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efeKtYWNOśĆ prAcY OcZYSZcZALNi ścieKÓW 
W HAJNÓWce i prOpOZYcJA JeJ MODerNiZAcJi

Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę dopływających ścieków surowych oraz 
ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Hajnówce. Dokonana analiza efektywności pracy przed-
miotowej oczyszczalni stała się podstawą do zaprojektowania jej rozbudowy. W pracy przedstawio-
no opis aktualnej technologii oczyszczania ścieków oraz stan gospodarki osadowej. Przedstawiony 
został także zaproponowany zakres rozbudowy, który jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych 
analiz wyników badań z lat 2003-2010 oraz wizji lokalnych.  
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie osadów ściekowych, projektowanie 
oczyszczalni, autotermiczna termofilna stabilizacja.

WPROWADZENIE

Wnikliwe obserwacje pracy niektórych oczyszczalni ścieków prowadzą często 
do wniosku o konieczności przeprowadzenia ich modernizacji. Dotyczy to zarówno 
zmieniających się z upływem czasu stężenia zanieczyszczeń jak i wielkości dopływu 
ścieków. Niejednokrotnie nowe przepisy formalno-prawne również przyczyniają się 
do podejmowania takich decyzji. Trwałość konstrukcji betonowych czy żelbetowych 
a nawet stalowych zazwyczaj znacznie przekracza żywotność pracujących w nich 
urządzeń mechanicznych. Ich efektywność pracy jak również efektywność zastoso-
wanych niegdyś technologii z upływem czasu stale maleją. Czynniki te powodują, że 
przed projektantami staje trudne zadanie polegające na ocenie istniejącej sytuacji  
i zaproponowaniu nowego rozwiązania. Modernizacja oczyszczalni ścieków nie jest 
jednak procesem łatwym. Oprócz propozycji skuteczniejszej technologii oczyszcza-
nia, zapewniającej wymagany efekt ekologiczny, należy zastosować nowoczesne 
urządzenia i oczywiście w miarę możliwości wykorzystać istniejące obiekty kubatu-
rowe. Dobrze jeśli obok wizji lokalnej modernizowanego obiektu można oprzeć pro-
jektowanie na wnikliwej analizie kilkuletnich wyników badań jakościowych dopły-
wających ścieków surowych oraz wielkości dopływu.     
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Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
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Charakterystyka jakościowa i ilościowa dopływających ścieków
Poza spełnieniem podstawowych celów projektowania oczyszczalni ścieków, 

wśród których najważniejsze to spełnienie wymagań ochrony środowiska i Inwesto-
ra oraz Użytkownika, zgodność z obowiązującymi przepisami, należy zastosować 
nowoczesne technologie i urządzenia, zapewniające wysoką jakość i niezawodność 
działania obiektu. Spełnienie tych celów wymaga sporządzenia bilansu jakościowo-
ilościowego surowych ścieków, który powinien być racjonalny i wiarygodny. W tym 
celu dokonano analizy wyników badań jakościowych ścieków dopływających do 
oczyszczalni oraz wielkości dopływu. Przeanalizowano dane zebrane w latach 2003- 
-2010. Parametry jakościowe poddane analizie to zawartość związków azotu i fosfo-
ru, zawiesin ogólnych oraz wartości BZT5 i ChZT. Charakterystykę opisową anali-
zowanych wyników przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości wybranych statystyk opisowych parametrów ścieków surowych
Table 1. Values of selected descriptive statistics parameters of raw sewage

Wybrane statystyki

Analizowane wskaźniki zanieczyszczeń z lat 2003 - 2010
Azot  

amonowy
[mg N/dm3]

Azot  
ogólny

[mg N/dm3]

Fosfor  
ogólny

[mg P/dm3]

BZT5

[mg O2/
dm3]

ChZT
[mg O2/

dm3]

