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ROZPOZNAWANIE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK 
MOGĄCYCH STWARZA Ć RYZYKO  

W KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

RECOGNITION OF UNFAVOURABLE EVENTS THAT MAY POSE  
A RISK ON MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT 

Abstrakt:  Oczyszczalnie ścieków są obiektami technicznymi, których zadaniem jest usunięcie substancji stałych  
i rozpuszczonych, koloidów oraz zawiesin ze ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Wykorzystuje się 
w tym celu procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne. W części mechanicznej stosuje się te same 
podstawowe procesy separacji i sedymentacji, służące do odseparowania cząstek mineralnych i łatwoopadalnych 
cząstek organicznych, natomiast na technologię części biologicznej i chemicznej mają wpływ (zgodnie  
z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem MŚ) przede wszystkim równoważna ilość mieszkańców (RLM) oraz 
rodzaj odbiornika. Komunalne oczyszczalnie ścieków można ogólnie podzielić na takie, w których nie zachodzi 
konieczność usuwania związków biogennych (mogą bazować na technologii złóż biologicznych), oraz takie,  
w których usuwane są związki azotu i fosforu, bazujące głównie na osadzie czynnym. Dodatkowo,  
w zależności od jakości ścieków i wymagań odbiornika można stosować doczyszczanie chemiczne. Różnorodność 
procesów i konstrukcji występujących na oczyszczalni ścieków generuje powstawanie zjawisk stwarzających 
ryzyko dla podstawowego celu oczyszczalni. Zidentyfikowanie tych zjawisk w poszczególnych elementach 
ciągów technologicznych stanowi podstawę procesu zarządzania ryzykiem obiektu technicznego. 

Słowa kluczowe: identyfikacja ryzyka, urządzenia ciągów technologicznych, oczyszczanie mechaniczne, 
oczyszczanie biologiczne, oczyszczanie chemiczne, przeróbka osadów ściekowych 

Wprowadzenie 

Identyfikacja ryzyka to pierwszy etap procesu zarządzania ryzykiem. Polega na 
rozpoznaniu zjawisk niekorzystnych, stanowiących źródło ryzyka i zagrażających realizacji 
celu oczyszczalni, jakim jest oczyszczenie ścieków do jakości zgodnej z rozporządzeniem 
[1] oraz unieszkodliwienie odpadów powstających w procesach oczyszczania. Identyfikacji 
dokonuje się poprzez określenie tych rodzajów ryzyka, wraz z ich charakterystyką, które 
wpływają na proces oczyszczania ścieków lub działanie przedsiębiorstwa. Warunkiem 
przeprowadzenia skutecznego procesu identyfikacji jest zgromadzenie jak największej 
ilości danych eksploatacyjnych dobrej jakości oraz ich weryfikacja. Tylko tak uzyskane 
dane pozwolą na określenie obszarów ryzykogennych na komunalnej oczyszczalni ścieków 
oraz w jej otoczeniu [2-5]. 

Rodzaje ryzyka 

Zdarzenia niekorzystne powodujące ryzyko można podzielić ze względu na zakres 
oddziaływania. Dla takiego obiektu technicznego, jak oczyszczalnia ścieków, można 
wyróżnić ryzyko [6-8]: 
• ekologiczne - związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, 

zanieczyszczeniem odbiornika, 
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• finansowe - związane z ponoszeniem wszelkich kosztów, koniecznością usuwania 
awarii, regulowanie kar za przekroczenie wartości granicznych zanieczyszczań oraz 
dopuszczalnych norm zrzutów, konieczność naprawienia powstałych szkód, 

• eksploatacyjne - związane z czynnikami powodującymi obniżenie sprawności ciągu 
technologicznego, a nawet załamanie procesu,  

• jakościowe - związane z niedostatecznym oczyszczeniem ścieków oraz obniżoną 
sprawnością poszczególnych urządzeń (powiązane z ryzykiem eksploatacyjnym). 

