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HYBRYDOWY PROCES BIOLOGICZNEGO 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZŁOŻU 

TARCZOWYM NAPĘDZANYM POWIETRZEM

HYBRID BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PROCESS 
IN AIR DRIVEN ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR

SUMMARY: This paper presents preliminary results of study on a rotating biological contactor model driven by 

compressed air. Biological wastewater treatment in this model takes place both using activated sludge and bio-

fi lm settled on the discs. In order to check the eff ectiveness of treatment, rate of COD was determined. As a result 

of tests it was found that the average COD removal effi  ciency using hybrid technology was 85%, while using only 

the biofi lm this value was 33%. Biofi lm grows on rotating discs, while, as a result of the chamber aeration, 

activated sludge is formed. The calculated contribution of the biofi lm in the wastewater treatment by a hybrid 

process was approximately 50%. The results of preliminary studies have shown that the effi  ciency of wastewater 

treatment working on a hybrid model of rotating biological contactor driven by compressed air, using in the 

treatment a method of activated sludge and fi xed biofi lm, is higher than the biological wastewater treatment 

using only rotating discs.
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Wstęp

 Wraz ze wzrostem powierzchni obszarów zasiedlonych przez ludzi zachodzi 
potrzeba oczyszczania większej ilości ścieków. W dodatku bardzo często ograni-
czona dostępna przestrzeń uniemożliwia budowę nowych obiektów oczyszczalni 
ścieków. Czynniki te bardzo często prowadzą do konieczności przebudowy/mo-
dernizacji istniejących obiektów. W istniejących oczyszczalniach biologiczny sto-
pień oczyszczania ścieków uzyskiwany jest za pomocą metody osadu czynnego 
lub złóż biologicznych. Najczęściej jednak wykorzystywany jest proces osadu 
czynnego. Aby zwiększyć wydajność istniejących systemów osadu czynnego, na-
leżałoby zwiększyć ilość biomasy w zbiorniku napowietrzającym, co może skut-
kować nadmiernym obciążeniem osadnika wtórnego.
 W ostatnich latach zaproponowano połączenie technologii osadu czynnego 
z technologią złoża biologicznego - tworzące hybrydowe bioreaktory. W syste-
mach tych biomasa występuje zarówno w postaci zawieszonej – kłaczki osadu 
czynnego, jak i osiadłej – błona biologiczna. W ten sposób możliwe jest uzyskanie 
większego stężenia biomasy w zbiorniku napowietrzania bez znaczącego obcią-
żenia osadnika wtórnego. Najczęściej spotykane bioreaktory hybrydowe tworzo-
ne są poprzez dodanie ruchomych nośników do zbiornika napowietrzanego i są 
nazywane hybrydowymi ruchomymi złożami (HMBBR1). Istnieją również mniej 
popularne bioreaktory hybrydowe, w których podłożem dla rozwoju błony biolo-
gicznej jest złoże obrotowe lub złoże zanurzone. Istotną cechą technologii hybry-
dowej jest to, że biomasa w postaci osadu czynnego i błony biologicznej występu-
je w tym samym bioreaktorze. W układach tych wartości obciążeń są odniesione 
do pojemności reaktora2. W pracy3 badacze porównali reaktory MBBR4 z reakto-
rami HMBBR.
 W reaktorach hybrydowych proces oczyszczania prowadzony jest przy niż-
szym stężeniu tlenu rozpuszczonego w porównaniu do reaktorów MBBR, co jest 
zaletą technologii hybrydowej. Natomiast wadą jest konieczność recyrkulacji 
osadu czynnego. W przypadku reaktorów porcjowych typu MBSBBR5 pracują-
cych w technologii hybrydowej zanotowano również różnicę w stężeniu tlenu 
rozpuszczonego. Zauważono także, że hybrydowe reaktory MBBR znajdują za-
stosowanie w usuwaniu związków organicznych, prowadzeniu procesu nitry i-
kacji, a także w zintegrowanym usuwaniu węgla, azotu i fosforu. Należy również 
wskazać, że reaktory MBSBBR mają zastosowania zarówno w klasycznych zło-

