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Agnieszka Brzezińska

zmiany temperatury ścieków ogólnoSpławnych  
na podStawie pomiarów on-line

Streszczenie. Temperatura ścieków jest jednym z podstawowych czynników wpływających na po-
prawność procesu biologicznego oczyszczania, a w związku z tym na jakość ścieków oczyszczo-
nych. W trakcie pogody suchej w ciągu doby temperatura ścieków zmienia się średnio w zakresie 
2-3 stopni. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wystąpienia opadów. Wtedy zauważa się 
spadek temperatury dopływających ścieków nawet o kilka stopni, co np. w zimie i w czasie rozto-
pów stanowić może jedną z przyczyn znacznego zakłócenia procesu biologicznego oczyszczania. 
Na uwagę zasługuje również fakt sezonowości związanej z parami roku, czyli okresu letniego i zi-
mowego, kiedy to temperatura dopływających ścieków, nawet w trakcie pogody suchej, różni się 
między sezonami o kilka stopni.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań temperatury ścieków ogólnospławnych dopły-
wających do łódzkiej oczyszczalni ścieków uzyskane za pomocą sondy on-line, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresów pogody mokrej. Podjęto próbę wykazania wpływu spadku temperatury na 
proces biologicznego oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu programu komputerowego SymOs.
Artykuł miał na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą zmiana temperatu-
ry dopływających ścieków, często nie uwzględniana przez obsługę oczyszczalni oraz projektantów, 
jako nie zbyt istotna dla procesu oczyszczania w porównaniu z gwałtowną zmianą ich ilości i jako-
ści podczas zmiennych warunków atmosferycznych. 
Słowa kluczowe: pomiary temperatury on-line, ścieki ogólnospławne, ścieki deszczowe, biologicz-
ne oczyszczanie ścieków.

WPROWADZENIE

Optymalizacja biologicznego procesu oczyszczania stała się jednym z głów-
nych celów oczyszczania ścieków w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie strategie kon-
troli realizacji tego celu są biorą pod uwagę głównie warunki hydrauliczne takie jak 
napełnienie lub przepływ. Ze względu jednak na kosztowne metody prowadzenia 
ciągłych badań ładunku organicznego, parametr ten był z reguły pomijany w rozwa-
żaniach, choć stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na efektyw-
ność procesu biologicznego oczyszczania. Aby wyeliminować czasochłonność po-
boru i analiz chemicznych prób ścieków celowym staje się wprowadzanie pomiarów 
on-line podstawowych wskaźników zanieczyszczeń (ChZT, zawiesin ogólnych, azo-
tu amonowego oraz temperatury), szczególnie w przypadku kanalizacji ogólno-
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spławnej. Pozwala to na określenie przede wszystkim możliwości zintegrowanego 
zarządzania zarówno transportem, jak i oczyszczaniem takich ścieków. Temperatura 
ścieków jest jednym z podstawowych czynników wpływających na poprawność pro-
cesu biologicznego oczyszczania, a w związku z tym na jakość ścieków oczyszczo-
nych. W okresach pogody suchej w ciągu doby temperatura ścieków zmienia się  
w średnio w zakresie 2 stopni. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wystą-
pienia opadów. Wtedy zauważa się spadek temperatury dopływających ścieków na-
wet o kilka stopni, co np. w zimie i w czasie roztopów stanowić może jedną z przy-
czyn znacznego zakłócenia procesu biologicznego oczyszczania. 

Na uwagę zasługuje również fakt sezonowości związanej z porami roku, czyli 
okresem letnim i zimowym, kiedy to temperatura dopływających ścieków, nawet  
w okresach pogody suchej, różni się między sezonami o kilka stopni.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań temperatury ście-
ków ogólnospławnych dopływających do łódzkiej oczyszczalni ścieków uzyskane za 
pomocą sondy on-line, ze szczególnym uwzględnieniem okresów pogody mokrej. 
Podjęta zostanie również próba oceny wpływu tego parametru na proces biologicz-
nego oczyszczania ścieków.

mIEjScE I mEtODykA POmIARu tEmPERAtuRy

Pomiary temperatury prowadzone były w ogólnospławnych ściekach surowych 
w kanale dopływowym do łódzkiej oczyszczalni ścieków przy pomocy sondy on-li-
ne firmy Hach Lange. Pomiar temperatury rejestrowany był z częstotliwością  
1 minuty przez sondę mierzącą jednocześnie stężenie azotu amonowego i potasu. 
Zakres możliwości pomiaru zmian temperatury w ściekach zawiera się w przedziale  
od +2 do +40°C. Badania prowadzone są od czerwca 2010 roku.

