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S t r e s z c z e n i e 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w przydo-
mowej oczyszczalni ścieków komunalnych firmy Enko, zainstalowanej przy Urzędzie Gminy w Za-
woi. Badaniom poddano ścieki surowe, ścieki po wstępnym oczyszczeniu i ścieki oczyszczone. Prób-
ki pobierano co miesiąc, w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r. Przeanalizowano zdolność 
usuwania w oczyszczalni Enkosystem substancji rozpuszczonych w postaci jonów (przewodność 
elektryczna właściwa), zawiesiny ogólnej, ogólnego węgla organicznego, BZT5, azotu ogólnego 
i fosforu ogólnego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono dużą, dochodzącą aż do 99%, 
skuteczność usuwania związków organicznych podatnych na biochemiczny rozkład (BZT5). Również 
dużą skuteczność usuwania zanieczyszczeń zaobserwowano dla zawiesiny ogólnej – od 74 do 95%. 
Ogólny węgiel organiczny również był usuwany ze stosunkowo dużą skutecznością (30–81%). Śred-
nia skuteczność usuwania substancji rozpuszczonych w postaci jonów (mierzonych jako przewodność 
elektryczna właściwa) wynosiła 28%, natomiast fosforu ogólnego 41%. Najgorzej oczyszczalnia En-
kosystem usuwała związki azotu – średnio o 27%. Oczyszczalnia Enkosystem pracowała prawidłowo, 
a wartości badanych wskaźników w zasadzie nie przekraczały wartości dopuszczalnych, zdefiniowa-
nych w polskich przepisach prawnych. 

Słowa kluczowe: oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie ścieków, przydomowe oczyszczalnie 

WSTĘP 

Gospodarka ściekowa w Polsce przeszła w ostatnich latach znaczne przeobra-
żenia, w wielu aspektach nastąpiła znaczna poprawa [BERGIER 2010]. Ścieki ko-
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munalne z dużych aglomeracji w coraz większym stopniu są poddawane wysoko-
efektywnemu oczyszczaniu, a ścieki przemysłowe podlegają coraz lepszej kontroli 
[KZGW 2009]. Niestety, sytuacja jest daleka od idealnej, czego dowodem jest 
wciąż niezadowalający stan wód powierzchniowych w Polsce [GUS 2010]. Decy-
dującymi czynnikami kształtującymi jakość polskich wód są głównie zanieczysz-
czenia mikrobiologiczne oraz biogenne, co świadczy o dostawaniu się nieoczysz-
czonych lub niedoczyszczonych ścieków do środowiska naturalnego. Jednym 
z największych i najpilniejszych wyzwań polskiej gospodarki ściekowej jest upo-
rządkowanie kwestii ścieków z obszarów o rozproszonej zabudowie, czyli w więk-
szości obszarów wiejskich [KACA 2007]. Tę niekorzystną sytuację potwierdzają 
dane GUS, według których w 2009 r. wśród mieszkańców wsi jedynie 23,5% mia-
ło dostęp do kanalizacji, a 26,9% korzystało z oczyszczalni ścieków [GUS 2010]. 
Po uwzględnieniu liczby mieszkańców obszarów wiejskich, wynoszącej w 2010 r. 
blisko 15 mln, okazuje się, że ok. 11,5 mln z nich nie ma dostępu do sieci kanaliza-
cyjnej, a co gorsza, ścieki od niemal 11 mln osób nie są należycie oczyszczane 
przed wprowadzeniem ich do środowiska. Większość tych mieszkańców korzysta 
z rozwiązania, jakim są zbiorniki bezodpływowe, często nieprawidłowo eksploat-
owane, a także proste systemy mechanicznego oczyszczania ścieków i rozsączania 
ich w glebie [NOWAK 2005]. Podejmowane na szeroką skalę próby przenoszenia na 
obszary wiejskie scentralizowanych rozwiązań, dostosowanych do obszarów o du-
żym i gęstym zaludnieniu, nie przynoszą pozytywnych rezultatów [BERGIER 2010]. 
Niezbędne jest zatem poszukiwanie rozwiązania problemu zgodnego ze specyfiką 
terenów wiejskich.  