1 Z ang. Hybrid Moving Bed Bio ilm Reactor – hybrydowe złoże ruchome.
2 M. Żubrowska-Sudoł, A. Jasińska, Podział reaktorów ze złożem ruchomym, „Gaz, Woda 
i Technika Sanitarna” 2007 nr 3, s. 29.
3 Ibidem.
4 Z ang. Moving Bed Bio ilm Reactor – złoże ruchome z przepływem ciągłym.
5 Z ang. Moving Bed Sequencing Batch Bio ilm Reactor – złoże ruchome z przepływem por-
cjowym.
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żach ruchomych, jak i hybrydowej technologii. W pracy6 autorzy wskazali 
na różnicę pomiędzy klasyczną technologią złóż ruchomych a technologią hybry-
dową. W przypadku ruchomych złóż biologicznych (MBBR) konieczna jest recyr-
kulacja osadu. W publikacji tej badacze na modelu pilotażowym przedstawili 
różnice pomiędzy hybrydowym reaktorem ze złożem ruchomym a systemem 
z osadem czynnym. W czasie badań zwiększono dwukrotnie obciążenie hydrau-
liczne reaktora ze złożem hybrydowym. Aby zachować trwałą błonę biologiczną 
w systemie HMBBR, utrzymywano na stałym poziomie stężenie osadu w zbiorni-
kach napowietrzanych. Wyniki badań pokazały wysoką zdolność oczyszczania 
w systemie HMBBR w zakresie usuwania materii organicznej i azotu amonowe-
go. Pomimo zwiększonego obciążenia hydraulicznego w systemie HMBBR oba 
systemy wykazały podobną wydajność w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych 
i azotu. W pracy7 pokazano możliwość zastosowania hybrydowych reaktorów 
przy modernizacji dużych oczyszczalni ścieków. Badania zostały przeprowadzo-
ne na bazie symulacji modelowej na pilotażowej oczyszczalni w systemie HMBBR. 
Wyniki symulacyjnych badań wykazały, że maksymalna przepustowość, którą 
osiągnąć można w zmodernizowanych oczyszczalniach w systemie HMBBR, 
 wynosi nawet 1 mln RLM.
 Wiele badań prowadzono pod kątem określenia korzyści wynikających z za-
stosowania złoża ruchomego pracującego w technologii hybrydowej, ustalając 
ograniczenia pojemności bioreaktorów8 oraz efektywność mieszania i natlenie-
nia w komorach ze złożem ruchomym.9 Określono sposoby wyznaczania objęto-
ści komór w hybrydowym systemie złoża ruchomego oraz przeanalizowano 
wpływ wybranej metody na dokładność wyniku. Ustalono, że przy obliczeniu 
objętości czynnej komory konieczne jest uwzględnienie utraty jej objętości wy-
wołane wprowadzeniem wypełnienia złoża ruchomego.10

 Hybrydowa technologia oczyszczania ścieków jest wykorzystana w reaktorze 
oczyszczalni ścieków typu „Trybio”. Zastosowano w nim połączenie technologii 
osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym. System ten szczególnie zale-
cany jest w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Badania prowadzone przez 
Marzec i Jóźwiakowskiego11 wykazały możliwość uzyskania wysokiego stopnia 