Czynniki ryzykogenne i ich podział w odniesieniu do oczyszczalni ścieków 

Czynniki niekorzystne, występujące na komunalnej oczyszczalni ścieków, powodujące 
ryzyko można podzielić na [6-8]: 
• wewnętrzne - spowodowane przez obiekty oczyszczalni, np.: awaria kolektora, 
• zewnętrzne - spowodowane przez czynniki spoza oczyszczalni, np.: nagły opad wód 

deszczowych mogący spowodować podtopienie i zalanie oczyszczalni ścieków, 
• zaistniałe - wystąpiły już w przeszłości, 
• utajnione - jeszcze nie wystąpiły, ale są potencjalnie możliwe, 
• zwyczajne - stałe lub występujące okresowo, łatwe do przewidzenia, np. awaria 

uszczelki,  
• nadzwyczajne - sytuacje nietypowe i trudno przewidywalne, np. pęknięcie konstrukcji 

komory żelbetowej. 
 

Tabela 1 
Niektóre zjawiska niekorzystne mogące powodować ryzyko  
z rozgraniczeniem typu oddziaływania tego ryzyka [6, 9, 10] 

Table 1 
Some adverse events likely to cause risk, with determination the type of risk impact [6, 9, 10] 

Zjawisko niekorzystne Czynnik Miejsce 
identyfikacji Skutek Rodzaj ryzyka 

Intensywny napływ wód 
infiltracyjnych 

zewnętrzny 
dopływ do 

oczyszczalni 

rozcieńczenie ścieków, 
zmniejszenia ładunku 

zanieczyszczeń 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

Nagły opad dużej ilości 
wód deszczowych 

zewnętrzny 
dopływ do 

oczyszczalni 
podtopienie lub zalanie 
oczyszczalni ścieków 

jakościowe, 
ekologiczne, 
finansowe, 

eksploatacyjne 
Awaria zasuwy  

w przepompowni 
wewnętrzny 

przepompownia 
ścieków 

brak możliwości regulacji 
przepływu 

jakościowe 

Zbyt mała prędkość 
dopływu ścieków 

wewnętrzny kraty 
wytrącanie się piasku i żwiru  

w komorze krat 
jakościowe 

Znaczne obniżenie 
temperatur 

w okresie zimowym 
zewnętrzny 

kraty zamarzanie krat jakościowe 

złoże 
biologiczne 

zamarzanie złoża 
jakościowe, 

eksploatacyjne, 
finansowe 

Zbyt mała prędkość  
w piaskowniku 

wewnętrzny piaskownik 
opadanie i gnicie zawiesin 

organicznych 
jakościowe 

Zbyt duża prędkość  
w piaskowniku 

wewnętrzny osadnik wstępny 
wymywanie zawiesin 

mineralnych do osadnika 
wstępnego 

jakościowe 
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Zjawisko niekorzystne Czynnik Miejsce 
identyfikacji Skutek Rodzaj ryzyka 

Problemy 
z odprowadzeniem 
osadu z osadnika 

wstępnego 

wewnętrzny osadnik wstępny 

zagniwanie osadu powodujące 
bańki gazu, mogące wynosić osad 

na powierzchnię zbiornika 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

osadzanie osadów  
w przewodzie odprowadzającym 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

Obrastanie przelewu wewnętrzny osadnik wstępny zakłócenie przepływu jakościowe 

Gwałtowne wiatry zewnętrzny osadnik wstępny 
falowanie powierzchni zbiornika, 

zakłócenie przepływu 
jakościowe 

Awaria urządzeń 
napowietrzających 

wewnętrzne 
komora osadu 

czynnego 

niskie stężenie tlenu 
rozpuszczonego mogące 

powodować puchnięcie nitkowate 
osadu 

jakościowe, 
eksploatacyjne, 

finansowe 

Duże wahania 
temperatur 

zewnętrzny 
komora osadu 

czynnego 
zaburzenie stabilizacji osadu 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

Zmienne lub niskie 
obciążenie układu  

(N, P, BZT5) 
zewnętrzny 

komora osadu 
czynnego 

puchnięcie nitkowate osadu 
jakościowe, 

eksploatacyjne, 
finansowe 

piana na powierzchni zbiornika jakościowe 

Zatykanie złoża wewnętrzny 
złoże 

biologiczne 

zaleganie ścieków na powierzchni 
złoża powodujące nieprzyjemny 

zapach  
i plagę muszek 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

Hydrauliczne 
przeciążenie osadnika 

wtórnego 
wewnętrzny 

odpływ  
z osadnika 
wtórnego 

wysokie stężenie zawiesin na 
odpływie 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