Zawiesiny 
ogólne

[mg/dm3]
Wartość średnia 51,40 74,16 19,07 777,92 1003,37 311,87
Wartość minimalna 26,60 45,00 8,00 300,00 183,60 180,00
Wartość maksym. 74,40 158,40 52,60 1400,00 2404,00 620,00
Mediana 52,00 72,45 18,60 800,00 915,00 290,00
Odchylenie standar. 12,84 16,70 7,11 238,25 464,31 87,80
Wariancja 164,80 279,00 50,50 56764,00 215579,20 7708,10
Percentyl 10% 31,60 55,60 11,60 470,00 480,00 220,00
Percentyl 90% 66,90 89,05 28,40 1100,00 1700,00 415,00

Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię charakteryzują się wysoce nie-
równomiernym składem jakościowym. Średnie stężenie azotu amonowego oraz war-
tości BZT5 i ChZT przekraczają znacznie wielkości podawane w literaturze dla ście-
ków bytowo-gospodarczych. Natomiast pozostałe mieszczą się w zakresie wartości 
średnich [Heidrich, Witkowski, 2010]. Z pewnością jest to spowodowane znacznym 
udziałem ścieków przemysłowych z lokalnego zakładu mleczarskiego. Średnia aryt-
metyczna jest jednak bardzo intuicyjną miarą oceny, szczególnie w przypadku zbio-
ru o dużej liczebności, podatną na obserwacje odstające. Lepszym estymatorem 
wartości oczekiwanej jest mediana, która jako wartość środkowa oznacza, że powy-
żej i poniżej niej znajduje się taka sama liczba obserwacji. W przypadku stężenia 
azotu amonowego, wartości BZT5 i ChZT mediana przewyższa średnią arytmetycz-
ną.  O znacznej zmienności stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń 
świadczą zarówno wartości odchylenia standardowego jak i wariancji (zwłaszcza dla 
wartości BZT5 i ChZT). Dla wszystkich wskaźników zanieczyszczeń 90% wyników 
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osiąga wartości znacznie wyższe niż średnie zarówno w odniesieniu do podawanych 
w literaturze jak i obliczonych dla zgromadzonych wyników badań.

Rys. 1. Miesięczne wahania dopływu ścieków surowych w latach 2003-2010
Fig. 1. Monthly untreated sewage inflow fluctuation in 2003-2010

Rys. 2. Zmiany natężenia dopływu ścieków surowych po 2003 roku
Fig. 2. Changes in untreated sewage inflow rate after 2003

Pomiar ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w Hajnówce wykazał 
średnią ich ilość w latach 200-2010 wynoszącą 4467,00 m3/d. W tym okresie  
zanotowano najmniejszą ilość ścieków równą 2755,77 m3/d oraz największą  
8500,13 m3/d. Spośród zarejestrowanych wielkości dopływu 90% wyniosło więcej 
niż 3221,74 m3/d ale jednocześnie mniej niż 7390,07 m3/d. Miesięczne wahania do-
pływów przedstawiono na rysunku 1. Widoczny jest znaczny spadek ilości dopływa-
jących ścieków po roku 2003. Analizując dopływ ścieków od roku 2004 można za-
uważyć pewną tendencję wzrostową co przedstawiono na rysunku 2. Wykres 
rozrzutu przewidywanych i obserwowanych wartości zmiennej zależnej pokazuje  
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z 95% przedziałem ufności w jaki sposób może kształtować się pewna tendencja  
w dopływie ścieków surowych. W tym okresie średni dobowy przepływ wynosił 
3996,15 m3/d, a maksymalny zaobserwowany dopływ 6023,87 m3/d. Dopływy  
o wartości 4630,65 m3/d i mniejsze stanowiły 90% zanotowanych wyników.

