3050

ZeM

80,6

73,1

71,6

71,4

67,2

64,9

67,3

61,0

ZeQ

0,537

0,487

0,478

0,476

0,448

0,433

0,449

0,407
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Przybliżone wzory:
ZeM = 91,2 · M- 0,0965 [Wh/M·d]
ZeQ = 0,98 × Q - 0,096 [kWh/m3]
B. Napowietrzanie dyfuzorami
RLM

5000

7500

10000

15000

20000

30000

40000

50000

Ze

488

723

883

1330

1749

2556

3144

3825

ZeM

97,6

96,4

88,4

88,6

87,4

85,2

78,7

76,6

ZeQ

0,651

0,643

0,589

0,591

0,583

0,568

0,524

0,510

Przybliżone wzory:
ZeM = 115,5 · M- 0,0997 [Wh/M·d]
ZeQ = 1,276 × Q - 0,1004 [kWh/m3]
Z powyższych zestawień i wzorów wynika, że jednostkowe zużycie energii elektrycznej maleje wraz ze wzrostem wielkości oczyszczalni ścieków.

Porównanie systemów napowietrzania
Przeprowadzona analiza porównawcza systemu napowietrzania powierzchniowego i systemu napowietrzania sprężonym powietrzem daje podstawę do sformułowania
następujących wniosków:
 jednostkowe koszty realizacji systemu napowietrzania sprężonym powietrzem; przykładowo można podać, że przy RLM = 1000 system napowietrzania powierzchniowego charakteryzuje wskaźnik 17,5 zł/M a przy systemie napowietrzania sprężonym powietrzem wynosi on 35–40 zł/M,
 jednostkowe zużycie energii elektrycznej przy zastosowaniu napowietrzania sprężonym powietrzem jest istotnie niższe niż przy napowietrzaniu powierzchniowym;
przykładowo dla RLM = 10000 (Qdśr = 1500 m3/d) jednostkowe zużycie energii
elektrycznej wynosi 0,48–0,59 kWh/m3 przy napowietrzaniu sprężonym powietrzem
oraz 0,7 kWh/m3 przy napowietrzaniu powierzchniowym.

Zbigniew Heidrich, Andrzej Witkowski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
00–653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
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Chris D. Thomas, Peter A. Barratt, Robert B. Holmes

SYSTEMY OXY-DEP® VSA – NOWE, REWOLUCYJNE
PODEJŚCIE DO KWESTII NAPOWIETRZANIA
W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Napowietrzanie w procesie oczyszczania ścieków
W dziedzinie oczyszczania ścieków napowietrzanie oznacza celowe doprowadzanie powietrza do ścieków w celu rozpuszczenia tlenu. Napowietrzanie stanowi niezmiernie ważny proces w każdej oczyszczalni ścieków działającej w systemie aerobowym. Tego rodzaju instalacje mogą występować w postaci celowo zbudowanych biologicznych oczyszczalni ścieków lub po prostu zbiorników czy też kanałów ściekowych,
które wymagają regularnego rozpuszczania tlenu w celu zapobieżenia wytwarzaniu siarkowodoru. Napowietrzanie sprowadza się do czysto chemicznego procesu utleniania.
We wszystkich wymienionych przypadkach napowietrzanie w celu dostarczenia właściwej ilości tlenu do fazy wodnej stało się akceptowaną normą. Tlenu, którego źródłem jest oczywiście powietrze atmosferyczne.
Wybór urządzeń do napowietrzania spośród propozycji dostępnych obecnie na rynku nie jest sprawą łatwą, biorąc pod uwagę bogactwo oferty. Jednakże od wielu lat
utarło się, że istnieją trzy dominujące sposoby napowietrzania używane najczęściej zarówno podczas uzdatniania ścieków komunalnych jak i przemysłowych. A są to:
 podpowierzchniowe rozpraszanie pęcherzyków powietrza za pośrednictwem porowatego materiału filtracyjnego przy użyciu dmuchaw napowietrzających,
 napowietrzanie strumieniowe za pomocą pomp strumieniowych oraz zwężek typu
Venturi,
 aeratory powierzchniowe, używające obracających się łopat lub szczotek na linii
styku wody i powietrza.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zarówno urządzenia działające już w istniejących stacjach oczyszczania ścieków jak i nowy sprzęt dostępny u dostawców będzie
należeć do którejś z trzech wyżej wymienionych kategorii. Przyczyna jest prosta: we
wszystkich przypadkach cel pozostaje ten sam: rozpuścić w ściekach tyle tlenu, ile
tylko się da, przy jednoczesnym wydatkowaniu najmniejszej ilości energii w celu zachowania stałego wysokiego poziomu tlenu rozpuszczonego DO (Dissolved Oxygen)
w wodzie.
Najtrudniejszą do pokonania trudnością podczas prób rozpuszczania tlenu pozyskiwanego z powietrza w ściekach przy temperaturze i ciśnieniu równym lub bliskim
wartościom panującym w otoczeniu stanowi niskie stężenie (ciśnienie cząstkowe) tlenu w powietrzu [1]. Duża część energii zużywanej podczas procesu napowietrzania
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przypada na wprowadzenie tlenu do wody, ale również azot i inne gazy obecne w powietrzu zmniejszają rozpuszczanie się tlenu w wodzie. Częściowo właśnie dlatego mówi
się, że proces napowietrzania nie jest efektywny pod względem ilości rozpuszczonego
tlenu i szybkości jego rozpuszczania, co ogranicza możliwości przepompowywania
tlenu zawartego w powietrzu do fazy wodnej.
Pozostałe czynniki obniżające tempo rozpuszczania tlenu w wodzie to:
 podwyższona temperatura powietrza i wody,
 nadmierne zużycie urządzeń napowietrzających [4],
 niski współczynnik porównawczy a (określany jako ilość tlenu rozpuszczonego w
ściekach w porównaniu z wodą czystą).
Co więc można zrobić, gdy system napowietrzania osiągnie swoją naturalną granicę wydajności?

Tlen dodatkowy
Przez wiele lat tlen o wysokiej czystości uważano za doskonale uzupełnienie w
przypadku oczyszczalni ścieków mających kłopoty z niewystarczającą wydajnością
systemów napowietrzających. Dziś liczne instalacje biologiczne z powodzeniem używają tlenu dodatkowego pochodzącego ze zbiorników z ciekłym tlenem umieszczanych na terenie oczyszczalni, z których gaz trafia do instalacji napowietrzającej za pomocą odpowiednich urządzeń do jego przesyłania i rozpuszczania [1].
Sam pomysł produkowania tlenu na terenie oczyszczalni w celu wykorzystania go
do napowietrzania zbiorników uzdatniania biologicznego nie jest niczym nowym. Istnieją ogromne instalacje, w których do tych celów od dawna i ze znacznym powodzeniem używa się generatorów opartych na adsorpcji zmiennociśnieniowej (tzw. PSA –
Pressure Swing Adsorption), zmiennopróżniowej (VSA – Vacuum Swing Adsorption),
a nawet kriogenicznych instalacji do separacji składników powietrza (ASU – Air Separation Units). Jednak ich zastosowanie jest możliwe jedynie w większych instalacjach
(zapotrzebowanie na tlen na poziomie >10 ton dziennie), w których istnieją ściśle określone wymagania procesowe odnośnie dostaw tlenu. W przypadku wielkich oczyszczalni przemysłowych zastosowanie tego rodzaju systemów nie zależy bowiem tak bardzo od opłacalności całego procesu jak od jego niezawodności i pewności działania.
Czy jednak istnieje sposób uzyskania korzyści związanych ze stosowaniem tlenu
dodatkowego przy jednoczesnym zachowaniu kosztów ponoszonych przy zwykłym
napowietrzaniu atmosferycznym zarówno w mniejszych oczyszczalniach komunalnych
oraz przemysłowych jak i w instalacjach działających na wielką skalę? Odpowiedź
kryje się w znalezieniu sprytnego połączenia nowej technologii adsorpcji zmiennopróżniowej opartej na pojedynczym złożu filtracyjnym z oszczędnymi urządzeniami
mieszającymi, które zajęłyby się jednocześnie mieszaniem wody i rozpuszczaniem tlenu. Rozwiązanie to dotyczy jednak przedsięwzięć na mniejszą skalę (możliwość otrzymania 200–900 kg tlenu dziennie w każdym urządzeniu). Nowa instalacja bazująca na
właśnie takim połączeniu to system OXY-DEP® VSA firmy Air Products.
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Adsorpcja zmiennopróżniowa (VSA) – podstawy działania
Serce technologii VSA stanowią stałe cząstki granulatu o nazwie zeolit (zeolite),
znane również jako tzw. sito cząsteczkowe (molecular sieve). Zeolit stosowany w
złożach systemów typu VSA występuje w postaci niewielkich granulek glinki (zwykle o średnicy od 0,5 do 2 mm). Dostępne są różne typy granulatu, ale wszystkie one
charakteryzują się niezmiernie ważną cechą: potrafią „inteligentnie” pochłaniać jeden lub kilka wybranych gazów. W przypadku technologii tlenowej typu VSA stosowana postać zeolitu pochłania wyłącznie azot z powietrza dostarczanego do instalacji napowietrzającej.
Ilość azotu, jaką zeolit będzie w stanie pochłonąć, zależy od ciśnienia gazu. Im
wyższe ciśnienie, tym więcej azotu ulegnie adsorpcji. Rysunek 1 pokazuje krzywą adsorpcji w zależności od ciśnienia charakterystyczną dla tej postaci zeolitu.

Rys. 1. Krzywa adsorpcji charakterystyczna dla zeolitowego sita cząsteczkowego przeznaczonego
do oddzielania tlenu z powietrza

Podczas pracy ciśnienie w systemie VSA na przemian podnosi się i spada, co ma
ścisły związek z ilością azotu, jaką w danym momencie pochłonie złoże zeolitowe.
Powietrze trafia do instalacji pod wyższym ciśnieniem tak, aby możliwe było pochłonięcie maksymalnej ilości azotu, a co za tym idzie, przepompowanie dalej produktu w
postaci tlenu o wysokiej czystości. Następnie ciśnienie ulega obniżeniu, a zeolit zatrzymuje jedynie minimalną ilość azotu, zaś gaz który uległ desorpcji, można teraz wypłukać, co zapewnia właściwe oczyszczenie pokładu zeolitu i przygotowanie go do następnego cyklu filtracyjnego.

S3 VSA firmy Air Products
Rodzina systemów Micro S3 VSA firmy Air Products została zaprojektowana w
sposób zapewniający prostotę obsługi, łatwość utrzymania oraz minimalne koszty kapitałowe. W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów opartych na technologii VSA,
wyposażonych w 2 a niekiedy nawet 3 złoża zeolitowe, system S3 posiada jedno złoże
filtracyjne, pojedynczą dmuchawę oraz jeden zawór automatyczny. Ponadto właśnie
zawór i dmuchawa stanowią jedyne części ruchome w obrębie całej instalacji.
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Podstawową zasadę działania systemu VSA pomoże wyjaśnić rysunek 2.

Rys. 2. Unikalna technologia firmy Air Products: system S3 VSA wyposażony w pojedyncze złoże,
jedną dmuchawę napowietrzającą oraz pojedynczy zawór czterodrogowy.

Dmuchawa napowietrzająca wdmuchuje strumień powietrza do instalacji poprzez
moduł filtra/tłumika oraz zawór czterodrogowy. Po przejściu przez promiennik chłodzący (niewidoczny na rysunku), powietrze zostaje przekierowane przez zawór do zbiornika ze złożem.
Powietrze wpływa do złoża w zbiorniku i lekko podwyższa jego ciśnienie. Azot
ulega adsorpcji, pozostawiając powietrze bogate w tlen (ze śladowymi ilościami argonu i niepochłoniętego azotu), które trafia następnie do zbiornika buforowego.
Po upływie wcześniej zadanego czasu , zawór czterodrogowy zaczyna obracać się
tak, że dotychczasowa dmuchawa działa teraz w charakterze pompy próżniowej, która
odsysa gaz ze złoża. W wyniku odessania w zbiorniku ze złożem powstaje próżnia,
która powoduje, że większość azotu ulega desorpcji z sita cząsteczkowego.
W momencie osiągnięcia wystarczającej próżni zawór kontrolny CV1 (widoczny
na rys. 2) otwiera się, pozwalając wpłynąć strumieniowi tlenu ze zbiornika buforowego
z powrotem do złoża w celu „wypłukania” resztek azotu. Następnie złoże ulega regeneracji, a cały cykl powtarza się od początku.

Inne technologie produkcji tlenu
Tlen można otrzymywać nie tylko w technologii VSA z pojedynczym złożem. Najpopularniejszym obecnie używanym systemem jest adsorpcja zmiennociśnieniowa
(PSA). Zasady działania tej technologii nie odbiegają zbytnio od wyżej opisanych. Złoże zeolitowe również podlega wahaniom ciśnienia, lecz w tym przypadku wahania
występują pomiędzy wartościami wysokimi (zwykle około 8 bar) a ciśnieniem atmosferycznym. Ponadto w większości przypadków przy technologii PSA stosuje się dwa
złoża zeolitowe.
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Rysunek 3 pokazuje typową konstrukcję systemu opartego na technologii PSA.

Rys. 3. Typowa konfiguracja procesu tlenowego opartego na technologii PSA.

Dwa czynniki, na które warto zwrócić uwagę, to zwiększony stopień skomplikowania instalacji oraz konieczność ciągłego dostarczania sprężonego powietrza.
Sekwencja działania systemu rozpoczyna się w momencie zwiększenia ciśnienia
jednego ze złóż w wyniku przepuszczenia przez nie strumienia powietrza pod ciśnieniem np. 8 bar. Na tym etapie azot ulega pochłonięciu, zaś czysty tlen zostaje wpompowany do zbiornika buforowego. W momencie nasycenia pierwszego złoża, strumień
sprężonego powietrza zostaje skierowany na drugi pokład zeolitu. W międzyczasie pierwsze złoże zostaje odpowietrzone do atmosfery, co powoduje spadek ciśnienia, a co za
tym idzie, desorpcję i uwolnienie bogatego w azot gazu wtórnego.
Główną wadę technologii PSA stanowi zarówno konieczność ciągłego dostarczania strumienia czystego sprężonego powietrza jak i wysoki pobór energii. Aby uniknąć
skraplania się powietrza w fazie sprężania, musi ono być całkowicie suche. Nawet najmniejsza ilość wydzielanej wody grozi bowiem zanieczyszczeniem złoża oraz prawdopodobnie pojawieniem się korozji wewnątrz instalacji.
Znaczne zapotrzebowanie na energię, które cechuje systemy oparte na technologii
PSA, wynika z faktu że tlen zostaje odzyskany z powietrza wlotowego i zamieniony w
strumień gazu napowietrzającego. Zarówno dla systemów VSA i PSA mechanizm ten
charakteryzuje się wydajnością na poziomie około 50%, co oznacza, że w obu przypadkach do złoża zeolitowego trafia cały azot oraz połowa tlenu (co daje razem około 90%
powietrza wlotowego), aby następnie ulec odpowietrzeniu do atmosfery. W wyniku
takiego działania zachodzi główna strata energii w systemie, potrzebna na obróbkę
90% dostarczanego powietrza. Jasno więc widać, że jeżeli ciśnienie powietrza dopływowego wynosi 8 bar przed jego zużyciem, strata energii będzie dużo większa niż w
przypadku powietrza o ciśnieniu np 0,5 bar. Stąd dużo niższe wymagania dotyczące
poboru energii w przypadku systemów VSA w porównaniu z urządzeniami typu PSA.
Jeżeli z jakiegoś powodu wynika potrzeba zastosowania tlenu napowietrzającego o
wyższym ciśnieniu, można z powodzeniem skorzystać z niewielkich sprężarek, które
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doskonale nadają się do obsługi z systemami typu VSA w celu otrzymania tlenu o
wysokim ciśnieniu. Chociaż zastosowanie rozwiązania tego rodzaju oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na energię, to jest ono względnie niewielkie, ponieważ sprężaniu
podlega jedynie gaz użyteczny dla procesu, tj. czysty tlen.
Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem może być system adsorpcji zmiennopróżniowej (VSA) wyposażony w kilka złóż zeolitowych. W porównaniu z opisanymi wyżej instalacjami opartymi na złożu pojedynczym, takie systemy VSA mogą okazać się
znaczącym ulepszeniem w kwestii oszczędności energii. Korzyść ta jest możliwa, ponieważ złoża potrafią wspomagać się wzajemnie w różnych stadiach cyklu. Dla przykładu, po ich połączeniu możliwe staje się przekazywanie potrzebnego ciśnienia z jednego złoża na drugie, zamiast ciągłego użytkowania powietrza dopływowego z dmuchaw(y). Z kolei wadą takiego systemu pozostaje fakt, iż charakteryzuje się on znacznym skomplikowaniem konstrukcyjnym oraz związanymi z tym wyższymi kosztami
kapitałowymi. Z tego względu firma Air Products zaleca stosowanie systemów VSA
wyposażonych w kilka złóż zeolitowych jedynie w przypadku, gdy zapotrzebowanie na
tlen przekracza 20 ton dziennie. Instalacje zużywające mniejsze ilości gazu poniosą
bowiem koszty niewspółmierne do oczekiwanych oszczędności energii.

Tlen i aeratory
Pomimo, że niektóre mieszalniki oraz aeratory dostępne na rynku zostały zaprojektowane z przeznaczeniem na korzystanie z powietrza atmosferycznego, można ich
z powodzeniem używać dostarczając do nich tlen z miejscowego generatora typu
VSA. Konstrukcja takich urządzeń jest zwykle oparta na pompach odśrodkowych
lub mieszalnikach śmigłowych. Jednak wiadomo, że skoro urządzenia te zostały opracowane do pompowania lub mieszania powietrza, najważniejsza pozostaje ich podstawowa funkcja związana z maksymalizacją przepływu powietrza z pominięciem
innych czynników.
Przy korzystaniu z tlenu ilość gazu, która trafia do zbiornika ściekowego zmniejsza
się prawie 30-krotnie, a istotną rolę zaczynają odgrywać czynniki inne niż objętość
gazu. Czynnikiem mającym znaczny wpływ na całkowitą wydajność procesu jest na
przykład siła poprzeczna. Wartość tej siły, z jaką spotyka się tlen przy wpompowywaniu do wody, warunkuje bowiem wielkość otrzymywanych pęcherzyków powietrza,
a co za tym idzie, skuteczność fazy rozpuszczania.
Innym znaczącym parametrem związanym z napowietrzaniem jest stopień rozproszenia wpompowywanego gazu, niezależnie od tego, czy pojawia się on w postaci pęcherzyków powietrza, czy strumienia o wysokiej zawartości tlenu. Stopień rozproszenia zależy bowiem od wielkości kolejnych „porcji” gazu dostarczanych do wody. Aeratory zwykle potrzebują o wiele więcej źródeł rozpuszczonego tlenu w obrębie zbiornika, np. w postaci kopuł dyfuzyjnych, i z tego względu wymagają zastosowania krótszych odległości pomiędzy punktami rozpraszania, aby mogły objąć swoim działaniem
teren pomiędzy kolejnymi źródłami powietrza. Z tego powodu firma Air Products stosuje zmodyfikowaną wersję mieszalnika śmigłowego (patrz rys. 4).
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Rys. 4. Mieszalnik napowietrzający firmy Landia, główny element systemu OXY-DEP® VSA

Urządzenie to działa na zasadzie wytwarzania pola niskiego ciśnienia położonego za śmigłem w wyniku przepływu wody ponad zamkniętą czaszą. Dysza gazowa
umieszczona we wspomnianym polu niskiego ciśnienia posiada bezpośrednie połączenie ze źródłem tlenu. W przypadku tlenu otrzymywanego w technologii VSA,
dysza zostaje po prostu przyłączona do wylotu urządzenia za pomocą elastycznego
przewodu rurowego.
Ponieważ tlen wsysany do czaszy musi wcześniej przejść przez obracające się łopaty śmigła mieszalnika, podlega on działaniu znacznej siły poprzecznej. Ponadto mieszalnik napowietrzający w systemie OXY-DEP® VSA powoduje powstawanie strugi
wodnej poruszającej się z dużą prędkością, która wpycha tlen (zarówno rozpuszczony
jak i będący w trakcie rozpuszczania) do głównego zbiornika ściekowego.
Mieszalnik napowietrzający zostaje osadzony na pionowym maszcie umieszczonym obok zbiornika ściekowego. Takie położenie pozwala podnosić go i opuszczać
ręcznie w bardzo prosty sposób dla potrzeb przeprowadzenia okresowych czynności
obsługowych, a także na umieszczenie urządzenia zgodnie z pożądanym kierunkiem –
mieszania oraz rozpraszania tlenu w obrębie zbiornika. Wspomniana łatwość mocowania i obsługi oraz przeprowadzania prac konserwacyjnych stanowi doskonałe uzupełnienie podobnych cech systemu VSA. W praktyce, po dostarczeniu elementów składowych systemu OXYDEPTM VSA na miejsce przeznaczenia, można go zmontować i
uruchomić w przeciągu zaledwie dwóch godzin, oczywiście jeżeli na teren oczyszczalni dostarczona jest energia elektryczna.

