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oczyszczanie ścieków

ścieków są również ogólne z punktu wi-
dzenia prawnego, który jest niezbędny 
do określania obowiązków nakładanych 
na wytwórców ścieków, wydawanie po-
zwoleń emisyjnych, a także z uwagi 
na  systemy kontroli oraz nakładanie kar 
i opłat środowiskowych. Istnieją przy-
padki, w których definicje prawne pozo-
stają w sprzeczności z wiedzą inżynier-
ską i z pewnością jest to temat, który 
często wywołuje dyskusje pomiędzy spe-
cjalistami z zakresu wody i ścieków.

Wiedza na temat jakości i ilości ście-
ków dopływających do oczyszczalni  
jest niezbędna do opracowania szcze- 
gółowych bilansów, wykorzystywanych 
na  etapie przygotowywania projektów 
technologicznych budowanej, moderni-
zowanej czy rozbudowywanej oczysz-
czalni ścieków.

Pomyłka w bilansie jakościowym 
i  ilościowym spowoduje niedoszacowa-
nie, będzie skutkowała kłopotami ze sta-
bilnością uzyskiwanych parametrów 
ścieków odprowadzanych do odbiornika. 
Przewymiarowanie niepotrzebnie pod-
niesie koszty inwestycji. Każdy z błędów 
przełoży się na konsekwencje ekono-
miczne i eksploatacyjne.

 Na lata

Oczyszczalnia jest obiektem, który 
wg reguł powinien być projektowany 

W zależności od pochodzenia wyróż-
nia się trzy podstawowe grupy ścieków. 
Ścieki bytowo-gospodarcze, powstające 
w trakcie zaspokajania podstawowych 
potrzeb higieniczno-sanitarnych i byto-
wych w gospodarstwach domowych, 
obiektach użyteczności publicznej czy  za-
kładach pracy. Drugim rodzajem są ście-
ki przemysłowe, generowane w trakcie 
procesów technologicznych w zakładach 
różnych grup przemysłowych oraz usłu-
gowych. Trzecim rodzajem są ścieki opa-
dowe, pozostające po opadach deszczu 
i  mające postać spływu powierzchniowe-
go, zbieranego i kierowanego do  sieci ka-
nalizacyjnej, przygotowanej specjalnie 
dla tego rodzaju ścieków lub systemów 
ogólnospławnych, w których ścieki opa-
dowe łączą się z pozostałymi wymienio-
nymi grupami ścieków lub jedną z nich. 
Połączenie i stworzenie mieszaniny ście-
ków pomiędzy tymi grupami powoduje 
powstanie ścieków, które nazywamy ko-
munalnymi.

Przedstawione definicje grup ście-
ków są bardzo ogólne z punktu widzenia 
inżynierskiego, który uwzględnia rów-
nież inne właściwości fizykochemiczne, 
np. rodzaje materii zawarte w ściekach, 
stany koloidalne, domieszki biologiczne, 
radiacje promieniotwórcze, wskaźniki 
zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki 
i inne czynniki szeroko omawiane w do-
stępnej literaturze. Wymienione definicje 

z  myślą o eksploatacji przez przynaj-
mniej 20-25 lat. W efekcie dużych zmian 
w zakresie technologii automatyki i ste-
rowania oraz podwyższania standardów 
jakościowych i zaostrzania norm dla  ście-
ków odprowadzanych do środowiska na-
turalnego, należy przyjąć, że niezbędne 
modernizacje trzeba będzie przeprowa-
dzać w okresie krótszym, ok. 10-letnim. 
Wynika to również ze stopnia zuży- 
cia urządzeń technologicznych, których 
większość pracuje nieprzerwanie przez 
cały rok (na przykład: mieszadła, pompy 
i układy napowietrzające w reaktorach). 
Wyłączenia następują na kilka godzin 
w  roku, kiedy wykonywane są przez ob-
sługę niezbędne przeglądy techniczne 
i  wymiany materiałów eksploatacyjnych. 
Dlatego tak ważne jest określenie właści-
wego bilansu ścieków, dobranie odpo-
wiednich kubatur urządzeń budowlanych 
oraz stosownej jakości urządzeń techno-
logicznych. W ten sposób optymalizuje 
się eksploatację oczyszczalni, a układ 
jest na tyle elastyczny, że cały czas gwa-
rantuje wysoką redukcję zanieczyszczeń, 
równoważąc zyski i koszty z ekonomicz-
nego punktu widzenia.

