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Przyspieszając proces, przyjmuje się błędne założenia tech-
nologiczne oraz zawyżone współczynniki bezpieczeń-

stwa. Pomija się natomiast szczegółową analizę technolo-
giczną modernizowanej oczyszczalni i charakterystykę jej 
zlewni ścieków, uwzględniającą realne plany inwestycyjne 
w infrastrukturę kanalizacyjną. Powoduje to w wielu przy-
padkach niedowymiarowanie dmuchaw i instalacji napowie-
trzających w reaktorach biologicznych.

Większość obliczeń zapotrzebowania na powietrze jest 
wykonywanych na podstawie wytycznych ATV 131 P z maja 
2000 roku, przy czym tok obliczeń jest zazwyczaj upraszcza-
ny w fazie projektowej i nie uwzględnia zmiennych warun-
ków panujących w układzie technologicznym. Przykładem 
może być praca naprzemienna układu napowietrzania w ko-
morach denitryfikacji, które w okresach letnich mogą praco-
wać jako komory nitryfikacji co ma wpływ na obliczenia.

Przedstawione poniżej obliczenia oraz uzyskane wyniki 
zostały sporządzone z wykorzystaniem danych wejściowych 
z pracującej oczyszczalni ścieków.

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia oraz porównania 
wyników uzyskanych na podstawie wytycznych ATV dla róż-
nych warunków została przeprowadzona analiza zależności na 
konkretnym przykładzie technologicznym. Wielkości charak-
terystyczne na dopływie analizowanej przykładowo oczysz-
czalni zostały przedstawione w tabeli 1. Uzyskując końcowe 
zapotrzebowanie na tlen i powietrze dla zmiennych warunków 
technologicznych prowadzenia procesu (z komorą przejściową 
lub bez) w okresie letnim i zimowym zebrane w tabeli 2.

Piotr Ratajczak
Envirotech sp. z o.o., Poznań

Obliczanie zapotrzebowania na 
powietrze do procesów biologicznych 
w oczyszczalniach ścieków 
– przegląd sposobów obliczeniowych
Właściwe określenie zapotrzebowania na powietrze do procesów zachodzących w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków 
jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień projektowych. Prawidłowy dobór urządzeń napowietrzających wpływa na eksploata-
cję i utrzymanie zakładanych parametrów ścieków na odpływie z oczyszczalni. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających 
do oczyszczalni charakteryzują się dużą zmiennością ilościową i jakościową. Wiele oczyszczalni ma problem z przeciążeniem ładun-
kami zanieczyszczeń i niewłaściwym doborem układu napowietrzającego, który staje się w ten sposób poważnym problemem eks-
ploatacyjnym. Często dobór urządzeń napowietrzających, które są ważnym elementem technologicznym oczyszczalni, jest trakto-
wany pobieżnie, z uwagi na coraz bardziej powszechne wykorzystanie do wymiarowania oczyszczalni programów obliczeniowych.

Schemat technologiczny eksploatowanej oczyszczalni 
wykorzystywany do przedstawienia obliczeń jest typowym 
układem A2O (schemat 1) z  zastosowaniem dodatkowej 
strefy pomiędzy komorą denitryfikacji i nitryfikacji wypo-
sażonej w ruszty i przystosowanej do okresowej pracy jako 
komory tlenowa lub beztlenowa, co jest rozwiązaniem czę-
sto stosowanym. W obliczeniach uwzględniono redukcję ła-
dunków zanieczyszczeń na części mechanicznej oraz wzrost 
ładunków z zawracania odcieków z pozostałych procesów 
technologicznych oczyszczalni. Obliczenia są zgodne z wy-
tycznymi ATV 131 P oraz modyfikacjami uwzględniającymi 
warunki zimowe tzn. temperaturę 12°C prowadzenia procesu 
w reaktorach oraz warunki letnie – najbardziej niekorzystne 
technologicznie dla temperatury 20°C. Dodatkowo dla wa-
runków zimowych i letnich prowadzenia procesu przeanali-
zowano wpływ warunków panujących w komorze przejścio-
wej pracującej jako komora tlenowa lub beztlenowa na zapo-
trzebowanie powietrza do procesów biologicznych.

Poniżej przedstawiono w kolejnych punkach, tok oblicze-
niowy wyznaczania zapotrzebowania na powietrze na pod-
stawie wytycznych ATV 131P:

Krok 1

Zapotrzebowanie na tlen w  procesach biologicznego 
usuwania związków węgla, może być wyznaczone na jeden 
z dwóch sposobów. Pierwszy wykorzystujący wzór:

Rys. 1. Analizowany układ technologiczny części biologicznej (zbudowany w wersji demonstracyjnej programu BioWin dostępnej na stronie Lemtech)
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  (1)

ŁBZT5 d  –ładunek na dopływie do części biologicznej, 
kg BZT5/d,

WO – wiek osadu, d,
Ft – współczynnik oddychania endogennego, zależny od 

temperatury i wyznaczany ze wzoru:

 Ft T= −1 072 15,  (2)
T – temperatura obliczeniowa, °C,

Teoretycznie we wzorze (1) należy przyjąć wartość ładun-
ku BZT5 na dopływie do części biologicznej ( ŁBZT5 d) jednak 
właściwsze jest przyjęcie wartości ładunku po jego redukcji, 
które nastąpi w strefie defosfatacji (ŁBZT5 DN) będzie to war-
tość bardziej wiarygodna. Praktycznie jednak w większości 
obliczeń projektanci pozostają przy wyższej wartości ładun-
ku tzn. ŁBZT 5d, wiedząc o jego obniżeniu się w defosfatacji. 
Uproszczenie takie można potraktować jako zapas tzn. współ-
czynnik bezpieczeństwa, który zawyży ostateczny wynik.