Charakterystyka jakościowa oczyszczonych ścieków
Analizie  poddano także wyniki badań ścieków oczyszczonych z okresu 2003- 

-2010, w których określano zawartość związków azotu i fosforu, zawiesin ogólnych oraz 
wartości BZT5 i ChZT. Wybrane charakterystyki opisowe przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wartości wybranych statystyk opisowych parametrów ścieków oczyszczonych
Table 2. Values of selected descriptive statistics parameters of treated sewage

Wybrane statystyki

Analizowane wskaźniki zanieczyszczeń z lat 2003 - 2010
Azot  

amonowy
[mg N/dm3]

Azot  
ogólny

[mg N/dm3]

Fosfor  
ogólny

[mg P/dm3]

BZT5

[mg O2/
dm3]

ChZT
[mg O2/

dm3]

Zawiesiny 
ogólne

[mg/dm3]
Wartość średnia 2,05 5,91 0,63 8,06 32,62 9,64
Wartość minimalna 0,70 3,00 0,20 1,00 15,00 5,80
Wartość maksym. 5,20 13,50 1,90 15,20 76,40 14,00
Mediana 1,60 5,55 0,60 8,00 32,00 9,00
Odchylenie standar. 1,09 1,96 0,35 2,44 7,92 1,84
Wariancja 1,19 3,84 0,13 5,93 62,67 3,38
Percentyl 10% 0,90 4,10 0,30 5,00 25,00 7,50
Percentyl 90% 3,60 8,85 1,10 12,00 41,80 12,00

Parametry ścieków oczyszczonych charakteryzują się bardzo wysoką stabilnością. 
O małej zmienności analizowanych wyników świadczą niskie wartości odchylenia stan-
dardowego czy wariancji. Nieco mniej stabilne są wartości ChZT w oczyszczonych ście-
kach. Zgodnie z  pozwoleniem wodno-prawnym oczyszczalnia ścieków w Hajnówce  
powinna uzyskiwać parametry zanieczyszczeń nie większe niż: w przypadku  
BZT5 – 15 mg O2/l, ChZT – 125 mg O2/l, zawiesiny ogólnej – 35 mg/l, azotu ogólnego – 
15 mg/l oraz fosforu ogólnego – 2 mg/l. Zarówno wartości średnie wskaźników zanie-
czyszczeń jak i mediana nie przekraczają parametrów wskazanych w pozwoleniu.  
Również 90% wyników osiąga znacznie niższe wartości (percentyl 90%).

Na podstawie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych obliczono 
dla każdego z analizowanych wskaźników zanieczyszczeń efekt oczyszczania. Wy-
niósł on odpowiednio:
• dla azotu amonowego średnio 95,56%,
• dla azotu ogólnego średnio 91,54%,
• dla fosforu ogólnego średnio 96,37%,
• dla wartości BZT5 średnio 98,87%,
• dla wartości ChZT średnio 95,58%,
• dla zawiesin ogólnych średnio 96,67%.
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Przytoczone wartości są większe niż minimalny procent obniżki zanieczyszczeń 
dla oczyszczonych ścieków komunalnych, wynoszący odpowiednio: dla azotu ogólne-
go 80%, fosforu ogólnego 85%, BZT5 90%, ChZT 75% i zawiesin ogólnych 90% [Roz-
porządzenie, 2006].  Na rysunku 3 przedstawiono efektywność oczyszczania ścieków 
na przykładzie wartości BZT5, ukazując jednocześnie wysoką zmienność parametru  
w ściekach surowych i znaczną stabilność w ściekach oczyszczonych.

Rys. 3. Zróżnicowanie wartości BZT5 w ściekach surowych i oczyszczonych
Fig. 3. Diversification of BZT5 values in untreated and treated sewage

Obniżka zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Hajnówce jest bardzo wy-
soka. Spośród uzyskanych wyników 90% osiągnęło wartości większe niż 90,66%  
w odniesieniu do zawartości azotu amonowego, 85,85% dla azotu ogólnego, 92,66% 
dla fosforu ogólnego, 98,15% dla wartości BZT5, 93,35% dla ChZT oraz 95,42% dla 
zawiesin ogólnych.  