OXY-DEP® VSA – system prawdziwie zintegrowany
Rysunek 5 pokazuje schemat połączenia generatora typu VSA z mieszalnikiem w
zintegrowany system napowietrzania.
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Rys. 5. Schemat zintegrowanego systemu OXY-DEP® VSA w instalacji osadu aktywnego

Powyższy system można łatwo skonfigurować w zależności od pożądanej ilości
tlenu rozpuszczonego (DO). Sterowanie systemem polega na wysyłaniu sygnału zwrotnego z próbnika DO do tablicy kontrolnej w celu określenia, czy aktualnie przebiegający proces biologiczny wymaga dostarczenia tlenu z generatora VSA. W ten sposób
poziom DO w zbiorniku podlega stałej kontroli (np. DO pomiędzy 1 mg/l oraz 4 mg/l)
w uprzednio określonych odstępach czasu, zgodnie z optymalnymi warunkami danego
procesu biologicznego przebiegającego w zbiorniku z osadem aktywnym. Dalsza konfiguracja systemu polegać może na ustawieniu ciągłego działania mieszalnika, podczas
gdy generator VSA zostaje automatycznie wyłączony.
Instalacja systemu przebiega w sposób pozwalający na maksymalne zminimalizowanie zakłóceń w pracy oczyszczalni, nawet bez przerywania procesu oczyszczania
ścieków. Mieszalnik napowietrzający można prawie zawsze zainstalować bez wcześniejszego opróżniania zbiornika ściekowego. Generator VSA doskonale nadaje się do
wygodnego rozładunku na terenie oczyszczalni, a następnie przewiezienia do miejsca
przeznaczenia za pomocą zwykłego podnośnika widłowego, zaś jedyne wymagania
dotyczące miejsca jego docelowego umieszczenia to płaski teren, wolny od innych urządzeń i budynków, oraz dostateczna twardość podłoża.

Względy bezpieczeństwa
Jednym z powodów tak dużej popularności systemów typu VSA jest cechujące je
bezpieczeństwo w porównaniu z generatorami ciekłego tlenu czy innymi systemami
produkcji tlenu na miejscu. Systemy oparte na tlenie ciekłym charakteryzują się wielokrotnie potwierdzonym, niezmiernie niskim stopniem ryzyka, głównie dlatego, że opracowuje się je, instaluje oraz konserwuje z wielką ostrożnością i poszanowaniem szcze-
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gółowych przepisów bezpieczeństwa. W skład tych drobiazgowych przepisów wchodzą między innymi ścisłe ograniczenia dotyczące miejsc, w których można umieszczać
zbiorniki z ciekłym tlenem, szczególnie w odniesieniu do odległości od budynków,
dostępności dla personelu technicznego oraz położenia w stosunku do składów materiałów łatwopalnych. Dodatkowo, zbiorniki te muszą zostać umieszczone na betonowym fundamencie o odpowiedniej nośności, a otaczający teren należy wylać grubą
warstwą betonu, zapewniając przy tym swobodny dostęp do zbiornika podczas przepompowywania tlenu z cysterny dostawczej.
Wiele z cytowanych powyżej ograniczeń weszło w życie, ponieważ tlen, choć sam
w sobie niepalny, znacznie wspomaga jednak zapłon innych materiałów. Podczas parowania ciekły tlen ulega rozszerzeniu około 700 razy, tak więc ze zbiornika zawierającego na przykład pięć ton tlenu w postaci płynnej można łatwo otrzymać 3500 m3 tlenu
gazowego. Właściwość ta znakomicie umożliwia przechowywanie znacznej ilości ciekłego tlenu w pobliżu miejsca przeznaczenia.
Względy bezpieczeństwa dotyczące generatorów typu VSA znacznie różnią się od
omawianych powyżej. Urządzenie działające w technologii adsorpcji zmiennopróżniowej oddziela tlen z powietrza w miarę potrzeb, a przechowywana ilość tlenu gazowego
pozostaje względnie niewielka, stanowiąc jedynie wymaganą ilość do przebiegu całego procesu. Oczywiście wciąż należy zachowywać ostrożność, ponieważ urządzenie
w dalszym ciągu produkuje tlen, ale jego ilość w systemie przez cały czas pozostaje
nieznaczna. Dla przykładu: generator zdolny wyprodukować pięć ton tlenu dziennie,
w dowolnym stadium procesu oczyszczania będzie zawierać poniżej 10 m3 tlenu w
postaci gazowej.
Głównie z tego powodu, oprócz oczywistych względów dotyczących obniżenia poziomu hałasu poprzez umieszczenie dmuchawy w specjalnie izolowanej obudowie, generatory typu VSA nie wymagają tak ostrożnego wyboru lokalizacji jak inne urządzenia.

Porównanie różnych warunków przebiegu procesu napowietrzania
Technologia adsorpcji zmiennopróżniowej (VSA), pomimo pojawienia się już jakiś czas temu, w ciągu kilku ostatnich miesięcy zanotowała gwałtowny rozwój pozwalający na wprowadzenie znaczących ulepszeń. Osiągnięcie kompromisu pomiędzy wysokim stopniem oddzielenia gazów a oszczędnością energii pociągnęło za sobą nieunikniony wzrost początkowych kosztów kapitałowych. Po wprowadzeniu do sprzedaży generatorów typu S3 VSA firmy Air Products pojawiły się nowe możliwości w
dziedzinie oczyszczania ścieków oraz napowietrzania fazy wodnej potwierdzone uzyskaniem zadowalających wyników przy jednoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania tych urządzeń.
Aby bliżej przyjrzeć się danym dotyczącym wydajności urządzeń, należy zauważyć, że najlepsze modele generatorów typu VSA są zdolne wyprodukować około
3,5 kg tlenu/ kWh, co oznacza, że w czasie potrzebnym na zużycie 1 kWh można uzyskać 3,5 kg tlenu (ilość czystego tlenu zawarta w strumieniu gazu, zwykle o czystości na poziomie 90%). Cytowane dane dotyczą jednak wyłącznie generatorów VSA
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wyposażonych w kilka złóż zeolitowych, oddzielne dmuchawy wlotowe i próżniowe
oraz liczne zawory automatyczne. Generator VSA o takim stopniu skomplikowania,
o wydajności w granicach 0,25 tony dziennie z pewnością okaże się bardziej kosztowny.
Z kolei wydajność rodziny mikrogeneratorów typu VSA zależy od wybranego
modelu, ale zwykle plasuje się w przedziale od 1,1 kg tlenu/kWh w przypadku urządzeń o przepustowości 150 l/min (co daje 263 kg tlenu dziennie), poprzez 1,4 kg/kWh
dla generatorów o przepustowości na poziomie 500 l/min (odpowiednio 875 kg tlenu
dziennie), aż po 1,8 kg/kWh przy przepustowości generatora wynoszącej 2500 l/min
(możliwość uzyskania 4500 kg tlenu dziennie).
Naturalnie wydajność generatorów typu VSA stanowi jedynie część istotnych danych, które należy wziąć pod uwagę chcąc użytkować te urządzenia dla potrzeb napowietrzania podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Oprócz wydajności systemu
należy również rozważyć przepustowość węzła gazowo/ wodnego, która
również stanowi istotną zmienną, ponieważ mieszalnik używany do tego celu musi
podołać zarówno zadaniu rozpuszczania tlenu jak i mieszania zawartości zbiornika ściekowego. W przypadku zbiornika o matej pojemności albo o znacznym stopniu obciążenia, gdzie wymagania dotyczące mieszania są względnie niskie, ilość tlenu dostarczanego do mieszalnika osiąga w momentach szczytowych 5 kg/kWh. Powyżej tego poziomu wydajność rozpuszczania ulega znacznemu obniżeniu.

Zrozumienie danych na temat ilości przesyłanego tlenu
Jeżeli uwzględnimy teraz powyższe dane dotyczące wydajności dla instalacji o 85%
efektywności przesyłania tlenu, szybko dojdziemy do przekonania, że maksymalna osiągalna wydajność mierzona w oparciu o ilość rozpuszczonego tlenu w zbiorniku zawiera się w przedziale pomiędzy 0,8 a 1,1 kg/kWh. W oparciu o ten wynik można powiedzieć, że dolną granicę wydajności osiągają konwencjonalne technologie napowietrzania oparte na napowietrzaniu drobnopęcherzykowym, dla których zwykle wydajność
wynosi około 2 kg/kWh. Jednak w odniesieniu do systemów bazujących na powietrzu
używa się współczynnika pomiaru standardowej ilości przesyłanego tlenu (SOTR –
Standard Oxygen Transfer Ratę), tzn. współczynnika podającego wydajność przesyłową tlenu w czystej wodzie w temperaturze 20 °C poczynając od zera (O mg/l DO).
Wcześniej cytowane dane na poziomie od 0,8 to 1,1 kg tlenu/kWh pochodzą natomiast
z pomiarów dokonanych w zbiornikach z osadem aktywnym.
Standardowe równanie służące otrzymaniu poprawnych wartości w odniesieniu do
wód zanieczyszczonych wygląda następująco:
OTRf = SOTR((βCS–CW)/(CS20)) θT–20(α)
Gdzie: OTRf – rzeczywista ilość przesyłanego tlenu w warunkach polowych
w układzie oddychającym mierzona w kgO2/kWh,
SOTR – ustalony współczynnik pomiaru ilości przesyłanego tlenu w czystej
wodzie w temperaturze 20°C przy zerowym poziomie tlenu rozpuszczonego mierzony w kgO2/kWh,
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CS
CW
CS20
α
β
θ

– stężenie nasyconego tlenu w wodzie wodociągowej w warunkach
polowych mierzone w mg/l,
– stężenie tlenu w ściekach mierzone w mg/l,
– stężenie nasyconego tlenu w wodzie wodociągowej w temperaturze
20°C mierzone w mg/l,
– współczynnik korekcyjny ze względu na intensywność mieszania/geometrię zbiornika,
– współczynnik korekcyjny ze względu na charakterystykę ścieków,
– współczynnik korekcyjny ze względu na wahania temperatury.

Przeciętne wartości współczynników korekcyjnych dostępne są w literaturze poświęconej parametrom oraz projektowaniu procesu [2]. Współczynnik oznaczony jako
a w przypadku urządzeń do napowietrzania dyfuzyjnego wynosi od 0,4 do 0,8. Współczynnik oznaczony symbolem p będzie się oczywiście różnić w zależności od badanego przypadku, ale zwyczajowo jego wartość podawana dla ścieków wynosi 0,95. Wartość 1,024 to typowa wielkość dla współczynnika oznaczonego jako 0 dla wszystkich
rodzajów napowietrzania.
CS20 = 9,3 mg/l przy ciśnieniu 1 atm.
Jeżeli przyjąć, że celem jest utrzymanie wydajności na poziomie 2 mg rozpuszczonego tlenu / litr ścieków, to po podstawieniu podanych wartości do powyższego równania, otrzymamy następujący zapis:
OTRf = SOTR((0,95CS–2)/(9,3))1,024T–20 (0,4)
CS oznacza tutaj zmienną T (temperaturę), tak więc równanie jest możliwe do rozwiązania dopiero po podstawieniu właściwej wartości! Wynik pokazuje tabela 1 obejmująca podany zakres temperatury oraz uwzględniająca minimalną i maksymalną wartość współczynnika α.
Wyniki równania zostały umieszczone na wykresie prezentowanym na rys. 6 w postaci efektywnych wartości współczynnika SOTR, gdzie aktualna wartość OTR mierzona podczas testów polowych systemu OXY-DEP® VSA została podzielona przez współczynnik korekcyjny typowy dla ekwiwalentnego systemu napowietrzania dyfuzyjnego.
Tabela 1. Dane dotyczące ilości przesyłanego tlenu dla podanego zakresu temperatury przy dwóch
różnych współczynnikach α
OTRf/SOTR (mg/l)

Temperatura w °C

Cs (mg/l)

10

11,4

0,30

0,60

20

9,3

0,29

0,59

30

7,8

0,30

0,59

40

6,9

0,32

0,64

50

6,3

0,35

0,70

α = 0,4

α = 0,8
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Rys. 6. Efektywna ilość przesyłanego tlenu (SOTR) dla procesu OXY-DEP® VSA dla różnych
temperatur

Porównania pomiędzy systemami napowietrzania bazującymi na powietrzu atmosferycznym należy przeprowadzać właśnie w oparciu o dane uzyskane w powyższy sposób, ponieważ bardzo niewielu producentów aeratorów podaje wyniki testów polowych oferowanych urządzeń. Jeżeli porównanie będzie się przeprowadzać pomiędzy
podobnymi urządzeniami, np. pomiędzy dwoma systemami bazującymi na powietrzu,
współczynnik SOTR posłuży jako pożyteczny parametr do ich oceny. Urządzenia korzystające z czystego tlenu wymykają się jednak temu porównaniu, ponieważ w ich
przypadku istnieje z reguły zbyt mała różnica pomiędzy wartościami współczynników
SOTR i OTRf.

System OXYDEP® VSA – zastosowanie praktyczne
Rozwój tej nowej techniki napowietrzania spowodował wzrost ilości egzemplarzy
systemu OXY-DEP® VSA montowanych w oczyszczalniach ścieków. W większości
przypadków technologii tej używa się do wsparcia nadmiernie przeładowanych procesów oczyszczania, dotychczas obsługiwanych za pomocą konwencjonalnych urządzeń
i zresztą dla nich przeznaczonych.
Zastosowanie pierwszego systemu z rodziny OXY-DEP® VSA, wyposażonego w
kilka generatorów VSA miało miejsce w pojedynczym basenie ściekowym i stanowiło
przykład modularnego unowocześniania oczyszczalni ścieków za pomocą nowej technologii. Tego rodzaju system był porównywany do napowietrzania podpowierzchniowego przeprowadzanego w niewielkim basenie, do którego trafiały zazwyczaj trudne
do oczyszczenia ścieki z wielu zakładów położonych w regionie. Okazało się, że używając systemu OXY-DEP® VSA osiągnięto znacznie wyższe parametry procesu w
porównaniu z napowietrzaniem tradycyjnym (np. mniejsza ilość osadu poprocesowego, większa redukcja współczynnika ChZT oraz znacznie mniejsza skłonność do pęcznienia osadu), przy ponad 90% redukcji współczynnika ChZT % o wartości początkowej blisko 13.000 mg/l. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej wynosiło 1,1 kg
ChZTusuniętego/kWh [3].
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Dziś system OXY-DEP® VSA znajduje zastosowanie w celu redukcji ChZT, BZT
oraz amoniaku zarówno w oczyszczalniach ścieków przemysłowych jak i komunalnych, oraz jako wartościowa alternatywa w stosunku do napowietrzania tradycyjnego
w nowoczesnych instalacjach, charakteryzujących się pracą w warunkach dużego obciążenia ChZT.

Przyszłość technologii napowietrzania
Pojawienie się technologii urządzeń Oxydep VSA wyposażonych w pojedyncze
złoże zeolitowe, jedną dmuchawę napowietrzającą oraz jeden zawór oznacza, że na
rynku dostępne są urządzeń do produkcji tlenu „na miejscu” o wydajnościach w przedziale pomiędzy <250 kg a 4500 kg/dziennie. Owa zmiana zapowiada coraz trwalsze
zakorzenienie się nowoczesnej technologii napowietrzania opartej na czystym tlenie,
która oferuje właścicielom oczyszczalni ścieków możliwość uzyskania niespotykanej
dotychczas elastyczności, szybkość reakcji na wymagany wzrost obciążenia oraz pewność działania przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu kosztów znanego z
systemów konwencjonalnych. Niezależnie od tego, czy konieczna okaże się wymiana
zużytego urządzenia dyfuzyjnego lub aeratora powierzchniowego w zbiorniku ściekowym, czy też zainstalowanie dodatkowego urządzenia podwyższającego wydajność
instalacji poprzez dostarczenie dodatkowego czystego tlenu w momencie gdy obciążenie ChZT jest największe, można teraz rozważyć nową, unikalną i oszczędną opcję.
Od prostego unowocześnienia biologicznej oczyszczalni ścieków niezależnie od
wielkości instalacji aż do zaprojektowania nowoczesnej biooczyszczalni opartej na
napowietrzaniu czystym tlenem, w porównaniu do innych technologii np. bioreaktorów membranowych, system OXY-DEP® VSA stanowi nowoczesne rozwiązanie, które z łatwością sprosta intensywnym i wymagającym procesom biologicznym niezależnie od prognozowanego zapotrzebowania na tlen.
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WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU NATLENIANIA
NA DZIAŁANIE REAKTORA SBR