Obliczenia mogą być uproszczone poprzez wykorzystanie 
zależności:

  (3)
Wzór ten jest analogiczny do (1) i wszystkie założenia 

pozostają bez zmian przy czym wartość OVc odczytuje się 
z tabeli 7 „Jednostkowe zużycie tlenu OVc” wytycznych ATV 
131P w zależności od wieku osadu oraz temperatury. Jedy-
nym ograniczeniem jest to, że zależność (3) znajduje zastoso-
wanie tylko przy spełnieniu warunku:

 C
C
ChZT

BZT5
2 2£ ,

W praktyce wykorzystuje się dwa przedstawione sposoby 
obliczeniowe w celu sprawdzenia wyników przyjmując osta-
tecznie wartości wyższą, posiadającą niezbędny zapas. Roz-
kład wartości współczynnika OVc można prześledzić na wy-
kresie 1.

Krok 2

Zapotrzebowanie na tlen w procesie nitryfikacji.
Wartość ta jest wyznaczana ze wzoru:

OV Q S S S kgO dd N dcb NO D NO ZB NO AN, , ,= ⋅ ⋅ − +( )⋅  4 3 103 3 3
3

2, /  (4)
Qdcb – dopływ do części biologicznej oczyszczalni, m3/d,
SNO3,d – stężenie azotu amonowego poddawanego procesowi 

denitryfikacji, mg/l,
SNO3,ZB – stężenie azotu amonowego w przefiltrowanej pró-

bie na dopływie do reaktora, przyjmowane w obliczeniach 
jako równe 0,mg/l,

SNO3,AN – stężenia azotu amonowego w przefiltrowanej pró-
bie w odpływie z oczyszczalni ścieków, mg/l,

Krok 3

Dobowe zużycie tlenu w procesach rozkładu związków 
węgla pokrywane przez proces denitryfikacji.

 OV Q S kgO dd D dcb NO D, ,, /= ⋅ ⋅ ⋅  
−2 9 103
3

2  (5)
Qdcb – dopływ do części biologicznej oczyszczalni, m3/d,
SNO3,d – stężenie azotu amonowego poddawanego procesowi 

denitryfikacji, mg/l.

Przed przejściem do następnego kroku warto wspomnieć 
i zwrócić uwagę na wartość przepływu. Najwłaściwsze wydaje 
się przyjęcie dopływu do komory nitryfikacji (ewentualnie tak 
jak w rozpatrywanym przypadku do komory „przejściowej”) 
uwzględniając również recyrkulację zewnętrzną i wewnętrz-
ną. Spowoduje to jednak nagły wzrost zapotrzebowania na 
powietrze i tlen. Przykładowo, zakładając średni sumaryczny 
dopływ do strefy napowietrzania na poziomie 4,5-krotności 
dopływu do oczyszczalni (Q dopływu do części biologicznej 
+ 0,5Qrec.zew + 3Qrec.wew.) wartość łączna zapotrzebowań 
OVd,N oraz OVd,D, wzrośnie 8-krotnie. Uzyskane wartości są 
obarczone dużym błędem. Zgodnie z wytycznymi ATV należy 
przyjąć dopływ do części biologicznej, z ewentualnym współ-
czynnikiem bezpieczeństwa wiedząc, że oczyszczalnia będzie 
pracowała przy bardzo wysokich recyrkulacjach. Dlatego przyj-
mowana wartość dopływu do części biologicznej powinna być 
niejako wartością średnią uwzględniającą wahania dopływu do 
oczyszczalni oraz recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Krok 4

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen.
Jest wartością łączną wyznaczoną w kolejnych krokach od 

1 do 3 wartości zapotrzebowania na tlen dla poszczególnych 
procesów przemnożona przez wartość odpowiednich współ-
czynników, zgodnie ze wzorem:

 OV f OV OV f OV kgO hh
c d c d D N d N=

− + ⋅  
( ), , ,

24 2 /  (6)

Tab. 1. Wartości niezbędne do obliczenia zapotrzebowania na powietrze do 
procesów biologicznych.