Do ustalenia ilości ścieków projek-
tanci wykorzystują zarówno akty praw-
ne, określające zużycie wody dla po-
szczególnych odbiorców, jak i wytyczne 
branżowe oraz prace badawcze pro- 
wadzone w tym zakresie. Podstawowym 
aktem prawnym jest Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 
2002 r. w sprawie określenia przecięt-
nych norm zużycia wody (DzU nr 8, poz. 
70). Przeciętne miesięczne normy w go-
spodarstwach domowych w zależności 
od  wyposażenia w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca zostały przedstawione 
w  tabeli 1.

Z wytycznymi dla innych grup od-
biorczych można się zapoznać w kolej-
nych załącznikach do wspomnianego 
rozporządzenia.

Niestety, średnia ilość zużywanej 
miesięcznie wody dla różnych grup od-
biorczych systematycznie spada. Obniżo-
ne zużycie powoduje zmniejszenie ilości 
produkowanych ścieków. Przyczyną 
są  zmiany społeczno-ekonomiczne i wy-
posażanie gospodarstw domowych w no-
woczesne urządzenia zużywające mniej  
wody (m.in. w toalety ze stopniowa- 
niem przepływu wody) oraz upadek wiel-
kich zakładów przemysłowych (z kolei 
te  funkcjonujące instalują rozwiąza- 
nia technologiczne zużywające znacznie 
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Tab. 1. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

Wyposażenie mieszkania w instalacje Przeciętne normy zużycia wody

dm3/mieszkańca 
x doba

m3/mieszkańca  
x miesiąc

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji),  
pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

30 0,9

Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50-60* 1,5-1,8*

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70*

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody  
(piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)

80-100* 2,4-3,0*

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania  
(z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

140-160* 4,2-5,4*

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyż-
sze dotyczą budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych. 
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mniej wody). Więcej wody dzisiaj wyko-
rzystuje się w przemyśle w systemie za-
mkniętym, podczyszczając i zawracając 
uzdatnioną wodę do procesów technolo-
gicznych. Na podstawie danych z „Rocz-
nika Statystycznego GUS”, można za-
uważyć, że średniomiesięczne zużycie 
wody w miastach w przeliczeniu 
na  mieszkańca, w 1990 r. wynosiło 5,7 m3 
na miesiąc, a w 2008 r. obniżyło się 
do  3  m3 miesięcznie. Na wsi zużycie wo-
dy w  2008 r. było jeszcze mniejsze i wy-
nosiło 2,09 m3 miesięcznie w przeliczeniu 
na  1 mieszkańca. Z własnych doświad-
czeń autora wynika, że małe systemy ka-
nalizacyjne, obsługujące ok. 200 miesz-
kańców, zakończone lokalnymi oczysz-
czalniami, przyjmują średnio ok. 6 – 11 
m3 na dobę, a więc zużycie na jednego 
mieszkańca (tab. 31) wynosi 30-55 litrów. 
Oczywiście należy wziąć pod uwagę 
strukturę zużycia wody na wsi i wodę 
bezpowrotnie zużytą. 

 Zapotrzebowanie na wodę

Dla mieszkalnictwa normy i wytycz-
ne różnicują wskaźniki zapotrzebowa- 
nia na wodę w zależności od perspekty-
wicznych założeń jego rozwoju w za- 
kresie struktury i standardu wyposaże-
nia mieszkań w urządzenia techniczno-
sanitarne. Określając zapotrzebowanie 
na  wodę w budownictwie wielorodzin-
nym, zwraca się uwagę na to, czy dosta-
wa ciepłej wody jest realizowana central-
nie z ciepłowni, a także czy w rejonach 
ograniczonego i rozproszonego budowni-
ctwa istnieje możliwość stosowania lo-
kalnych rozwiązań kanalizacyjnych i in-
dywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków. Ilości ścieków odprowadzanych 

z instytucji, zakładów pracy, obiektów 
usługowych czy przemysłu rozpatruje się 
indywidualnie, korzystając ze wskaźni-
ków szczegółowych. W analizie nie moż-
na również pomijać wód przypadkowych, 
infiltracyjnych i drenażowych. Trzeba też 
sprawdzić miejscowe warunki gruntowe 
i jakość funkcjonującej sieci kanalizacyj-
nej. Maksymalną dobową ilość ścieków 
można określić jako sumę iloczynów 
średniego dobowego zapotrzebowania 
na  poszczególne cele oraz odpowiednio 
dobranych współczynników nierówno-
mierności dobowej Nd max.