Wstęp
Opisana technologia „dump fill” z krótkim czasem napełniania reaktora SBR zapewnia dobrą sedymentację osadu, ale nie gwarantuje odpowiedniej redukcji stężenia
azotu. Z uwagi na szybkie zużycie substratu organicznego w beztlenowej fazie dawkowania, często brakuje łatwo przyswajalnego źródła węgla dla heterotrofów prowadzących denitryfikację w fazie anoksycznej, występującej po fazie tlenowej, czego konsekwencją jest pozostawanie w odpływie dużych stężeń azotu utlenionego, tym samym
przekraczanie stężeń dopuszczalnych azotu ogólnego.
Na podstawie najnowszych publikacji [1, 3, 4] w celu poprawienia zdolności sedymentacyjnych osadu (ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych), postawiono hipotezę,
że zastosowanie tlenu umożliwi wysoko efektywne oczyszczanie ścieków w reaktorze
porcjowym typu SBR pracującym w warunkach długotrwałego napełniania reaktora,
które zwykle stymuluje puchnięcie osadu.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Cel i zakres badań
Celem naszych badań było wstępne określenie efektywności oczyszczania ścieków
w reaktorze SBR, pracującym w sześciu wybranych układach technologicznych, w których tlen, zamiast z powietrza, dostarczano w postaci czystego gazu technicznego [5].
Celem pośrednim było sprawdzenie potencjalnego wpływu czystego tlenu na eliminację pęcznienia i polepszenie zdolności sedymentacyjnych osadu, umożliwiających rozdział fazy ciekłej od stałej.
Krótkotrwałe badania laboratoryjne przeprowadzono w sześciu układach technologicznych, różniących się czasem trwania cyklu i sposobem dawkowania ścieków, a dla
jednego z analizowanych układów także dobowym obciążeniem osadu ładunkiem zanieczyszczeń.
Stanowisko badawcze
Do przeprowadzenia badań wykorzystano laboratoryjny model reaktora SBR z pleksiglasu o objętości czynnej 28 dm3. Ścieki doprowadzano do reaktora za pomocą pompy perystaltycznej, jego zawartość była ciągle mieszana (z wyłączeniem fazy sedymen-
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tacji) mieszadłem mechanicznym z prędkością 110 obrotów na minutę. Reaktor chłodzono przy użyciu wężownicy sprzężonej z cyfrowym układem pomiaru temperatury.
W czasie trwania faz tlenowych czysty tlen dostarczano z butli zaopatrzonej w
reduktor i zawór elektromagnetyczny poprzez element dyspersyjny w postaci płytki
akwaryjnej umieszczonej po przekątnej dna zbiornika. Sterowanie układu natleniania
odbywało się za pomocą tlenomierza z elektrodą z czujnikiem tlenowym i z pomiarem
temperatury. Aby zapewnić minimalne stężenie tlenu w fazach tlenowych na poziomie
2 mg O2/dm3, do układu sterującego wmontowano programowalny miernik cyfrowy,
dzięki któremu stężenie tlenu utrzymywano na poziomie 2–3 mg O2/dm3. Prowadzono
również ciągłą kontrolę potencjału redoks.
Poszczególne operacje technologiczne realizowano za pomocą układu z elektrycznymi wyłącznikami czasowymi, sterującymi włączaniem i wyłączaniem następujących
elementów oprzyrządowania: pompy dawkującej ścieki, mieszadła, zaworu elektromagnetycznego przy butlach z czystym tlenem oraz zaworu spustowego ścieków oczyszczonych. Osad nadmierny usuwano poprzez ręcznie obsługiwany zawór kulowy umieszczony w dnie reaktora.
Badania wykonano na ściekach preparowanych na bazie: peptonu, skrobi, glukozy, glicerolu, octanu amonu oraz związków fosforu (Na2HPO4 12 H2O i KH2PO4).
Metodyka technologiczna prowadzenia badań
Badania prowadzono w laboratorium przy temperaturze ścieków 9–14 °C (pierwsze 3 układy), a następnie 16,8–18,3 °C (ostatnie 3 układy). Na temperaturę w reaktorze duży wpływ miała temperatura powietrza zewnętrznego.
Do zaszczepienia układu użyto osadu z oczyszczalni ścieków w Łomiankach, pracującej w systemie czterokanałowego rowu cyrkulacyjnego (typu Carrousel). Badania
właściwe poprzedzono dwutygodniowym okresem wpracowania osadu. Podczas badań przeanalizowano pracę reaktora w sześciu różnych układach technologicznych,
przedstawionych graficznie na rys. 1.
W układzie technologicznym I reaktor pracował w systemie trzech ośmiogodzinnych cykli na dobę. Ścieki dawkowano ciągle przez 6 h przy zmiennych fazach tlenowych i beztlenowych, po których następowała 1,5 h sedymentacja zakończona 15 min
dekantacją ścieków oczyszczonych i 15 min fazą przestoju reaktora. Ponieważ uzyskane efekty oczyszczania ścieków były dość dobre (tab. 1), postanowiono zmienić kolejność i długość faz tlenowych oraz beztlenowych, a także sposób dawkowania ścieków
na dwukrotny w ciągu cyklu (rys. 1). Wyniki z układu technologicznego II porównano
z wynikami z reaktora pracującego przy tradycyjnym napowietrzaniu sprężonym powietrzem, uzyskanymi podczas badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej Żubrowskiej-Sudoł [7].
W obu ośmiogodzinnych układach technologicznych efekty oczyszczania ścieków
były porównywalne i nie odbiegały znacząco od wyników badań Żubrowskiej-Sudoł
[7], skrócono czas cyklu pracy reaktora do 6 h. Tym samym zwiększono dobowe obciążenie osadu ładunkami zanieczyszczeń, ponieważ w każdym z układów (I–V) w jednym cyklu dozowano taką samą ilość ścieków o stałym składzie.

31

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 14

Rys. 1. Schematy sześciu badanych układów technologicznych

Uznając wstępnie układy z napowietrzaniem za bardziej efektywne w większości
przypadków niż kosztowne eksploatacyjnie układy natleniania, uznano za niewłaściwe prowadzenie dalszych badań układów natleniania z dwukrotnym dawkowaniem
w fazach beztlenowych. Wskazano na potrzebę przeanalizowania układów z długotrwałym dawkowaniem, które mogę dać interesujące efekty z uwagi na czas napełniania i zachowania dobrej charakterystyki sedymentacyjnej osadu. W dalszej części
badań uwagę skupiono więc na układach z dawkowaniem długotrwałym, a nawet
ciągłym – przez 24 h/d.
Pierwszy z układów o skróconym cyklu (układ III) charakteryzował się taką samą
kolejnością faz, jak układ I z tym, że czas ich trwania został odpowiednio skrócony.
Ścieki dopływały do reaktora w sposób ciągły przez 4 h, aż do rozpoczęcia fazy sedymentacji, a następnie dekantacji i przestoju, których długości nie uległy zmianie.
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W układzie technologicznym IV badano, czy przy dawkowaniu ścieków przez 24
h/d możliwe będzie rozdzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych i uzyskanie klarownego odpływu. Dlatego też ścieki dozowano również w fazie sedymentacji,
dekantacji i przestoju.
Ponieważ w dwóch wcześniej rozpatrywanych układach zaobserwowano znaczny
spadek biologicznej eliminacji fosforu ze ścieków, kolejny z badanych układów rozpoczynał się godzinną fazą beztlenową. Miało to na celu umożliwienie większego uwalniania ortofosforanów do ścieków przez mikroorganizmy i polepszenie efektywności
defosfatacji biologicznej.
W ostatnim z rozpatrywanych układów sprawdzano możliwość pracy reaktora SBR
przy zwiększonym dopływającym ładunku zanieczyszczeń. Zwiększono więc 1,5-krotnie stężenie wszystkich zanieczyszczeń w dopływających ściekach surowych. Układ
faz pozostał taki sam, jak w układzie V, jednakże ze względu na znaczne pogorszenie
się charakterystyki sedymentacyjnej osadu zmieniono sposób dawkowania ścieków z długotrwałego na dwukrotne dawkowanie w fazach beztlenowych (w 1FBT dopływ 2/3 Q
ścieków w ciągu 1 godziny, w 2FBT dopływ 1/3 Q ścieków surowych w ciągu 30 min).
Metodyka analityczna
Podczas cyklu, w próbach niesączonych na dopływie i odpływie z reaktora oraz w
próbach sączonych (w czasie badań moniotoringowych), kontrolowano następujące
parametry fizykochemiczne: pH, ChZT, azot Kjeldahla (NTK), azot amonowy, azot
azotynowy i azotanowy, fosfor ogólny i ortofosforany.
W oznaczeniu azotu Kjeldahla, azotu amonowego, azotynowego, azotanowego,
ortofosforanów i fosforu ogólnego posłużono się metodyką i spektrofotometrem firmy
HACH. Oznaczenia ChZT wykonano według metodyki podanej przez Hermanowicza
[2], przy czym czas gotowania przedłużono do 2 h.

DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ
Wartości analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w dopływie i odpływie
Tabelaryczne zestawienie uzyskanych w czasie badań wartości: ChZT, azotu całkowitego oraz fosforu ogólnego w dopływie i odpływie z reaktora SBR oraz ich procentową redukcję w każdym z sześciu rozpatrywanych układów technologicznych oraz
układu (Ż-S) porównawczego Żubrowskiej-Sudoł [7] zamieszczono w tabeli 1.
Wyraźnie widać, że wyniki dwóch pierwszych układów są porównywalne, ale stopnie biologicznej defosfatacji są gorsze niż w reaktorze z tradycyjnym napowietrzaniem.
Ponieważ wykorzystanie tlenu z powietrza jest w większości przypadków bardziej ekonomiczne niż zastosowanie gazu technicznego [6], w dalszych badaniach skoncentrowano się na układach o krótszych cyklach pracy, a więc o zwiększonych ładunkach
dobowych zanieczyszczeń, czyli pracujących w gorszych warunkach zasilania.
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Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów w dopływie i odpływie oraz procent redukcji w 6 rozpatrywanych układach technologicznych oraz
układzie porównawczym Żubrowskiej-Sudoł

Układy

Długość
cyklu

Dopływ

[h]

ChZT
[mg O2/l]

Ncałk.
mg N/l

% redukcji

Odpływ
Pog
[mg P/l]

ChZT
[mg O2/l]

Ncałk.
[mg N/l]

Pog
[mg P/l]

ChZT

Ncałk.

Pog

8

562 – 635

61,0 – 72,9

13,0 – 20,0

23 – 40

5,5 – 9,3

3,4 – 7,1

93 – 96

86 – 92

61 – 74

8

563 – 616

64,2 – 74,0

13,0 – 18,0

29 – 36

10,2 – 12,1

1,7 – 4,5

94 – 95

81 – 86

75 – 87

8

710 – 771

81,8 – 84,3

17,3 – 21,9

20 – 25

6,4 – 10,9

0,4 – 1,3

97

87 – 92

94 – 98

6

613 – 1673

66,2 – 76,2

17,0 – 22,0

31 – 56

8,3 – 17,6

8,0 – 13,2

93 – 97

77 – 88

31 – 64

Układ IV

6

547 – 600

66,6 – 78,5

17,0 – 19,0

78 – 110

13,8 – 20,0

11,0 – 13,6

81 – 86

72 – 79

20 – 42

Układ V

6

506 – 560

59,3 – 67,2

17,0 – 18,0

20 – 46

11,6 – 14,9

8,1 – 10,2

91 – 96

75 – 82

43 – 55

Układ VI

6

851 – 938

100,5 – 105,6 24,0 – 25,0

31 – 32

26,9 – 29,2

6,4 – 12,2

96 – 97

71 – 75

49 – 74
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Układ I
Układ II
Układ
Ż-S [5]
Układ III
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Reaktor porównawczy pracował w układzie dwukrotnego dawkowania ścieków w
czasie trwania cyklu. We wcześniejszych badaniach nie udało się bowiem uzyskać osadu o dobrej charakterystyce sedymentacyjnej w przypadku zastosowania długotrwałego dawkowania ścieków. Z tego powodu w kolejnych układach doświadczalnych ścieki dopływały do reaktora równomiernie aż do fazy sedymentacji, a w jednym z wariantów nawet przez 24 h/d. Zabieg ten miał na celu przebadanie możliwości pracy reaktora
SBR w warunkach jak najbardziej niesprzyjających wykształceniu się dobrze sedymentującego osadu.
Kolejny ważny element, o którym nie należy zapominać, analizując wartości uzyskanych wyników jest fakt, iż badania laboratoryjne prowadzono w relatywnie krótkim
czasie, w którym osad narażony był na nagłe zmiany układów, praktycznie bez możliwości wpracowania. Z doniesień literaturowych [1, 3, 4] wiadomo, że technologia czystego tlenu traktowana jest często jako remedium dla oczyszczalni o bardzo nierównomiernych dopływie i jakości ścieków. Wysoki procent redukcji zanieczyszczeń można
więc uznać za potwierdzenie możliwości takiego właśnie zastosowania instalacji.
Zaobserwowaną niską efektywność procesu biologicznej defosfatacji i następujące
w czasie trwania eksperymentu pogorszenie się jej można uznać za skutek opisanej
dużej zmienności w pracy reaktora. W bardziej stabilnych warunkach można by się
spodziewać polepszenia skuteczności usuwania fosforu, a prawdopodobnie i azotu, co
należałoby potwierdzić długookresowymi badaniami.
Badania monitoringowe
Jak już wspomniano, podczas eksperymentu dla każdego z układów I–V wykonano tzw. badania monitoringowe. Polegały one na poborze i chemicznej analizie prób po
zakończeniu każdej z faz przez cały czas trwania cyklu pracy reaktora, co pozwoliło na
określenie wartości teoretycznych oraz rzeczywistych stężeń i ładunków poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń. Następnie, poprzez porównanie uzyskanych wartości, można było określić, które z procesów biologicznego oczyszczania ścieków zachodziły w reaktorze SBR.
Uzyskano bardzo ciekawe rezultaty (rys. 2 i 3) monitoringu wykonanego dla układu III. Stwierdzono, że w badanych układach, oprócz klasycznych procesów amonifikacji, nitryfikacji, denitryfikacji, uwalniania fosforanów w fazach beztlenowych oraz
ich wiązania w fazach tlenowych (rys. 2), zaobserwowano również występowanie procesu anammox (rys. 3) oraz denitryfikacji w fazach tlenowych. Ponadto w denitryfikacji musiały brać udział również bakterie defosfatacyjne, wiążące fosforany z wykorzystaniem azotanów jako ostatecznych akceptorów elektronów (rys. 2) i redukujące je do
azotu gazowego.
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Rys. 2. Zmiany stężenia związków fosforu podczas badania monitoringowego
przeprowadzonego dla układu 3 (FT – faza tlenowa, FBT – faza beztlenowa)

Rys. 3. Proces anammox zaobserwowany podczas badania monitoringowego
przeprowadzonego dla układu 3 (FT – faza tlenowa, FBT – faza beztlenowa)
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Sumaryczna efektywność procesów jednostkowych
Sumaryczna efektywność procesów jednostkowych jest najbardziej wymiernym
(obok wartości bezwzględnych normowanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych) wskaźnikiem trafności przyjętego układu technologicznego.
Układ V gwarantuje najwyższą sumaryczną efektywność usuwania ChZT, choć
należy mówić o porównywalnej efektywności procesu we wszystkich badanych układach, ponieważ w układach III, IV i V (cykl 6-godzinny) do reaktora dopływał ładunek
wyższy niż w pierwszych dwóch układach (cykl 8-godzinny).
Stwierdzono rosnącą sumaryczną efektywność procesu nitryfikacji dla kolejnych
układów I, II, III, IV i V, przy czym efektywność denitryfikacji w układzie V jest wyraźnie niższa od sumarycznej efektywności nitryfikacji (rys. 4). W pierwszych czterech
układach wyższa sumarycznie efektywność usuwania azotu w stosunku do sumarycznej nitryfikacji świadczy o udziale procesu anammox w ogólnej denitryfikacji ścieków.
Najwyższą, choć niezadowalającą, sumaryczną efektywność biologicznej defosfatacji uzyskano w układzie V i kolejno w układzie II (rys. 5), a więc w obu układach
rozpoczynających się od fazy beztlenowej.

Rys. 4. Sumaryczna efektywność procesów nitryfikacji i denitryfikacji w rozpatrywanych układach
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Rys. 5. Sumaryczna efektywność procesu biologicznej defosfatacji w rozpatrywanych układach

Charakterystyka sedymentacyjna osadu
Jednym z powodów zajęcia się tematem zastosowania czystego tlenu w reaktorach
typu SBR była chęć sprawdzenia potencjalnego wpływu tej technologii na eliminację
pęcznienia osadu i polepszenie zdolności sedymentacyjnych osadu.
W czasie badań wykazano pozytywny wpływ czystego tlenu na charakterystykę
sedymentacyjną osadu. Świadczy o tym chociażby możliwość prowadzenia procesów
oczyszczania ścieków w cyklach 8- i 6-godzinnych z długotrwałym, a nawet ciągłym
dawkowaniem ścieków i uzyskiwanie klarownego odpływu, co często nie udaje się w
układach z zastosowaniem sprężonego powietrza.
Analizując wielkość i zmienność wartości indeksu objętościowego (rys. 6) będącego odzwierciedleniem zdolności osadu do sedymentacji po 30 min, można łatwo zauważyć, iż najniższe wartości indeksu obserwowano kolejno w układach II i I.
W układach 6-godzinnych (III, IV, V i VI) zaobserwowano znaczący wzrost wartości i zmienności indeksu objętościowego. Dla układu V odnotowano wartości indeksu
nawet rzędu 300 ml/g. Przy nagłym zwiększeniu dopływającego ładunku zanieczyszczeń (układ V) wartość indeksu objętościowego była niewiele mniejsza od 400 ml/g.
Dla właściwej analizy wyników istotne jest fakt, że tak znaczny wzrost IO nie był związany z rozwojem organizmów nitkowatych, co potwierdziły badania mikroskopowe
osadu czynnego.
Należy podkreślić, że nawet tak bardzo wysokie wartości indeksu objętościowego
nie świadczą o złej charakterystyce sedymentacyjnej osadu. Zaobserwowano, że w przypadku natlenienia proces sedymentacji zachodzi inaczej niż w klasycznych układach.
Faza początkowa biokoagulacji zachodzi znacznie wolniej i tak naprawdę dopiero po
około 30 min. rozpoczyna się gwałtowne, szybsze niż w układach ze sprężonym powie-
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Rys. 6. Porównanie zakresu wartości indeksu objętościowego w rozpatrywanych
układach technologicznych

trzem, opadanie osadu na dno zbiornika. Tak więc już po około 45 min obserwowano
bardzo wyraźny rozdział faz osad czynny/ścieki oczyszczone, co pozwala na odprowadzenie klarownej cieczy do odbiornika.
W praktyce nie stosuje się tak krótkich czasów sedymentacji, jak w badaniach laboratoryjnych. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku technologii czystego
tlenu klasyczny indeks objętościowy nie jest właściwym parametrem świadczącym
o jakości osadu, gdyż najważniejsza faza procesu sedymentacji zachodzi nieco później,
niż w układach klasycznych.

WNIOSKI
Zalety technologii czystego tlenu:
1) łatwe przeprowadzanie zmian w procesie technologicznym podczas eksploatacji
oczyszczalni;
2) możliwość przyjęcia przez układ nagle zwiększonego ładunku zanieczyszczeń, który w przypadku instalacji z napowietrzaniem mógłby być toksyczny dla osadu;
3) możliwość pracy reaktora przy długotrwałym, a nawet ciągłym (24 h/d) dopływie
ścieków surowych z jednoczesną gwarancją uzyskania dobrej jakości odpływu
z reaktora;
4) polepszenie procesu sedymentacji osadu (indeks objętościowy nie jest tutaj odpowiednim wskaźnikiem informującym o jakości osadu!).
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Streszczenie
Badano wpływ zastosowania czystego tlenu na działanie sekwencyjnego reaktora biologicznego
(skala laboratoryjna). Przeanalizowano sześć różnych układów technologicznych. Zaprezentowano
wartości parametrów w dopływie i odpływie. Omówiono badanie monitoringowe oraz zmiany sumarycznej efektywności procesów jednostkowych. Przedstawiono nietypowy przebieg procesu sedymentacji osadu.