Założenia techniczno-technologiczne istniejącej oczyszczalni
Analizowany obiekt jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią, do której 

ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe dopływają siecią kanalizacji ściekowej  
z terenu Hajnówki. Dopływające ścieki trafiają przewodem tłocznym do komory 
rozprężnej, następnie przepływają do zblokowanego urządzenia do mechanicznego 
ich oczyszczania, gdzie na sicie oraz w piaskowniku zatrzymywane są większe za-
nieczyszczenia. Po oczyszczaniu mechanicznym ścieki są odprowadzane do pom-
powni pośredniej, skąd są pompowane do czterech reaktorów biologicznych typu 
SBR. W reaktorach zachodzi proces biologicznego usuwania związków węgla, azotu 
i fosforu. Następnie ścieki kierowane są do dwóch stawów ściekowych, które pełnią 
rolę buforową i doczyszczającą przed odprowadzeniem do odbiornika. Odbiorni-
kiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Leśna Prawa. Osad nadmierny odprowadza-
ny jest okresowo z reaktorów SBR do dwóch grawitacyjnych zagęszczaczy, z których 
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jest wypompowywany do instalacji odwadniania (taśmowej prasy filtracyjnej) oraz 
higienizacji (mieszalnik osadu z wapnem). Urządzenia te są zlokalizowane w wy-
dzielonym budynku mechanicznej przeróbki osadów. Osad po przeróbce transporto-
wany jest z prasy przenośnikiem ślimakowym na podstawiane przyczepy i wywożo-
ny poza teren oczyszczalni na składowisko odpadów.

Projekt istniejącej oczyszczalni ścieków powstał w 1994 roku w oparciu o na-
stępujące parametry nominalne [Dzienis, 1994]:
• średni dobowy dopływ ścieków Qdśr = 6000 m3/d,
• godzinowy dopływ ścieków: Qh = 400 m3/h,
• maksymalny dopływ ścieków (pogoda deszczowa): Qdmax = 10000 m3/d,
• ładunek BZT5 w dopływie: ŁBZT5 = 1800 kgO2/d.

Specyfika zastosowanych na omawianej oczyszczalni reaktorów sekwencyj-
nych sprawia, że powstający osad czynny nadmierny jest skoncentrowaną masą or-
ganiczną i może stanowić zagrożenie dla środowiska. Z tego względu wymagana 
jest jego przeróbka, zapewniająca stabilizację materii organicznej oraz higienizację, 
dająca możliwość pozyskiwania osadów bezpiecznych pod względem sanitarnym  
i nadających się do przyrodniczego wykorzystania. Obiekty linii ściekowej oczysz-
czalni nie wymagają na chwilę obecną przebudowy.

Propozycja rozbudowy oczyszczalni ścieków
Pod względem technologicznym istniejący układ oczyszczania ścieków w czte-

rech reaktorach SBR spełnia wystarczająco swoją rolę. Spełnia również oczekiwania 
eksploatatora oczyszczalni. Jest to największy obiekt w regionie północno-wschod-
niej Polski pracujący w systemie sekwencyjnych reaktorów biologicznych. Za pozo-
stawieniem tego układu przemawiają  istotne powody, które wyróżniają stosowanie 
systemów SBR zamiast układów z przepływem ciągłym. Należy do nich przede 
wszystkim zdolność tych systemów do:
• umożliwiania jednoczesnej nitryfikacji i denitryfikacji w obrębie trwania jedne-

go cyklu poprzez proste regulowanie intensywności napowietrzania,
• dostosowywania konfiguracji systemu i sposobu działania do zarówno krótkoter-

minowych, dziennych jak i długookresowych, sezonowych zmian w składzie 
ścieków, stężeniu składników ścieków i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń,

• polepszania usuwania fosforu poprzez bezpośrednie dodawanie środków strąca-
jących w czasie fazy napełniania lub reakcji,