Przykładowo ilość ścieków bytowo-
gospodarczych doprowadzanych do pro-
jektowanej oczyszczalni można obliczyć 
ze wzoru:
Q = M.qj [m3/d]
gdzie:
Q – natężenie dopływu ścieków,
M – ilość mieszkańców,
qj – jednostkowy wskaźnik ilości ścieków 
od mieszkańca [m3/M d], równy jednost-
kowemu zużyciu wody.

Liczba mieszkańców określana jest 
z  reguły w planie zagospodarowania 
przestrzennego i spisach ludności. Obli-
czeniową ilość ścieków przemysłowych 
doprowadzanych do oczyszczalni miej-
skiej można ustalić na podstawie: decyzji 
administracyjnych (operatów wodno-
prawnych zakładów przemysłowych), 
w  których podany jest rodzaj oraz cha-
rakterystyczne ilości ścieków genero- 
wanych przez dany zakład przemysłowy, 
na  bazie wskaźników jednostkowych  
zużycia wody podawanych na jednost- 
kę produktu, opisywanych również dla 
danych gałęzi przemysłu w literatu- 
rze specjalistycznej, a także za pomocą 
ankiet.

Wskaźniki podawane są najczęściej 
w m3 ścieków na jednostkę masy danego 
produktu. W zestawieniach często przed-
stawiane są również wartości maksymal-
ne i minimalne.

W wielu miastach istnieją bardzo 
rozbudowane sieci kanalizacyjne, a ilość 
ścieków jest na ogół większa od objętości 
wody pobranej z wodociągu, głównie 
z  powodu przenikania do kanalizacji wo-
dy gruntowej, wód roztopowych i niele-
galnych podłączeń z innych instalacji 
niż  określone w umowach na dostarcza-
nie wody i odprowadzanie ścieków po-
między firmami wodociągowymi a ich 
klientami. Objętość wód infiltracyjnych 
jest uzależniona od głębokości posado-
wienia kanałów w stosunku do występu-
jącego poziomu wód gruntowych oraz 
szczelności sieci kanalizacyjnej i ilości 
niekontrolowanych przyłączeń. Oblicze-
nie ilości wód infiltracyjnych, przypadko-
wych i drenażowych uzależnione jest 
od  warunków lokalnych, które projektant 
oczyszczalni ścieków powinien dokładnie 
sprawdzić i  przeanalizować. W większo-
ści przedsiębiorstw dostępne są stosow-
ne dane i wiedza praktyczna eksploata-
torów, która ułatwia przygotowanie bi-
lansu lub wskaże miejsca, które należy 
na etapie przygotowania bilansów do-
kładniej sprawdzić. W starej, nieszczel-
nej kanalizacji infiltracja może wynosić 
35-15 m3/d na  1  km kanalizacji. W nowej 
kanalizacji rozdzielczej dopływ wód infil-
tracyjnych nie powinien przekraczać 
45  litrów/d na  1 km kanału i 1 mm śred-
nicy. To znaczy, że w przypadku nowego 
kanału o  średnicy 500 mm i długości 
1  km dopływ wód infiltracyjnych nie po-
winien przekraczać 22,5 m3/d na 1 km 
długości sieci.

k
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wą w  ilości ok. 10% dopływu nominal- 
nego.

Przepływy miarodajne dla oczysz-
czalni ścieków należy określać dla pogo-
dy bezdeszczowej, a najważniejszymi 
przepływami miarodajnymi są: przepływ 
średni dobowy, maksymalny dobowy oraz 
maksymalny godzinowy:
– średni dobowy – Qdsr [m

3/d],
– maksymalny dobowy – Qdmax [m

3/d],
– maksymalny godzinowy – Qhmax [m

3/d].
W uzasadnionych przypadkach 

ustala się również inne przepływy mia-
rodajne, np. dzienny, nocny, minimalny, 
tygodniowy itp. Przy projektowaniu 
oczyszczalni ścieków za miarodajne 
przyjmuje się różne wartości charakte-
rystyczne natężeń przepływu ścieków, 
w  zależności od założeń, rodzaju obli-
czeń oraz od specyfiki projektowanych 
obiektów.