PRELIMINARY STUDY ON THE IMPACT OF OXYGENATION UPON
PERFORMANCE OF SBR REACTOR

Abstract
Use of pure oxygen in Sequencing Batch Reactor (laboratory scale) was studied and carefully
analyzed under 6 different technological schemes. The parameters of influent and effluent are discussed. Some monitoring analyses and changes of summary efficiency of unitary processes are presented.
The atypical sedimentation process is described.
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Ewa Witkowska

ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII CZYSTEGO TLENU NA
PRZYKŁADZIE NIEMIECKICH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wstęp
W oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego natlenianie mieszaniny ścieków
i osadu czynnego może stanowić czynnik ograniczający efektywność oczyszczania, a także i możliwość uzyskania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych. Gdy
wzrasta ładunek zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni, ilość doprowadzanego tlenu musi wzrosnąć proporcjonalnie. Z drugiej strony ilość tlenu wprowadzanego
do m3 ścieków poprzez napowietrzanie jest ze względów technicznych i ekonomicznych ograniczona.
Istnieją dwie drogi zwiększenia efektywności działania oczyszczalni poprzez zwiększenie ilości biomasy biorącej udział w oczyszczaniu ścieków. Metoda klasyczna
polega na stworzeniu dodatkowej objętości przez rozbudowę komór osadu czynnego
i części osadowej. Drugą możliwością zwiększenia wydajności oczyszczalni, przy
intensywnym wykorzystaniu objętości już istniejących zbiorników, jest zwiększenie
stężenia osadu czynnego w komorach oraz pokrycie zapotrzebowania na tlen przez
dostarczenie go w czystej postaci – jako technicznego O2.
Według doniesień literaturowych [1–17] zastosowanie czystego tlenu w oczyszczaniu ścieków skutkowało znacznym polepszeniem pracy m.in. oczyszczalni:
 zbyt małych, które przy konwencjonalnym systemie napowietrzania musiałyby zostać rozbudowane, co wiązałoby się ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi i potrzebą zapewnienia dodatkowej powierzchni terenu;
 zaprojektowanych do usuwania jedynie związków węgla; po zmianie przepisów
oczyszczalnie takie musiały zostać zmodernizowane i przystosowane do usuwania
również związków biogennych;
 na których występowało zjawisko puchnięcia osadu, co uniemożliwiło utrzymanie
odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych;
 z bardzo zmiennym dopływem ścieków lub/i o dużych ładunkach ChZT na dopływie;
przy największych dopływach ścieków na obiektach tych występował niedobór tlenu
w komorach osadu czynnego;
 na których istniała konieczność minimalizacji emisji odorów;
 przemysłowych, w których bardzo stężone ścieki są wstępnie oczyszczane z zastosowaniem czystego tlenu.
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Rys historyczny
Po zakończeniu w 1969 r. w Batavii (N.Y.) pierwszych badań w pełnej skali nad
natlenianiem ścieków, na początku lat 70-tych technologia czystego tlenu w biologicznym oczyszczaniu ścieków zaczęła się rozpowszechniać w USA. Pierwszą na świecie,
dużą oczyszczalnię ścieków z zastosowaniem czystego tlenu uruchomiono w 1971 r.
w Westgate, Fairfax County (Wirginia) [15].
Już od 1971 r. w dawnej Republice Federalnej Niemiec firmy oferujące tę technologię prowadziły intensywne badania pilotowe na 23 istniejących oczyszczalniach, przy
czym w niektórych przypadkach (Garching, Geiselbullach, München BBVA, Wasserburg i Wuppertal-Buchenhofen) natlenianie stosowano jednocześnie z tradycyjnym
napowietrzaniem. Potwierdzenie skuteczności metody podczas badań wstępnych zaowocowało tym, że w latach 1974–1978 wiele oczyszczalni ścieków obsługujących
zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych zostało wyposażonych w instalacje natleniające (system LINDOX). W sferze ścieków komunalnych metoda ta – w porównaniu z
USA i Japonią – znalazła zastosowanie dość późno. Pierwszą niemiecką oczyszczalnię
komunalną z systemem UNOX uruchomiono w 1978 r. w Göppingen. [2, 15]
Do początku 1985 r. na całym świecie wybudowano 236 tego typu oczyszczalni, z
czego 227 było w eksploatacji. Około 2/3 z tych obiektów znajdowało się na terenie
USA. W Europie zdecydowanym liderem były i nadal pozostają Niemcy (wówczas
jeszcze Republika Federacja Niemiec) z 23 obiektami (9 komunalnych i 14 przemysłowych) na 45 znajdujących się w Europie. Od tego czasu liczba obiektów z natlenianiem
na terenie Niemiec (i nie tylko) stale wzrasta. [2, 15].

Zastosowanie technologii czystego tlenu w oczyszczaniu ścieków na
przykładzie Niemiec
Przykładów obiektów, na których z różnych powodów zdecydowano się na zastosowanie technologii natleniania, na terenie samych Niemiec jest bardzo wiele. Instalację czystego tlenu zarówno jako główną, jak i w charakterze wspomagającym napowietrzanie można wykorzystać z powodzeniem na dużych i małych obiektach, w przypadku oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, a także specyficznych
ścieków przemysłowych. Aby przedstawić jak najrzetelniej potencjał tkwiący w tej technologii, zdecydowano się na tabelaryczne zestawienie wybranych informacji (tab. 1).
W tabeli 1 zestawiono 25 przykładowych oczyszczalni ścieków (zarówno tych najstarszych na terenach Niemiec, jak i tych najnowszych) z krótką charakterystyką ścieków oraz przyczynami, dla których zdecydowano się na takie, a nie inne rozwiązanie.
Bardzo istotnym problemem jest oczyszczanie ścieków z przemysłu spożywczego.
Dopływ ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego o wysokim ładunku ChZT do
oczyszczalni skutkuje niekorzystną zmianą stosunku zawartości węgla do azotu, co
negatywnie wpływa na proces nitryfikacji oraz może powodować kłopoty z sedymentacją osadu.
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Tabela 1. Przegląd oczyszczalni ścieków na terenie Niemiec oraz powody zastosowania technologii
czystego tlenu [2–16]
Lp.

Nazwa oczyszczalni

Rodzaj ścieków

1
1

2
Göppingen [4, 5, 6]

3
komunalne
(udział ścieków przemysłowych – 55 %, kanalizacja
ogólnospławna)

2

Breisgauer Bucht
[4, 5, 6]

3

Bremerhaven [4, 5]

komunalne
(udział ścieków przemysłowych – 40 %, kanalizacja
ogólnospławna)
komunalne
(ścieki z przemysłu rybnego
– 50% ładunku BZT5)

4

Bonn-Salierweg
[4, 5, 6]

5

Lübeck-Herrenwyk [4] Komunalne (udział ścieków
przemysłowych z fabryki
konserw rybnych – 50%
ilościowo, ale ok. 2/3 w
przeliczeniu na ładunki,
kanalizacja ogólnospławna)
Aalen-Unterkochen
komunalne
[8, 16]
(ścieki przemysłowe
z produkcji powłok tekstyliów technicznych)

6

7

Hemmelte [10]

8

Hankelsbüttel [1]

9

Burg-Blumenthal [7]

10 Lemgo [4]
11 Bielefeld-Heepen [4]

komunalne

Przyczyny zastosowania
czystego tlenu
4
modernizacja istniejącej przeciążonej
oczyszczalni, minimalizacja powierzchni,
zwalczanie odorów, możliwość lepszego
dostosowanie pracy oczyszczalni do
wahań dopływających ładunków zanieczyszczeń
porównywalne koszty, jak w przypadku
systemu tradycyjnego napowietrzania;
polepszenie charakterystyki sedymentacyjnej osadu
dopływ ścieków z rozbudowujących się
zakładów przemysłu rybnego, duże stężenia ścieków, wahania ładunków dopływających, zwalczanie odorów, potrzeba
polepszenia zdolności sedymentacyjnych
osadu, minimalizacja powierzchni
lokalizacja oczyszczalni w pobliżu kąpieliska, zwalczanie odorów, minimalizacja
powierzchni, minimalizacja ilości powstających osadów
potrojenie dopływających ładunków po
dołączeniu zakładów przemysłowych,
zwalczanie silnych odorów

konieczność ustabilizowania procesu
nitryfikacji, zmienność ładunków ścieków
surowych, zwalczanie pienienia, surowe
wymagania odnośnie jakości ścieków
oczyszczonych
komunalne
przeciążenie oczyszczalni ścieków byto(ścieki przemysłowe
wo-gospodarczych w wyniku podłączenia
z ubojni i rozbioru świń)
zakładu przemysłowego – problemy z
nitryfikacją, zwalczanie odorów, zaostrzenie wymagań odnośnie jakości
ścieków oczyszczonych, rozbudowa
oczyszczalni bez konieczności wykonywania robót budowlanych
komunalne
selektor tlenowy – konieczność wyraźne(ścieki przemysłowe
go polepszenia właściwości sedymentaz zakładu przetwórstwa
cyjnych osadu (zwalczenie mikroorganiziemniaków – 2/3 ładunku zmów typ 021N powodujących pęcznienie
całkowitego ChZT)
osadu)
bytowo-gospodarcze
konieczność podłączenia zakładu papier(ścieki przemysłowe stanowią niczego – drastyczny wzrost ilości i łabardzo niewielki procent
dunku ChZT ścieków dopływających
– max. 10 % dopływu, kanalizacja rozdzielcza)
bytowo-gospodarcze
minimalizacja powierzchni, mniejsze
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
bytowo-gospodarcze
minimalizacja powierzchni, zwalczanie
odorów, ekonomiczność
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c.d. tabeli 1.
1
2
12 Karlsruhe [4]

3
bytowo-gospodarcze

13 Lachen-Speyerdorf
[3, 10]

bytowo-gospodarcze
(okresowo zwiększenie
ilości ścieków oraz ładunków ChZT i BZT5
w czasie winobrania)

14 Wuppertal-Rutenbeck z przemysłu chemicznego
[4, 5, 6]
(Bayer AG – produkcja
środków ochrony roślin i
preparatów farmaceutycznych)

15 Knoll AG, Werk
Minden [4]

z przemysłu chemiczno-farmaceutycznego

16 Ludwigshafen BASF
AG [2]

przemysłowe z dodatkiem
bytowo-gospodarczych
(Ludwigshafen, Frankenthal,
gmina Bobenheim-Roxheim)
17 Penzberg
przemysłowe z produkcji
Roche Diagnostics
produktów biotechnologiczGmbH [13]
nych i biofarmaceutycznych
z dodatkiem ścieków bytowo-gospodarczych
18 Bogen,
z przemysłu spożywczego –
Wiesenhof GmbH [14] przetwórstwo drobiu

19 Buchloe,
Moksel AG [11]

z przemysłu mięsnego

20 Oberding [5]

z zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych

21 St. Erasmus [5]
22 Platting [5]
23 Gunzenhausen [5]

24 Wiesbaden (firma
z zakładu utylizacji kości
Scheidemandel) [5]
25 Horm [17] (podczysz- odcieki z wysypiska odpaczalnia)
dów komunalnych
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4
zwalczanie odorów, rozwiązanie przyjazne
środowisku, daleko idące wykorzystanie
istniejących objętości zbiorników poprzez
zwiększenie obciążenia hydraulicznego przy
minimalnym nakładzie finansowym
zaostrzenie wymagań odnośnie zawartości związków azotu w ściekach oczyszczonych, konieczność ustabilizowania
procesu nitryfikacji oraz zapewnienia
denitryfikacji przy minimalizacji nakładów
budowlanych – maksymalizacja wykorzystania istniejących objętości komór osadu
czynnego i zamiana nieużywanego osadnika na komorę denitryfikacyjną
wysokie zapotrzebowanie na tlen, wahania ładunków dopływających, zwalczanie
odorów, ostre wymagania odnośnie
zawartości związków azotu w ściekach
oczyszczonych, minimalizacja powierzchni – lokalizacja w wąskiej dolinie
rzeki Wupper
minimalizacja powierzchni, zwalczanie
odorów, wahania ładunków ścieków dopływających, polepszenie jakości ścieków
oczyszczonych w porównaniu z klasyczną
metoda przy porównywalnych kosztach
konieczność zwiększenia efektywności
procesów nitryfikacji i denitryfikacji

pokrycie zapotrzebowania na tlen
w czasie wystąpienia szczytowych ładunków zanieczyszczeń

konieczność rozbudowy oczyszczalni,
rozwiązanie ekonomicznie opłacalne –
instalacja czystego tlenu jako wspomagająca napowietrzanie, pokrycie zapotrzebowania na tlen w przypadku wystąpienia
maksymalnych ładunków
pokrycie zapotrzebowania na tlen
w przypadku nagłego wzrostu ładunku –
najpierw jako prowizoryczne rozwiązanie
w sytuacji kryzysowej, następnie jako
dodatkowa instalacja wspomagająca
zwalczanie odorów, duże wahania dopływających ładunków, zwiększenie niezawodności działania i efektywności
oczyszczalni, minimalizacja powierzchni,
polepszenie właściwości sedymentacyjnych osadu i minimalizacja ilości osadu
nadmiernego
podwyższenie wydajności pracy nitryfikacyjnych reaktorów ciśnieniowych, opłacalne ekonomicznie
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Tego typu problem wystąpił w oczyszczalni w gminie Hankelsbüttel. Oczyszczalnia ta została zaprojektowana na 53 000 RLM w układzie symultanicznej nitryfikacji/
denitryfikacji. Ilość ścieków dopływających wynosi około 1500 m3/d, z czego około
600 m3 pochodzi z zakładu przetwórstwa ziemniaków. Ścieki przemysłowe mają wyraźnie większe ładunki, niż ścieki komunalne (ChZT od ok. 4000 mg/l, co stanowi
około 2/3 ładunku całkowitego). Oczyszczalnia obsługuje także mleczarnię, która dodatkowo dociąża układ technologiczny. Ze względu na podłączenie obu tych zakładów
przemysłowych, w oczyszczalni stwierdzono bardzo wysokie wartości indeksu objętościowego, co skutkowało ucieczką osadu z osadnika pośredniego i znacznego pogorszenia warunków pracy stawów doczyszczających. [1]
Wysoki indeks objętościowy (nawet do 500 ml/g), spowodowany przez specyficzne mikroorganizmy osadu czynnego, jest niestety charakterystyczny dla ścieków przemysłowych z przetwórstwa ziemniaków i mleka. W dopływie do oczyszczalni Hankelsbüttel oznaczono występowanie kwasów organicznych, które sprzyjają namnażaniu się mikroorganizmów typ 021N. Mikroorganizmy te stymulują pęcznienie osadu.
Ich zwalczenie jest bardzo trudne, ponieważ namnażają się zarówno przy wysokich,
jak i niskich stężeniach tlenu, w szerokim zakresie temperatury (od min 4 °C do max 37
°C) i pH (6,5–8). Jedną z możliwych do zastosowania metod likwidacji tych organizmów jest zastosowanie zmiennego gradientu stężenia substratu [1, 12].
W tym konkretnym przypadku zdecydowano się na zastosowanie tlenowego selektora zasilanego czystym tlenem, na który zaadaptowano istniejący już zagęszczacz osadu. Po modernizacji osad recyrkulowany oraz dopływające do oczyszczalni ścieki doprowadzane są do selektora (o objętości 180 m3, co daje czas zatrzymania 1 h), w taki
sposób, aby nastąpiło ich intensywnie wymieszane. Osad w selektorze jest bardzo wysoko obciążony, a zapotrzebowanie na tlen odpowiednio duże. Do tego jeszcze powierzchnia przeznaczona na instalację wprowadzającej tlen jest niewielka, dlatego też
instalacja czystego tlenu okazała się tu najodpowiedniejszym rozwiązaniem. W zbiorniku utrzymywane jest stężenie tlenu na poziomie około 4 mg/l. Tlen wprowadzany jest
do zbiornika za pomocą injektora i dodatkowych mat natleniających. W celu intensywnego wymieszania oraz uniknięcia opadania osadu na dno dodatkowo zamontowano
mieszadło [1].
Na podstawie tabeli 2, w której zestawiono wartości indeksu Mohlmana w poszczególnych miesiącach w latach 2000–2002, można zaobserwować rezultaty wprowadzenia natlenianego selektora. Widoczne jest polepszenie charakterystyki sedymentacyjnej osadu – spadek wartości IO z prawie 300 ml/g do poniżej 150 ml/g [1].
Innym ciekawym zastosowaniem technologii czystego tlenu jest przypadek okresowej zmienności ilości i jakości ścieków dopływających. Sytuacja taka występuje np. w
miejscowościach turystycznych, które w czasie sezonu turystycznego muszą przerabiać wielokrotnie większe ilości ścieków przy tej samej objętości urządzeń. Interesującym przykładem oczyszczalni, na której musiano poradzić sobie z podobnym problemem jest obiekt w Lachen-Speyerdorf koło Neustadt an der Weinstrasse.
W oczyszczalni miejskiej Neustadt an der Weinstrasse oczyszczane są obecnie ścieki
w ilości odpowiadającej około 50 000 RLM. Jednakże okresowo, w czasie winobrania,
musi ona przyjąć i oczyścić ścieki w ilości odpowiadającej nawet 120 000 RLM.
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Tabela 2. Wartości indeksu objętościowego na oczyszczalni Hankelsbüttel [8]
IO* [ml/g]

Miesiąc
2000 r.

2001 r.

2002 r.

styczeń

159

126

124

luty

170

127

125

marzec

167

152

123

kwiecień

170

130

131

maj

203

130

154

czerwiec

246

155

158

lipiec

299

132

199

sierpień

295

135

181

wrzesień

174

121

164

–
–
–

październik

174

109

listopad

131

111

grudzień

134

123

* UWAGA! Wartość indeksu osadowego w Niemczech określa się na podstawie VSV (Vergleichschlammvolumen), oznaczanej metodą wielokrotnych rozcieńczeń – wartości te nie są więc porównywalne z IO oznaczanym w Polsce po 30 minutach sedymentacji!

Oczyszczalni przeznaczonej do usuwania jedynie związków węgla na początku lat
90-tych postawiono wymagania dotyczące redukcji również związków azotu i fosforu.
W ówczesnym kształcie nie była ona w stanie sprostać tak ostrym wymaganiom. Wydawało się wówczas, że niezbędna będzie rozbudowa oczyszczalni za kwotę około ok.
8 000 000 euro [9]. Okazało się jednak, że w tym przypadku uzasadnione byłoby zastosowanie czystego tlenu, dlatego też w celu potwierdzenia słuszności wyboru postanowiono doświadczalnie oczyszczalnię. Wcześniej nieużywany osadnik wstępny wyposażono w mieszadła (zapewniono również recyrkulację ścieków z komory nitryfikacji)
i przekształcono w komorę denitryfikacji. Na dnie komór osadu czynnego zamontowano maty natleniające (system PSB). Aeratory powierzchniowe, zapewniające dotychczas napowietrzanie, wykorzystano jako mieszadła, przez co pracowały ze zmniejszoną wydajnością [3, 9].
Rezultaty dokonanych stosunkowo niewielkich przeróbek na oczyszczalni bardzo szybko dały się zauważyć. Oczyszczalnia działa już od roku 1995 i spełnia narzucone jej wymogi jakości ścieków oczyszczonych. Koszty eksploatacji zaś pozostały na
tym samym poziomie co dotychczas, gdyż koszt tlenu równoważy się z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii (koszt tlenu technicznego w Niemczech
jest znacznie niższy niż w Polsce). Miasto Neustadt zaoszczędziło na modernizacji ok.
5 mln euro (poniesiony koszt wyniósł 3 mln euro, w porównaniu z 8 mln wstępnie
oszacowanymi przez projektantów), a dodatkowo corocznie zyskuje na opłatach środowiskowych 250 000 euro [9].
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Już po roku 2000 zdecydowano się na kolejną modernizację omawianej oczyszczalni. Zabieg ten miał na celu redukcję zużycia czystego tlenu, a co za tym idzie dalsze
oszczędności. Obecnie ścieki po mechanicznym oczyszczeniu gromadzone są w wysoko obciążonej komorze osadu czynnego z tradycyjnym napowietrzaniem, a dopiero
później kierowane do kaskadowych komór natlenianych. Cały układ dozowania tlenu
do poszczególnych kaskad sterowany jest on-line na podstawie zawartości azotu amonowego w ściekach oczyszczonych, co pozwala na elastyczne dopasowanie ilości wprowadzanego tlenu w zależności od jakości ścieków. Dzięki temu czysty tlen jest dozowany tylko w takiej ilości, jaka w danym momencie jest niezbędna, więc oczyszczalnia
pracuje ekonomiczniej, przy zachowaniu odpowiedniej jakości odpływu.