Interesującą i racjonalną opcją zagospodarowania ścieków, pochodzących z ob-
szarów wiejskich, która wciąż jest w Polsce mało popularna i rzadko stosowana, są 
rozwiązania zdecentralizowane, opierające się na oczyszczalniach przydomowych 
i przyzagrodowych [KACA 2007]. Oczywiście, niezbędne są rozwiązania zapewnia-
jące stabilną i skuteczną efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, 
a przede wszystkim cechujące się odpornością na zmienne warunki pracy, charak-
terystyczne dla obiektów przydomowych [HEIDRICH, STAŃKO 2007]. Istotny jest 
również aspekt estetyczny obiektów, które mają znaleźć się w bezpośrednim są-
siedztwie domów mieszkalnych, wpływając na komfort mieszkańców i jakość kra-
jobrazu. Ciekawym rozwiązaniem są oczyszczalnie hydrofitowe, które są coraz 
szerzej stosowane w świecie [KADLEC 2009], również w Polsce powoli znajdujące 
miejsce na rynku [OBARSKA-PEMPKOWIAK i in. 2010]. Poza licznymi zaletami, 
predestynującymi je szczególnie do stosowania na obszarach wiejskich [BERGIER, 
KRONENBERG 2010], wymagają one znacznej powierzchni terenu niezbędnego do 
ich lokalizacji. Dla niektórych inwestorów jest to czynnik zmniejszający ich atrak-
cyjność lub wręcz uniemożliwiający ich zastosowanie.  

Ciekawą alternatywą dla oczyszczalni hydrofitowych jest rozwijana przez lata 
w Polsce, technologia hybrydowa, stanowiąca połączenie konwencjonalnych 
oczyszczalni biologicznych z roślinnym złożem hydroponicznym.  
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Gmina Zawoja, która od lat boryka się z kwestią uporządkowania gospodarki 
ściekowej, jest doskonałym przykładem opisywanych powyżej trudności, związa-
nych ze stosowaniem scentralizowanych systemów w obszarach o rozproszonej 
zabudowie [BERGIER i in. 2004]. Szukając nowych rozwiązań, władze gminy pod-
jęły decyzję o instalacji dla budynku Urzędu Gminy pilotażowej oczyszczalni hy-
brydowej Enkosystem, w celu sprawdzenia skuteczności oczyszczania ścieków 
w tym systemie oraz przetestowania jego funkcjonowania w lokalnych warunkach. 
Oczyszczalnię zainstalowano w lipcu 2010 r. W pracy opisano wyniki badań 
oczyszczania ścieków w oczyszczalni Enkosystem w okresie od listopada 2010 r. 
do czerwca 2011 r., czyli w początkowym okresie jej funkcjonowania. 

METODY BADAŃ 

Opis obiektu. Oczyszczalnia Enkosystem jest zlokalizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy w Zawoi, przy parkingu na jego tyłach 
(fot. 1). Oczyszcza ona całość ścieków bytowych powstających w Urzędzie. Śred-
nie obciążenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi około 0,65 m3·d–1. Ścieki są okre-
sowo gromadzone w żelbetowym zbiorniku o pojemności ok. 10 m3, który przed  
 

 
Fot. 1. Zbiornik końcowy oczyszczalni Enkosystem przy Urzędzie Gminy Zawoja (fot. T. Bergier) 

Photo 1. The final tank of Enkosystem WWTP for the Zawoja Town Hall (photo T. Bergier) 