Zanik energii 
elektrycznej 

zewnętrzny 

przepompownia 
ścieków 

zatrzymanie pomp ściekowych 
jakościowe, 

eksploatacyjne 

kraty 
zatrzymanie krat 

automatycznych, konieczność 
korzystania z kraty ręcznej 

jakościowe 

osadnik wstępny 
problemy  

z odprowadzeniem osadu 
jakościowe, 

eksploatacyjne 
komora osadu 

czynnego 
awaria urządzeń 

napowietrzających 
jakościowe, 

eksploatacyjne 

złoże 
biologiczne 

awaria urządzeń 
wspomagających, np. zraszacza, 

pompy cyrkulacyjnej, 
wentylatorów 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

Przeciążenie 
oczyszczalni 

zewnętrzny - 

niewystarczający stopień 
oczyszczenia ścieków,  

w ekstremalnym wypadku 
załamanie ciągu 

technologicznego 

jakościowe, 
eksploatacyjne, 

finansowe, 
ekologiczne 

Błędy pracowników wewnętrzny - 
błędna eksploatacja, narażenie 

zdrowia  
i życia pracowników 

jakościowe, 
eksploatacyjne, 

finansowe, 
ekologiczne 

Błędy projektowe zewnętrzny - 
błędna eksploatacja, narażenie 

zdrowia  
i życia pracowników 

jakościowe, 
eksploatacyjne, 

finansowe, 
ekologiczne 
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Obiekty ciągu technologicznego oczyszczania ścieków rozpatrywanej oczyszczalni  

Przedmiotem identyfikacji ryzyka były obiekty oczyszczalni ścieków komunalnych 
miasta X o równoważnej ilości mieszkańców RLM = 52 800, położonego na obszarze GOP 
(Górnośląski Okręg Przemysłowy). Badaniom poddano tylko ciąg technologiczny tej 
oczyszczalni, którego obiekty można podzielić na dwie główne grupy technologiczne: 
urządzenia ciągu oczyszczania ścieków oraz obiekty wspomagające działanie ciągu. 
Obiekty przynależne do ciągu oczyszczania ścieków to: 
• komora rozprężna dopływu ścieków, 
• kraty schodkowe z prasami do skratek, 
• napowietrzany piaskownik dwukomorowy, 
• komora biologicznej defosfatacji, 
• komory cyrkulacji osadu czynnego, 
• osadniki wtórne radialne, 
• przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, 
• lokalna przepompownia ścieków, 
• zbiornik uśredniający osadów, 
• koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych. 

Do obiektów wspomagających prowadzenie procesu należą urządzenia i budynki, 
których brak mógłby powodować zakłócenie prowadzenia procesu oczyszczania lub 
całkowite załamanie ciągu technologicznego, jak np. stacje dozowania środków 
chemicznych. 