 Miarodajne obliczenia

Wykonując obliczenia ogólne, doty-
czące np. niezbędnej stopy redukcji za-
nieczyszczeń w procesie technologicz-
nym, operatów ekonomicznych warian-
tów zastosowanej technologii, (np. kosz-
tów pompowania, napowietrzania, stabi-
lizacji osadów), zużycia niezbędnych 
środków chemicznych (koagulantów, flo-
kulantów i wapna), obciążenia osadu, ła-
dunku BZT5 i innych wskaźników zanie-
czyszczeń, za miarodajne uważa się do-

 Ścieki opadowe

W czasie deszczu objętość ście- 
ków miejskich odprowadzanych siecią 
do  oczyszczalni za pośrednictwem ka-
nalizacji ogólnospławnej albo pół- 
rozdzielczej zwiększa się o część ście-
ków opadowych. W wielu oczyszczal-
niach w  trakcie intensywnych deszczów 
nadmiar ścieków opadowych z kanaliza-
cji ogólnospławnej odprowadza się 
do  zbiorników retencyjnych (wyrównaw-
czych) lub  za  pośrednictwem przelewów 
burzowych i separatorów piasku i tłusz-
czy bezpośrednio do odbiornika. Ścieki 
deszczowe również mogą przedostawać 
się do kanalizacji sanitarnej rozdziel-
czej w  trakcie intensywnych opadów, 
gdy sieć deszczowa jest przeciążona 
(nie odbiera całej ilości ścieków) 
albo  zapchana z  uwagi na niewłaściwą 
konserwację, co  jest bardzo częstym 
problemem. Większość sieci kanalizacji 
deszczowej jest zarządzana przez gmi-
ny i  właścicieli dróg, a ich konserwacja 
nierzadko ogranicza się do prac inter-
wencyjnych. Ścieki deszczowe z dróg, 
placów i innych powierzchni prze- 
dostają się do kanalizacji sanitarnej 
na  przykład studniami czy  włazami ka-
nalizacyjnymi. Projektanci, gdy nie ma 
uzasadnionych przesłanek do przyję- 
cia w  bilansie ilościowym ścieków więk-
szej ilości wód infiltracyjnych i  przy- 
padkowych, przyjmują wartość dodatko-

pływ średni dobowy – Qdsr. Natomiast do-
pływ maksymalny godzinowy – Qhmax sto-
suje się do wymiarowania np. pompowni 
ścieków surowych, rurociągów i  kana-
łów, stacji dmuchaw, zbiorników retencyj-
nych uśredniających itd.

Łatwiej jest, gdy miarodajny skład 
ścieków do obliczeń projektant uzyska 
na podstawie wyników analiz próbek 
ścieków odprowadzanych z danej aglo-
meracji, miasta lub terenu, dla którego 
projektuje się oczyszczalnię, i wskutek 
analiz prowadzonych przez przedsiębior-
stwo wodociągowe. Więcej czasu potrze-
ba na przygotowanie bilansu w terenie, 
w  którym jednostki osadnicze nie są wy-
posażone w kanalizację i wiedza o struk-
turze jakościowej oraz ilościowej powsta-
jących ścieków jest bardzo ograniczona. 
Wtedy głównie wykorzystuje się plany 
zagospodarowania przestrzennego, spisy 
ludności w gminach, ankiety i wskaźniki 
określone w normach i wytycznych. Pod-
stawą są również doświadczenia pro- 
jektantów oraz eksploatatorów sieci ka-
nalizacyjnych i oczyszczalni z najbliż- 
szej okolicy, którzy najlepiej znają lokal-
ne realia. 

Wartości jednostkowe wskaźników 
zanieczyszczeń pochodzących od jedne-
go mieszkańca projektanci przyjmują 
wg  wytycznych określonych już wiele lat 
temu przez wielkiego znawcę technologii 
ścieków, dr. inż. Karla Imhoffa, oraz nor-
my ATV-DVWK-A 131 P w gramach 
na  mieszkańca na dobę, zgodnie z tabe- 
lą 2. Przedstawiono w niej również para-
metry ścieków, jakie przyjmuje się, wy- 
korzystując w oczyszczalni ścieków osad-
niki wstępne z uwzględnieniem róż- 
nych czasów zatrzymania w  nich ście-
ków. 

Faktyczne wartości jednostkowe 
wskaźników zanieczyszczeń dopływają-
cych w średnich i dużych oczyszczal-
niach ścieków w Polsce niewiele się róż-
nią – takie wahania obserwuje się jednak 
w małych systemach kanalizacyjnych, 
obsługujących poniżej 2000 mieszkań-
ców. W tabeli 3 pokazano zawartość po-
szczególnych wskaźników zanieczysz-
czeń w przeliczeniu na m3 ścieków dopły-
wających do małych oczyszczalni oraz 
strukturę zużycia wody i ilość odprowa-
dzanych ścieków na podstawie badań 
własnych autora1.