28 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie t. 12 z. 1 (37) 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2012 (I–III), t. 12 z. 1 (37)  

instalacją oczyszczalni pełnił rolę zbiornika bezodpływowego. Następnie ścieki 
przepływają grawitacyjnie na właściwą oczyszczalnię, która składa się z dwóch 
cylindrycznych zbiorników ze spienionego tworzywa sztucznego o dobrych wła-
ściwościach termoizolacyjnych. Oba umieszczone są pod ziemią, charakteryzują 
się jednakową średnicą równą 2050 mm, wysokość pierwszego wynosi 1828 mm, 
a drugiego 2220 mm. Zbiorniki są wyposażone w złożone systemy przegród, które 
służą wydzieleniu obszarów o różnej roli oraz odpowiedniemu kierowaniu stru-
mieniem ścieków. W pierwszym zbiorniku zachodzi mechaniczne oczyszczanie 
ścieków, inicjowane są także procesy amonifikacji i defosfatacji. W zbiorniku tym 
usuwane są zawiesiny cięższe od wody (za pomocą sedymentacji i filtracji), nato-
miast lżejsze zawiesiny, w tym tłuszcze, unoszące się na powierzchni w postaci 
kożucha, ulegają rozkładowi w wyniku procesu fermentacji. Po wstępnym oczysz-
czeniu w pierwszym zbiorniku, ścieki są dozowane za pomocą pompy sterowanej 
elektronicznym układem poziomo-czasowym do dalszej części oczyszczalni. Za-
sadnicza obróbka ścieków następuje w drugim zbiorniku, na którego szczycie 
znajduje się wielogatunkowe roślinne złoże hydroponiczne, a wewnątrz funkcjonu-
ją strefy o różnym natlenieniu. Dzięki pompie wbudowanej w tym zbiorniku, na-
stępuje napowietrzenie ścieków, a jednocześnie nadawany jest im ruch, który 
umożliwia stabilną, stałą dostawę tlenu do pracującego układu. Na korzeniach ro-
ślin oraz w złożu keramzytowym tworzą się doskonałe warunki do bytowania mi-
kroorganizmów, wspomagających usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. 

Oczyszczone ścieki są kierowane podziemnym rurociągiem do odbiornika – 
rzeki Skawica, przepływającej w odległości ok. 100 m od oczyszczalni. Na odpły-
wie, bezpośrednio przy oczyszczalni, zainstalowany jest zawór umożliwiający inne 
formy zagospodarowania ścieków i/lub pobieranie próbek oczyszczonych ścieków. 

Pobieranie próbek przeprowadzono w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 
2011 r., z odstępem czasowym około jednomiesięcznym. Każdorazowo pobierano 
trzy rodzaje próbek: ścieki surowe – ze zbiornika gromadzącego ścieki przed skie-
rowaniem ich na oczyszczalnię, ścieki po oczyszczaniu wstępnym – z pierwszego 
zbiornika oczyszczalni; ścieki oczyszczone – z końcowego odpływu z oczyszczal-
ni. Ze względu na duże objętości ścieków i związaną z tym niewielką ich zmien-
ność, zrezygnowano z poboru próbek dobowych. Pobór oraz utrwalenie próbek 
przeprowadzono zgodnie z normą PN-ISO 5667-14:2004. Każdorazowo odczyty-
wano stan wodomierza zamontowanego w Urzędzie, w celu określenia ilości wody 
zużytej od poprzedniego pomiaru i wyznaczenia średniej wartości przepływu ście-
ków w oczyszczalni (tab. 1). Dokonywano również pomiaru temperatury powietrza 
w momencie poboru ścieków (tab. 1). 

Metody analityczne. Pomiaru temperatury, odczynu i przewodności elek-
trycznej właściwej dokonywano na miejscu poboru, zgodnie z odpowiednimi nor-
mami [PN-77/C-04584; PN-90/C-04540/01; PN-EN 27888:1999]. 