Charakterystyka procesu oczyszczania ścieków w rozpatrywanej oczyszczalni  

Ścieki doprowadzane są na oczyszczalnię poprzez komorę rozprężną, skąd kanałem 
otwartym transportowane są do budynku krat. Zastawki kanałowe rozdzielają strumień 
ścieków na dwie kraty schodkowe z możliwością awaryjnego skierowania na kratę ręczną. 
Następnie ścieki przepływają do dwukomorowego, napowietrzanego piaskownika 
poziomego. W napowietrzanej komorze piaskownika wytrąca się piasek oraz tworzy się 
mieszanina tłuszczów i pęcherzyków powietrza, natomiast w komorze bez napowietrzania 
następuje proces flotacji. Z piaskownika ścieki odpływają do komory biologicznej 
defosfatacji. W kanale dopływowym następuje domieszanie osadu recyrkulowanego. 
Komora defosfatacji jest komorą beztlenową. Kolejnym etapem jest doprowadzenie 
ścieków do komory cyrkulacji osadu czynnego. Na odpływie z komory defosfatacji 
możliwe jest dozowanie soli żelaza, która zwiększa efektywność usuwania fosforu na 
drodze chemicznej. W komorach osadu czynnego symultanicznie zachodzą procesy 
nitryfikacji i denitryfikacji. Napowietrzanie i utrzymanie osadu w stanie zawieszonym 
umożliwiają rotory mamutowe oraz mieszadła wolnoobrotowe. Następnie mieszanina 
ścieków i osadu przepływa do komory rozdzielającej ją na trzy osadniki wtórne. Ścieki 
sedymentują w osadniku, a później odpływają kanałem poprzez komorę pomiaru ilości 
ścieków oczyszczonych do odbiornika. Cząsteczki osadu, które opadły na dno osadnika, 
zgarniane są do leja osadowego i zawracane do przepompowni osadu recyrkulowanego  
i nadmiernego. Zadaniem przepompowni jest zapewnienie recyrkulacji osadu oraz 
odprowadzenie osadu nadmiernego. 
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Kontrola i sprawozdawczość w oczyszczalni  

W instrukcji eksploatacji pracownicy zobowiązani są do zapisywania na bieżąco 
wszelkich czynności i obserwacji w książce eksploatacji, która obejmuje: 
• karty pracy oczyszczalni - zanotowane są w nich wszystkie zdarzenia, obserwacje, 

czynności wykonane na danej zmianie, awarie urządzeń itp. 
• karty napraw i przeglądów poszczególnych urządzeń - zapisane są tu wszelkie awarie, 

prace remontowe i konserwacyjne, 
• zeszyt technologiczny (karty badań i analiz) - powinny zawierać wykonywane analizy 

badań laboratoryjnych oraz informacje o ilości powstających odpadów. 

Identyfikacja ryzyka w rozpatrywanej oczyszczalni  

Mając dostęp do powyżej opisanych dokumentów oraz instrukcji eksploatacji, można 
rozpoznać zjawiska, które mogą powodować ryzyko. Proces ten powinien polegać na 
zapoznaniu się w pierwszej kolejności z instrukcją eksploatacji oraz rozmową  
z kierownikiem obiektu. Daje to możliwość dokładnego zapoznania się z działaniem 
oczyszczalni oraz poznania ewentualnych problemów eksploatacyjnych. Kolejnym etapem 
jest przeanalizowanie kart pracy oczyszczalni. Jeśli są prowadzone prawidłowo, to możliwe 
będzie sporządzenie listy czynników ryzykogennych oraz określenie, czy są to zjawiska 
jednorazowe czy powtarzające się. W przypadku tych drugich należy również wyznaczyć 
ich okresowość. Po zdefiniowaniu czynnika ryzyka w konkretnym urządzeniu należy 
zapoznać się z kartą napraw i przeglądów. Możliwe, że mogą tu być ujęte czynności 
konserwacyjne pominięte w karcie pracy oczyszczalni, które zapobiegają niekorzystnym 
zjawiskom. W ten sposób zidentyfikować można czynniki ryzyka utajonego. Zebrane 
informacje porównać należy z zeszytem technologicznym i sprawdzić, czy zostały 
przekroczone wskaźniki na odpływie z oczyszczalni. Jeśli jakiekolwiek zdarzenie pokrywa 
się z nieprawidłowościami wskaźników, możliwe jest, że stanowi ono ryzyko dla 
oczyszczalni ścieków.  

Przykłady czynników ryzykogennych w urządzeniach ciągu technologicznego oczyszczania 
ścieków rozpatrywanej oczyszczalni 

Zdefiniowanie jakościowe czynników ryzyka dla urządzeń ciągu technologicznego 
rozpatrywanej oczyszczali przeprowadzono w ujęciu tabelarycznym (tab. 2). 
 