Ścieki ogólnospławne dopływają do łódzkiej oczyszczalni z ok. 43 km2 zlewni 
skanalizowanej w tym systemie, zlokalizowanym głównie w centrum miasta o sta-
rej, zabytkowej zabudowie (rys. 1). Średnia dobowa wartość dopływu podczas pogo-
dy suchej waha się w granicach 180-190 tys m3 /h.

Ze względu na zmiany temperatury zewnętrznej, mającej wpływ na temperatu-
rę spływu opadowego trafiającego do kanalizacji ogólnospławnej oraz warunki pra-
cy oczyszczalni ścieków, a ściśle biorąc stopnia biologicznego (bilans strat ciepła) 
analizę temperatury podzielono na okres letni i zimowy. Okres letni obejmuje mie-
siące od kwietnia do końca października, a zimowy od listopada do końca marca. 
Dane poddane analizie nie obejmują jednak pełnego okresu rocznego ze względu na 
rozpoczęcie badań od czerwca 2010 roku.



292

Inżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011

Rys. 1. Główne kolektory kanalizacji ogólnospławnej Łodzi [1]
Fig. 1. Main collectors of combined sewage system of Łódź [1]

DOBOWE ZmIANy tEmPERAtuRy
 
Podczas pogody suchej temperatura ogólnospławnych ścieków dopływających 

do oczyszczalni waha się w granicach 2 stopni. Średnia arytmetyczna dla temperatu-
ry z okresu letniego zmieniała się w zakresie od 19.3°C do 18.5°C (rys. 2), choć  
w niektórych dobach okresu objętego badaniami różnice między wartością mini-
malną a maksymalną sięgały od 17,5 – 19,6°C (11.10.2010). Jak wykazała analiza 
danych zmiana temperatury ścieków surowych zmieniała się również w zależności 
od miesiąca letniego (tab. 1.)
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tabela 1.  Średnie arytmetyczne wartości temperatury w miesiącach letnich dla pogody suchej  
i mokrej w roku 2010

table 1.  Arithmetic mean values of temperature during the summer months for dry and wet weather 
in 2010

miesiąc
średnia arytmetyczna dla okresu letniego

wartość minimalna wartość maksymalna
pogoda sucha pogoda mokra pogoda sucha pogoda mokra

czerwiec 17.0 18.2 18.1 20.3
lipiec 18.3 19.2 19.3 20.3
sierpień 19.1 16.9 20.2 20.2
wrzesień 18.6 18.2 20.0 19.2
październik 18.3 18.1 19.3 19.6

Najniższe średnie temperatury dopływających ścieków w okresie letnim zano-
towano w czerwcu i wraz z następnymi miesiącami rosły one o około 1°C osiągając 
w sierpniu wartość ok. 20°C. Następnie temperatura stopniowo spadała z powrotem 
do wartości ok. 18°C. 

Rys. 2.  Porównanie dobowego przebiegu temperatury (wartości średnie arytmetyczne) surowych 
ścieków ogólnospławnych dla okresu letniego i zimowego 2010 

Fig. 2.  Comparison of daily temperature ru7n (arithmetic mean values) of raw combined wastewater 
for summer and winter of 2010

W przypadku pogody mokrej (tab. 1) w miesiącach letnich zauważa się w więk-
szości wzrost temperatury dopływających ścieków względem temperatury tych ście-
ków podczas pogody suchej nawet do około 2°C, jak to widać w przypadku czerwca 
biorąc pod uwagę wartości maksymalne. Spowodowane jest to najprawdopodobniej 
wysoką temperaturą powietrza w tym miesiącu sięgającą nawet powyżej 30°C i nie-
wielką ilością opadów, co zaobserwowano również w lipcu (4 dni z opadem w mie-
siącu). Zauważalną różnicę zaobserwowano w sierpniu, gdy minimalna wartość 
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temperatury na dopływie do oczyszczalni spadła do 16.9°C w czasie opadów i była  
o ponad 2°C niższa, niż podczas pogody suchej. Tłumaczyć to należy zdecydowanie 
większą ilością dni z opadem (8 dni) oraz charakterem opadów (przede wszystkim 
intensywne burze). Jak więc widać z porównania danych, zmiany temperatury do-
pływających ścieków zależą przede wszystkim od temperatury powietrza oraz czę-
stotliwości i charakteru występowania opadów. Mimo tych różnic, w czasie miesięcy 
przyjętych za letnie zarówno temperatura ścieków podczas pogody suchej i mokrej 
nie powinna powodować problemów podczas ich biologicznego oczyszczania.