• dostosowywania się do obciążeń uderzeniowych wywołanych zmianami w ob-
ciążeniu organicznym i / lub hydraulicznym poprzez zmianę czasu trwania cyklu, 
długości poszczególnych faz procesu, czasu napowietrzania i współczynnika wy-
miany objętościowej do aktualnych potrzeb,

• zagęszczania osadu w czasie fazy osadzania w celu zmniejszenia zawartości wo-
dy w  osadzie usuniętym z reaktora [Dzienis, 2008].
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Zaprojektowano zatem gruntowną modernizację i rozbudowę istniejącej części 
osadowej, obecnie ograniczonej do odwadniania i higienizacji osadów. Do projekto-
wania przyjęto następujące parametry nominalne [Andraka, Wawrentowicz, 2010]:

− średnia dobowa ilość ścieków − Qdśr = − 4000 m3/d,
− masa osadów nadmiernych przyjęto docelowo: − Mos = − 2500 kgsm/d,

− 2750 kg sm/d,
− objętość osadów do przeróbki (w = 99%) − V1os = − 275 m3/d,
− objętość osadów do stabilizacji (po zagęszcze-

niu mechanicznym, w = 95%) − V2os = − 55 m3/d,
− masa osadu po stabilizacji (redukcja 19%) − M1os = − 2230 kg sm/d,
− objętość osadu po stabilizacji (w = 94%) − V3os = − 55 m3/d,
− objętość osadu po odwodnieniu (w = 80%) − V4os = − 11,2 m3/d.

Osad nadmierny powstający w procesach biologicznego oczyszczania ścieków 
będzie częściowo stabilizowany tlenowo w komorze roboczej istniejącego reaktora 
SBR. Obliczeniowy czas stabilizacji osadu wynosi średnio 12 dni. Raz na dobę, osad 
ten będzie odprowadzany znajdującym się na dnie każdego reaktora układem ruro-
ciągów spustowych do zagęszczaczy grawitacyjnych. Pierwszym etapem będzie me-
chaniczne zagęszczanie osadów. W celu uzyskania wymaganego uwodnienia osadu 
(5%), projektuje się wykorzystanie procesu realizowanego w oparciu o wirówkę za-
gęszczającą o  wydajności 23 m3/h osadu surowego (230 kg sm/h). Przewiduje się 
lokalizację zespołu mechanicznego zagęszczania w istniejącym budynku prasy po 
jej demontażu. Z uwagi na cykliczność pracy kolejnych urządzeń przeróbki osadów, 
dobowa porcja osadów zagęszczonych będzie gromadzona w zbiorniku magazyno-
wym, który przewiduje się zlokalizować w jednej z komór projektowanego zbiornika 
wielofunkcyjnego. Wymagana pojemność użytkowa komory V = 55 m3. W komorze 
suchej (technologicznej) zbiornika wielofunkcyjnego zostanie zainstalowana pompa 
śrubowa podająca osad mechanicznie zagęszczony do dalszego etapu przeróbki, któ-
rym jest autotermiczna termofilna stabilizacja osadów (ATSO).Uproszczony sche-
mat projektowanego układu procesów przeróbki osadów ściekowych przedstawiono 
na rysunku 4. Proces ten przebiegać będzie w układzie dwóch szeregowo pracują-
cych, izolowanych termicznie komór, co pozwala na jednoczesną pasteryzację i hi-
gienizację osadu. Osad z pierwszej komory jest porcjowo przesyłany do komory dru-
giej po usunięciu porcji ustabilizowanego osadu. Osad będzie stabilny i w pełni 
zhigienizowany, jeśli temperatura w drugiej komorze przekroczy 50oC i całkowity 
czas przetrzymywania będzie równy 6 dni. Reaktory zaprojektowano jako zbiorniki 
stalowe, okrągłe, z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłokami ma-
larskimi, izolowane warstwą wełny mineralnej grubości 10 mm w płaszczu z blachy 
aluminiowej (lub stalowej). Średnica zbiornika – Ø 9,43 m, wysokość 3,80 m, napeł-
nienie 3,00 m, kubatura użytkowa – 2 x 209 m3.  Ze względu na szczelną konstruk-