L.p. Symbol Nazwa Wartość Jednostka

1 Qdcb Dopływ do części biologicznej 4950,00 m3/d

2 ŁBZT5 d
Ładunek BZT5 na dopływie do 
części biologicznej 2438,45 kgBZT5/d

3 ŁBZT5 DN

Ładunek BZT5 na dopływie 
do denitryfikacji po przejściu 
przez strefę defosfatacji

2164,37 kgBZT5/d

4 CBZT5
Stężenie BZT5 na dopływie do 
części biologicznej 492,62 mg/l

5 CChZT
Stężenie ChZT na dopływie do 
części biologicznej 814,37 mg/l

6 SNO3D

Stężenie azotu, który ma być 
poddany procesowi denitry-
fikacji

85,32 mg/l

7 SNO3 AN
Dopuszczalne stężenie azotów 
na odpływie z oczyszczalni 12,0 mg/l

8 WO Wiek osadu 18,0 d
9 T Temperatura 12 i 20 °C

10 VBB

Pojemność komory denitryfika-
cji (z komorą przejściową) oraz 
nitryfikacji

3621,0 m3

11 VDNp

Pojemność komory denitryfika-
cji, która czasowo może praco-
wać jako komora nitryfikacji

260,0 m3

12 VN Pojemność komory nitryfikacji 2403,0 m3

Wykres 1. Jednostkowe zużycie tleny Ovc
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w OVd,C, OVd,D, OVd,N – wartości poszczególnych zapotrze-
bowań na tlen do procesów biologicznych wyznaczonych 
w krokach od 1 do 3,

fc – współczynnik uwzględniający zapotrzebowanie na tlen 
przy obciążeniach uderzeniowych związkami węgla,

fN – współczynnik uwzględniający zapotrzebowanie na tlen 
przy obciążeniach uderzeniowych azotem amonowym.

O ile w kroku 2 i 3 nie powinno być żadnych wątpliwo-
ści o tyle w tym przypadku pojawia się podobna sytuacja jak 
w kroku 1. Założenie odpowiednich wartości współczynni-
ków uderzeniowych ma wpływ na właściwe wyznaczenie za-
potrzebowania. Określenie wartości współczynnika fc nie po-
winno sprawiać kłopotów ponieważ jest on zależny wyłącznie 
od wieku osadu. Wielkości współczynników można odczytać 
z wytycznych ATV 131 P w tabeli 8. W jaki sposób wartości 
współczynnika zmieniają się w zależności od wieku osadu moż-
na prześledzić na wykresie 2. Wzrost wieku osadu powoduje ob-
niżenie współczynnika fc a jego wartość zmienia się w zakresie 
od 1,1 dla wieku osadu wynoszącego 25 dni do 1,25 dla 6 dni.

Współczynnik f N zależy nie tylko od wieku osadu ale 
również od ŁBZT5, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi 
w ATV 131P w tabeli 8 na podstawie, której sporządzono 
wykres 1. Inaczej niż miało to miejsce w kroku 1 przyjmu-
je się wartość fN dla niższego ładunku BZT5 tzn. nie tego, 
który dopływa do reaktora biologicznego ale, bezpośrednio 
przed strefą nitryfikacji. Wówczas obniżenie ładunku pod-
wyższa wartość współczynnika bezpieczeństwa a jak wcze-
śniej podkreśliłem rzeczywisty ładunek na dopływie do de-
nitryfikacji jest niższy od zakładanego na dopływie do bio-
reaktora. W tekście opracowania „Komentarz ATV-DVWK 
do ATV131P oraz ATV210P” współczynnik uderzeniowy 
fN jest definiowany jako stosunek ładunku azotu TKN pod-
czas dwóch godzin maksymalnego obciążenia do średniego 
ładunku godzinowego dopływającego w ciągu doby. W przy-
padku eksploatowanych oczyszczalni ścieków dysponując 
wiarygodnymi wynikami laboratoryjnymi można bazować na 
rzeczywistej wartości obliczeniowej współczynnika f N wy-
znaczonej według powyższego opisu.

Dla obu współczynników fc i fN dla uproszczenia obliczeń 
można przyjmować wartości dla krótszego wieku osadu zakła-
danego w warunkach letnich, gdzie temperatura ścieków nie 
sprzyja procesowi absorpcji tlenu z pęcherzyków powietrza.

Wykres 2. Wartości współczynników fc i fn

Krok 5

Wymagana ilość tlenu doprowadza do komór osadu 
czynnego z napowietrzaniem jest wyznaczana ze wzoru (7) 
w przypadku komór z napowietrzaniem ciągłym. W przy-
padku napowietrzania naprzemiennego (strefy okresowo na-
powietrzanej lub nie napowietrzanej) zależność (7) jest po-

szerzona o wyrażenie uwzględniające okresy przestoju ukła-
du napowietrzającego i przybiera następującą postać (8):

 αOC C
C C

OV kgO hs

s x
h=

−
⋅  2 /  (7)

 αOC C
C C

OV
V V

kgO hs

s x
h

D BB
=

−
⋅ ⋅

−
 

1
1 2/

/  (8)

αOC – zdolność natleniania urządzenia do napowietrzania 
ścieków w komorze osadu czynnego przy Cx = 0, T=20°C, 
oraz p = 1013 hPa, kgO2/h ,

Cs – stężenie nasycenia tlenem, w zależności od temperatury 
i ciśnienia cząstkowego, gO2/m3,

Cx – stężenie tlenu w komorze osadu czynnego, gO2/m3,
VD – objętość strefy denitryfikacji, m3,
VBB – objętość strefy nitryfikacji i denitryfikacji, m3,
OVh – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen 

(wyznaczone w kroku 4) kgO2/h.