Jak pokazuje powyższy wykres (rys. 2) w dobowym przebiegu zmian tempera-
tury dla wartości średnich arytmetycznych zauważa się wyższą jej wartość podczas 
pogody mokrej czego przyczyny opisano powyżej. Z rozkładu tego widać również, 
że zarówno podczas dni suchych, jak i z opadem, minimalna temperatura występuje 
między godziną 6:00 a 8:00, a maksymalna widoczna jest w godzinach 13:00 – 
15:00. Krzywa przedstawiająca przebieg zmian temperatury w okresie pogody mo-
krej w warunkach zimowych pokazuje spadek temperatury w godzinach popołu-
dniowych powodowany występowaniem roztopów. 

Rys. 3.  Dobowe zmiany temperatury w pomiarach on-line w poszczególnych dniach z opadem at-
mosferycznym dla okresu letniego 2010 r.

Fig. 3.  Diurnal temperature variations in on-line measurement selected days of rainfall for the sum-
mer period of 2010

W przypadku pojedynczych zjawisk atmosferycznych (rys. 3) dla niektórych 
dni z opadem te różnice w temperaturze dopływu są zdecydowanie większe, a prze-
biegi dobowe przyjmują niekiedy inne kształty. Np. w przebiegu zmian temperatury 
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dla dnia 06.08.2010 (deszcz) temperatura w trakcie spływu opadowego spadła aż  
o 4 stopnie z 20.2°C do 16.3°C. Była to bardzo intensywna burza trwająca od 16:40 
do 18:10 i o średnim natężeniu 28 mm/h. Tak silne zjawiska atmosferyczne prak-
tycznie prawie natychmiast wprowadzają znaczne ilości ścieków opadowych do ka-
nalizacji, wywołując tym jednoczesny szybki spadek temperatury na całej długości 
sieci. Jednak w przypadku okresu letniego zmiany te są chwilowe i temperatura 
szybko wraca do wartości wyjściowej.

W przypadku okresu zimowego średnia dobowa temperatura ścieków surowych 
podczas pogody suchej waha się w granicach 15 - 16°C, a w trakcie spływu opado-
wego spada nawet poniżej 14°C (rys. 2). Należy jednak pamiętać, że są to wartości 
średnie arytmetyczne dla całego okresu zimowego ( w tym wypadku tylko dla listo-
pada i grudnia 2010r). Dla niektórych dni, w których wystąpiły opady atmosferyczne 
chwilowe spadki temperatury mierzone przez sondę dochodziły do około 9°C  
(24-25.12.2010 – długotrwały deszcz). 

Rys. 2 przedstawia również porównanie okresu letniego i zimowego pod wzglę-
dem dobowego rozkładu temperatury (wartości średnie arytmetyczne) surowych 
ścieków ogólnospławnych dopływających do oczyszczalni, na którym zdecydowanie 
zauważa się różnicę około 4°C pomiędzy okresem letnim, a zimowym. Średnia do-
bowa temperatura dopływu w miesiącach letnich kształtuje się na poziomie 19°C,  
a w miesiącach zimowych przyjmuje wartość ok. 15°C. Ze względu na brak danych 
z dalszych miesięcy zimowych (styczeń-marzec) i mogących występować wtedy roz-
topów, średnia temperatura w tym okresie może ulec jeszcze obniżeniu.

Rys. 4. Zmiana temperatury ścieków podczas zjawiska opadowego w dniach 27-28.07.2010 r.
Fig. 4. Variations of wastewater temperature during the event of 27-28 July 2010
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Powyżej (rys. 4) przedstawiono zmiany temperatury dla przykładowego zjawi-
ska opadowego (27-28.07.2010) trwającego przez ok. 2 dni w okresie letnim, gdzie 
wraz ze wzrostem dopływu ścieków do oczyszczalni spadała ich temperatura. Róż-
nica ta wyniosła 4°C. W celu zobrazowania różnic w dopływie na wykresie przed-
stawiono równocześnie przebieg przepływu ścieków z wcześniejszych dni dla pogo-
dy suchej (Qs) oraz dopływ w dniach opadu (Q).