6 D. Di Trapani, G. Mannina, M. Torregrossa, G. Viviani, Comparison between hybrid moving bed 
bio ilm reactor and activated sludge system: a pilot plant experiment, IWA Publishing, „Water 
Science & Technology” 2010 t. 61, nr 4, s. 891.
7 G. Mannina, G. Viviani, Hybrid moving bed bio ilm reactors: an effective solution for upgrading 
a large wastewater treatment plant, IWA Publishing „Water Science & Technology” 2009 t. 60, 
nr 5, s. 1103.
8 J. Podedworna, M. Żubrowska-Sudoł, Możliwość ograniczenia wielkości reaktorów biolo gi cz-
nych poprzez zastosowanie złoża ruchomego, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2006 nr 3, s. 19.
9 J. Borowski, Ogólne uwarunkowania efektywności mieszania i natleniania w małych reaktorach 
ze złożem ruchomym, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2007 nr 11, s. 24.
10 A. Grajlich, Ocena wpływu sposobu wymiarowania hybrydowych systemów złoża ruchomego 
i osadu czynnego IFAS na projektowaną wielkość bioreaktora, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 
2011 nr 4, s. 141.
11 M. Marzec, K. Jóźwiakowski, Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowej oczyszczalni 
ścieków typu TRYBIO – badania wstępne, „Gaz Woda i Technika Sanitarna” 2011 nr 10, s. 376.
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usuwania zanieczyszczeń organicznych i zawiesin ogólnych. Zauważono, że reak-
tor hybrydowy, w którym wykorzystano połączenie metody osadu czynnego i złoża 
biologicznego zanurzonego typu Trybio, może być korzystną alternatywą dla aktu-
alnie stosowanych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków.
 Przykładem zastosowania połączonej technologii osadu czynnego z obroto-
wym złożem biologicznym są badania wykonane przez J. L. Su i C.F. Ouyanga.12 
W badaniach zajęto się szczególnie efektywnością usuwania związków biogen-
nych w połączonym procesie osadu czynnego i błony biologicznej. W badaniach 
tych złoże obrotowe napędzane mechanicznie umieszczono w zbiorniku beztle-
nowym, anoksycznym oraz tlenowym, tworząc mody ikację procesu A2/O, którą 
nazwano procesem TNCU.13 Wyniki badań wykazały efektywność usuwania BZT5, 
dla całego układu wynoszącą ponad 96%, usuwania azotu całkowitego wynoszą-
cą 70% oraz usuwania fosforu - 96%.
 Na rynku występuje wiele rozwiązań napędu złóż tarczowych. Przykładem 
może być reaktor biologiczny typu Stählermatic®, zaprojektowany do oczyszcza-
nia ścieków o przepustowości od 5 do 60 RLM.14 W biologicznej komorze reakto-
ra znajduje się konstrukcja z rur PCV, na której jest zawieszone obrotowe złoże 
tarczowe. W czasie normalnej pracy jest ono zanurzone w mieszaninie ścieków 
i osadu czynnego do około 75% swojej średnicy. Powietrze doprowadzane jest 
do dna komory, napędza złoże obrotowe i jednocześnie napowietrza komorę osa-
du czynnego. Napęd jest osiągany za sprawą siły wyporu, która powstaje, gdy 
powietrze podawane na dnie komory zamykane jest wewnątrz wypro ilowanych 
przestrzeni między tarczami. E. Kempa w pracy15 opisuje specjalną konstrukcję 
złóż obrotowych, różniącą się od typowych rozwiązań. W zbiorniku są umiesz-
czone rotory z nasadkami koszykowymi lub rurowymi, które obracają się w mie-
szaninie ścieków i osadu czynnego. W czasie obrotów rotorów następuje za-
mknięcie powietrza atmosferycznego w nasadkach znajdujących się na obwodzie 
rotorów, które podczas zanurzenia wprowadzane jest do ścieków z osadem czyn-
nym. Nasadki są również miejscem narastania błony biologicznej, która jest na-
tleniana w ten sam sposób. Rotor oprócz funkcji napowietrzania służy także jako 
obrotowe złoże biologiczne, przyczyniając się do wzrostu efektywności rozkładu 
zanieczyszczeń. Autor wymienia szereg zalet opisanego systemu. Należą do nich: 
duża powierzchnia dla wytworzenia błony biologicznej, podwyższony wiek osa-
du, intensywne napowietrzanie, równomierne mieszanie zawartości komory 
oraz niższe koszty budowy i eksploatacji. Podobną mody ikację złoża obrotowe-
go zaproponowała Kania-Surowiec w pracy.16