Podsumowanie
Jak pokazano na podstawie zebranych doniesień literaturowych, nieraz tak (wydawałoby się) niewielka zmiana, jak zastosowanie gazu technicznego o stężeniu ok. 90%
czystego tlenu zamiast powietrza (ok. 20 % tlenu) ma kolosalne znaczenie dla funkcjonowania całej oczyszczalni ścieków. Obserwuje się m.in. zwiększenie niezawodności
działania obiektu poprzez likwidację deficytów tlenowych, polepszenie charakterystyki sedymentacyjnej osadu, likwidację odorów.
Ogromną zaletą tej technologii jest także możliwość użytkowania jej okresowo
i/lub łącznie z istniejącym już systemem klasycznego napowietrzania, co prowadzi do
minimalizacji zużycia gazu technicznego i redukcji kosztów eksploatacyjnych. Instalacja ta jest również łatwa w montażu, a w Niemczech uważana wręcz za przenośną, więc
badania poprzedzające modernizację całego obiektu mogą zostać przeprowadzone na
miejscu, z wykorzystaniem części pracującej oczyszczalni i bez konieczności jej unieruchomienia.
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Streszczenie
Zestawiono przykłady bardzo różnych oczyszczalni ścieków w Niemczech, w których stosuje się
czysty tlen. Dokładniej omówiono oczyszczalnię Hankelsbüttel z dopływem ścieków zakładu przerobu ziemniaków i mleczarni oraz Lachen-Speyerdorf (k. Neustadt an der Weinstrasse), charakteryzującą się okresowym zwiększeniem ilości i ładunku ścieków w okresie winobrania.

APPLICATION OF PURE-OXYGEN OXYGENATION IN THE CASE
OF GERMAN WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Abstract
Various examples of German wastewater treatment plants with pure-oxygen oxygenation are presented. Two cases are described more precisely: the WWTP Hankelsbüttel that purifies communal
wastewater with the addition of wastewater from the potato processing and dairy industries and the
WWTP Lachen-Speyerdorf (near Neustadt an der Weinstrasse) where increase of quantity and wastewater load is observed periodically during the vintage.
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Jan Borowski

MONITORING NATLENIANIA PRZY CYKLICZNYM
NAPOWIETRZANIU W REAKTORACH
O MAŁEJ SKALI TYPU MBBR

Wstęp
Dzięki dostępności łatwych w użyciu, a w przyszłości tanich, urządzeń do pomiarów i rejestracji stężeń tlenu rozpuszczonego w ściekach oraz substancji biogennych,
przy nowych technologiach oczyszczania ścieków (np. reaktory hybrydowe typu MBBR
z natlenianiem czystym tlenem) występują nowe możliwości i potrzeby opracowywania sposobów obsługi i sterowania pracą małych oczyszczalni ścieków (MOŚ) przy
zastosowaniu wspomnianych urządzeń i technologii. Specyfika nowoczesnych sposobów oczyszczania ścieków bytowych z węgla organicznego (COD) i substancji biogennych w konkretnych zastosowaniach takich jak chociażby zastosowanie hybrydowych
reaktorów cyklicznie napowietrzanych do oczyszczania ścieków po osadnikach gnilnych brakuje pewnych informacji procesowych do projektowania technologicznego,
sterowania i eksploatacji.
Zdaniem Ayesa i Salterain’a [2] w przypadku MOŚ, w badaniach technologicznych należy zwracać szczególną uwagę na szybkość poboru tlenu (SPT/OUR) świadczącą o biologicznej intensywności przebiegu procesu oczyszczania i jej praktycznemu
znaczenie przy optymalizowania eksploatacji takich oczyszczalni.
Stosuje się dwa podejścia w wyznaczaniu szybkości poboru tlenu (OUR) przez
ścieki. Pierwsze to badania równoległych sond respirometrycznych, w których wyznacza się szybkość poboru tlenu/ respiracji na podstawie bilansu tlenu rozpuszczonego
(DO) w komorze respirometrycznej Spanjers i in. [8];Pratt i in. [7]. Drugie Ayesa i in.
[2], polega na wyznaczaniu OUR, współczynnika przenikania tlenu (k’La) bezpośrednio ze wskazań sond stężeń tlenu rozpuszczonego w ściekach (CL) umieszczonych bezpośrednio w komorze lub modelu komory reakcji oczyszczalni biologicznej oraz na
analitycznym wyznaczeniu stężenia nasycenia ścieków tlenem (C*L∞).
Możliwość bezpośredniego wyznaczania OUR, C*L∞ oraz k’La powinna być szczególnie wykorzystywana w przypadku MOŚ ponieważ wyznaczanie tych wielkości wymaga jedynie ciągłego pomiaru i rejestracji CL za pomocą konwencjonalnych sond tlenowych i rejestratora oraz konwencjonalnego miernika nastawialnego natężenia dopływu powietrza (Qp) do komory reaktora oraz rachunkowego określania szybkości zmian
stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze reakcji. Dodatkowo, ważna dla dużych bioreaktorów- z punktu widzenia hydrodynamiki natlenienia, sprawa nie będzie pełnego
wymieszania zawartości komory reakcji w całym cyklu napowietrzania, w przypadku
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MOŚ, przy zapewnionym pełnym wymieszaniu zawartości komory reakcji w etapie
napowietrzania, przyjęcie upraszczającego założenia, że będziemy mieli stale do czynienia z pełnym wymieszaniem przez cały czas trwania cyklu, szczególnie przy krótkich etapach braku napowietrzania nie powinno prowadzić do poważnych błędów
ilościowych.
W niniejszej publikacji przedstawiono: reaktor hybrydowy (złoże ruchome + osad
czynny), przegląd wyników monitoringu CL, metodykę wyznaczania k’La, C*L∞ i OUR
w warunkach tlenowych oraz wpływ cyklu aeracji, to znaczy jego długotrwałości (tc)
oraz proporcję pomiędzy długotrwałością etapu napowietrzania (tN) i długotrwałością
etapu braku napowietrzania (tBN) w przepływowej komorze reakcji mini reaktora na
warunki tlenowe w komorze, oraz cały układ laboratoryjny, który można potraktować
jako specyficzną mini oczyszczalnię lub model małej oczyszczalni ścieków.

Dynamika tlenu rozpuszczonego w reaktorze
Po analizie wyników z serii eksperymentów w których mierzono i rejestrowano CL,
poprzez analogię do reaktorów biologicznych z osadem czynnym Ayesa i in. [2] i poprzez analogię do podejścia podanego w publikacji Pratt i in. [7], a głównie w oparciu
o model dynamiki stężenia tlenu rozpuszczonego podany w pracy Spanjers i in. [8] oraz
interpretację pojęcia respiracji podaną w pracy Wojnowska-Baryła i in. [9], stwierdzono, że dynamikę przebiegu stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze reakcji hybrydowego mini reaktora przepływowego, cyklicznie napowietrzanej i ciągle, ze stałym natężeniem, zasilanej ściekami z osadnika gnilnego (ścieki odtlenione), można też wyrazić
za pomocą jednego równania bilansu masy (1) obejmującego etap napowietrzania jak
i etap braku napowietrzania przy założeniu pełnego wymieszania w obu etapach.

d (VLCL )
= εk L' a (CL*∞ − CL )VL − qśćCL − rq qść − rVVL
dt

(1)

gdzie:
– objętość części cieczowej i osadowej w komorze reakcji,
– stężenie tlenu rozpuszczonego rejestrowane jako pomiar jednokrotny
w danym czasie,
t
– czas,
ε
– współczynnik równy jedności dla fazy napowietrzania i równy zeru dla
fazy braku napowietrzania,
k’La – ogólny współczynnik przenikania tlenu w ściekach,
C*L∞ – stężenie nasycenia tlenem mieszaniny ścieków i osadu czynnego,
qść
– natężenie ścieków wpływających do i wypływających z reaktora,
rq qść – pobór tlenu przez ścieki dopływające do reaktora,
rV VL – pobór tlenu przez osad zawieszony i błonę biologiczną utwierdzona na
nośnikach błony w komorze reakcji.

VL
CL
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Pierwszy człon po prawej stronie równania (1) wyraża dostarczanie tlenu do komory reakcji przez układ napowietrzający. Drugi człon wyraża ilość tlenu rozpuszczonego
w odpływie z komory reakcji. Ten drugi człon, zwany transportowym jest pomijany w
niektórych pracach [7]. Być może jest to słuszne dla reaktorów porcjowych, nie powinno się jednak tego członu pomijać w reaktorach przepływowych. Ostatnie dwa człony
wyrażają tlen zużywany na utlenianie nieorganicznych substancji chemicznych i organicznych przez mikroorganizmy oraz tlen zużywany przez mikroorganizmy. Sumę tych
dwóch ostatnich członów podzieloną przez VL, w literaturze na temat respiracji, określa się jako szybkość poboru tlenu (w literaturze polskiej – SZT i anglojęzycznej –
OUR) na oddychanie odpowiednio egzogenne (OURegz) i endogenne (OURend).
Równanie (1) można, przy założeniu Vl = const., przekształcić i uporządkować tak,
żeby wyraźnie pokazać liniową zależność pomiędzy (dCL/ dt) i CL przy założeniu, że
parametry procesowe takie jak k’La, C*L∞, rq i rV są stałe w czasie jednej rejestracji
oraz, że w czasie tej rejestracji stałymi są: natężenie dopływu ścieków i ładunku zanieczyszczeń, natężenie doprowadzanego powietrza, ilość nośników błony biologicznej,
temperatura ścieków, ciśnienie atmosferyczne.
Równanie (1) przy powyższych warunkach, dla etapu napowietrzania (ε = 1) i dla
etapu braku napowietrzania (ε = 0) można zapisać odpowiednio:
*
r

1
dC L
= −C L  k ' L a +  + k L' aC L∞ − q − rV
dt
tz 
tz


(2)

CL
r
dCL
=−
− q − rV
dt
tz tz

(3)

W równaniach (2) i (3) dwa ostatnie człony wyrażają OUR, a symbol tz wyrażający
czas zatrzymania ścieków w komorze reakcji zastępuje iloraz (VL/ qść).
Równanie (2) i (3) po rozdzieleniu zmiennych można scałkować, a stałe całkowania wyznaczyć dla odpowiednich warunków początkowych. Wstępnie można przyjąć,
że warunkiem tym jest CL = Cp dla t = tp. Rozwiązaniami równań (2) i (3) opisujących
dynamikę stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach są równania (4) i (5).
Dla ε = 1 (pow. załączone):

CLN = −

1 −at
{e [− C pa + b]− b}
a

(4)

gdzie:
a = kLa +
'

1
tz

b = k L aCL∞ −
'

*

rq
tz

− rV

Cp = CL (t) dla t =tp
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Dla ε = 0 (pow. wyłączone):


C

BN
L

t 

r

  −  r
=  C p + q + rV e tZ  − q − rV
tz
tz



(5)

Tabela 1. Zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami równań (2) i (3) przy możliwych stanach
natlenienia ścieków.
Stan natlenienia ścieków
CL = 0
dCL/ dt = 0

Z równania (2)
i równania (3)
BN
N
BN
OUR= k’La•C*L∞ – d(CLN = OUR = – d(CL = 0)/dt d(CL = 0)/dt – d(CL
= 0)/dt = k’La•C*L∞
0)/dt
Równanie (2)

Równanie (3)

OUR=k’La•C*L∞ – CL(k’La + OUR = – CL/ tZ
Przy CL = 0
1/ tz)
OUR = 0
Przy CL = C*L∞
OUR = – C*L∞/ tz

Pochodna stężenia tlenu k’La = a – 1/tZ
rozpuszczonego (dCL/dt) OUR= k’La•C*L∞ – b
jest liniowo zależna od
stężenia tlenu
rozpuszczonego (CL)

OUR = d

C*L∞ = (d +b)/ k’La

Uwaga: a, b i d będą wyznaczane dalej na podstawie liniowej regresji wyników pomiarów stężenia
tlenu rozpuszczonego i obliczonych ilorazów różnicowych (DCL/Dt) w obszarach w których kwadrat
współczynnika korelacji wzajemnej R2 będzie ≥0.9.

Wyznaczanie k’La, C*L∞ i OUR
Celem analizy, jest wyznaczenie przedziałów warunków w których dynamikę natleniania można opisać pełnymi równaniami (2) i (3) oraz podanie procedur wyznaczania parametrów procesowych takich jak k’La, C*L∞ i OUR z intencją dostarczenia danych wyjściowych do sterowania czasowego etapami napowietrzania tak, żeby można
było uzyskiwać maksymalne założone stężenie tlenu rozpuszczonego na koniec etapu
napowietrzania i minimalne (bez fazy warunków beztlenowych) na koniec etapu braku
napowietrzania Dla jednoznacznego opisu dynamiki stężenia tlenu rozpuszczonego w
ściekach równaniami (2) i (3) jak i przebiegu stężenia tlenu rozpuszczonego w czasie,
potrzebna jest znajomość k’La, C*L∞ i OUR. W przypadku znanego liniowego równania regresji wyznaczonego na podstawie wyników pomiarów, znajomość dwóch z tych
parametrów określa trzeci parametr.
W przypadku dominacji anoksycznych warunków w ściekach nie zaobserwowano
wpływu stężenia tlenu rozpuszczonego na przyrost szybkości przenikania tlenu do ścieków i w związku z tym równania (2) i (30 upraszczają się i pojawia się faza w której
stężenie tlenu rozpuszczonego CL= 0 i w związku z tym dla tych warunków procedury
wyznaczania k’La, C*L∞ i OUR będą inne.
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Wyznaczanie k’La. W podręczniku EPA [3], dla identyfikacji współczynnika przenikania tlenu w wodzie podawane są dwie metody, a mianowicie metoda stanu nieustalonego i metoda stanu ustalonego poprzez analizę gazu odlotowego. W metodzie stanu
nieustalonego współczynnik przenikania tlenu jest wyznaczany na podstawie pomiaru
i rejestracji stężenia tlenu rozpuszczonego w czasie napowietrzania do chwili osiągnięcia stanu nasycenia. Tlen pierwotnie rozpuszczony jest usuwany przez dodawanie siarczynu sodu w obecności katalizatora kobaltowego. Ogólny współczynnik przenikania
tlenu do wody jest następnie obliczany z szybkości przyrostu tlenu rozpuszczonego.
Równocześnie jest to metoda służąca do wyznaczania stężenia nasycenia wody tlenem.
Autorzy metody zastrzegają jednak, że otrzymane w ten sposób parametry mogą służyć
jedynie do znormalizowanych porównań osiągów różnych urządzeń napowietrzających.
Podobną wartość ma metoda stanu ustalonego. Obecność substancji powierzchniowo
czynnych, oleju, soli i zawiesiny, która ma miejsce w ściekach, ma istotny wpływ na
wielkość tego współczynnika i stężenia nasycenia tlenem. Z tego powodu uwagę szeregu badaczy przyciąga opracowanie procedur wyznaczania współczynnika przenikania
tlenu i stężenia nasycenia tlenem w warunkach napowietrzania ścieków.
W publikacji Pratt i in. [7] dokonano przeglądu i ocenę metod stanu nieustalonego
i analiz gazu odlotowego wykorzystywanych do wyznaczania współczynników przenikania tlenu dla ścieków. Wyniki tam zaprezentowane mogą niestety być wykorzystane
tylko w celach porównawczych z wynikami uzyskanymi z własnych badań wykonanych z uwagi na inny rodzaj ścieków i technologii oczyszczania objęty badaniami gdyż
jak wiadomo, np. z instrukcji Nopon [4], wielkość współczynnika przenikania tlenu w
ściekach surowych zawiera się w przedziale 0,4–0,9 wielkości współczynnika przenikania tlenu w wodzie czystej i zależy nie tylko od wspomnianego składu, ale również
od warunków oczyszczania ścieków takich jak intensywność mieszania, geometria komory aeracji, zastosowanej metody napowietrzania ścieków. Prócz tego obecność substancji powierzchniowo czynnych prowadzi do obniżenia współczynnika przenikanie
tlenu. Potencjalny zakres zmienności wielkości współczynnika przenikania tlenu w ściekach jest więc znaczny i wymaga określania w konkretnych procesowych warunkach.
Wyznaczanie (C*L∞). Stężenie (C*L∞) powinno być definiowane jako stężenie
będące w równowadze ze stężeniem w masie fazy gazowej w warunkach braku reakcji
tlenu z substratami zawartymi w ściekach i wtedy można by do jego wyznaczania korzystać z Prawa Henry’ego [5] i w związku z tym, w innych przypadkach osiągane
stężenia nasycenia należy nazwać stężeniami pseudo nasycenia (np. stężenie odpowiadające punktowi przecięcia statystycznie wyznaczonej zależności dCL /dt = f(CL) z osią
stężeń (CL), czyli dCL/ dt = 0. W podręczniku EPA [3] podano, że stężenie nasycenia
tlenem w ściekach bytowych wynosi 0,8 –1,0 stężenia nasycenia tlenem wody w analogicznych warunkach termicznych i ciśnieniowych i zależy od ilości zawiesiny, ilości
rozpuszczalnych związków organicznych oraz rozpuszczalnych soli mineralnych i, że
przy ściekach komunalnych(miejskich) wynosi około 0,95 stężenia nasycenia tlenem
wody. Przyjęcie więc arbitralne, wielkości stężenia nasycenia tlenem dla ścieków po
osadniku gnilnym będą rzędu 0,9–0,95 stężenia nasycenia tlenem wody wodociągowej
jest wstępnie jedynym praktycznym podejściem.
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Wyznaczanie OUR. W technologii oczyszczania ścieków z osadem czynnym, OUR
określa ilość tlenu pobieraną w jednostce czasu na utlenianie zanieczyszczeń organicznych (oddychanie pokarmowe), na potrzeby utleniania związków azotowych i na oddychanie endogenne. Ilość tlenu potrzebna na pokrycie dwóch pierwszych potrzeb zależy
od natężenia dopływu ścieków (q ść) i redukcji ładunku zanieczyszczeń w nich zawartych. W odróżnieniu od poboru tlenu na potrzeby wewnętrzne osadu nazywane oddychaniem endogennym pobór tlenu na utlenianie zanieczyszczeń organicznych i na utlenianie związków azotowych można nazwać zapotrzebowaniem poza komórkowym czyli
egzogennym. Ilość tlenu potrzebna na pokrycie zapotrzebowania tlenu przez osad na
tak zwane oddychanie endogenne zależy od ilości zawiesin organicznych w osadzie
czynnym w całej objętości komory reakcji czyli jest ściśle związana z objętością komory wypełnioną przez fazę cieczową (VL).
Przy liniowym wyrównaniu (model wg równania 2), wynikających z pomiarów
wielkości ∆CL/∆t i CL, w etapie napowietrzania otrzymujemy dwa parametry statystyczne (a, b) obejmujące trzy parametry procesowe (k’La, C*L∞ i OUR). Parametr
(k’La) jest jednoznacznie związany z parametrem statystycznym (a). Natomiast dwa
pozostałe parametry procesowe są określone funkcyjnie z drugim parametrem statystycznym to jest (b). Dla jednoznaczności trzeba więc albo przyjąć arbitralne (C*L∞)
(wg sugestii podanej w akapicie „Wyznaczanie C*L∞’’) i ustalić OUR albo wyznaczyć
OUR z etapu braku napowietrzania, w znormalizowany sposób Wolbromska i inni [10]
oraz wyliczyć (C*L∞) z zależności statystycznej ∆CL/∆t = f (CL).
Oleszkiewicz [6] w praktyce oczyszczania ścieków przyjął następujący podział
warunków tlenowych:
– beztlenowe CL = 0 mg/dm3,
– anoksyczne 0 < CL < 0,5mg/dm3,
– tlenowe CL > 0,5 mg/dm3.
Przy cyklicznym napowietrzaniu w hybrydowych bioreaktorach przepływowych w
zależności od wielu czynników oprócz intensywności napowietrzania zarówno w etapie napowietrzania jak i braku napowietrzania mogą występować albo warunki tlenowe, tlenowo-anoksyczne albo anoksyczno-beztlenowe.
W warunkach ciągłego monitoringu tlenu rozpuszczonego poprzez natychmiastowe załączanie lub wyłączanie układu napowietrzającego można ingerować w poziom
tlenu rozpuszczonego w ściekach znajdujących się w komorze i tym samym w ściekach
odpływających z komory.
W toku badań laboratoryjnych można wyznaczyć długości etapów napowietrzania
i braku napowietrzania w warunkach odpowiedniej intensywności napowietrzania, natężenia dopływu ścieków i wielkości komory przy których będą uzyskiwane potrzebne
odpowiednie warunki tlenowe.
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Materiały i metody
Część eksperymentalna
Do zaszczepienia pracy równoległych mini reaktorów hybrydowych z przepływową komorą reakcji zawierającą osad czynny i złoże ruchome napowietrzaną cyklicznie
użyto osadu czynnego z oczyszczalni ścieków bytowych. Eksperymenty oczyszczania
ścieków po osadniku gnilnym (ścieki odtlenione) prowadzono w warunkach stanów
nieustalonych. W każdym eksperymencie warunki stanu nieustalonego były spowodowane cykliczną pracą urządzenia napowietrzającego przy stałym natężeniu dopływu
ścieków. Stężenia tlenu rozpuszczonego mierzono sondą tlenową a wyniki pomiarów
rejestrowane były w pamięci rejestratora. Pomiary i rejestracje odbywały się w co najmniej dwóch powtórzeniach.
Celem przeprowadzonych eksperymentów było określenie parametrów k’La, C*L∞,
OUR do równań (2) i (3) i sprawdzenie możliwości opisu przebiegu dynamiki natleniania profilami tlenowymi / krzywymi respirometrycznymi, wg równań (4) i (5).
Poszczególne eksperymenty przeprowadzano przy stałych temperaturach ścieków
i otoczenia.
Badania technologiczne oczyszczania ścieków po osadniku gnilnym przeprowadzano w 3 równoległych mini reaktorach MBBR (rys. 1) stanowiących w przybliżeniu
liniowe odwzorowanie małych oczyszczalni ścieków w skali 1:5. Każdy z mini reaktorów skonstruowano ze szkła organicznego(pleksiglas), całość łącznie z osadnikiem
wtórnym o kształcie graniastosłupa. Wymiary komory reakcji to 0,3×0,3 m podstawa,
a głębokość osadzenia dyfuzora grubo pęcherzykowego średnicy 50 mm to 0,85 m.
Pojemność robocza komory reakcji wynosi więc 75 dm3.
W każdym mini reaktorze w komorze reakcji pływało 2000 sztuk nośników błony
biologicznej z PE o kształcie cylindra wydrążonego φ zew = 17,5 mm / φ wew. = 13,5 mm
i wysokości 13 mm z karbowaną powierzchnia zewnętrzną i wewnętrzną.
Sprężone powietrze z dmuchawy podawano do komory poprzez dyfuzor membranowy. Natężenie objętościowe strumienia doprowadzanego powietrza mierzono laboratoryjnym przepływomierzem pływakowym (rotametrem). Wagowe stężenie tlenu rozpuszczonego w fazie cieczowej (CL) mierzono przy użyciu sondy tlenowej, a wyniki
pomiarów łącznie z czasem odczytu i temperaturą rejestrowano w pamięci wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-742.
W toku eksperymentów, w części technologicznej, metodami analitycznymi oznaczono: CHZT i BZT5, azot amonowy i organiczny oraz zawartość zawiesin organicznych w osadzie czynnym.
Ścieki do poszczególnych reaktorów w danym czasie podawano z różnym natężeniem (krotność około 2) za pomocą jednej pompy perystaltycznej, Natężenie dopływu
ścieków mierzono metodą pomiaru objętości ścieków w naczyniu pomiarowym i czasu
napełniania. Dodatkowo mierzono bezpośrednio temperaturę powietrza w pomieszczeniu laboratoryjnym, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.
Schemat hybrydowego mini reaktora przepływowego ze złożem ruchomym przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Schemat hybrydowego mini reaktora przepływowego ze złożem ruchomym

