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PROBLEMY BUDOWY I ROZRUCHU
GRUNTOWO-ROĝLINNYCH OCZYSZCZALNI ĝCIEKÓW
BEZ NASADZENIA ROĝLINNOĝCI
NA PRZYKàADZIE OBIEKTU W SKORCZYCACH
____________
THE PROBLEMS OF CONSTRUCTION
AND COMMISSIONING OF CONSTRUCTED WETLAND
WASTEWATER TREATMENT PLANT WITHOUT
PLANTS ON THE EXAMPLE OF OBJECT
IN SKORCZYCE
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące budowy i rozruchu gruntowo-roĞlinnych oczyszczalni Ğcieków na przykáadzie obiektu, który powstaá w 2011
roku w miejscowoĞci Skorczyce (woj. lubelskie). Stwierdzono, Īe koszty budowy
tego typu oczyszczalni zwracają siĊ po okoáo 5 latach eksploatacji. Obliczono, Īe
koszty materiaáów stanowiáy 65% caákowitych kosztów inwestycyjnych poniesionych na instalacjĊ obiektu. Pozostaáą czĊĞü (okoáo 35%) stanowiáy koszty usáug,
związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem oczyszczalni oraz z nadzorem nad
jej budową i rozruchem. W pierwszych miesiącach pracy oczyszczalni stwierdzono ponad 95% efektywnoĞü eliminacji zanieczyszczeĔ organicznych (BZT5
i ChZT) oraz usuwania zawiesin ogólnych. Najkorzystniejsze warunki do usuwania zanieczyszczeĔ zaobserwowano w pierwszym záoĪu z pionowym przepáywem.
W okresie rozruchu oczyszczalni Ğrednia skutecznoĞü usuwania fosforu ogólnego
wynosiáa 84%, a azotu ogólnego nie przekraczaáa 42%, co moĪe wynikaü z niedostatecznego wytworzenia siĊ báony biologicznej i niekorzystnych warunków do
prawidáowego przebiegu procesów nitryfikacji i denitryfikacji.
Sáowa kluczowe: oczyszczalnie gruntowo-roĞlinne, systemy hybrydowe, Ğcieki,
budowa oczyszczalni
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Summary
The paper presents issues concerning the construction and commissioning
of a constructed wetland wastewater treatment plant on the example of an object,
which was established in 2011 in the village Skorczyce (Lublin province). It was
found that the costs of constructing this type of treatment plant pay for itself after
about 5 years of operation. Calculated that the cost of materials accounted for
65% of the total investment costs incurred for the installation of the object. The
remainder (about 35%) were the costs of services relating to the design and
implementation of treatment plant and supervision of its construction and
commissioning. In the first months of treatment plant operation was over 95%
efficiency of the elimination of organic pollutants (BOD5 and COD) and total
suspended solids removal. Optimum conditions for removal of pollutants were
observed in the first bed with vertical flow. During start-up treatment plant the
average total phosphorus removal efficiency was 84% and total nitrogen did not
exceed 42%, which may be due to inadequate formation of biological membranes
and unfavorable conditions for the normal processes of nitrification and
denitrification.
Key words: constructed wetlands, hybrid systems, sewage, construction of wastewater treatment plant