Zdecydowanie większe różnice w temperaturze dopływających do oczyszczal-
ni ścieków, jak wczesniej wspomniano, występują w miesiącach zimowych, co obra-
zuje poniższy rysunek (rys.5) zawierający jednocześnie przepływ i temperaturę dla 
pogody suchej tego miesiąca oraz mokrej z dnia 12.12.2010 r. Z rozkładu tego za-
uważyć można, że minimum temperatury przypadajace na ok. 5 rano nie pokrywa 
się z maksimum przepływu występującym ok. północy. Najprawdopodobniej różni-
ce te wytłumaczyć można faktem większego udziału ścieków miejskich o stosunko-
wo dużo wyższej temperaturze w mieszaninie ze ściekami opadowymi około godzi-
ny 24, a następnie znacznym jego spadkiem w daszych godzinach nocnych, przy 
jednoczesnym zwiększającym się udziale ścieków opadowych o niskiej temperatu-
rze (rys. 6) Temperatura wprowadzanych w tym przypadku ścieków opadowych do 
kanalizacji ogólnospławnej zmienia się wraz z przepływem z około 13°C do 5°C, 
powodując spadek temperatury ścieków ogólnospławnych do około 8°C.

Rys. 5.  Przebieg zmian dopływu i temperatur ścieków ogólnopsławych do oczyszczalni dla zjawiska 
opadowego z dnia 12.12.2010 r.

Fig. 5.  Course of flow and temperature variability of combined wastewater of the inlet to treatment 
plant for the event of 12 Dec 2010



297

Inżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011

Rys. 6. Przebieg zmian temperatury samych ścieków opadowych z dnia 12.12.2010 r.
Fig. 6. Course of stormwater temperature variability for the event of 12 Dec. 2010

wpływ teMperatury na proCeS 
BIOlOgIcZNEgO OcZySZcZANIA

 
Temperatura jest czynnikim wpływającym na kinetykę procesu biologicznego 

oczyszczania ścieków. Może ona zależeć od rodzaju ujmowanej wody, zagłębienia 
kanalizacji, a także przemysłu produkującego ścieki (np. ścieki podgrzane). Ze 
względu na efektywność procesu biologicznego oczyszczania zalecana temperatura 
ścieków powinna wynosić ok. 18-22°C. Wraz z jej spadkiem szybkość oraz efektyw-
ność procesu nitryfikacji również maleje [5,8,10]. W przypadku ścieków ogólno-
spławnych występują wahania temperatury dopływających do oczyszczalni ścieków 
powodowane przede wszystkim przez opady i roztopy podczas pory zimowej. 

Zmiany składu jak i temperatury dopływających do oczyszczani ścieków zaczy-
nają się znacznie wcześniej, bo już podczas transportu w kanałach. Jak wykazały ba-
dania prowadzone w tym zakresie [12] podczas transportu ścieków w kanale grawita-
cyjnym na odcinku 5 km ich temperatura spadła o 3.5 °C. Ścieki o niskiej temperaturze 
trafiające do oczyszczalni (rys. 5) powodują obniżenie temperatury w komorach pro-
cesu biologicznego oczyszczania, co jak wykazały liczne badania [2, 3, 4, 9] wpływa 
na pogorszenie jakości ścieków oczyszczonych. Do tego w przypadku okresu zimowe-
go również temperatura powietrza atmosferycznego spada często poniżej zera pogar-
szając bilans wymiany ciepła. W przypadku komór zamknietych nie ma to znaczenia 
dla procesu biologicznego oczyszczania, a różnice w temperaturze możliwe są do wy-
równia przez napowietrzanie ciepłym powietrzem. Jednak w przypadku komór otwar-
tych znaczne różnice temperatur między powierzchnią ścieków, a powietrzem mogą 
jeszcze pogarszać efekt biologicznego oczyszczania. Jak wykazały prowadzone symu-
lacje komputerowe [7] temperatura w komorach zamkniętych z zastosowaniem napo-
wietrzania grubopęcherzykowego wzrosła o 3°C w styczniu i około 2°C w lipcu, pod-
czas gdy w przypadku komór otwartych w tym samym czasie nastąpił jej spadek. 
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Podobne wyniki otrzymano podczas symulacji procesu biologicznego oczyszczania 
łódzkich ścieków ogólnospławnych przebiegającego w komorach otwartych [2]. Do te-
go celu zastosowano dynamiczny program komputerowy SymOs [11] oparty na mode-
lu matematycznym ASM 1. W okresie objętym badaniami (lata 2003-2006) okazało 
się, że temperatura dopływających ścieków spadła w wyniku roztopów w styczniu 
2003 roku do +5.9ºC, a w 2004 do około +7ºC. W związku z tym przy zastosowaniu 
własnego programu komputerowego Katedry Inżynierii Środowiska VARTEMP prze-
prowadzono symulację przebiegu zmian temperatury w poszczególnych komorach 
osadu czynnego, uwzględniając jej zmiany godzinowe w ściekach dopływających 
zmierzone w wybranych dniach badań. Jak wynika z szeregu przeprowadzonych wa-
riantów symulacji najbardziej narażona na spadek temperatury dopływających ścieków 
ogólnospławnych jest komora beztlenowa, gdzie przebieg zmian temperatury prawie 
że pokrywa się z przebiegiem zmian temperatury dopływu ścieków. Temperatury 
w następnych komorach są średnio o 2 do 4 °C wyższe. O ile w wyniku umiarkowa-
nych deszczów temperatura spada w komorze beztlenowej dość gwałtownie (do około 
13-14 stopni pod koniec spływu), to w pozostałych komorach obniża się w sposób ła-
godny średnio o około 2 °C. Największe jednak zagrożenie powodują ścieki roztopo-
we, szczególnie jeśli powodowane są opadami deszczu. Symulacja komputerowa prze-
prowadzona dla danych uzyskanych z tego okresu pokazuje spadek temperatury 
w komorze beztlenowej z około 18ºC do poziomu +7ºC, a nawet do +5ºC, a w pozosta-
łych komorach do +8 i +10ºC. Stan taki trwał w granicach doby, po czym następował 
powolny wzrost temperatury. Długotrwały roztop powodowany dodatkowo długotrwa-
łym deszczem, jaki nastąpił w dniach 16-18.03.05, był przyczyną spadku temperatur 
do +7-8ºC we wszystkich komorach osadu czynnego przez około 2 doby (rys. 7).