Pozostałe parametry badano w laboratorium Katedry Kształtowania i Ochrony 
Środowiska AGH w Krakowie. Zawiesinę ogólną oznaczono metodą wagową  bez-  
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Tabela 1. Parametry ścieków z oczyszczalni Enkosystem w latach 2010–2011 

Table 1. Parameters of sewage from Enkosystem in the years 2010–2011 

Miejsce poboru próbki 
Sampling place 

Data poboru próbki   Date of sampling 

16 XI 14 XII 18 I 08 II 07 III 04 IV 05 V 08 VI 

Temperatura powietrza   Air temperature, °C 
 4,7 –10,5 0,3 2,2 2,4 6,5 4,3 15,6 

Temperatura   Temperature, °C 
Ścieki surowe   Raw sewage 10,5 – 5,0 6,0 7,0 13,0 10,0 16,0 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

  9,0 – 2,0 5,0 6,0 12,0 10,0 14,0 

Ścieki oczyszczone   Effluent   5,5 – 3,0 3,5 4,5 11,5   8,0 15,0 

Przewodność elektryczna właściwa   Electrolytic conductivity, mS·cm–1 
Ścieki surowe   Raw sewage 1,81 2,16 1,93 2,15 1,20 1,39 1,84 2,55 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

1,81 2,13 1,86 2,03 1,00 1,19 1,80 2,28 

Ścieki oczyszczone   Effluent 1,36 1,65 1,71 1,30 1,10 1,06 0,87 1,60 

pH 
Ścieki surowe   Raw sewage 7,52 7,55 7,34 7,40 7,16 6,98 7,15 7,22 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

7,48 7,56 7,65 7,70 7,51 7,63 7,52 7,04 

Ścieki oczyszczone   Effluent 7,14 7,72 7,28 7,60 7,64 7,97 7,47 7,28 

Zawiesina ogólna   Total suspended solids, mg·dm–3 
Ścieki surowe   Raw sewage 130 80 152 200 128 303 500 268 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

  90 78 128 172 102 158 156 154 

Ścieki oczyszczone   Effluent   21 10   40   10   57   44   48   21 

Ogólny węgiel organiczny   Total organic carbon, mg·dm–3 
Ścieki surowe   Raw sewage 126,0 140,4 140,2 165,2 200,3 203,9 82,2 76,9 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

109,5   45,4 111,6 123,3 125,9 153,7 74,0 73,4 

Ścieki oczyszczone   Effluent   39,5   30,1   32,1   30,7   50,3   62,6 25,6 54,0 

BZT5   BOD5, mg O2·dm–3 
Ścieki surowe   Raw sewage – 261 499 565 314 405 437 251 

Po wstępnym oczyszczeniu  
Pre-treated sewage  

– 226 267 290 274 223 227 213 

Ścieki oczyszczone   Effluent –   13     6   16   20   23   19   17 

Azot ogólny   Total nitrogen, mg·dm–3 
Ścieki surowe   Raw sewage – 121,2 192,1 129,8 128,0 134,0 146,6 87,0 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

– 112,4 113,5 129,0 123,3 126,0 148,5 81,1 

Ścieki oczyszczone   Effluent –   89,8   96,8 105,9   99,9 117,2   46,8 71,2 

Fosfor ogólny   Total phosphorus, mg·dm–3 
Ścieki surowe   Raw sewage 9,15 5,83 7,27 9,59 6,53 6,22 14,89 7,40 

Po wstępnym oczyszczeniu 
Pre-treated sewage  

9,11 6,53 5,56 6,04 6,09 3,99   7,05 6,61 

Ścieki oczyszczone   Effluent 5,61 4,12 5,34 5,96 5,08 3,42   2,72 4,77 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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pośrednią z użyciem metody filtracji próżniowej przez sączki z włókna szklanego 
[EN 872:2007]; ogólny węgiel organiczny oznaczano zgodnie z PN-EN 1484:1999. 
Do utleniania materii organicznej w fazie ciekłej stosowano nadsiarczan sodu 
(100°C, 2h). CO2, który powstał w wyniku utleniania materii organicznej, oznacza-
no na Trace Ultra DSQII GC-MS (Thermo Scientific). Oznaczenie biochemicznego 
zapotrzebowania na tlen w ciągu 5 dni (BZT5) dokonano metodą rozcieńczeń [PN-
EN 1899-1:2002]. Zawartość tlenu przed i po 5-dniowej inkubacji w temperaturze 
20°C oznaczono metodą jodometryczną [PN-ISO 25813:1997]. Stężenie azotu 
ogólnego oznaczono fotometrycznie z użyciem testów firmy Nanocolor na spektro-
fotometrze Aurius 2021 UV-VIS (Cecil Instruments). Fosfor ogólny oznaczono 
metodą spektrofotometryczną z molibdenianem amonu [EN ISO 6878:2006].  