233

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

cję reaktorów, należy zapewnić układ wentylacji mechanicznej przestrzeni nadosa-
dowej zbiorników. Odciągane powietrze z uwagi na znaczne zanieczyszczenie 
wymaga uzdatniania, które będzie polegało na wypłukiwaniu zanieczyszczeń roz-
puszczalnych w płuczce wodnej (skruber) oraz dezodoryzacji w instalacji wykorzy-
stującej promieniowanie jonizujące. Dla przewidywanej ilości powietrza wentylacyj-
nego Q = ok. 1700 m3/h dobrano instalację uzdatniania gazów odlotowych złożoną 
ze skrubera o średnicy Ø1,2 m i wysokości 3,25 m, osuszacza powietrza oraz modu-
łu uzdatniającego wg technologii PhoCatOx® (promieniowanie UV + utlenianie ka-
talityczne) o wymiarach 2,27 x 2,24 x 3,63 m. Do wywiewu powietrza dobrano wen-
tylator promieniowy wysokociśnieniowy, typ QP-4810 z silnikiem 3,0 kW, wydajność 
1700 m3/h. Reaktory ATSO wymagają stałej kontroli temperatury procesu, stąd w 
drugim reaktorze zainstalowany zostanie układ rurowych wymienników ciepła, któ-
re będą zasilane wodą technologiczną (ścieki oczyszczone ze stawów końcowych). 
Projektuje się pozyskiwanie ścieków oczyszczonych z projektowanej pompowni wo-
dy technologicznej. Odprowadzany raz na dobę z układu osad, z uwagi na wysoką 
temperaturę (55-600C) powinien zostać wychłodzony przed procesem odwadniania. 
Osad „gorący” będzie w pierwszej kolejności odprowadzany do wydzielonej komory 
buforowej o pojemności użytkowej 55 m3. Zaprojektowany układ wymiennika ciepła 
„osad-osad” będzie wykorzystany do podgrzania osadu z komory po mechanicznym 
odwadnianiu przez osad gorący z komory po procesie ATSO. Osad częściowo schło-
dzony będzie przepompowany do trzeciej komory zbiornika wielofunkcyjnego o po-
jemności 825 m3, co zapewni przetrzymanie osadu przez okres ok. 15 dni. W powią-
zaniu z wentylacją grawitacyjną przestrzeni nadosadowej oraz mieszaniem zawartości 
zbiornika system ten zapewni uzyskanie wymaganej temperatury osadu dla procesu 
odwadniania (poniżej 350C). Możliwe jest również wykorzystanie ciepła zakumulo-
wanego w osadzie po ATSO przez zamontowanie w zbiorniku magazynowym osadu 
wymiennika rurowego ciepła, będącego tzw. „dolnym źródłem” dla instalacji pompy 
ciepła. Ostatnim etapem przeróbki osadów na oczyszczalni w Hajnówce będzie me-
chaniczne odwadnianie w celu minimalizacji jego objętości. Projektuje się instalację 
odwadniającą wykorzystującą wirówkę dekantacyjną. Osad do odwadniania poda-
wany będzie pompą zatapialną umieszczoną w zbiorniku osadu po ATSO o wydaj-
ność 7 m3/h (256 kg sm/h) osadu ustabilizowanego. Lokalizację urządzeń planuje się 
w istniejącym budynku prasy. Za pomocą wywrotnej przyczepy osad odwodniony 
będzie przewożony na specjalnie do tego celu zaprojektowany plac składowy osadu. 
Plac o nawierzchni betonowej, zamknięty z 3 stron ścianami żelbetowymi o wyso-
kości 2,5 m oraz wyposażony w ściany wewnętrzne dzielące plac na 3 sekcje o wy-
miarach 12 x 36 m każda. Wymiary projektowanego placu wyniosą 36,0 x 39,0 m, 
powierzchnia zabudowy – 1404 m2 [Andraka, Wawrentowicz, 2010]. 
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Rys. 4. Zaprojektowany układ procesów przeróbki osadów ściekowych [Andraka, Wawrentowicz, 2010]
Fig. 4. Designed system of processes of sewage sludge treatment