Omówienie danych
W pierwszej kolejności zajęto się analizą ilorazów różnicowych (∆CL/∆t) wyliczonych na podstawie pomiarów stężeń tlenu rozpuszczonego (CL) i upływu czasu (∆t)
pomiędzy pomiarami CL uzyskanymi dla stanów nieustalonych zarówno w etapie napowietrzania jaki i w etapie braku napowietrzania. Następnie wyniki tych obliczeń poddawano badaniu możliwości ich liniowego wyrównania, czyli na zgodność z opisem dynamiki natleniania równaniami (2) i (3), używając narzędzia programowego MS-Excel
poszukując obszarów eksperymentów w których korelacja liniowa jest wysoce istotna
(współczynnik korelacji wzajemnej R2 większy od 0,9). Rejestracje dające najlepsze
korelacje liniowe (R2 >> 0,9), które wykorzystano do wyznaczania wielkości k’La, C*l∞
i OUR odpowiadały tylko pewnej grupie eksperymentów w których przez cały cykl
napowietrzania (etap napowietrzania i etap braku napowietrzania) dominowały warunki tlenowe. Natomiast dla eksperymentów w których dominowały warunki anoksyczne
nie stwierdzono wysokiej istotności korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi (∆CL/∆t) i
CL natomiast stwierdzano wysoce istotną korelacje liniową ale pomiędzy stężeniem
tlenu rozpuszczonego i czasem mierzonym od momentu zaprzestania aeracji w etapie
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braku napowietrzania i czasem mierzonym od momentu rozpoczęcia etapu napowietrzania. W tych eksperymentach przez zdecydowany okres czasu występowały warunki
beztlenowe (CL = 0).

Rys. 2. Schemat teoretycznego i faktycznego przebiegu stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze
reakcji mini reaktora biologicznego ze złożem ruchomym i osadem czynnym cyklicznie napowietrzanej z dominującymi warunkami tlenowymi (CLśr > 1,0 mg/dm3)

Rys. 3. Schemat faktycznego przebiegu stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze reakcji mini
reaktora biologicznego ze złożem ruchomym i osadem czynnym cyklicznie napowietrzanej z
dominującymi warunkami anoksycznymi (CLśr < 0,5 mg/dm3)
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Wyniki i dyskusja
Dane pomierzone i modelowe. Parametry procesowe wyznaczane na podstawie
ciągłego pomiaru stężenia tlenu i obliczeń szybkości zmian stężenia w etapie napowietrzania przy dominacji warunków tlenowych w komorze reakcji w całym cyklu napowietrzanie – brak napowietrzania.
Przykładowe wielkości parametru procesowego (K’La) wyznaczonego na podstawie pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, w warunkach CLśr = 1,777
mg/dm3 (tlenowe), w komorze reakcji z czasem zatrzymania ścieków tz = 1846 min.,
temperaturze ścieków T = 17,9 °C, w cyklu etap – napowietrzania 75 min., etap – brak
napowietrzania 45 min, natężenie dopływu powietrza 0,3 m3/h, natężenie dopływu ścieków 2,437 dm3/h. oraz OUR wyznaczonego dla przyjętego C*L∞ = 0,9 CST; przy; CST
= 9,2 mg/ dm3 w temperaturze T= 17,9 oC i wyznaczonego K’La oraz modelowe i
eksperymentalne wyniki końcowego stężenia tlenu (CK) rozpuszczonego na koniec etapu
napowietrzania w dwóch kolejnych seriach rejestracji (tab. 2).
Tabela 2. Przykładowe wielkości modelowe i eksperymentalne dla warunków tlenowych.
Seria

K’La
min-1

C*L∞
mg/dm 3

OUR = rq/tz + rv
mg/dm 3min

Cp
mg/dm 3

Ck z pom.
mg/dm3

Ck z obl.
mg/dm 3

R2)*

1

0,0407

8,28

0,1866

1,55

3,35

3,43

0,9485

2

0.0449

8,28

0,2134

1,19

3,22

3,22

0,8653

*) R2 Wyliczony dla etapu napowietrzania

Przykładowe wielkości parametru procesowego (K’La) wyznaczonego na podstawie pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, w warunkach CLśr = 1,199
mg/dm3 (tlenowe), w komorze reakcji z czasem zatrzymania ścieków tz = 1000 min.,
temperaturze ścieków T = 17,7 °C, w cyklu etap – napowietrzania 75 min., etap – brak
napowietrzania 45 min, natężenie dopływu powietrza 0,3 m3/h, natężenie dopływu ścieków 4,5 dm3/h. oraz OUR wyznaczonego dla przyjętego C*L∞ = 0,9 CST; przy; CST =
9,24 mg/ dm3 w temperaturze T = 17,7 oC i wyznaczonego K’La oraz modelowe i eksperymentalne wyniki końcowego stężenia tlenu (CK) rozpuszczonego na koniec etapu
napowietrzania w dwóch kolejnych seriach rejestracji (tab. 3).
Tabela 3. Przykładowe wielkości modelowe i eksperymentalne
Seria

K’La
min-1

C*L∞
mg/dm 3

OUR =
rq/tz + rv
mg/dm 3min

Cp
mg/dm 3

Ck z pom.
mg/dm 3

Ck z obl.
mg/dm3

R2)*

1

0,0541

8,316

0,3206

0,29

2,35

2,296

0,9623

2

0,0424

8,316

0,2509

0,81

2,35

2,164

0,9875

*) R2 Wyliczony dla etapu napowietrzania
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Przykładowe wielkości parametru procesowego (K’La) wyznaczonego na podstawie pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, w warunkach CLśr = 0,1125
mg/dm3 (anoksyczne), w komorze reakcji z czasem zatrzymania ścieków tz = 1631
min., temperaturze ścieków T= 18,0 °C, w cyklu etap– napowietrzania 15 min., etap –
brak napowietrzania 15 min, natężenie dopływu powietrza 0,25 m3/h, natężenie dopływu ścieków 2,847 dm3/h. oraz OUR wyznaczonego dla przyjętego C*L∞ = 0,9 CST;
przy; CST = 9,18 mg/ dm3 w temperaturze T= 18,0 oC i wyznaczonego K’La.
Tabela 4. Przykładowe wielkości parametrów procesowych dla warunków anoksycznych
Seria

K’La
min-1

C*L∞
mg/dm 3

OUR = rq/tz + rv
mg/dm3min

R2)*

1

0,1180

8,262

0,8871

0,7132

2

0,1075

8,262

0,8466

0,6776

*) R2 Wyliczony dla etapu napowietrzania

Dyskusja
Z uwagi na limitowaną ilość miejsca przeznaczonego dla poszczególnych referatów w ramach materiałów konferencyjnych niniejszej Konferencji oraz z obszernością
problematyki kryjącą się pod przyjętym tytułem referatu jak również ogromną ilością
danych pomiarowych zgromadzonych w toku badań przeprowadzanych w Katedrze
Budownictwa Wodnego AR Poznań, w ramach 3-letniego grantu KBN, sprawy tu omawiane nie mogą być udokumentowane danymi eksperymentalnymi własnymi czy innych badaczy tylko będą podane pewne stwierdzenia wynikające z uzyskanych własnych obserwacji.
Sprawami, które będą tu dodatkowo omówione, to:
 asymptotyczność szybkości przyrostu stężenia tlenu rozpuszczonego do pewnej
wielkości końcowej zarówno w funkcji stężenia tlenu rozpuszczonego jak i czasu,
kiedy etap napowietrzania zbliża się ku końcowi,
 współczynnik przenikania tlenu uzyskany w warunkach nie ustalonych, przy napowietrzaniu dyfuzorem grubo pęcherzykowym dla:
– ścieków w komorze przepływowej ze złożem ruchomym,
– wody w analogicznej komorze nie przepływowej bez złoża ruchomego,
– wody w analogicznej komorze nie przepływowej ze złożem ruchomym,
 opóźnienie przyrostu stężenia tlenu rozpuszczonego w stosunku do momentu załączenia napowietrzania
Dla większości eksperymentów, dla końcowych momentów etapów napowietrzania obserwacje i wyliczenia pokazują, że ilorazy różnicowe (∆CL/∆t) zarówno w funkcji stężenia tlenu rozpuszczonego jak i czasu zmierzają do zera czyli do pewnego stanu
równowagi pomiędzy szybkością dostarczania i odbioru tlenu. W związku z tym, że
wraz ze skracaniem czasu trwania etapu napowietrzania (75; 45; 30 i 15 min.), przy
takich samych intensywnościach napowietrzania (3–4 Nm3 powietrza na godzinę na
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metr sześcienny pojemności czynnej komory reakcji) i czasach zatrzymania dopływających ścieków w komorze reakcji (w przedziale od około 800 do około 1800 minut),
stężenie tlenu rozpuszczonego odpowiadające temu stanowi obniżyło się od około 3,2
mg/dm3 do 0,4 mg/dm3. Stanów tych nie należy traktować jako stany rzeczywistego
nasycenia tlenem, a stężeń im odpowiadających nie należy traktować jako stężenia nasycenia tlenem (C*L∞). Asymptotyczna wielkość stężenia tlenu rozpuszczonego wyznaczona na podstawie zerowych wartości ilorazów różnicowych (∆CL/∆t) nie może
być szukanym parametrem procesowym C*L∞.
Wielkości K’La (tab. 2, 3 i 4) wyznaczono na podstawie liniowego wyrównania
obliczonych zmiennych zależnych ∆CL/∆t i niezależnych CL i porównania współczynnika kierunkowego linii regresji ze współczynnikiem (a) w równaniu (4). Wartości tych
współczynników są większe od współczynników (0,0318–0,0382 min-1) wyznaczonych
w komorze nie przepływowej bez złoża, metodą stanu nieustalonego – Podręcznik EPA
[3] i są równocześnie mniejsze od współczynników (0,1168–0,1356 min-1) wyznaczonych też w komorze nie przepływowej ale z podobnym złożem ruchomym i też taka
samą metoda stanu nieustalonego dla identycznego dyfuzora grubo pęcherzykowego
przy podobnej intensywności napowietrzania (4,3 N m3 powietrza na godzinę na metr
sześcienny pojemności czynnej komory reakcji) i przy innych porównywalnych warunkach fizycznych.
Przy przyjętych wartościach C*L∞ = 0,9 CST wyznaczone wielkości parametrów rq
i rV odpowiadają dość dobrze obliczeniowej szybkości poboru tlenu na utlenianie węgla organicznego (0,5 mg O2/mg zredukowanego BZT5), na utlenianie azotu ogólnego
(4,6 mg O2/mg zredukowanego azotu amonowego i organicznego) oraz na oddychanie
endogenne osadu zawieszonego i w błonie utwierdzonej na nośnikach złoża (0,007 mg
O2/mg zawiesin organicznych w osadzie czynnym i w błonie na nośnikach/godz.). Czy
uzyskana zgodność jest prawidłowością czy przypadkiem nie można na tym etapie jednoznacznie ani zanegować ani potwierdzić gdyż problem jest bardzo złożony i wymaga
bardziej pogłębionych studiów i analiz.
Zaobserwowane znaczne opóźnienia początku przyrostu tlenu rozpuszczonego w
stosunku do momentu załączania napowietrzania, przy krótkich etapach napowietrzania orz krótkich czasach zatrzymania ścieków, jest następstwem poboru tlenu na utlenienie ładunku utlenialnego w ściekach które wpłynęły do komory reakcji podczas baraku napowietrzania. Dodatkowym zaburzeniem ewentualnych prawidłowości jest uruchamiana recyrkulacja osadu powrotnego w momencie uruchomienia napowietrzania.
W związku z tym, wyniki pomiarowe stężenia tlenu rozpuszczonego na początku etapu
napowietrzania nie muszą się zgadzać z wynikami wynikającymi z równania (2) czy (4).

Wnioski
1. Ciągły monitoring stężenia tlenu rozpuszczonego w przepływowej komorze reakcji
zasilanej ściekami wypływającymi z osadnika gnilnego i zawierającej oprócz wspomnianych ścieków osad czynny i złoże ruchome napowietrzane cyklicznie za pomocą dyfuzora grubo pęcherzykowego, potwierdza możliwość opisu dynamiki pro-
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cesu natleniania zarówno w etapie napowietrzania jak i braku napowietrzania tylko
jednym równaniem (1) dla którego jednoznaczności potrzebna jest znajomość trzech
parametrów procesowych to jest k’La, C*l∞ i OUR o ogólnie znanych interpretacjach, których sens fizyczny w przedstawianej technologii nie jest oczywisty.
2. Ciągły monitoring stężenia tlenu w zdefiniowanej komorze reakcji, w zależności od
przeważających w niej rodzaju warunków tlenowych pokazuje, że szybkość przyrostu (dodatniego i ujemnego) może zależeć w sposób istotny od stężenia tlenu rozpuszczonego w medium hybrydowym (dominacja warunków tlenowych) lub nie
zależeć w sposób istotny od stężenia tlenu rozpuszczonego (dominacja warunków
anoksycznych).
3. W obszarze warunków technologicznych dających istotną zależność szybkości przyrostu tlenu rozpuszczonego od stężenia tlenu rozpuszczonego opisanych równaniem (2) i jego statystycznym odpowiednikiem, można jednoznacznie wyznaczyć
k’La. Natomiast dowolne ale ścisłe określenie jednego z dwóch pozostałych parametrów sprawia, że trzeci z potrzebnych parametrów będzie określony jednoznacznie.
4. W obszarze warunków technologicznych nie dających istotnej zależność szybkości
przyrostu tlenu rozpuszczonego od stężenia tlenu rozpuszczonego, dane pomiarowe pokazują liniową zależność pomiędzy stężeniem tlenu rozpuszczonego i czasem
(patrz rys. 3). Pojawia się tu jednak nowa komplikacja, a mianowicie wyraźne
czasowe opóźnienie momentu rozpoczęcia przyrostu stężenia tlenu rozpuszczonego w stosunku do momentu załączenia napowietrzania.
Dla prognozowania przebiegu profili tlenowych w czasie, w przepływowej komorze reakcji zasilanej ściekami wypływającymi z osadnika gnilnego i zawierającej osad
czynny oraz złoże ruchome i napowietrzanej cyklicznie za pomocą dyfuzora grubo
pęcherzykowego, potrzebna jest znajomość rodzaju warunków tlenowych jakie będą
w niej dominować, a te zależą od parametrów technologicznych takich jak natężenie
dopływu ścieków, ładunek zanieczyszczeń w ściekach ilość osadu i nośników w komorze, natężenie dopływu powietrza do dyfuzora, czas trwania etapu napowietrzania, czas
trwania etapu braku napowietrzania oraz pojemność roboczej części komory reakcji.
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Streszczenie
Przedmiotem opracowania są formy procesów natleniania zachodzące w okresowo napowietrzanej przepływowej komorze reakcji wypełnionej ściekami z osadnika gnilnego, osadem czynnym i
złożem ruchomym.
Celem artykułu jest zaprezentowanie części wyników własnych badań z pomiarów natlenienia w
skali laboratoryjnej i podanie pewnej konkretnej formy równania bilansu masy tlenu w warunkach
okresowego napowietrzania zawartości komory reakcji reaktora typu MBBR.
Słowa kluczowe: natlenianie, oczyszczanie ścieków bytowych, MBBR, badania laboratoryjne

MONITORING OF OXYGENATION AT PERIODICAL AERATION INSIDE
THE SMALL SCALE MBBR

Abstract
In this paper the forms of oxygenation processes are discussed which occur inside flow reaction
chamber filled up with effluent from septic tank, active sludge and a moving bed subject to periodical
aeration. The paper aims at: presenting some results obtained from the author’s own investigation on
aeration in a laboratory scale and an attempt to define a certain concrete form of oxygen mass balance
equation under conditions of intermittent aeration inside the reaction chamber of MBBR type and in
the presence of a moving bed.
Key words: oxygenation, domestic wastewater treatment, MBBR, laboratory examination.