Rys. 7. Roztop powodowany długotrwałym opadem obserwowny od 16.03. do 18.03.2005 r.
Fig. 7. Snowmelt caused by the long-term rainfall observed from 16 -18 March 2005
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 Powrót temperatury do wartości około 17ºC w komorze anoksycznej i komo-
rach tlenowych nastąpił dopiero po ponad 2 dniach pogody suchej [2]. Tak niskie 
temperatury w komorach osadu czynnego mogą zdarzyć się zimą w okresie silnych 
roztopów, szczególnie jeśli są one powiązane z silnymi opadami deszczu. Wyniki 
przedstawionych analiz są zbieżne z uzyskanymi za granicą [6].

Na rysunku (rys. 8) poniżej przedstawiono wyniki symulacji komputerowej 
biologicznego procesu oczyszczania łódzkich ścieków ogólnospławnych dla długo-
trwałego roztopu potęgowanego opadem deszczu (16-18.03.2005). Symulacja ta po-
przedzona była obliczeniami dla 10-dniowego okresu pogody suchej co wyznaczyło 
warunki początkowe do obliczeń dla okresu pogody mokrej.

Rys. 8.  Przepływ oraz stężenie azotu całkowitego ( łącznie z jego frakcjami) w ściekach oczyszczo-
nych ze zjawiska w dniu 2005.03.16-19 

Fig. 8.  Flow and concentration of total nitrogen (including its fractions) in effluent from the event of. 
16-19 March 2005
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Wyniki symulacji wykazały, że spadek temperatury w komorach osadu czyn-
nego nieznacznie pogarsza efekt usuwania zanieczyszczeń organicznych. Znaczne 
zmiany następują natomiast dla związków azotowych. Wraz ze spadkiem temperatu-
ry prowadzenia procesu (rys. 6) wyraźnie spada efektywność usuwania związków 
azotu. Stężenie azotu organicznego pozostaje na tym samym poziomie, natomiast  
w odpływie z oczyszczalni znacznie wzrasta stężenie azotu amonowego, przy jedno-
czesnym spadku stężenia azotu azotanowego. Świadczy to o załamywaniu się proce-
su nitryfikacji i jego dużej wrażliwości na zmiany temperatury. Powrót oczyszczalni 
do stanu wyjściowego w przypadku procesów nitryfikacji i denitryfikacji w czasie 
roztopów trwał znacznie dłużej i według wyników symulacji był to okres od 4 do  
6 dni po zakończeniu spływu. Jeśli w tym czasie nastąpiłby kolejny opad deszczu, to 
warunki pracy osadu czynnego uległy by dalszemu pogorszeniu.