Wzrost temperatury powoduje, że wartość nasycenia tle-
nem CS jest niższa, w wielu jednak przypadkach dla uprosz-
czenia obliczeń przyjmuje się wartość na poziomie 11 gO2/ m3 
niezależnie od temperatury ścieków. W przypadku stosowa-
nia we wcześniejszych obliczeniach współczynników bezpie-
czeństwa, które podnosiły wartość zapotrzebowania na tlen, 
postępowanie takie jest uzasadnione.

Wartość stężenia nasycenia tlenem w komorach osadu 
czynnego przyjmuje się zgodnie z literaturą na poziomie 2,0 
gO2/m3 w przypadku napowietrzania dyfuzorami. Przy na-
powietrzaniu komór recyrkulacyjnych urządzeniami do napo-
wietrzenia powierzchniowego i symultaniczną denitryfikacją 
wartość Cx zakłada się równą 0,5 gO2/m3. Dla zachowania 
współczynnika bezpieczeństwa najczęściej przyjmuje się war-
tości Cx na poziomie 2,5 gO2/m3 zarówno dla standardowego 
układu jak i komór z symultaniczną denitry fikacją.

Dla strefy z napowietrzaniem naprzemiennym jak wcze-
śniej przedstawiłem wzór (7) poszerza się o okresy przestoju 
układu napowietrzającego.

W wyrażeniu (8) uwzględniającym okresy przestoju wy-
stępuje VD (objętość strefy denitryfikacji) w obliczeniach 
przyjmuje się nie całkowitą objętości strefy anoksycznej ale 
wyłącznie tą, z umieszczonymi w niej dyfuzorami, które 
mogą czasowo napowietrzać część strefy tworząc warunki 
tlenowe. W ten sposób unikamy niepotrzebnego przewymia-
rowania urządzeń napowietrzających.

Wykres 3. Wartości Cs oraz αOC w funkcji temperatury

Krok 6

Po wykonaniu wszystkich obliczeń opisanych w punktach 
od 1 do 5 należy wyznaczyć właściwe zapotrzebowania na 
powietrze, na które będą dobierane dmuchawy.
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Wartość zapotrzebowania jest wyznaczana z zależności:

 Q OC
H k

m hp
d

=
⋅
⋅ ⋅
1000 3

α
[ ]/  (9)

OC/α – wymagana ilość tlenu podawanego do reaktora od-
niesiona do ścieków, gO2/h,

α – współczynnik transferu tlenu woda/ścieki,
Hd – głębokość ułożenia dyfuzorów poniżej zwierciadła ście-

ków, m,
k – współczynnik wykorzystania t lenu z  powietrza, 

gO2/ m3 · m.

Wartość współczynnika transferu tlenu woda/ścieki przyj-
muje się literaturowo w przedziale 0,7÷0,9. Dyfuzory w za-
leżności od producenta oraz kształtu tzn. rurowe, grzybkowe 
czy też płytowe układane są 10 do 20 cm nad dnem reaktora. 
Wartość współczynnika k – wykorzystania tlenu z powie-
trza przyjmuje się z przedziału 15÷20 gO2/m3·m. Wskazane 
jest przyjmowanie najniższej wartości współczynnika k jako 
pewnego zapasu dla obliczeniowej wartości zapotrzebowania 
na powietrze.

Dla wartości wejściowych zestawionych w tabeli 1, postę-
pując zgodnie z przyjętym tokiem obliczeniowym przedsta-
wionym w krokach od 1 do 6, przeprowadzono obliczenia dla 
układu standardowego A2O oraz układu ze strefą denitryfi-
kacji symultanicznej. Wyniki zestawione w tabeli 2 ukazują 
jak zmienia się zapotrzebowanie w zależności od warunków 
i zastosowanych współczynników.

W przedstawionym przykładzie obliczeniowym, prze-
prowadzonym dla zmiennych warunków letnich i zimowych 
dokonano pozornie tylko niewielkich zmian tzn. wprowa-
dzono strefą czasowego napowietrzania pomiędzy strefą 
DN i N oraz przyjęto Cs jako wartość zgodną z wykresem 
3 dla odpowiedniej temperatury. Wzrost zapotrzebowania 
(z 5 858,51 m3/h do 6 619,27 m3/h) wynosi 13% w przeli-
czeniu na metry sześcienne dając około 760 m3/h w okresie 