12 C.F. Su J. L., Ouyang, Nutrient removal using a combined process with activated sludge and ixed 
bio ilm, „Water Science and Technology” 1996 t. 34, nr 1-2, s. 477.
13 Z ang. Taiwan National Central Process; proces został opracowany i zmody ikowany w Natio-
nal Central University, Taiwan.
14 Katalog irmy Aquamatic Sp. z o.o., Opis technologii STM dla oczyszczalni przydomowych.
15 E.S. Kempa, Oczyszczanie ścieków na obrotowych złożach tarczowych z samorzutnym napo-
wietrzaniem, „Ekotechnika” 2001 nr 3, s. 22.
16 I. Kania-Surowiec, Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków z recyklingu tworzyw sztucznych, 
„Inżynieria Ekologiczna” 2013 nr 32, s. 74.
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 Efektywność oczyszczania ścieków na typowych złożach tarczowych jest 
dość zróżnicowana. Z badań przeprowadzonych przez Ignatowicz i Puchlik17 
na kontenerowej oczyszczalni ścieków typu KOS-2 wynika, że największe obniże-
nie BZT5 oraz ChZT wynosiło odpowiednio 95,2% i 90,1%. Efektywność usuwa-
nia azotu amonowego wynosiła 93,6%. Zawartość fosforanów zmniejszyła się 
o 77,5%, natomiast fosforu ogólnego o 74,4%.
 Prowadzono także badania nad zwiększeniem usuwania azotanów na złożu 
tarczowym. Rodziewicz i in.18 badali efektywność procesu poprzez elektrolitycz-
ne wspomaganie denitry ikacji na czterostopniowym złożu tarczowym. Badania 
wykazały wyższą efektywność usuwania związków azotu w układzie z przepły-
wem prądu w porównaniu z warunkami konwencjonalnymi. Podobne badania19, 
zastosowania obrotowych złóż biologicznych z procesem elektrolitycznie wspo-
maganej denitry ikacji do oczyszczania wód poprodukcyjnych z akwakultury ryb, 
wykazały około 30% wyższą efektywność usuwania utlenionych form związków 
azotu oraz ponad 40% wyższą sprawność redukcji ChZT. Obrotowe złoże biolo-
giczne z napędem powietrznym znalazło zastosowanie w systemie recyrkulacji 
wody w hodowli ryb tilapii. Badania prowadzone przez Brazila20 wykazały, 
że średnia efektywność usuwania amoniaku wynosiła 31,5%. Natomiast poziom 
rozpuszczonego węgla organicznego zmniejszał się średnio o 6,6%.
 Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że wciąż jest jeszcze niewiele rozwiązań 
technologiczno-technicznych umożliwiających jednoczesne prowadzenie proce-
su oczyszczania ścieków w systemie hybrydowym, czyli na złożach tarczowych 
i osadzie czynnym. Zastosowanie napędu pneumatycznego złóż tarczowych nie 
tylko może podnieść efektywność energetyczną procesu, lecz także zapewnić 
skuteczne usuwanie materii organicznej i związków azotu.

Metodyka badań

 Badania autorskie przeprowadzono w laboratoryjnym modelu złoża tarczo-
wego napędzanego powietrzem, pracującego w technologii hybrydowej. W zbior-
niku wykonanym ze szkła o pojemności czynnej 35,8 dm3 umieszczono zespół 
tarcz oraz rurowy układ napowietrzający. Jako podłoże dla osiadania błony bio-
logicznej użyto sześciu tarcz z tworzywa sztucznego o średnicy 250 mm osadzo-