Jan Borowski
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Katedra Budownictwa Wodnego
60–625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 73 a

62

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NATLENIANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Sebastian Wersocki, Jan Hupka

AUTOTERMICZNA HIGIENIZACJA TLENOWA
OSADÓW NADMIERNYCH

Wprowadzenie
Wzrasta znaczenie higienizacji osadów opartej na termofilnej, tlenowej stabilizacji
w złożu.. Jest to proces samorzutny po dostarczeniu tlenu do złoża (osad + dodatki), a
temperatura może dochodzić nawet do 80°C. Efektywność higienizacji zależy głównie
od temperatury, z którą ściśle związany jest czas jej trwania. W urządzeniach do kompostowania i higienizacji termofilowej w początkowym okresie zachodzą te same procesy. Tlenową termofilną obróbkę osadu nadmiernego można zakończyć na etapie higienizacji i nie doprowadzać do dalszej utraty masy organicznej osadu. Osad taki można bezpośrednio użyć do rolniczego zagospodarowania, lub poddać kompostowaniu.
Według doświadczeń amerykańskich stwierdza się, że dla jaj pasożytów czas potrzebny do ich całkowitego zniszczenia wynosi 2 godziny przy 55°C, a dwa dni w temperaturze 45°C [5].
Autotermiczna higienizacja tlenowa (ATH) polega na utlenianiu materii organicznej powstałej z obumarłych mikroorganizmów przez bakterie termofilowe, najlepiej
rozwijające się w zakresie temperatur 45–65°C. Z punktu widzenia chemicznego reakcję tę można przedstawić uproszczonym równaniem [2, 3, 5]:
C5H7NO2 + 5O2 = 5CO2 + 2H2O + NH3 + energia
Podstawowym warunkiem aby reakcja zaszła samoistnie jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu. Przyjmuje się stosunek 1,4–4,2 kg O2 na jeden kg usuniętych
lotnych substancji organicznych. Osad powinien pochodzić z oczyszczalni gdzie jego
obciążenie jest na poziomie 0,1–0,15 kg BZT5/kg s.m. [1]. Ważnym jest też, aby osad
był jak najmłodszy (kłaczki osadu o długim wieku zaadsorbowały na powierzchni znacznie więcej zanieczyszczeń, w tym nieorganicznych). Ciepło powstające podczas procesu jest związane z utlenianiem materii organicznej, której ciepło spalania wynosi około
21,4 MJ/kg [2]. Higienizacja jest pełna pod warunkiem utrzymywania temperatury na poziomie powyżej 50°C. Dodatkowo korzystne dla higienizacji jest podwyższenie pH (~12).
Podczas ATH trzeba dodawać łatwo przyswajalny węgiel organiczny. Dodatkowym efektem jest utrzymywanie odpowiedniej porowatości złoża (co umożliwia zachowanie odpowiednich stosunków wodno-powietrznych w złożu). Wymagana jest też
regulacja stosunku C:N (17-30–1), polepszanie właściwości otrzymanego materiału
oraz często wprowadzenie dodatkowej flory bakteryjnej lub umożliwienie jej poprawnego rozwoju. Szybkość procesu zależy istotnie od rodzaju użytego materiału
strukturotwórczego.
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Wyznacznikiem efektywności przenoszenia tlenu jest temperatura oraz skład wydzielających się gazów. Dla wystarczającej ilości tlenu temperatura rośnie bardzo szybko, a wydzielające się zapachy nie są uciążliwe.
Jako nośnik węgla można stosować słomę, trzcinę, trociny, wióry, korę, zrębki drewna, część organiczną sortowanych odpadów komunalnych, a nawet węgiel brunatny.
W przeważającej części są to materiały odpadowe. Jednak popyt na nie staje się tak
duży, że odpady przestają być odpadami i osiągają pewną wartość rynkową, która jest
zbyt wysoka dla zakładów zajmujących się higienizacją. Nośniki stają się zbyt drogie
aby higienizacja była opłacalna. Uzasadnione są więc poszukiwania materiału porotwórczego, szczególnie przydatnego do wytwarzania w zakładach prowadzących oczyszczanie ścieków lub kompostowanie. Taką możliwość stwarza trzcina Miscanthus, uprawiana na terenie oczyszczalni. Po zbiorach słomy można ją wykorzystać jako materiał
strukturotwórczy podczas higienizacji lub kompostowania.

Układ badawczy
Układ badawczy przedstawiono na rysunku 1. Składniki mieszano za pomocą mieszadła mechanicznego i umieszczano w zaizolowanym bioreaktorze (1) o pojemności
60 dm3, z króćcem dolotowym powietrza oraz dnem porowatym. W higienizowanej
masie umieszczono termometry (3), podłączone do przyrządu pomiarowego (2) poprzez przełącznik elektrod (4). Powietrze tłoczono za pomocą pompki membranowej
(5) z wydajnością 2 dm3/min. W każdym bioreaktorze umieszczono dwie sondy temperatury, 10 cm od powierzchni i 10 cm od dna porowatego. Temperaturę rejestrowano
automatycznie co 15 minut. Założeniem było prowadzenie procesu do momentu osiągnięcia przez złoże 70°C, po czym opróżniano reaktor, myto i napełniano ponownie.

Rys. 1. Układ badawczy

64

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NATLENIANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Wpływ rozdrobnienia
Złoża doświadczalne zawierały trzcinę Miscanthus o różnym rozdrobnieniu zaś
jako próbę odniesienia złoże zawierające trociny drzew iglastych (90% sosna). Trociny
wybrano ze względu na fakt, iż są one wykorzystywane w praktyce jako materiał strukturotwórczy. Ogólny skład higienizowanej mieszaniny wynosił 2,5 kg materiału strukturotwórczego, 3,2 kg kompostu oraz ~18 kg osadu nadmiernego (o uwodnieniu 85%).
W tabeli 1 przedstawiono wilgotność użytych materiałów.
Tabela 1. Zawartość wilgoci w użytych komponentach
Materiał

Wilgotność [%]

S.m. [%]

Osad po prasie

84,55

15,45

Kompost

65,59

34,41

Trociny

29,65

70,35

Trzcina

6,92

93,08

Kompost dodawano celem łatwiejszego zaszczepienia bakteriami termofilowymi,
co przyspiesza zapoczątkowanie fazy gorącej oraz zmniejsza uciążliwość zapachową
procesu. Osad nadmierny pobrano z oczyszczalni ścieków komunalnych i był odwodniony za pomocą prasy filtracyjnej taśmowej do zawartości suchej masy około 15%.
Przebadano następujące układy:
a) 3,2 kg kompostu, ~18 kg osadu, 540 g trzciny (1,6 mm), 680g trzciny (1,2 mm), 360
g trzciny (1,02 mm), 920 g trzciny (<1,02 mm);
b) 3,2 kg kompostu, ~18 kg osadu, 2,5 kg zmielonej trzciny (wszystkie frakcje);
c) 3,2 kg kompostu, ~18 kg osadu, 2,5 kg trocin;
d) 3,2 kg kompostu, ~18 kg osadu, 515 g trzciny (5 mm), 485 g trzciny (4 mm), 1500 g
trzciny (2,5 mm).
Rozkład wielkości cząstek trzciny przedstawia tabela 2. Badanie rozkładu wykonano przy pomocy analizy sitowej.
Tabela 2. Rozkład wielkości cząstek trzciny Miscanthus
Zakres wielkości cząstek [mm]

Udział frakcji [%]

5

6

4

6

2,5

30

2

21

1,6

14

1,2

8

1,02

4

<1,02

11
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Wpływ zawartości suchej masy i wody
Badano złoża o zawartości: ~25%, ~30% oraz ~34% suchej masy.
Dla przypadku B użyto komponentów bez wstępnej obróbki. W celu uzyskania
mniejszej zawartości suchej masy zastosowano osad o większej zawartości wody (przypadek A). Natomiast aby uzyskać większą zawartość suchej masy trzcinę oraz dodawany kompost suszono. Trzcinę suszono w temperaturze 105°C, natomiast kompost w
celu uniknięcia zniszczenia flory bakteryjnej w temperaturze nie przekraczającej 60°C.
Tabela 3. Zawartość wilgoci w użytych komponentach
Wilgotność [%]

S.m. [%]

S.m. mieszaniny [%]

A

Osad po prasie
Kompost
Trzcina

91,5
34,1
7,7

8,5
65,9
92,3

25,1

B

Osad po prasie
Kompost
Trzcina

15,1
66,2
93

84,9
33,8
7

30,2

C

Osad po prasie
Kompost
Trzcina

15,5
86,3
96,6

84,5
13,7
3,4

33,6

Układ

Materiał

Wyniki i dyskusja
Na rysunku 2 przedstawiono zależność zmian temperatury złoża w czasie trwania
higienizacji dla układów A i B (frakcje drobne i trzcina rozdrobniona – wszystkie frakcje). W przypadku reaktora 1 zawierającego najdrobniejszą frakcję trzciny nagły spadek temperatury po 45 godzinach higienizacji był spowodowany utrudnionym przepływem i niedotlenieniem złoża wskutek jego nagłej kompresji. Nieznaczny wzrost temperatury górnej warstwy był spowodowany zwiększeniem natlenienia tej warstwy przez
tlen niewykorzystany w niższych warstwach. Osiadanie złoża wynikało ze zwiększania
wilgotności wyższych warstw wskutek kondensacji pary wodnej, co powoduje zmianę
właściwości mechanicznych higienizowanej mieszaniny. Uzyskane temperatury są niskie wskutek małej porowatości złoża wynikającej z zastosowania bardzo drobnej frakcji (układ badawczy A) materiału strukturotwórczego.
W reaktorze 2 wykazano bardzo duży przyrost temperatury, gdyż struktura złoża
była odpowiednia, zapewniająca dostęp tlenu na wymaganym poziomie. Spadek temperatury po 47 godzinach wyniknął z przemieszania zawartości reaktora po osiągnięcia 70°C. Wpływ temperatury otoczenia jest pomijalnie mały wskutek dobrej izolacji
reaktorów.
Na rysunku 3 przedstawiono zależności zmian temperatury w czasie higienizacji
układów C i D (trociny i najgrubsze frakcje trzciny). Mieszanina zawierająca trzcinę
uzyskała temperaturę powyżej 50°C, ale dopiero po około 80 godzinach trwania procesu.
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Rys. 2. Zmiany temperatury podczas higienizacji układu A (reaktor 1) oraz układu B (reaktor 2)
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Rys. 3. Zmiana temperatury podczas higienizacji układu C (reaktor 1) oraz układu D (reaktor 2)

W przypadku trocin temperatura podniosła się do 29°C z powodu małej ilości materiału strukturotwórczego oraz 30% wilgotności .
W układzie na rysunku 4 zawartość 75% wody jest już za duża aby uzyskać temperaturę 50–60°C. Duża pojemność cieplna układu powoduje podgrzanie się złoża do
zaledwie 27°C i praktycznie brak przebiegu reakcji z udziałem bakterii termofilowych.
Mniejsza zawartość wody pozwala na osiągnięcie wymaganej temperatury, jednak jak
wynika z wykresu temperatura ta może być jeszcze wyższa. W tabeli 4 zestawiono
maksymalną temperaturę uzyskaną w czasie badań. Wyraźnie widoczny jest wpływ
wilgotności na uzyskiwany efekt cieplny.
Zawartość wody w układzie jest najważniejszym parametrem procesowym. Dolna
granica wynika z pojemności cieplnej układu i ciepła parowania wody. Druga granica
limitowana jest utrzymaniem odpowiedniej zawartości wody w błonie komórkowej
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bakterii, która mieści się w przedziale 70–75%. Wilgotność poniżej 70% jest korzystna
gdyż wymaganą temperaturę uzyskujemy po 27,5h, zaś dla 70% czas ten jest dłuższy
o 3,5h. Uzyskanie takiej wilgotności złoża wymaga stosowania osadów nadmiernych
o zawartości wody na poziomie 80%, bądź bardzo suchych pozostałych komponentów
(trzcina, kompost).
75
70
65
60

Temperatura [*C]

55
25% 10 cm od dna

50

25% 10 cm od powierzchni
45

30% 10 cm od dna
30% 10 cm od powierzchni

40

34% 10 cm od dna
35

34% 10 cm od powierzchni

30
25
20
15
10
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Czas [h]

Rys. 4. Wykres zależności temperatury od czasu dla higienizowanych mieszanin o różnej wilgotności
Tabela 4. Temperatura maksymalna i czas po jakim została osiągnięta
Czas procesu [min]

Maksymalna temp.
osiągnięta podczas
higienizacji [°C]

10 cm od dna

1440

26,4

10 cm od powierzchni

1410

27,2

10 cm od dna

2655

67,6

10 cm od powierzchni

2610

70,4

10 cm od dna

2415

67,1

10 cm od powierzchni

2130

73,4

Miejsce pomiaru

Układ

A

B

C

Podsumowanie
Warunkiem uzyskania efektywnej tlenowej higienizacji osadu nadmiernego jest
materiał porotwórczy o odpowiedniej strukturze, ilości i podatności na biodegradację.
Stwierdzono wpływ wilgotności cząstek materiału strukturotwórczego na kompresję
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złoża (wykazały to badania wytrzymałościowe [3]. Wielkość cząstek materiału strukturotwórczego wpływa na efektywność przenoszenia tlenu oraz na łatwość przyswajania
węgla przez bakterie termofilowe, co ma istotny wpływ na czas zapoczątkowania reakcji, skracając go nawet o połowę. Zmniejszenie wilgotności złoża powoduje szybszy
wzrost temperatury, natomiast zbyt duża wilgotność uniemożliwia autotermiczną tlenową higienizację.
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Streszczenie
Autotermiczna higienizacja tlenowa osadów nadmiernych jest szybką i przyjazną dla środowiska
metodą eliminacji organizmów chorobotwórczych. Skuteczność i szybkość tej metody jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z głównych czynników jest transfer tlenu, którego dobrym wyznacznikiem jest ocena zmiany profilu temperatury w złożu. Zbadano wpływ wilgotności i porowatości
złoża na efekt cieplny procesu.

AUTOTHERMAL AEROBIC HYGIENISATION OF EXCESS SLUDGE

Abstract
Autothermal aerobic hygienisation of excess sludge is a fast and environmentally friendly method
for elimination of pathogenic organisms. The efficiency and speed of this method depends on many
factors, e.g. oxygen transfer. The oxygen availability is best indicated by the temperature profile throughout the bed. The impact of moisture and porosity of the bed on thermal effect of the process was
also examined.

Sebastian Wersocki
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
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Marta Chrzanowska, Justyna Łuczak, Jan Hupka

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ZAWIERAJĄCYCH CIECZ JONOWĄ
OSADEM CZYNNYM

Wprowadzenie
Ciecze jonowe uznano jako przyjazne środowisku. Są stabilne termiczne, nielotne,
niepalne, mają zdolność rozpuszczania wielu związków organicznych i nieorganicznych [4, 7]. Ciecze jonowe uznaje się jako „zielony” rozpuszczalnik dla przemysłu. Nie
ma jednak oceny ich podatności na biodegradację.
Ciecze jonowe uważane są za mniej toksyczne od standardowych rozpuszczalników [8]. Stąd proponuje się zastąpienie tradycyjnych rozpuszczalników organicznych
cieczami jonowymi. Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem cieczami jonowymi oraz
próbami przemysłowego zastosowania pewne ich ilości będą występować w ściekach
oczyszczanych biologicznie. Nie przebadano jeszcze tlenowych procesów biodegradacji cieczy jonowych w procesie osadu czynnego. Zbadano jedynie toksyczność niektórych cieczy jonowych. Jastorf i in. [5] przeprowadzili ocenę ryzyka ekologicznego pochodnych imidazolowych wykorzystując badanie struktury, aktywności, testy toksykologiczne i ekotoksykologiczne oraz modelowanie. Nie prowadzili natomiast badań technologicznych. Matsumoto i in. [6] przeprowadzili ekstrakcyjną fermentację mlekową
za pomocą cieczy jonowych pochodnych imidazolu. Kwas mlekowy produkowany był
przez bakterie Lactobacillus rhamnosus. Wyniki wskazywały na niską toksyczność zastosowanych cieczy jonowych w stosunku do bakterii. Zbadano również wpływ pewnych metylo- i etyloimidazoliowych cieczy jonowych na bakterie luminescencyjne.
Badania wykazały niższą toksyczność wykorzystanych cieczy w stosunku do tradycyjnych rozpuszczalników organicznych [9].
Celem naszych badań było rozpoznanie wpływu ścieków syntetycznych zawierających tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy na efektywność pracy biologicznego stopnia oczyszczania ścieków oraz na efektywność enzymatyczną mikroorganizmów osadu czynnego.

Metodyka badawcza
Do badań zastosowano syntetyczne ścieki zawierające tetrafluoroboran 1-butylo3-metyloimidazoliowy (BMIM BF4) o różnych stężeniach (tab. 1). Osad do badań pobrano z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku (tab. 2).
Wartości sedymentacji oraz indeks osadu świadczą o dobrej pracy oraz napowietrzaniu osadu czynnego. Wartość indeksu osadu nie przekracza 150 mg/dm3.
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Tabela 1. Skład chemiczny syntetycznych ścieków w przeliczeniu na 1 dm3
Składnik

Stężenie [g]

Pepton

0,27

Mocznik

0,03

NaCl

0,007

CaCl2•2H2O

0,004

MgSO4•7H2O

0,002

K2HPO4

0,028

BMIM BF4

0,5÷2,5

Tabela 2. Charakterystyka osadu czynnego
Oznaczenie

Wartość

3

Sucha masa osadu [g/dm ]

3,2

Opadalność [cm3]

450

Indeks [cm3/g]

140

Badania prowadzono w sposób ciągły w laboratoryjnym modelu oczyszczalni ścieków. Schemat aparatury badawczej przedstawia rysunek 1. Dla porównania efektów
degradacji stosowano identyczny układ i parametry procesowe jako układ odniesienia.
A

9
8
3

6
ś c ie k i
4 a

1 a

5
7
śc ie k i
o czy szc zo n e
2

B

o sad
n a d m ie rn y

9
8
3

6
ś c ie k i
4b

1b

5
7
śc ie k i
o czy szc zo n e
2

o sad

Rys. 1. Schemat modelu laboratoryjnego oczyszczalni biologicznej: A) układ odniesienia, B) układ
badawczy: 1 – zbiornik ścieków (a – ścieki modelowe, b – ścieki syntetyczne + ciecz jonowa),
2 – pompka ścieków, 3 – element napowietrzający, 4 – komora napowietrzania (a – wzorcowa,
b – badawcza), 5 – pompka osadu recyrkulownego, 6 – osadnik, 7 – zawór spustowy osadu
nadmiernego, 8 – tlenomierz, 9 – konduktometr
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Parametry procesowe określone na podstawie poprzednich badań z wykorzystaniem
syntetycznych [2] oraz rzeczywistych ścieków [1, 2] przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Parametry procesowe
Parametr

Jednostka
dm

Objętość bioreaktora
Natężenie przepływu ścieków
Czas zatrzymania ścieków w osadniku wtórnym
Stężenie tlenu rozpuszczonego
pH

3

5

3

dm /h

0,5

h

3,1

mg O2/dm3

3–3,5

–

6,9–7,3

o

Temperatura

Wartość

C

20 ± 0,5

Efektywność oczyszczania ścieków oceniono na podstawie pomiaru chemicznego
zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz stężenia NNH4+. ChZT mierzono metodą dwuchromianową zgodnie z Polską Normą (PN-74/ C-04578). Stężenie azotu amonowego w
ściekach oczyszczonych mierzono metodą bezpośredniej nessleryzacji (PN-C-04576-4).
Mierzono również aktywność biochemiczną mikroorganizmów osadu czynnego metodą spektroskopową z chlorkiem trójfenylotetrazoliowym (TTC).