letnim czyli warunków najmniej korzystnych. Przyjmując dla 
warunków naprzemiennych (strefy okresowo napowietrzanej 
lub nie napowietrzanej) w okresie letnim CS na poziomie 11 
gO2/m3 wówczas zapotrzebowanie na powietrze zmniejszy-
łoby się z  6619,27 m3/h do 6311 m3/h, co wydaje się warto-
ścią bliższą prawdzie. Różnica choć niewielka może spowo-
dować (co miało miejsce na oczyszczalni w rozpatrywanym 
przykładzie) zastosowanie dmuchaw o większej mocy silni-
ków co spowoduje podwyższenie kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych. Dlatego należy zwracać dużą uwagę na 
rozsądne i optymalne dobieranie współczynników. Wartości 
zbyt niskie mogą spowodować, że ilość doprowadzanego po-
wietrza będzie niewystarczająca do procesów biologicznych, 
w  przypadku przewymiarowania efektem będzie wzrost 
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Przedstawiony tok obliczeniowy odnosi się bezpośrednio do 
obliczeń zapotrzebowania na tlen i powietrze dla napowietrza-
nia drobnopęcherzykowego. Na wielu pracujących oczyszczal-
niach komory tlenowe są napowietrzane aeratorami – turbina-
mi powierzchniowymi (na przykład w tzw. komorach Knapa, 
które charakteryzują się skosami przy dnie) lub też szczotkami 
napowietrzającymi – stosowanymi w rowach cyrkulacyjnych. 
Przy modernizacji eksploatator staje przed możliwością wy-
miany pracujących aeratorów na nowe lub zmiany na napowie-
trzanie drobnopęcherzykowe. Przed podjęciem decyzji poza 
porównaniem własnych doświadczeń eksploatacyjnych z wy-
korzystaniem turbin oraz innych eksploatatorów wykorzystu-
jących do napowietrzania układ drobnopęcherzykowy warto 
również zwrócić uwagę na konstrukcję komory napowietrzania.

Reaktory, w których stosowano najczęściej aeratory – tur-
biny są płytsze od instalacji z napowietrzaniem drobnopę-
cherzykowym, a  ich głębokość czynna wynosi około 3 do 
3,5 metra. Przy zmianie napowietrzania na dyfuzory, często 
okazuje się, że droga pęcherzyka będzie krótsza a efekt natle-
nienia może być w tym wypadku gorszy. Dodatkową trud-
nością są skosy wbudowane w komorze napowietrzania. Przy 
zmianie sposobu napowietrzania pozostawiając skosy istnie-

Tab. 2. Wyniki obliczeń otrzymanych na podstawie wytycznych ATV 131 P

L.p. Symbol Nazwa

Układ A2O 
(war. beztlenowe 

w komorze 
przejściowej)

Układ A2O (war. 
tlenowe w komorze 

przejściowej) Jednostka

Zima Lato Zima Lato
1 OVd,c,1 Zap. na tlen w procesach biol. usuwania związków węgla (wg. wz. 1) 2 898,59 3 114,58 2 898,59 3 114,58 kgO2/d
2 Ft Wsp oddychania endogennego 0,81 1,42 0,81 1,42 -
3 OVd,c,2 Zap. na tlen w procesach biol. usuwania związków węgla (wg. wz. 3) 3 478,31 3 955,52 3 478,31 3 955,52 kgO2/d
4 Ovc Wartość odczytana z wykresu 1. 1,20 1,27 1,20 1,27 kgO2/d

5 OVd,c,p Zap. na tlen w procesach biol. usuwania związków węgla przyjęta 
do dalszych obliczeń 3 478,31 3 955,52 3 478,31 3 955,52 kgO2/d

6 OVd,N Zapotrzebowanie na tlen w procesach nitryfikacji 1 816,04 1 816,04 1 816,04 1 816,04 kgO2/d

7 OVd,D Dobowe zużycie tlenu w procesach rozkładu związków węgla 
pokrywane przez proces denitryfikacji. 1 124,28 1 124,28 1 124,28 1 124,28 kgO2/d

8 fc Wsp. uwzględniający zapotrzebowanie na tlen przy obciążeniach 
uderzeniowych zw. węgla (wg. wykresu 2) 1,12 1,12 1,12 1,12 -

9 fN
Wsp. uwzględniający zapotrzebowanie na tlen przy obciążeniach 
uderzeniowych azotem amonowym (wg. wykresu 2) 1,70 1,70 1,70 1,70 -

10 OVh Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen 238,49 260,76 238,49 260,76 kg O2 / h

11 Cs Stężenie nasycenia tlenem, w zależności od temperatury i ciśnienia 
cząstkowego 11,00 11,00 11,00 9,50 gO2/m3

12 Cx Stężenie tlenu w komorze osadu czynnego 2,50 2,50 2,50 2,50 gO2/m3

13 H Głębokość ułożenia dyfuzorów poniżej zwierciadła ścieków 4,80 4,80 4,80 4,80 m
14 k Współczynnik wykorzystania tlenu z powietrza 15,00 15,00 15,00 15,00 -
15 α Współczynnik transferu tlenu woda/ścieki 0,80 0,80 0,80 0,80 -
16 αOC Wymagana ilość tlenu 308,63 337,45 332,50 363,55 -
17 Qp Zapotrzebowanie na powietrze 5 358,16 5 858,51 5 772,57 6 619,27 m3/h
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je zagrożenie powstawania martwych strefy jeżeli dyfuzory 
będą zamontowane wyłącznie na płaskim dnie komór bez 
uwzględnienia skosów. W przypadku szczotek napowietrza-
jących często zapomina się, że pełnią one nie tylko rolę urzą-
dzeń napowietrzających ale również wymuszają przepływ 
ścieków w długich rowach. Przechodząc na dyfuzory w wielu 
przypadkach okazuje się, że będzie wymagane zastosowania 
dodatkowych mieszadeł, które będą wspomagały przepływ 
ścieków i utrzymanie w zawieszeniu mieszaniny ścieków 
i osadu czynnego.