PODSUMOWANIE

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wyników badań prowadzonych 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce na Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków w Hajnówce. Celem było dokonanie właściwej oceny istniejącej sy-
tuacji i dokonanie trafnych wyborów przy projektowaniu rozbudowy.

Ścieki dopływające na oczyszczalnię charakteryzują się wysokim poziomem 
wskaźników zanieczyszczeń, co spowodowane jest znacznym udziałem ścieków prze-
mysłowych z lokalnego zakładu mleczarskiego. Oprócz wysokiego poziomu podsta-
wowych wskaźników zanieczyszczeń mają także wysoce nierównomierny skład jako-
ściowy. Pomimo niekorzystnych warunków zastosowany układ oczyszczania 
doskonale zdaje egzamin. Parametry ścieków oczyszczonych nie tylko spełniają wa-
runki ujęte w pozwoleniu wodno-prawny czy obowiązującym rozporządzeniu ale tak-
że charakteryzują się znaczną stabilnością uzyskiwanych efektów oczyszczania. 
Oczyszczalnie ścieków pracujące w systemie porcjowym, działające w przestrzega-
nym przez eksploatatora reżimie technologicznym, mogą stanowić  wysoce niezawod-
ny element infrastruktury technicznej w aspekcie ochrony środowiska wodnego.

W analizowanym okresie oczyszczalnia pracowała w typowym dla warunków 
Polski reżimie niedociążenia hydraulicznego (projektowana w 1994r średnia przepu-
stowość wynosiła 6000 m3/d a rzeczywista ok. 4000 m3/d) oraz pełnego obciążenia 
ładunkiem zanieczyszczeń (rzeczywista wartość BZT5 przekracza 3000 kg O2/d). Nic 
nie wskazuje na to, że w najbliższym okresie czasu przepustowość oczyszczalni prze-
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kroczy projektowaną wielkość. Ponadto system SBR charakteryzuje możliwość dosto-
sowania do zwiększającego się obciążenia hydraulicznego poprzez zmianę czasu trwa-
nia cyklu, długości poszczególnych faz procesu do aktualnych potrzeb. W ostateczności 
można rozbudować istniejący układ oczyszczania ścieków o kolejne reaktory.

Odmienne stanowisko należy natomiast zająć w odniesieniu do istniejącej go-
spodarki osadowej. Pracujący obecnie układ grawitacyjnego zagęszczania osadów 
nadmiernych, odwadniania na taśmowej prasie filtracyjnej i mieszania z wapnem jest 
przestarzały i nie umożliwia pełnej stabilizacji i higienizacji osadu. Ze względów 
eksploatacyjnych jest także kosztowny i uciążliwy.

Wydaje się zatem, że w chwili obecnej konieczne jest w pierwszej kolejności 
poprawienie skuteczności działania układu przeróbki osadów ściekowych. 
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effectiveNeSS Of WASteWAter treAtMeNt pLANtS iN HAJNÓWKA 
AND itS MODerNiZAtiON prOpOSAL

Abstract. The article presents characteristics of untreated sewage flowing into the sewage treatment 
plant in Hajnówka, as well as characteristics of treated sewage. An analysis of the sewage treatment 
plant operation efficiency has become the basis for development design for the plant. The paper de-
scribes present sewage treatment technology and state of sludge management. The article also pre-
sents a proposed design for development which results from previous research analyses made in 
2003-2010 and from site inspections.
Keywords: sewage treatment, sewage sludge treatment, designing sewage treatment plant, Autohe-
ated Thermophilic Aerobic Digestion.