17 K. Ignatowicz, M. Puchlik, Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości 
ścieków, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, „Rocznik Ochrona 
Środowiska” 2011 t. 13, s. 1385.
18 J. Rodziewicz, U. Filipkowska, K. Sominka, Badania nad elektrolitycznym wspomaganiem 
procesu denitry ikacji w biologicznym złożu tarczowym, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo 
Naukowe Ochrony Środowiska, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2010 t. 12, s. 835.
19 J. Rodziewicz, U. Filipkowska, W. Janczukowicz, Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych 
do oczyszczania ścieków z hodowli ryb, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony 
Środowiska, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2011 t. 13, s. 1233.
20 B.L. Brazil, Performance and operation of rotating biological contactor in a tilapia recirculat-
ing aquaculture system, „Aquacultural Engineering” 2006 nr 34, s. 261.
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nych na poziomym wale. Powietrze doprowadzane do perforowanej rury o śred-
nicy 0,5 cala umieszczonej na dnie komory napędza złoże obrotowe i jednocze-
śnie napowietrza komorę osadu czynnego. Obroty tarcz uzyskano za sprawą siły 
wyporu, która powstaje, gdy powietrze wydobywające się z perforowanej rury 
zamykane jest wewnątrz wypro ilowanych przestrzeni między tarczami. Dodat-
kową funkcją układu napowietrzającego było dostarczenie tlenu niezbędnego 
dla rozwoju mikroorganizmów osadu czynnego i błony biologicznej. Obiekt pra-
cował przy zanurzeniu powierzchni tarcz wynoszącym około 75%, ze średnią 
prędkością obrotową równą 6,8 obr./min. Okres wpracowania złoża trwał 3 tygo-
dnie, podczas którego po zaszczepieniu osadem czynnym z oczyszczalni ścieków 
w Opolu dostarczano do układu syntetyczne ścieki w celu uzyskania przyrostu 
biomasy. Skład syntetycznych ścieków zestawiono w tabeli 1.
 Badania wykonywano od 22 listopada 2011 roku do 6 stycznia 2012 roku. 
Podczas badań oznaczano zawartość tlenu rozpuszczonego metodą Winklera 
oraz wartość ChZT metodą nadmanganianową. Istotnym elementem badań było 
sprawdzanie charakteru błony biologicznej. W tym celu wykonano oznaczenie 
ChZT według ustalonych procedur dla oczyszczania za pomocą złóż tarczowych, 
po wcześniejszym usunięciu ze zbiornika osadu czynnego i uzupełnieniu całości 
czystą wodą. W okresie badawczym obserwowano również ogólne warunki pracy 
całego układu, łącznie z obserwacją mikroskopową charakteru osadu czynnego.

Wyniki badań

 Wyniki badań w kolejnych dniach pomiarowych zestawiono na rysunku 1. 
Analizując średnie wartości, zauważono, że wartość ChZT zmniejszała się 
z 357 mgO2∙dm-3 do wartości 52 mgO2∙dm-3.

Tabela  1 

Skład syntetycznych ścieków użytych w badaniach 

Nazwa związku Ilość [g/dm3]