Sposób wyznaczania zapotrzebowania na tlen przedsta-
wiony na podstawie wytycznych ATV dla napowietrzania 
drobnopęcherzykowego może być bezpośrednio adaptowany 
również dla aeratorów lub szczotek napowietrzających. Istot-
ną różnicę stanowi wyłącznie fakt, że nie wyznacza się zapo-
trzebowania na powietrza a zamiennie niezbędną moc turbin 
lub liczbę szczotek wykorzystując ekonomie natleniania (dla 
aeratorów) czy też zdolność natleniania (dla szczotek).

W przypadku turbin wykorzystuje się następujący wzór:

 P OC
n E

kW=
⋅ ⋅α

[ ]  (10)

P – moc turbiny napowietrzającej, kW,
OC/α – wymagana ilość tlenu podawanego do reaktora od-

niesiona do ścieków, kgO2/h,
α – współczynnik transferu tlenu woda/ścieki,
n – liczba zakładanych turbin,
E– ekonomia natleniania (ok. 1,7 do 2,5 kgO2/kWh – war-

tość zależna jest od producenta urządzeń i od głębokości 
zanurzenia).

Dla szczotek napowietrzających można wykorzystać na-
stępujący wzór:

 n OC
L Z

=
⋅ ⋅

−
α

[ ]  (11)

OC/α – wymagana ilość tlenu podawanego do reaktora od-
niesiona do ścieków, kgO2/h,

α – współczynnik transferu tlenu woda/ścieki,
n – liczba zakładanych szczotek,
L – długość szczotek napowietrzających, m,
Z– zdolność natleniania (w zależności od typu walca, długo-

ści i mocy zainstalowanej wartość ta może wynosić od 3 
do 8), kgO2/(m · h).

Przedstawione powyżej obliczenia opierają się na wytycz-
nych ATV 131P, które odnoszą się do jednostopniowych 
oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i stosowane są naj-
częściej dla oczyszczalni powyżej 2000 RLM-ów. W na-
szym kraju coraz częściej buduje się również oczyszczalnie 
przydomowe oraz przyobiektowe np. przyszkolne, lub obsłu-
gujące niewielkie miejscowości. Przepustowość takich insta-
lacji osiąga często kilka metrów sześciennych oczyszczanych 
ścieków na dobę. Pojawia się zatem pytanie czy w takich 
wypadkach należy korzystać z tak skomplikowanego toku 
obliczeń jak w przypadku dużych oczyszczalni. Oczywiście 
zawsze pozostaje możliwość pozostawienia doboru urządzeń 
napowietrzających w gestii producenta, który dostarcza kom-
pletne zblokowane urządzenie. W przypadku użytkowania 
tego typu obiektów i konieczności zweryfikowania doboru 
urządzeń napowietrzających można skorzystać z zależności 
proponowanych przez firmę Ecopartner z Poznania.

Program jest bezpłatnie dostępny na stronie producenta.

Wykorzystuje on proste zależności przedstawione poniżej.

Krok 1

Wyznaczenie minimalnego i średniego czasu napowie-
trzania ścieków w komorze tlenowej równemu czasowi prze-
trzymania, ze wzoru:

 T V
Q

hKn cz

dsr
min

, [ ]= ⋅24  (12)

VKN,cz – objętość czynna komory tlenowej, m3,
Qdsr – przepływ ścieków, m3/d,

W przypadku obliczeń minimalnego czasu napowietrza-
nia do obliczeń przyjmuje się przepływ dobowy maksymalny, 
który może wystąpić.

Krok 2

Obliczenie jednostkowej średniej godzinowej wydajności 
urządzeń napowietrzających.

 OC k A Z Nh kgO m hs h, [ ]=
⋅ ⋅ ⋅

24 2
3/  (13)

OCs,h – średnia jednostkowa godzinowa wydajność urządzeń 
napowietrzających, kgO2/m3h,

k – stopień natlenienia ścieków dla pełnego biologicznego 
oczyszczenia z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego, 
przyjmowany a poziomie 2,2,

A – obciążenie osadu ładunkiem BZT5, kgO2/kg s.m. d
Z – koncentracja osadu czynnego w komorze tlenowej, kg 

s.m./m3

Nh – współczynnik maksymalnego zapotrzebowania tlenu, 
przyjmuje się jako równe 1,3

Krok 3

Całkowita godzinowa wydajność urządzeń napowietrzają-
cych wyznaczana jest z zależności:

 OC OC V kgO hsr h sr h kn cz’ [ ], , ,= ⋅ 2 /  (14)

OC’sr,h – całkowita godzinowa wydajność urządzeń napowie-
trzających, kgO2/h

OCs,h – średnia jednostkowa godzinowa wydajność urządzeń 
napowietrzających, kgO2/m3h,

VKN,cz – objętość czynna komory tlenowej, m3,

Krok 4

Wymagana ilość powietrza doprowadzana do dyfuzorów 
wynosi:

 Q OC
K H

m hp
sr h=
⋅
’ [ ], 3 /  (15)

OC’sr,h – całkowita godzinowa wydajność urządzeń napowie-
trzających, kgO2/h

K – współczynnik wykorzystania t lenu z  powietrza, 
gO2/ m3 · m

H – głębokość osadzenia dyfuzorów napowietrzających, m

Konsekwentnie można byłoby sprawdzić możliwość wy-
korzystania powyższych zależności nie tylko dla „przyobiek-
towych” oczyszczalni ale również dużych oczyszczalni miej-
skich. Niestety wzory nie uwzględniają dopływu ścieków, 
warunków pogodowych, oraz współczynników bezpieczeń-
stwa. Zgodnie z programem firmy Ecopartner sprawdzają się 
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przy doborze sprężarek dla małych oczyszczalni „przyobiek-
towych”.