Procentowe wartości skuteczności usuwania poszczególnych parametrów były 
zawsze obliczane w stosunku do koncentracji danego parametru w ściekach suro-
wych. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Temperatura i pH ścieków. Temperatura ścieków zmieniała się od 2–3°C dla 
ścieków oczyszczonych w miesiącach zimowych (styczeń) do 16°C dla ścieków 
surowych w miesiącach letnich (czerwiec). Temperatura ścieków surowych, jak 
również oczyszczonych w miesiącach od listopada do marca była niższa niż 11°C 
(tab. 1), a taka temperatura może powodować zahamowanie drugiej fazy procesu 
nitryfikacji [CHMIELEWSKI i in. 2009]. Zanik procesu oczyszczania związany ze 
zmniejszoną aktywnością mikroorganizmów obserwuje się w temperaturze poniżej 
5°C [CHMIELEWSKI i in. 2009]. Zaobserwowana temperatura ścieków była niska. 
Jest to tym bardziej zastanawiające, że konstruktorzy Enkosystemu kładą duży na-
cisk na termoizolacyjność całego systemu w celu utrzymania wysokiej temperatury 
oczyszczanego medium, a tym samym sprawniejszego przebiegu przemian bio-
chemicznych. Przyczyną tak dużego spadku temperatury jest najprawdopodobniej 
konwencjonalny zbiornik żelbetowy, w którym okresowo gromadzone są ścieki 
z Urzędu Gminy przed przepłynięciem na oczyszczalnię Enkosystem. 

Wartości pH ścieków surowych wynosiły od 6,98 do 7,52; natomiast w ście-
kach oczyszczonych od 7,14 do 7,97 (tab. 1). Były one korzystne dla rozwoju bak-
terii nitryfikacyjnych i prowadzenia procesu nitryfikacji (7,5–8,5) i denitryfikacji 
(6,5–7,5) [HEIDRICH i in. 2008]. 

Przewodność elektryczna właściwa. Przewodność elektryczna właściwa ście-
ków surowych wynosiła od 1,20 do 2,55 mS·cm–1; ścieków po wstępnym oczysz-
czeniu od 1,00 do 2,28 mS·cm–1; natomiast ścieków oczyszczonych od 0,87 do 
1,71 mS·cm–1 (tab. 1). Skuteczność usuwania jonów po wstępnym oczyszczaniu 
wynosiła 0–17%, natomiast dla ścieków oczyszczonych obserwowano skuteczność 
8–53% (rys. 1). Większą skuteczność obniżania przewodności elektrycznej wła-
ściwej obserwowano w miesiącach letnich. 
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Rys. 1. Skuteczność usuwania jonów, określona na podstawie przewodności elektrycznej właściwej 

(PEW) w oczyszczalni Enkosystem; źródło: wyniki własne 

Fig. 1. The eefficiency of ion removal expressed by a decrease of electrolytic conductivity (EC)  
in the Enkosystem WWTP; source: own studies 

Zawiesina ogólna. Stężenie zawiesiny w ściekach surowych wynosiło od 80 
do 500 mg·dm–3, w ściekach po wstępnym oczyszczeniu od 78 do 172 mg·dm–3, 
natomiast w ściekach oczyszczonych od 10 do 57 mg·dm–3 (tab. 1). Dopuszczalne 
stężenie zawiesiny (50 mg·dm–3) w ściekach oczyszczonych zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska [2006], zostało nieznacznie przekroczone tylko 
w jednym przypadku – w próbce pobranej 7 III 2011 r. Skuteczność usuwania za-
wiesiny wynosiła 3–69% dla ścieków wstępnie oczyszczonych i 55–92% dla ście-
ków oczyszczonych (rys. 2). 