Wyniki badań. Dyskusja
W trakcie badań ścieków syntetycznych z cieczą jonową oznaczono ChZT, zawartość azotu amonowego oraz aktywności dehydrogenaz osadu czynnego (rys. 2, 3 i 4).
Badania prowadzono w dwóch reaktorach: A – badawczy, B – referencyjny (bez
dodatku cieczy jonowej). Stężenie tlenu rozpuszczonego w obu reaktorach utrzymywano na stałym poziomie (3–3,5 mg O2/dm3) za pomocą elektromagnetycznego napowietrzacza membranowego.
700

ChZT [mg O2/dm3]

600
500
400
300
200
100
0
0
Czas [doby]

4
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12
16
ścieki + c. jonowa
ścieki

Rys. 2. Zmiany ChZT w trakcie biologicznego oczyszczania
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Rys. 3. Zmiany stężenia azotu amonowego w trakcie biologicznego oczyszczania
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15
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Rys. 4. Zmiany aktywności dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego podczas biologicznego oczyszczania

Zarówno dla układu badawczego jak i dla systemu referencyjnego wartość ChZT
malała do wielkości dopuszczalnych przez Polskie Normy (poniżej 150 mg O2/dm3) [10].
Stężenie azotu amonowego rosło w ciągu pierwszych 12 dni oczyszczania. Tłumaczone może to być degradacją cieczy jonowych zawartych w ściekach i uwalnianiem
do środowiska związków azotu zawartych w pierścieniu imidazolowym. Po 20 dniach
procesu zawartość azotu amonowego spadła poniżej 3 mg/dm3.
Badania aktywności enzymatycznej osadu czynnego wykazują dobrą adaptację
mikroorganizmów do ścieków zawierających ciecze jonowe. Chociaż aktywność podczas biologicznego oczyszczania początkowo malała, jednakże w wyniku adaptacji, po
12 dniach wzrosła, osiągając 80 % wartości wyjściowej.
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Podsumowanie
W układzie badawczym (stężenie cieczy jonowej 0,5–2.5 g/dm3) ścieki zawierające ciecz jonową nie inhibowały w znacznym stopniu reakcji biochemicznych we wstępnie
zaadaptowanym osadzie czynnym pochodzącym z oczyszczalni ścieków komunalnych.
ChZT zmniejszało się 10-krotnie, z 600 mg O2/dm3 do ok. 60 mg O2/dm3. Nie zaobserwowano spowalniania reakcji nitryfikacji, ani istotnych zmian w składzie mikroflory
osadu czynnego. Możliwe jest więc efektywne tlenowe, biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową metodą osadu czynnego.
Podziękowania
Praca została sfinansowana ze środków własnych Politechniki Gdańskiej (BW
014694-052A).
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Streszczenie
Ciecze jonowe znalazły szerokie zastosowanie jako „zielona” alternatywa dla konwencjonalnych
rozpuszczalników organicznych. Zbadano możliwość biologicznego oczyszczania ścieków syntetycznych zawierających tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliywy w laboratoryjnym bioreaktorze
z osadem czynnym. Efektywność oczyszczania mierzono stopniem redukcji ChZT oraz NNH4+. Badano aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego. Stopień redukcji ChZT dla ścieków
z cieczą jonową wynosił 90%. Aktywność końcowa dehydrogenaz osiągała 80% wartości wyjściowej.

TREATMENT OF WASTEWATER CONTAINING IONIC LIQUID USING
ACTIVATED SLUDGE

Abstract
Ionic liquids have attracted worldwide attention as potential “green” alternative to organic solvents. Degradation possibilities of synthetic wastewater containing 1-buthyl-3-methylimidazolium
tetrafluoroborate (BMIM BF4) were studied using 6 dm3 aerated bioreactor with activated sludge. The
process efficiency was evaluated by COD and NNH4+ determination. The activity of dehydrogenases of
activated sludge microorganisms was also measured. The reduction of COD after biological purification was about 90%. The activity of dehydrogenases achieved 80% of the initial concentration.
Key words: wastewater treatment, ionic liquid, activated sludge, dehydrogenase activity
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Ryszard Konieczny, Lech Pieczyński

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W NAPOWIETRZANIU
JEZIOR WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wstęp
Stosowanie technologii napowietrzających w rekultywacji jezior, choć kontrowersyjne [Wiśniewski 2000], uważane jest przez wielu specjalistów za najbardziej uniwersalne i efektywne rozwiązanie spośród dostępnych sprawdzonych sposobów [Gromadzki,
Ławacz 1985]. Zrozumienie mechanizmu eutrofizacji i roli jaką w nim odgrywa tlen,
doprowadziło do opracowania szeregu racjonalizatorskich systemów napowietrzających [Konieczny 2004].
W województwie zachodniopomorskim wykorzystanie nowych technologii, opartych w działaniu na sztucznym napowietrzaniu, jest dalekie od faktycznego zapotrzebowania. Względy techniczne, finansowe, organizacyjne, jak i skala samego problemu
poprawy czystości wód, często stanowią barierę uniemożliwiającą podjecie odpowiednich działań w rekultywacji. Mimo ograniczeń, technologie oparte w działaniu na sztucznym napowietrzaniu wód zastosowano w różnych latach na sześciu jeziorach województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem dwóch systemów: FLOX i aeracji
pulweryzacyjnej (tab. 1).
Tabela 1. Jeziora województwa zachodniopomorskiego poddane technicznej rekultywacji w metodach opartych na sztucznym napowietrzaniu wód
Nazwa
jeziora

Gmina

Typ aeratora

Wykonawca

Termin
wdrożenia

Aerator rurowy
„Ekoflox”
- Multireaktor

Terenowy Zespół Usług
1986
Projektowych Wałcz

Aerator
pulweryzacyjny

„AERATOR” Poznań

Wrzesień 2002

Miedwie

Aerator rurowy
Stargard Szcz.
„Ekoflox”
Pyrzyce Warnice
(5 jednostek)

PZ „Multireaktor PL“
Warszawa

Sierpień 1987

Barlineckie
(Barlińskie)

Barlinek

Aerator
pulweryzacyjny

„AERATOR” Poznań

Listopad 2000

Resko
(Resko Górne)

Połczyn Zdrój

Aerator
pulweryzacyjny

„AERATOR” Poznań

Kwiecień 2002

Starzyc
(Chociwelskie)

Chociwel

Aerator
pulweryzacyjny

„AERATOR” Poznań

Kwiecień 2003

Trzesiecko
(Trzesieka)

Szczecinek

Aerator
pulweryzacyjny

„AERATOR” Poznań

Maj 2005

Zamkowe
(Wałeckie)
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W opracowaniu nie analizowano efektów zastosowanych systemów napowietrzających. Przedstawiono preferowane zamierzenia i rozwiązania technologiczne, mające
w założeniu poprawę warunków tlenowych jezior województwa zachodniopomorskiego.

System FLOX
Zasada natlenienia wody i osadów dennych w systemie Flox umożliwia eliminację
siarkowodoru w strefach przydennych jeziora oraz strącenie fosforu z wody do osadów
dennych na drodze flotacji, co w konsekwencji eliminuje główną przyczynę eutrofizacji jezior [EKOFLOX... 1985]. W poprawie stanu czystości jeziora Zamkowego i Miedwie, zastosowano urządzenie do rekultywacji jezior stratyfikowanych typu Ekoflox I.
Konstrukcja urządzenia jest rozwinięciem powszechnie znanych technologii napowietrzających produkowanych przez szwedzką firmę Atlas-Copco. Ekoflox I [EKOFLOX...
1985, Ławacz, Gromadzki 1989, Opis... 2004] przeznaczony jest do rekultywacji jezior głębokich i zbiorników zaporowych. Prawidłowa eksploatacja jednej jednostki
powinna zapewnić w ciągu roku poprawę jakości wód zbiornika o powierzchni poniżej
200 ha i głębokości ponad 25 m. Sposób rekultywacji (rys. 1) oparty jest na dwu etapowym procesie napowietrzania strefy naddennej. Pierwszy etap (maj–październik) obejmuje napowietrzanie hypolimnionu bez naruszenia stratyfikacji termicznej jeziora, natomiast drugi napowietrzanie wody z wywołaniem destratyfikacji.

Rys. 1. Zasada działania i opis urządzenia EKOFLOX I [Ławacz, Gromadzki 1989]

77

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 14

Sprężone powietrze doprowadzane zewnętrznym układem zasilania do dyszy powietrza (7) w ilości około 80 m3·h-1, ulega rozdrobnieniu na drobne pęcherzyki wznoszące się ku górze przez rurę przelotową (2). W warunkach podwyższonego ciśnienia
ma miejsce wymuszony ruch wody z jednoczesnym rozpuszczeniem 70 % tlenu zawartego w sprężonym powietrzu. Wypływająca w górnej części korpusu (1) przez rurę
przelotową (2) wzbogacona w tlen woda, powoduje powstanie nadciśnienia i zmianę
kierunku przepływu natlenionej wody w komorze przepływowej (6). W obrębie przewężenia korpusu (1) woda ulega dodatkowemu przyspieszeniu, zaś w momencie odpływ do dolnej strefy jeziora struga zostaje odchylona pod katem około 40o od pionu
poprzez zamocowany na rurze przelotowej (2) deflektor (3), co zapobiega powtórnemu
zassaniu wody przez dyszę powietrzną (7) aeratora.
W okresie letnim ze strefy naddennej zbiornika siarkowodór wydzielony zostaje z
wody w postaci pęcherzyków i w górnej części urządzenia odgazowany do atmosfery
wraz z innymi nierozpuszczonymi w wodzie gazami. W zależności od morfometrii dna
i objętości wód hypolimnionu system zakłada usuniecie siarkowodoru w okresie około
dwóch tygodni. Ilość wody uzdatnionej w czasie jednej godziny wynosi około 8,5 tys. m3.

System aeracji pulweryzacyjnej
System aeracji pulweryzacyjnej (rys. 2), zasilany energią wiatru, przeznaczony jest
do napowietrzania jezior i zbiorników wodnych o dowolnej wielkości. W korzystnej
ekspozycji wietrznej jedna jednostka zapewnia intensywny proces natleniania jezior
o powierzchni 100–150 m i głębokości 15–35 m [Podsiadłowski, Pieczyński 2001].
Silnik wiatrowy systemu Savoniusa powoduje poprzez układ przeniesienia napędu ruch
obrotowy koła łopatkowego aeratora (2) z jednoczesnym poborem wody ze strefy ograniczonej długością węży ssących (5). Przez segment pulweryzacyjny w okresie jednej
doby do komory aeracji (4) napływa od 200 do 800 m3 wody. Przed wtłoczeniem wody
do strefy określonej wężami tłoczącymi (6), woda ulega pulweryzacji, tzn. rozpyleniu
w powietrzu atmosferycznym z jednoczesnym odgazowaniem i napowietrzeniem. Badania prowadzone nad systemem w technologii aeracji pulweryzacyjnej doprowadziły
do ustalenia pozycji zanurzenia segmentu pulweryzacyjnego (1) i wzrostu natlenienia
wody przepływającej przez aerator z 2,5 do ponad 7 mg O2·l-1 [Podsiadłowski 2001a,
2001b; Konieczny 2004].

Rys. 2. System aeracji pulweryzacyjnej (wg Podsiadłowskiego)
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Podczas pracy aeratora pod bezpośrednim wpływem napowietrzania (rys. 3) znajduje się strefa naddenna określona długością liny (5) przytwierdzonej do kotwicy (6)
w podłożu jeziora. Konstrukcja wsporcza aeratora pulweryzacyjnego ma wysokość 8 m,
a jej dolna część (4) o średnicy 10 m osadzona jest na 3 pływakach (2). Zabezpieczenie
systemu przed gwałtownymi porywami wiatru stanowią co najmniej 2 liny stalowe.
Masa konstrukcji wynosi około 4,5 t. Budowa urządzenia ze względu na zastosowany
silnik wiatrowy, nie wymaga systemu naprowadzającego na wiatr. Poprawa warunków
tlenowych w miejscu zastosowanego zabiegu, wynika miedzy innymi z ruchu aeratora
po okręgu na powierzchni jeziora. W zależności od kierunku, prędkości i siły wiatru
natleniona woda z bezpośredniej strefy aeracji przemieszczana jest podczas naturalnych
prądów wody do innych sektorów jeziora. Taki stan rzeczy wpływa korzystnie na ogólną
poprawę jakości wód i stopniowy zanik stref zagrożenia w jeziorze [Konieczny 2002].

Rys. 3. Lokalizacja aeratora w strefie bezpośredniego napowietrzania

Preferowane zamierzenia technologiczne
Idea napowietrzania jezior województwa zachodniopomorskiego powraca [Durkowski i in. 2004]. Pod uwagę brane są ponowne zabiegi w rekultywacji Jeziora Miedwie, stanowiącego dla województwa priorytetowe znaczenie (źródło wody pitnej dla
Szczecina, obszar wypoczynkowy, ochrona przyrody). Zastosowanie szwajcarskiego
systemu TANYTARSUS [Sanierung... 1999, Imboden 2004, Pieczyński 2005] ma umożliwiać wprowadzenie do wody czystego tlenu lub powietrza atmosferycznego z urządzenia lądowego (rys. 4) połączonego poprzez ułożone na dnie zbiornika węże z dyfuzorami (rys. 5). Elastyczność działania w rekultywacji zapewnia modułowa budowa
urządzenia, uzupełniana według potrzeb dyfuzorami.
W okresie letnim postępowanie w celu poprawy czystości wód oparte jest na wprowadzeniu gazowego tlenu do hypolimnionu bez naruszenia naturalnych uwarstwień
termicznych jeziora. Ilość wprowadzanego tlenu do akwenu jest zależna od zapotrze-
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Rys. 4. Schemat urządzenia lądowego [Sanierung... 1999, Pieczyński 2005]

Rys. 5. Plan sytuacyjny zagospodarowania Jeziora Miedwie zalecanego wariantu w projekcie
wstępnym systemu TANYTARSUS [Sanierung... 1999]

bowania oszacowanego wcześniej na symulacji komputerowej. Projekt wstępny zalecanego wariantu przewiduje minimalne (300 t O2), optymalne (600 t O2) i maksymalne
(900 t O2) nagazowanie hypolimnionu. Z kolei w okresie cyrkulacyjnym ubogie w tlen
naddenne warstwy wody docierają do powierzchni i są zaopatrywane w tlen z powietrza atmosferycznego. Wdmuchiwane za pośrednictwem sprężarek nad dno powietrze
atmosferyczne wspiera naturalne procesy cyrkulacyjne. Ponadto system umożliwia ciągłe przejścia w sposobie dostarczania tlenu do jeziora i równoległą eksploatacje rodzajów działania, co pozwala podwyższyć elastyczność i dopasowanie się do procesów
przyrody. Sposób działania systemu zobrazowano na rys. 6 [Sanierung... 1999].
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Rys. 6. Zasada działania systemu TANYTARSUS [Sanierung... 1999]

Podsumowanie
Nowe technologie napowietrzające w rekultywacji jezior należy traktować indywidualnie, uwzględniając przy ich zastosowaniu wszystkie specyficzne okoliczności i
uwarunkowania. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zamierzenia i rozwiązania
technologiczne stosowane w aeracji jezior województwa zachodniopomorskiego, nie
przedstawiając szczegółowych, dostępnych szeregu nowych rozwiązań urządzeń napowietrzających, spośród których przed zastosowaniem w praktyce należy wybrać najkorzystniejsze na podstawie wszechstronnej analizy, uwzględniając kryteria techniczne,
ekonomiczne i środowiskowe. Kluczowym problemem dla ochrony środowiska wodnego, związanego z poprawą warunków tlenowych, jest rozwiązanie zagospodarowania zlewni jezior, stanowiącej podstawowy problem zanieczyszczenia wód. Brak lokalizacji i eliminacji źródeł zanieczyszczeń, przed wdrożeniem technologii napowietrzających, jest niewskazane i może przynieść niezamierzony skutek.
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Streszczenie
Praca dotyczy zastosowania nowoczesnych technologii napowietrzających w rekultywacji jezior
województwa zachodniopomorskiego i preferowanych zamierzeń w poprawie jakości wód Jeziora
Miedwie. W opracowaniu przedstawiono rozwiązania technologiczne trzech systemów napowietrzających (FLOX, aeracji pulweryzacyjnej i TANYTARSUS), nie analizując ekonomicznych i środowiskowych efektów zamierzonych zabiegów.

RECLAMATION OF LAKES IN ZACHODNIOPOMORSKIE REGION
BY AERATION

Abstract
The paper describes application of new aeration technologies for the reclamation of Western Pomerania lakes and solutions of choice for the improvement of water quality of Miedwie Lake. Technical
solutions are discussed of the three aeration systems including FLOX, pulverizing aeration and TANYTARSUS, without analysis of economical and environmental effects of the treatments undertaken.
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BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.
jest firmą usługowo-handlową działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wykorzystując w swej działalności najnowsze rozwiązania i technologie przy
współpracy i pod nadzorem specjalistów z Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Oferujemy:
1. Biologiczne wspomaganie oczyszczalni ścieków (wykorzystując biopreparaty
nowej generacji):
– poprawa parametrów ścieków oczyszczonych,
– zmniejszenie ilości osadu,
– poprawa sedymentacji osadu,
– rozkład tłuszczu w osadzie czynnym,
– poprawa struktury osadu czynnego,
– rozkład węglowodorów w ściekach.
2. Biodegradacje lagun osadowych oraz zlewisk nieczystości.
3. Likwidacje odpadów tłuszczowych.
4. Modernizacje i projektowanie systemów oczyszczania.
5. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych.
6. Usuwanie zanieczyszczeń z gleby (np. węglowodorów).
7. Utylizacje odpadów w szambach (dystrybucja preparatu Szambex Super).
8. Likwidacje nieprzyjemnych zapachów.
9. Utylizacje odchodów zwierząt hodowlanych.
10. Oczyszczanie kanalizacji przy wykorzystaniu biopreparatów.
11. Dystrybucja systemów napowietrzania ścieków czystym tlenem.
12. Dystrybucja urządzeń typu MOP do zbierania benzyn, oleju oraz różnych związków chemicznych z powierzchni wód w zbiornikach, rzekach, jeziorach, zatokach oraz z otworów piezometrycznych.
13. Dystrybucja elektromagnetyzerów „Clean Scale” do odkamieniania i zbezpieczenia przed kamieniem i korozją instalacji wodnych (efekt zmiękczenia wody)
oraz zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków.
14. Opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.
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Stosowane przez nas BIOPREPARATY są całkowicie bezpieczne:
– nietosyczne,
– nie zanieczyszczające,
– nie żrące,
– nie powodujące korozji,
– nie mające szkodliwego oddziaływania na ludzi i zwierzęta,
– całkowicie nieszkodliwe dla roślin,
– zawierają tylko niepatogenne bakterie,
– są na liście EPA,
– posiadają atest DTI i PZH.
Mikroorganizmy przetwarzają odpady i używają ich jako źródło pożywienia
przy wzroście i mnożeniu się aż do całkowitej likwidacji odpadów.
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować, specyficzne dla danego
problemu, wysoko wyspecjalizowane kultury bakteryjne, posiadające ogromną zdolność przerabiania tych odpadów organicznych.
Preparaty dostarczane przez nas składają się z nieszkodliwych bakterii, które
jako swoje źródło pożywienia zużywają martwą substancję organiczną. Są to produkty całkowicie neutralne.
Organizmy użyte w tej produkcji zaliczane są do Klasy I organizmów (ATCC)
i są zatwierdzone przez organy inspekcji USDA. Produkt pozbawiony jest Salmonelli oraz wszelkich bakterii patogennych.

www.bio-ecology.pl
tel. (022) 647 06 83 – 4
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