Podsumowując przedstawione sposoby obliczania zapo-
trzebowania na powietrze do napowietrzania komór osadu 
czynnego warto prześledzić wpływ różnych czynników na 
rozpuszczalność tlenu. Wykorzystanie tlenu z powietrza do-
prowadzanego do rektora zależy od:

 – Średnicy tzn. wielkości pęcherzyka powietrza. Wartości 
transferu tlenu z powietrza do wody odtlenionej o wyso-
kości słupa cieczy równego 1m w zależności od średnicy 
pęcherzyka przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3. Transfer tleny z powietrza w funkcji wielkości pęcherzyka.

Wielkość pęcherzyka Średnica Wsp. transferu

- mm gO2/m3·m
Drobny pęcherzyk O,5 ÷ 5 12 ÷ 12
Średni pęcherzyk 5 ÷ 10 7 ÷ 9
Gruby pęcherzyk  >10 5 ÷ 7

Czym mniejszy pęcherzyk tym większy współczynnik 
transferu tlenu. Pamiętajmy jednak, że dostarczenie przez 
producenta dyfuzorów drobnopęcherzykowych nie ozna-
cza, że do ścieków nie będzie trafiał pęcherzyk o większej 
średnicy. Sytuacja taka będzie miała miejsce w momen-
cie zwiększenia z jakiegoś powodu wydajności urządzeń 
napowietrzających. Wówczas guma, EPDM lub silikon 
ulegną rozszerzeniu (rozciągnięciu), a otwory wycięte 
w błonie zwiększą swoją powierzchnię i wprowadzany pę-
cherzyk będzie większych rozmiarów. Paradoksalnie chcąc 
zwiększyć natlenienie przez zwiększenie wydajności dmu-
chaw możemy doprowadzić to pogorszenia procesu nitry-
fikacji.

 – Szybkości wznoszenia się pęcherzyka powietrza, która 
ma wpływ na przenikanie tlenu do wody. W uproszczeniu 
zakłada się, że prędkość wynurzania jest proporcjonalna 
do pierwiastka kwadratowego z promienia pęcherzyka za-
tem im mniejszy pęcherzyk tym dłużej będzie miał kon-
takt ze ściekiem.

 – Głębokości komory napowietrzania, jak pokazano na 
wykresie 4, wpływa na proces natleniania ścieków. Wzrost 
głębokości i wydłużenie drogi pęcherzyka zwiększa czas 
kontaktu pęcherzyka ze ściekiem w komorze napowie-
trzania poprawiając natlenienie ścieków przez zwiększe-
nie absorpcji – pochłonięcia tlenu z pęcherzyka. Na ten 
parametr już w trakcie eksploatacji oczyszczalni niestety 
nie ma się żadnego wpływu bo wynika on z konstrukcji 
reaktora, dobranych urządzeń technologicznych i wysoko-
ści zamontowanych przelewów odprowadzających miesza-
ninę ścieków i osadu z reaktora W obliczeniach najczęściej 
przyjmuje się, że dyfuzory są układane od 10 do 20 cm 
nad dnem. W niektórych opracowaniach spotyka się roz-
wiązania sugerujące zastosowanie mieszadeł wolnoobroto-
wych w celu wydłużenia drogi pęcherzyka powietrza (ale 
może to powodować efekt niepożądany sprzyjający wystą-
pieniu kawitacji urządzeń). W przypadku gdy wymiesza-
nie powietrzem jest niewystarczające do utrzymania osadu 
w zawieszeniu lub w przypadku stref przejściowych które 
po wyłączeniu napowietrzania pracują jako strefa niedo-
tleniona (denitryfikacji), w praktyce stosuje się miesza-
nie ale tylko czasowe. Sytuacja taka powstaje najczęściej 
w przypadku gdy natężenie przepływu powietrza przypa-

dające na powierzchnię komory jest niższe od 1 m3/m2·h. 
W innych przypadkach unika się jednoczesnej pracy mie-
szadeł i dyfuzorów.

Wykres 4. Wpływ głębokości i natężenia przepływu powietrza przez dyfuzor 
na absorpcję tlenu.

