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Jak przewidzieć obciążenie gminnej 
oczyszczalni ścieków?

1. Dlaczego mierzymy Q i Ł na oczyszczalni 
ścieków?

2. Co i jak mierzyć na odpływie, dopływie, na 
samej oczyszczalni?

3. Korzyści z pomiarów na oczyszczalni 
ścieków dla zlewni



Znajomość obciążenia hydraulicznego 
(Q) i ładunku zanieczyszczeń (Ł) dla 
oczyszczalni ścieków to podstawa 
prawidłowego projektu, a potem 
eksploatacji.

Czy warto mierzyć?



Uwzględnienie wzrostu 
dopływającego ładunku 

zanieczyszczeń

Optymalizacja technologii 
i minimalizacja zużycia 

energii

Konieczna wymiana 
przestarzałych/

wyeksploatowanych 
urządzeń

Każdy przypadek wymaga poznania aktualnego Q i Ł

Czy warto mierzyć?

P  R  Z  Y  C  Z  Y  N  Y



Insp. Ochrony Środowiska ma prawo do 
nie uznania wyników pomiarów, 
jeśli przyrządy użyte do pomiarów 

nie mają dowodów prawnej kontroli 
metrologicznej

Pomiar obowiązkowy Q i t
odprowadzanych do środowiska ścieków, jeśli 

> 0,01 m3/s to: 864 m3/d

Wiele OŚ odprowadza ścieki 
kanałami otwartymi!

Przepływomierze dla kanałów otwartych 

nie są objęte nadzorem metrologicznym! A wymagania są!

O obciążeniu oczyszczalni ścieków od końca



dla OŚ z RLM < 2.000 → dokładność nie gorsza niż 15%

Wymagania dot. dokładności pomiaru Q na odpływie

Gdańsk, 4.10.2018

O obciążeniu oczyszczalni ścieków od końca

dla OŚ z RLM > 2.000 i < 15.000 → dokładność nie gorsza niż 10%
dla OŚ z RLM > 15000 → dokładność nie gorsza niż 5%



Bezpośrednie
objętościowe

Pośrednie
na podst. pomiaru H

na podst. pomiaru v

O obciążeniu oczyszczalni ścieków od końca

Pozostają ‚pozaustawowe’ pomiary porównawcze

Q=V∙t



Qd (przepływ dobowy) to podstawa do wymiarowania 
cz. biologicznej oczyszczalni ścieków

Co wynika z tych danych

O obciążeniu na oczyszczalni ścieków

Kto ma na stałe przepływomierz na dopływie

BRAK POMIARÓW

wg LM i wskaźników? 
Ale jakie: 80-180 
dm3/(M·d)?

wg zużycia wody? Ale 
może są jeszcze 
studnie?

wg czasu pracy pomp? 
Czy pompa trzyma 
wydajność?



Qhmax (max. przepływ godzinowy) to podstawa 
do wymiarowania cz. mechanicznej OŚ, pomp, 
kanalizacji

Jak obliczenia mają się do rzeczywistości

O obciążeniu na oczyszczalni 
ścieków

Pomiary dają szansę na oszacowanie 
wód przypadkowych i infiltracyjnych



Dane: Qd, zużycie wody
WYNIKI: Uinf, Uprzyp

(udziały wód opadowych i przypadkowych 
w objętości ścieków dopływających na OŚ)

O obciążeniu przed i na oczyszczalni ścieków

Opłata stała za wody opadowe jest 

x 100 mniejsza niż ścieki

METODA RUCHOMEGO 
MINIMUM



Gdańsk, 4.10.2018

Rzetelne pomiary w kanalizacji grawitacyjnej – możliwe…

…prawie wszędzie 

O obciążeniu przed i na oczyszczalni ścieków



Przy projekcie nowej 
oczyszczalni ścieków lub 
w przypadku braku 

pomiarów  →  ładunki 
jednostkowe [g/(M∙d)]

Gdańsk, 4.10.2018

Wskaźnik A131P
(p85%)

Krajowe
(Heidrich, 
Kozak)

IMUZ

BZT 60 95 45-50

ChZT 120 172 55-60

Pog 1,8 2,2 10-12

Nog 11 15,4 10-12

Zawiesina og 70 94 45-50

Najlepiej długoterminowo

Jednorazowe próbki wyrywkowe, a nawet 1 zlewana 
dobowa nie są miarodajne

Sposób i miejsce poboru, przechowywanie, transport 
próbek mają bardzo duży wpływ na wyniki 

JAK ZMIERZYĆ Ł?

O obciążeniu na oczyszczalni ścieków



Pierwszy krok do rozbudowy OŚ to

wdrożenie programu pomiarowego.

Gdańsk, 4.10.2018
Gdańsk, 4.10.2018

O obciążeniu na oczyszczalni ścieków

Dopływ do 

OŚ

Dopływ do 

cz.  Biolog.

komory 

osadu 

czynnego

odpływ z 

OŚ

przepływ pomiar ciągły

temperatura pomiar ciągły pomiar ciągły

pH pomiar ciągły

BZT5 1x miesiąc 1x miesiąc

ChZT (ew. 

TOC)NH4-N 1x tydzień codziennie codziennie

NH4-N 1x tydzień 1x tydzień

NO3-N 1x tydzień

Oog. Lub TKN 1x tydzień 1x tydzień 1x tydzień

Pog 1x tydzień 1x tydzień 1x tydzień

Zawiesina og. 1x tydzień 1x tydzień

pojemność 

kwasowa 1x tydzień

Miejsce poboru próbek

Parametr

DECYZJE DO PODJĘCIA

Miejsce, rodzaj i częstość pomiarów vs. koszty
miejsce: DOPŁYW, ODPŁYW, (BIOLOGIA)
parametry: Q, t,  ChZT, N, P,  poj. kwasowa, I

> 10 tys. RLM x 1 tydz.
> 10 tys. RLM x 2-4 tyg.

Własny mini-lab vs. zlecenie zewnętrzne
(fotometria)



PODSUMOWANIE

Wiedza o pomiarach na małych i średnich oczyszczalni 
ścieków nie jest tajemna, ale zbyt rzadko stosowana

Zbyt często podstawą projektowania są wyłącznie wskaźniki 
jednostkowe

Nawet krótkie, lecz dobrze zaplanowane pomiary, 
będą przydatne – wykluczą grube błędy

Rzetelna ocena i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków 
tylko na podstawie długoterminowych i systematycznych 
pomiarów (zadanie eksploatatora i w jego interesie)

Pomiary na oczyszczalni ścieków niezbędne dla 
eksploatatorów sieci!

Opłata stała za wody opadowe jest  x 100 mniejsza 
niż ścieki

MIERZYĆ WARTO!



„Czego nie mierzymy, 
tym nie możemy zarządzać!” 

Lord T. Kelvin
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