WSTĉP

W ostatnich latach w Polsce wzrasta zainteresowanie budową przydomowych oczyszczalni Ğcieków, gdyĪ ze wzglĊdu na rozproszoną zabudowĊ nie
wszystkie miejscowoĞci mogą byü podáączone do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni zbiorczej. W wiĊkszoĞci gospodarstw domowych nadal powszechnie stosuje siĊ jednak zbiorniki bezodpáywowe tzw. szamba, które czĊsto są nieszczelne, przez co stwarzają ogromne zagroĪenie dla Ğrodowiska [Sikorski 1998,
Siemieniec, Krzanowski 2000]. Istotny jest jednak fakt, Īe ich liczba stopniowo
spada. W 2009 r. w Polsce zarejestrowano 2433 tys. zbiorników bezodpáywowych, podczas gdy w 2010 r. – 2407 tys. [GUS 2011]. JednoczeĞnie w latach
tych odnotowano wzrost liczby przydomowych oczyszczalni Ğcieków,
z okoáo 62 tys. w 2009 r. do okoáo 92 tys. w 2010 r. [GUS 2011].
W Polsce zazwyczaj budowane są oczyszczalnie przydomowe oparte na
zastosowaniu komór z osadem czynnym, záóĪ biologicznych, drenaĪu rozsączającego oraz oczyszczalnie hydrofitowe [Krzanowski, WaáĊga 2007]. Wybór
odpowiedniego systemu oczyszczania zaleĪy nie tylko od decyzji inwestora oraz
od posiadanych Ğrodków finansowych, ale równieĪ od ograniczeĔ prawnych
i technicznych związanych z budową obiektu. Lokalizacja poszczególnych elementów oczyszczalni przydomowej powinna uwzglĊdniaü wymagania, okreĞlone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki
i ich usytuowanie”, a dotyczące m.in. odlegáoĞci od budynków mieszkalnych,
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studni, granic dziaáki i drzew itp. WaĪnym kryterium w doborze wáaĞciwego
rozwiązania technologicznego jest ponadto liczba mieszkaĔców, na podstawie
której okreĞla siĊ iloĞü Ğcieków dopáywających do oczyszczalni, moĪliwoĞü odprowadzenia Ğcieków oczyszczonych, a takĪe niezawodnoĞü dziaáania oraz prostota i áatwoĞü obsáugi [Mucha, Mikosz 2009].
W przydomowych oczyszczalniach Ğcieków pierwszym elementem powinien byü osadnik wstĊpny, którego zadaniem jest usuwanie najwiĊkszych zanieczyszczeĔ ze Ğcieków [PawĊska i in. 2011]. Jego brak lub niewáaĞciwa praca
moĪe byü przyczyną wadliwego dziaáania caáego sytemu oczyszczania.
W przypadku oczyszczalni hydrofitowych ogromny wpáyw na ich dziaáanie ma prawidáowo zaprojektowana jednostkowa powierzchnia záóĪ gruntoworoĞlinnych. W przypadku záóĪ z przepáywem poziomym (HF – horizontal flow),
dla drugiego stopnia oczyszczania, jednostkowa powierzchnia záóĪ powinna
wynosiü 4-10 m2 na 1 mieszkaĔca, a dla záóĪ z pionowym przepáywem (VF –
vertical flow) – 4-5 m2 na 1 mieszkaĔca [BáaĪejewski 1996; Cooper 1998]. Przy
projektowaniu oczyszczalni gruntowo-roĞlinnych naleĪy równieĪ wáaĞciwie
okreĞliü obciąĪenie hydrauliczne i obciąĪenie áadunkiem zanieczyszczeĔ oraz
dobraü odpowiedni rodzaj wypeánienia záoĪa. NajczĊĞciej w obiektach tego typu
zaleca siĊ stosowanie piasku lub drobnego Īwiru [ATV 1998].
Prawidáowe funkcjonowanie systemów gruntowo-roĞlinnych uzaleĪnione
jest równieĪ w znacznym stopniu od wáaĞciwie wykonanego montaĪu i rozruchu.
Procedury przetargowe (najniĪsza cena) powodują, Īe montaĪ oczyszczalni
przydomowych czĊsto zlecany jest firmom, które nie mają doĞwiadczenia
w wykonywaniu tego typu obiektów. BáĊdy w wykonawstwie, nieodpowiedni
nadzór i oszczĊdnoĞci finansowe (instalacja tzw. zamienników) mogą przyczyniaü siĊ do wadliwej konstrukcji oczyszczalni, a w konsekwencji do nieprawidáowego funkcjonowania.
Celem tej pracy jest przedstawienie problemów związanych z budową
i rozruchem hybrydowych, gruntowo-roĞlinnych oczyszczalni Ğcieków na przykáadzie obiektu, który powstaá we wrzeĞniu 2011 r. w miejscowoĞci Skorczyce
na terenie gminy UrzĊdów (powiat kraĞnicki, woj. lubelskie).
MATERIAàY I METODYKA BADAē