Tabela 2 
Przykłady zdefiniowania czynników ryzyka w odniesieniu do wybranych elementów ciągu  

Table 2 
Examples of defining risk factors for selected elements  

Miejsce 
identyfikacji  

w ciągu 
oczyszczania 
ścieków 

Przykładowe 
zjawisko 

niekorzystne 
Czynnik Rodzaj ryzyka Skutek 

Proponowane/ 
podjęte działanie 
eksploatacyjne 

Przepompownia 
ścieków 

zbyt mała prędkość 
ścieków na dopływie 

do oczyszczalni 
zewnętrzny jakościowe 

zamulenie 
przepompowni 
ścieków 

odmulenie zespołu 
pomp poprzez 
czyszczenie 
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Miejsce 
identyfikacji  

w ciągu 
oczyszczania 
ścieków 

Przykładowe 
zjawisko 

niekorzystne 
Czynnik Rodzaj ryzyka Skutek 

Proponowane/ 
podjęte działanie 
eksploatacyjne 

Krata 
brak zasilania na 

obiekcie przez okres 
2 h 

zewnętrzny jakościowe 
zatrzymanie krat 

schodkowych 

awaryjne 
korzystanie  

z kraty ręcznej 

Komora osadu 
czynnego 

awaria mechaniczna 
rotora 

napowietrzającego 
zwyczajny 

jakościowe, 
eksploatacyjne 

dostarczanie 
mniejszej ilości 

tlenu 
rozpuszczonego 

usunięcie usterki 
mechanicznej 

Osadnik wtórny 

zagniwanie osadu,  
problemy  

z odprowadzeniem 
osadu 

wewnętrzny jakościowe 
powstanie 
kożuchów 

usunięcie 
kożuchów, 

usunięcie zagnitego 
osadu 

Podsumowanie i wnioski 

W ciągu technologicznym oczyszczania ścieków komunalnych bierze udział szereg 
urządzeń, a w każdym z nich zachodzą inne procesy jednostkowe. Różnorodność tych 
procesów generuje powstawanie wielu niekorzystnych zjawisk, stwarzających ryzyko 
niespełnienia podstawowego celu oczyszczalni, jakim jest oczyszczenie ścieków do jakości 
odpowiadającej aktualnym wymaganiom prawnym. Skuteczny proces zarządzania 
ryzykiem każdego obiektu technicznego opiera się na prawidłowym rozpoznanie zjawisk 
ryzykogennych. Pozwala to na sprawne, bieżące zarządzanie oczyszczalnią i zapobieganie 
wystąpieniu ryzyka w przyszłości. Identyfikacja ryzyka powinna być przeprowadzona 
indywidualnie na podstawie dziennika pracy oczyszczalni oraz jej dokumentacji 
technologiczno-eksploatacyjnej. W rozszerzeniu artykułu autorzy przedstawią wyniki takiej 
identyfikacji przeprowadzonej na przykładzie komunalnej oczyszczalni ścieków miasta X.  

Podziękowania 

Pracę sfinansowano ze środków na badania kierunkowe młodych naukowców 
przyznane dla Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w 2017 roku. 
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RECOGNITION OF UNFAVOURABLE EVENTS THAT MAY POSE  
A RISK ON MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT 

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract: Wastewater treatment plants are technical facilities designed to remove solids and dissolved solids, 
colloids and suspensions from wastewater before drainage them to the receiver. For this purpose, mechanical, 
biological and chemical processes are used. The mechanical section consists of the basic processes used to 
separate mineral solids and easily settleable organic solids, however the technology of the biological and chemical 
sections depends on (according to the current Regulation Minister of the Environment) Equivalent number of 
inhabitants and type of outfall. Municipal sewage treatment plants can generally be divided for those that do not 
need to remove biogenic compounds (they can be based on the technology of biological filters) and those in which 
nitrogen and phosphorus compounds are removed, mainly based on activated sludge. Moreover, depending on the 
quality of the waste water and the requirements of the receiver, chemical sewage treatment can be used. Variety of 
applied processes and construction at wastewater treatment plants causes the occurrence of unfavourable events 
that pose a risk to the primary purpose of a treatment plant. Identifying those events is the basis for the risk 
management process in a technical facility. 

Keywords: risk identification, technological process equipment, mechanical sewage treatment, biological sewage 
treatment, chemical sewage treatment, sewage sludge treatment 