Z analizy wyników symulacji zauważa się również, że spadek temperatury do 
około 15ºC nie wpływa w sposób znaczący na pogorszenie jakości ścieków oczysz-
czonych. Dla łódzkiej oczyszczalni dalszy spadek temperatury do około 10ºC powo-
duje już znaczny wzrost stężenia azotu całkowitego w odpływie, w przybliżeniu do 
13.4 g/m3.

PODSumOWANIE

Temperatura ścieków, a tym samym temperatura prowadzenia procesu biolo-
gicznego oczyszczania, ma wyraźny wpływ na efekt oczyszczania. Za optymalną 
w procesach usuwania związków biogennych uznaje się temperaturę w okolicy 20ºC. 
Generalnie w oczyszczalniach warunek ten jest spełniony przez większość roku. 
Problemy pojawiają się jednak w okresach zimowych, kiedy temperatura dopływają-
cych ścieków jest nieco niższa, a w szczególności podczas roztopów, kiedy to potrafi 
spaść nawet poniżej 10ºC. Najbardziej niekorzystną porą doby jest noc, kiedy prze-
pływ ścieków miejskich jest niewielki i jeśli spływ ścieków opadowych (szczególnie 
roztopowych) przypada na ten czas może to skutkować znacznym obniżeniem ich 
temperatury, nie wspominając już o zmianach w ich składzie.

Zbadane i przedstawione powyżej wahania temperatury ścieków ogólnospław-
nych dopływających do łódzkiej oczyszczalni ścieków wskazują na znaczącą różnicę 
między okresem letnim, a zimowym. W przypadku miesięcy letnich jej zmiany nie 
wpływają na przebieg procesu oczyszczania. Występujące zimą dopływy ścieków 
ogólnospławnych o niskich temperaturach (powodowane przede wszystkim gwał-
townymi roztopami) są jedną z przyczyn pogorszenia się warunków procesu biolo-
gicznego oczyszczania. 

Podsumowując, zarówno podczas deszczów i burz (bez względu na okres wy-
stąpienia opadu) następuje spadek temperatur w komorach osadu czynnego. Jednak 
jest on stosunkowo niewielki względem wartości wyjściowych (szczególnie biorąc 
pod uwagę komorę anoksyczną i tlenową), a powrót do stanu z przed opadu trwa 
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około doby. Znacznie bardziej niekorzystnie sytuacja przedstawia się podczas rozto-
pów. Oprócz znacznego spadku temperatury ścieków, a tym samym temperatury  
w poszczególnych komorach osadu czynnego, powrót do temperatury początkowej 
trwa znacznie dłużej, co skutkuje długotrwałym okresem przebywania osadu w nie-
korzystnych warunkach temperaturowych. Wpływa to w znacznej mierze na warun-
ki prowadzenia procesu biologicznego oczyszczania podczas kolejnych okresów po-
gody suchej następujących po roztopach. W związku z tym temperatura może mieć 
znaczący wpływ na efektywność procesu biologicznego oczyszczania, szczególnie 
w okresach zimowych, kiedy dla dopływających ścieków jest ona niższa od opty-
malnej i ulega jeszcze obniżeniu w trakcie roztopów.

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego własnego nr N N523 554538.
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variability of combined waStewater temperature  
on the baSiS of on-line meaSurementS

abstract. The temperature of wastewater is one of the basic factors influencing the efficiency of 
biological treatment process, and hence the quality of effluent.
During a dry weather day wastewater temperature varies for 2-3 centigrades. In the case of rainfall 
the situation looks differently. At that time, a decrease of inflowing wastewater temperature for sev-
eral centigrades is observed, what, for example, in winter and during snowmelt could be one of the 
causes of significant disturbance of biological treatment process.
Seasonal variability of temperature merits the attention, too, especially concerning the periods of 
summer and winter, when the temperature of inflowing wastewater may differ even during dry 
weather for a few degrees. 
This paper presents the results of measurements of combined wastewater temperature at the inflow 
to the Lodz Wastewater Treatment Plant obtained with the use of an on-line sensor, with a particular 
emphasis on of wet weather periods. An attempt to demonstrate the impact of the decrease of tem-
perature on biological wastewater treatment process using a computer program SymOs has been 
undertaken.
The main purpose of this article was to pay attention to a danger constituted by the variability of 
wastewater temperature, which is often not taken into account by designers and wastewater treat-
ment plant service, as not too important for the treatment process in comparison to an abrupt change 
in the quantity and quality of inflow in the changeable weather conditions.
keywords: temperature measurement on-line, combined wastewater, stormwater, biological waste-
water treatment.