Mleko w proszku odtłuszczone 0,310

Glukoza 0,307

NH4Cl 0,109

K2HPO4 0,050

KH2PO4 0,020

NaCl 0,008

MgSO4 0,002

CaCl2 0,007

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2 

Sprawność oczyszczania na urządzeniu – redukcja ChZT

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1 

Zmiany wskaźnika ChZT w zależności od czasu napowietrzania złoża

Źródło: opracowanie własne.
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 Na podstawie uzyskanych wyników obliczono efektywność usuwania ChZT 
dla poszczególnych sześciu serii pomiarów oraz dla pomiarów przy oczyszczaniu 
za pomocą samych złóż tarczowych (błony biologicznej). Efektywność usuwania 
ChZT przedstawiono na rysunku 2. Średnia efektywność usuwania ChZT dla hy-
brydowej technologii wynosiła 85%, natomiast dla technologii złoża biologiczne-
go tarczowego 33%.
 Celem obliczenia udziału błony biologicznej w usuwaniu ChZT za pomocą 
technologii hybrydowej wykorzystano średnią wartość obniżenia ChZT wyno-
szącą 305 mgO2∙dm-3, uzyskaną w technologii hybrydowej, oraz wartość obniże-
nia ChZT wynoszącą 150 mgO2∙dm-3, uzyskaną dla technologii złoża tarczowego. 
Obliczony udział błony biologicznej w redukcji ChZT stanowił 49% w stosunku 
do całego bioreaktora. Aby uzyskać potwierdzenie tego wyniku, wykonano rów-
nież obliczenia dla oznaczenia ChZT z dnia 28 grudnia 2011 roku, gdyż było ono 
wykonane przy zbliżonym zasięgu osadzonej błony biologicznej na powierzchni 
tarcz. W tym przypadku wartość obniżenia ChZT wynosiła 310 mgO2∙dm-3 
w technologii hybrydowej, a obniżenie wartości ChZT dla samej błony wynoszące 
150 mgO2∙dm-3 stanowi 48% w stosunku do całego bioreaktora.
 W trakcie eksploatacji modelu w skali laboratoryjnej zaobserwowano trud-
ności w utrzymaniu płynności obrotów tarcz, co mogło wynikać z nierównomier-
nego osadzania się warstwy błony biologicznej na ich powierzchni. Zanotowano 
również zatrzymywanie się tarcz pomimo ciągłego dopływu powietrza. Podczas 
wykonywania oznaczenia ChZT dla samej błony biologicznej zauważono na dnie 
zbiornika nagromadzony nadmierny osad, który mógł przyczyniać się do zwięk-
szonego obciążenia organicznego całego układu. Osadzanie się osadu mogło być 
spowodowane niedostatecznym wymieszaniem ścieków w zbiorniku. Zanotowa-
no także zatykanie otworów w układzie napowietrzającym, co mogło też być po-
wiązane z nadmiernym gromadzeniem się osadu na dnie zbiornika. Zaobserwo-
wane problemy są podobne do występujących w jednostkach złóż tarczowych 
eksploatowanych w skali technicznej.

Podsumowanie

 Złoża tarczowe są jednym z rozwiązań złóż biologicznych, w których błona 
biologiczna rozwija się na szeregu obracających się współosiowo tarcz, częścio-
wo lub całkowicie zanurzonych w ściekach. Ruch obrotowy tarcz zapewnia z jed-
nej strony dostarczenie tlenu z powietrza, z drugiej pobór przez biomasę sub-
stratów ze ścieków. Najczęściej urządzenia te są wykorzystywane do utleniania 
związków węgla. Zastosowanie napędu pneumatycznego złóż tarczowych nie 
tylko może podnieść efektywność energetyczną procesu, lecz także zapewnić 
skuteczne usuwanie materii organicznej i związków azotu. Złoże biologiczne jest 
zanurzone w zbiorniku z osadem czynnym, zapewniającym dodatkowe oczysz-
czanie. Kłaczki osadu czynnego stanowią element dopełniający wraz ze złożem 
biologicznym całego systemu biologicznego oczyszczania. Dzięki obecności złoża 
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indeks osadu jest niższy niż przy tradycyjnych rozwiązaniach. Osad łatwo sedy-
mentuje i nie pieni się. Mniejsza jest także jego ilość, co dla użytkownika oznacza 
niższą częstotliwość wywozu osadu nadmiernego.
 Przeprowadzone wstępne badania na modelu obrotowego złoża biologiczne-
go napędzanego powietrzem potwierdziły wysoką efektywność usuwania mate-
rii organicznej. Średnia efektywność usuwania ChZT przy wykorzystaniu techno-
logii hybrydowej wynosiła 85%, a przy użyciu wyłącznie złóż tarczowych tylko 
33%. Jednak w trakcie badań zaobserwowano problemy w działaniu układu. 
Wśród nich można wymienić brak płynności obrotów, zatrzymywanie się tarcz, 
osadzanie się na dnie zbiornika nadmiernych osadów oraz zatykanie układu na-
powietrzającego. Wymaga to dodatkowej kalibracji modelu, aby w kolejnych eta-
pach badań wyeliminować te nieprawidłowości. Pomimo że złoża biologiczne 
w latach siedemdziesiątych XX stulecia straciły popularność, to wprowadzenie 
technologii hybrydowej może przywrócić ich stosowanie, szczególnie w oczysz-
czalniach przydomowych, podnosząc efektywność oczyszczania nie tylko w za-
kresie usuwania materii organicznej, lecz także związków biogennych. Technolo-
gia hybrydowa wymaga jednak dalszych badań nie tylko w skali laboratoryjnej, 
ale także w skali pilotażowej.