Najważniejsze dla procesu projekto-
wania i eksploatacji oczyszczalni ście-
ków są przepływy: średni dobowy i mak-
symalny oraz maksymalny godzinowy. 
Pomiędzy nimi można obliczyć charakte-
rystyczne współczynniki nierównomier-
ności dopływu ścieków:
– współczynnik maksymalnego dobowe-
go przepływu dotyczącego jednego roku:

k

Tab. 2. Wartości jednostkowych wskaźników zanieczyszczeń wg Imhoffa i normy ATV-DVWK-A 
131 P

Parametr Ścieki surowe
g/M/d

Ścieki po osadniku wstępnym przy czasie zatrzymania  
w osadniku

0,5 do 1 h 1,5 do 2 h

BZT5 60 45 40

ChZT 120 90 80

Zawiesina ogólna 70 35 25

Azot ogólny 11 10 10

Fosfor ogólny 1,8 1,6 1,6

Tab. 3. Rzeczywiste parametry wybranych systemów kanalizacyjnych (jakość ścieków surowych 
podano jako średnią na podstawie analiz wykonanych w latach 2001-2003)1

Kanalizacja Qdsr ilości 
zużywanej 

wody [m3/d]

Qdsr ilości 
ścieków 
[m3/d]

BZT5  
[g O2/m

3]
ChZT  

[g O2/m
3]

Nog.  
[g Nog./m3]

Pog.  
[g Pog./m3]

Zaw. og.  
[g/m3]

Binkowo – 180 mieszkańców 
(średnia z 22 analiz ścieków)

16,3 6-10 698,1 1 125,0 175,8 18,4 501,1

Bodzywniewo – 150 mieszkańców 
(średnia z 18 analiz ścieków)

11,6 11-16 312,2 476,8 104,5 8,4 280,5

Orkowo – 200 mieszkańców 
(średnia z 28 analiz ścieków)

11,3 6-11 903,9 1 166,9 184,4 20,4 730,4

Kaleje – 170 mieszkańców 
(średnia z 12 analiz ścieków)

10,31 8-9 805,9 1 162,0 204,8 25,8 341,6
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oczyszczanie ścieków

– współczynnik maksymalnego godzino-
wego dopływu:

Ze względu na losowy charakter 
spływu ścieków siecią kanalizacyjną 
i  specyfikę danej zlewni, do której do-
pływają zarówno ścieki bytowo-gospo-
darcze, jak i przemysłowe, oszacowanie 
współczynników nierównomierności jest 
bardzo trudne, zwłaszcza dla obiektów 
nowo projektowanych (z uwagi na brak 
danych, bo np. nie istnieje jeszcze sieć 
kanalizacyjna). Wiele przetargów zakła-
da budowę oczyszczalni dla danej grupy 

odbiorców równocześnie z budową no-
wej sieci kanalizacyjnej. Łatwiej jest 
oczywiście przygotować takie współ-
czynniki w  przypadku modernizowane-
go obiektu, kiedy eksploatator posiada 
systemy raportowania i pełną wiedzę 
o  specyfice danej sieci kanalizacyjnej. 
Oczywiście często mniej trudu sprawia 
sięgnięcie po  przyjęte wskaźniki nie-
równomierności w normach branżo-
wych, które stanowią pewne uogólnie- 
nie i uśrednienie wielkości charaktery-
stycznych.

Na podstawie tabeli 4 można stwier-
dzić, że nierównomierność w dopływie 

ścieków do oczyszczalni jest większa dla 
mniejszych miejscowości niż dla dużych. 
Oszacowanie maksymalnej ilości ścieków 
okazuje się trudne, dlatego zawsze ist-
nieje potrzeba uwzględnienia na etapie 
projektu stosownej racjonalnej rezerwy 
przepustowości urządzeń oczyszczalni 
i  możliwości jej odciążenia w sytuacjach 
ekstremalnych dopływów ścieków. Nale-
ży się również wziąć pod uwagę dopływ 
minimalny godzinowy, aby dobrane urzą-
dzenia były dostosowane także do mini-
malnego obciążenia hydraulicznego 
oczyszczalni. Nie można też zapominać 
o  tym, że w bilansie jakościowym i iloś-
ciowym powinny się znaleźć również od-
cieki powstające w samej oczyszczalni, 
które w skrajnych przypadkach mogą 
stanowić poważny ładunek zanieczysz-
czeń, skumulowany w małej ilości ście-
ków.
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REKLAMA

Tab. 4. Wartości współczynników nierównomierności dopływu ścieków2

Wielkość jednostki osadniczej 
(liczba mieszkańców )

Współczynniki nierównomierności

Nhmax Ndmax

<2 000 3,00 2,40

2 001-5 000 3,00 2,00

5 001-10 000 2,66 1,60

10 001-20 000 2,40 1,60

20 001-100 000 2,00 1,33

>100 000 1,50 1,33