Ogólny węgiel organiczny. Stężenie węgla organicznego w ściekach suro-
wych wynosiło od 76,9 do 203,9 mg·dm–3; w ściekach po wstępnym oczyszczeniu 
od 45,4 do 153,7 mg·dm–3; natomiast w ściekach oczyszczonych, od 30,1 do 62,6 
mg·dm–3 (tab. 1). Skuteczność usuwania węgla organicznego w poszczególnych 
etapach oczyszczania ścieków wynosiła od 5 do 68% podczas wstępnego oczysz-
czania i od 30 do 81% dla ścieków oczyszczonych (rys. 3). Nie zaobserwowano 
wpływu temperatury ścieków na efektywność usuwania tego wskaźnika zanie-
czyszczeń. Zawartość ogólnego węgla organicznego nie jest normowana Rozpo-
rządzeniem Ministerstwo Środowiska [2006], jednak przez innych autorów zostały 
wyznaczone wartości stosunku ChZT:OWO dla ścieków komunalnych. Najczęściej 
przyjmuje się, że dla ścieków surowych wartość stosunku ChZT:OWO wynosi ok. 
3, natomiast dla ścieków biologicznie oczyszczonych stosunek ten maleje nawet do 
1,8 [KOWALSKI 1989]. Biorąc pod uwagę nawet ten najbardziej niekorzystny prze-
licznik (ChZT:OWO = 3),  przeliczone wartości  chemicznego  zapotrzebowania na  
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Rys. 2. Skuteczność usuwania zawiesiny w oczyszczalni Enkosystem; źródło: wyniki własne  

Fig. 2. The efficiency of suspended solids removal by the Enkosystem WWTP; source: own studies 

 
Rys. 3. Skuteczność usuwania ogólnego węgla organicznego w oczyszczalni Enkosystem; źródło: 

wyniki własne 

Fig. 3. The efficiency of total organic carbon (TOC) removal by the Enkosystem WWTP; source: 
own studies 

tlen z oznaczonego węgla organicznego, w większości przypadków dopuszczalna 
norma ChZT (150 mg O2·dm–3) zostałaby spełniona. 

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. BZT5 ścieków surowych wynosiło 
od 251 do 565 mg O2·dm–3, ścieków wstępnie oczyszczonych od 213 do 290 mg 
O2·dm–3, natomiast ścieków oczyszczonych od 6 do 23 mg O2·dm–3 (tab. 1). 
W żadnej z próbek ścieków oczyszczonych nie odnotowano przekroczenia warto-
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ści dopuszczalnej tego wskaźnika (40 mg O2·dm–3) [Rozporządzenie MŚ… 2006]. 
Skuteczność usuwania BZT5 wynosiła od 13 do 49% dla ścieków po wstępnym 
oczyszczeniu i od 93 do 99% dla ścieków oczyszczonych (rys. 4). Przez cały okres 
badań, niezależnie od pory roku skuteczność usuwania związków organicznych 
podatnych na biochemiczny rozkład była bardzo duża. 

 
Rys. 4. Skuteczność usuwania BZT5 w oczyszczalni Enkosystem; źródło: wyniki własne 

Fig. 4. The efficiency of BOD5 removal by the Enkosystem WWTP; source: own studies 

Azot ogólny. Zawartość azotu ogólnego w ściekach surowych wynosiła od 
87,0 do 192,1 mg·dm–3, w ściekach po wstępnym oczyszczeniu od 81,1 do 148,5 
mg·dm–3, natomiast w ściekach oczyszczonych od 71,2 do 117,2 mg·dm–3 (tab. 1). 
Dla małych oczyszczalni ścieków nie obowiązuje dopuszczalna norma dla azotu, 
jednak przyjmując jako poziom odniesienia wartość 30 mg·dm–3 (wartość dopusz-
czalna w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów) należy stwierdzić, że 
we wszystkich przypadkach norma ta byłaby znacznie przekroczona. Skuteczność 
usuwania azotu była niewielka i wynosiła od 1 do 9% dla ścieków wstępnie oczy-
szczonych i od 13 do 68% dla ścieków odprowadzanych z oczyszczalni (rys. 5). 