 – Temperatury, której podwyższanie powoduje pogorsze-
nie procesu absorpcji tlenu. Na wzrost temperatury ma 
wpływ nie tylko pora roku w której dopływają ścieki do 
oczyszczalni ale również sama dmuchawa dodatkowo 
podgrzewająca sprężane powietrze. Specyficzne ścieki do-
pływająca ciepłych ścieków z zakładów przemysłowych. 
Na podstawie przedstawianych obliczeń z eksploatowa-
nej oczyszczalni producent dobrał dmuchawę, podając 
w  swojej karcie katalogowej wydajności dmuchawy na 
ssaniu równą 2473 m3/h, dla temperatury powietrza na 
ssaniu 20°C oraz obrotów wału silnika n = 2975 min-1, dla 
temperatury na wylocie z dmuchawy określonej na pozio-
mie 86°C. Silnik dmuchawy jest sprzężony z przetworni-
cą częstotliwości (falownikiem) ze względu na potrzebę 
płynnej regulacji dostarczanego powietrza. W tym wy-
padku zmniejszenie wydajności dmuchawy do 865 m3/h 
przez obroty wału silnika zmniejszą się do 1279 min-1, 
temperatura na wylocie z dmuchawy wzrośnie gwałtownie 
do 102°C. Przykład ewidentnie pokazuje, że przewymia-
rowanie dmuchaw, które w takim wypadku będą pracować 
na mniejszych obrotach jest błędne. Wpływ temperatury 
na ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie przedstawiono na 
wykresie 5.

Wykres 5. Wpływ temperatury na rozpuszczalność tlenu w wodzie

Ciekawym przykładem poszerzającym problem transferu 
tlenu, stanowi doprowadzanie tlenu za pomocą dyfuzorów 
nie tylko do ścieków ale również do stawów hodowlanych. 
Wówczas poza czynnikami wpływającymi na transfer tlenu 
z powietrza opisanymi powyżej należy wziąć pod uwagę cha-
rakter wód tzn. czy są to wody słodkie czy słone. Stężenie 
nasycenia tlenu w wodzie słodkiej jest wyższe niż w wodzie 
słonej co obrazuje wykres 6.
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Wykres 6. Rozpuszczalność tlenu w odzie słodkiej i słonej (The Linde Group, 
Czysty tlen, Perfekcyjna atmosfera dla efektywnej akwakultury)

Przedstawiony problem właściwego obliczania zapotrze-
bowania powietrza do procesów biologicznych powinien być 
poszerzone dogłębną analizą procesu i właściwym doborem 
parametrów wejściowych, jakości ścieków i charakterystyki 
zlewni danej oczyszczalni, co ma zasadniczy wpływ na skład 
ścieków. Pobieżnie traktowane obliczeń zapotrzebowania na 
powietrze może skutkować problemami eksploatacyjnymi re-
aktorów biologicznych trudnych do usunięcia ze względu na 
proces inwestycyjny. Zmiana urządzeń napowietrzających jest 
kłopotliwa ale jeszcze większym problem jest wymiana źle do-
branej instancji napowietrzającej w reaktorze, która może po-
wodować dodatkowe opory i straty na wydajności. Związane 
jest to często z całkowitym wyłączeniem reaktora i koniecz-
nością przeprowadzenia ponownego rozruchu technologicz-
nego. Zwracać trzeba również uwagę, że straty na dyfuzorach 
napowietrzających mogą być spowodowane starzeniem się 

membran, utratą ich elastyczności co będzie się przekładało na 
jeszcze większe straty ciśnienia, zwiększone zapotrzebowanie 
na powietrze ,koszty niezbędnej energii elektrycznej i zużycie 
dmuchaw. Dzięki zrozumieniu wpływu poszczególnych para-
metrów i przeprowadzeniu właściwej analizy przedprojektowej 
założeń technologicznych łatwiejsza może być optymalizacja 
wydajności dmuchaw i całego układu napowietrzającego. Po-
prawiając w ten sposób i uelastyczniając eksploatację pracują-
cego obiektu, równoważąc korzyści i koszty bez zbędnych wy-
sokich współczynników bezpieczeństwa.

Literatura

[1] Wytyczne ATV-DVWK – A131 P, Wymiarowanie jednostopniowych 
oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, Maj 2000.

[2] Komentarz ATV-DVWK – A131 P i do A210P, Wymiarowanie jed-
nostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz sekwen-
cyjnych reaktorów porcjowych SBR, Maj 2000.

[3] Z. Heindrich, A. Witkowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków, 
projektowanie przykłady obliczeń, Seidel Przywecki, Warszawa 2005.

[4] J. Łomotowski, A. Szpindor, Nowoczesne systemy oczyszczania ście-
ków, Arkady, Warszawa 2009.

[5] E. Kowalska, Ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej, prze-
noszenie tlenu w procesach napowietrzania, Politechnika Gdańska, 
Gdańsk 1998.

[6] The Linde Group, Czysty tlen, Perfekcyjna atmosfera dla efektywnej 
akwakultury.

[7] S. Kornobis, Akwarium w mieszkaniu, Wydawnictwo poznańskie, 
Poznań 1986.

[8] M. Górska, Efektywność procesu napowietrzania, Akwatech, mate-
riały ze strony internetowej aktualne na 2010 rok.

[9] A. Heim, J. Stelmach, Napowietrzanie powierzchniowe i wgłębne. 
Próba porównania., Politechnika Łódzka, VIII Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa.

[10] Ecopartner Poznań: http://ecopartner.com.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=7&Itemid=8.



m
oja oczyszczalnia

59www.forum-eksploatatora.pl  wrzesień/październik  2011

słowo wstępne