Fosfor ogólny. Stężenie fosforu ogólnego w ściekach surowych wynosiło od 
6,22 do 14,89 mg·dm–3, w ściekach wstępnie oczyszczonych od 3,99 do 9,11 
mg·dm–3, natomiast w ściekach oczyszczonych od 2,72 do 5,96 mg·dm–3 (tab. 1). 
Skuteczność usuwania fosforu w oczyszczalni Enkosystem wynosiła od 0 do 53% 
dla ścieków wstępnie oczyszczonych i od 22 do 82% dla ścieków oczyszczonych 
(rys. 6). Podobnie jak dla azotu, dla małych obiektów dopuszczalna norma dla fos-
foru nie obowiązuje, jednak traktując 5 mg·dm–3 jako poziom odniesienia można 
stwierdzić, że wartości przekraczające ten poziom występowały w miesiącach 
chłodnych, zaś w kwietniu, maju i czerwcu stężenia fosforu były mniejsze niż 
5 mg·dm–3. 



34 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie t. 12 z. 1 (37) 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2012 (I–III), t. 12 z. 1 (37)  

 
Rys. 5. Skuteczność usuwania azotu ogólnego w oczyszczalni Enkosystem; źródło: wyniki własne 

Fig. 5. The eefficiency of total nitrogen removal by the Enkosystem WWTP; source: own studies 

 
Rys. 6. Skuteczność usuwania fosforu ogólnego w oczyszczalni Enkosystem; źródło: wyniki własne 

Fig. 6. The eefficiency of total phosphorus removal by the Enkosystem WWTP; source: own studies 

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono dużą, dochodzącą aż do 99%, 
skuteczność usuwania związków organicznych podatnych na biochemiczny roz-
kład (BZT5). Oczyszczalnia usuwała również bardzo dobrze (74–95%) zawiesinę 
ogólną. Ogólny węgiel organiczny również był usuwany ze stosunkowo dużą sku-
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tecznością (30–81%). Średnia skuteczność usuwania substancji rozpuszczonych 
w postaci jonów (mierzonych jako przewodność elektryczna właściwa) wynosiła 
28%, natomiast fosforu ogólnego 41%. Najgorzej oczyszczalnia Enkosystem usu-
wała związki azotu (średnio w 27%). Mogło to być spowodowane stosunkowo du-
żymi wartościami stężeń związków azotu w ściekach surowych. Oczyszczalnia 
Enkosystem charakteryzowała się prawidłową pracą, a wartości badanych wskaź-
ników ogólnie nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w polskich 
przepisach prawnych.  

Praca została sfinansowana z funduszu badań statutowych nr 11.11.150.008 Katedry 
Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. 
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THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT  
WITH THE HOUSEHOLD HYBRID (BIOLOGICAL-CONSTRUCTED WETLAND) 
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S u m m a r y 

The paper presents results of a study on the efficiency of a household hybrid wastewater treat-
ment plant (WWTP) made by the Enko company, installed for the Town Hall in Zawoja. Samples of 
raw, pre-treated and treated sewage were analysed. The samples were taken every month, since No-
vember 2010 till June 2011. The following parameters were analysed: electrolytic conductivity, sus-
pended solids, total organic carbon, BOD5, total nitrogen and total phosphorus. A high BOD removal 
efficiency of up to 99% was observed. Suspended solids were also removed with a high efficiency 
between 74% and 95%. Total organic carbon was removed with a relatively high efficiency (30–
81%). The average removal efficiency for electric conductivity was 28%, and 41% for total phospho-
rus. The worst effects were noted for total nitrogen, the average removal efficiency of which was 
27%. Enkosystem WWTP was characterized by proper performance, the values of analysed parame-
ters did not in general exceed the standards defined by Polish legal regulations.  

 