Charakterystyka obiektu badawczego
OczyszczalniĊ zaprojektowano i wybudowano przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, dotychczas wyposaĪonym w instalacjĊ kanalizacji zakoĔczonej zbiornikiem bezodpáywowym w postaci szamba, z którego Ğcieki wywoĪono do oczyszczalni miejskiej w KraĞniku. Takie rozwiązanie byáo jednak
bardzo uciąĪliwe i stanowiáo duĪe obciąĪenie finansowe dla mieszkaĔców.
Roczny koszt wywozu 912 m3 Ğcieków od 25 RLM (1 RLM = 0,1 m3·d-1
Ğcieków), przy jednostkowej cenie w wysokoĞci 14,2 zá/1m3, okreĞlano na po99
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ziomie okoáo 12 900 zá. W związku z tak wysokim kosztem eksploatacji szamba
zdecydowano o wybudowaniu przydomowej oczyszczalni Ğcieków. Początkowo
inwestor (gmina UrzĊdów) planowaá instalacjĊ oczyszczalni mechanicznobiologicznej z osadem czynnym [ZieliĔski 2009], jednak ostatecznie zdecydowano siĊ na budowĊ hybrydowej, gruntowo-roĞlinnej oczyszczalni z pionowym
i poziomym przepáywem (typu VF-HF) o Ğredniej przepustowoĞci 2,5 m3⋅d-1
[JóĨwiakowski i in. 2011]. Obiekt przeznaczony jest wyáącznie do oczyszczania
Ğcieków bytowych, odprowadzanych z domu wielorodzinnego (25 osób) i skáada
siĊ z trzykomorowego osadnika gnilnego z przepompownią o áącznej pojemnoĞci 8,64 m3 oraz z dwóch záóĪ gruntowo-roĞlinnych: I – o powierzchni 96 m2
i gáĊbokoĞci 0,8 m oraz II – o powierzchni 80 m2 i gáĊbokoĞci 1,2 m (rys. 1, 2).
Powierzchnia jednostkowa záóĪ wynosi 7 m2/MR. Do wypeánienia záóĪ zastosowano táuczeĔ (d = 30-60 mm) i piasek gruby (d = 1,0-2,0 mm), a do ich izolacji
geomembranĊ hydroizolacyjną PEHD o gruboĞci 1 mm (fot. 1) [JóĨwiakowski
i in. 2011].
Początkowo planowano obsadzenie záóĪ trzciną pospolitą (Phragmites australis) i wierzbą wiciową (Salix viminalis L.) [JóĨwiakowski i in. 2011], jednak
ostatecznie zastosowano roĞliny energetyczne, które dotychczas w obiektach
tego typu zazwyczaj nie byáy wykorzystywane. Pierwsze ze záóĪ (typu VF)
obsadzono miskantem olbrzymim (Miskanthus giganteus), a drugie (typu HF) –
topinamburem (sáonecznikiem bulwiastym - Helianthus tuberosus L.). Ze
wzglĊdu na póĨne zakoĔczenie prac budowlanych (we wrzeĞniu 2011 r.) nasadzenia roĞlin wykonano w marcu 2012 r. Zakáada siĊ, Īe przeprowadzenie kilkuletnich badaĔ nad funkcjonowaniem oczyszczalni w Skorczycach pozwoli
okreĞliü przydatnoĞü miskanta olbrzymiego i topinamburu do szerszego stosowania w systemach gruntowo-roĞlinnych. W kolejnych latach eksploatacji
obiektu planuje siĊ usuwanie roĞlin ze záóĪ pod koniec zimy – w lutym lub
w marcu.
Na etapie rozruchu oczyszczalni Ğcieki na pierwsze záoĪe byáy doprowadzane okresowo w iloĞci okoáo 0,64 m3, z czĊstotliwoĞcią 2 razy na dobĊ.
W związku z tym obciąĪenie hydrauliczne záoĪa I wynosiáo 13 dm3⋅m-2⋅d-1
(13 mm⋅m-2⋅d-1), zatem byáo dwukrotnie mniejsze niĪ zaáoĪono w projekcie
[JóĨwiakowski i in. 2011].
Odbiornikiem Ğcieków oczyszczonych, odprowadzanych z obiektu
w Skorczycach jest rzeka UrzĊdówka w kilometrze 12+662 [ZieliĔski 2009].
METODYKA BADAē

Na etapie rozruchu oczyszczalni, w paĨdzierniku i w grudniu 2011 r. oraz
w lutym 2012 r. wykonano badania skáadu fizykochemicznego Ğcieków:
1) z osadnika wstĊpnego – Ğcieki surowe,
2) z przepompowni – Ğcieki mechanicznie oczyszczone,
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3) ze studzienki po I záoĪu typu VF – Ğcieki biologicznie oczyszczone ,
4) ze studzienki po II záoĪu typu HF – Ğcieki biologicznie oczyszczone.
W próbach Ğcieków oznaczano zawartoĞü zawiesin ogólnych oraz okreĞlano BZT5, ChZTCr, stĊĪenie azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Analizy wykonywano wedáug powszechnie stosowanych metod [Hermanowicz i in. 1999].
W oparciu o uzyskane wyniki badaĔ okreĞlono wartoĞü minimalną, maksymalną i Ğrednią oraz odchylenie standardowe. Na podstawie Ğrednich wartoĞci
analizowanych wskaĨników i skáadników zanieczyszczeĔ w Ğciekach dopáywających (Cd) i odpáywających (Co) z poszczególnych etapów oczyszczania okreĞlano skutecznoĞü usuwania zanieczyszczeĔ w kaĪdym etapie oraz w caáej
oczyszczalni stosując nastĊpujący wzór:
ƾ = 100 · [1- Co / Cd] [%]

(1)

Z powodu braku moĪliwoĞci okreĞlenia wielkoĞci odpáywu z poszczególnych záóĪ, przy obliczaniu efektów usuwania zanieczyszczeĔ, nie brano pod
uwagĊ iloĞci dopáywających i odpáywających Ğcieków. Skáad Ğcieków oczyszczonych w początkowej fazie eksploatacji obiektu porównano z wymaganiami
okreĞlonymi w Rozporządzeniu Mĝ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. nr 137, poz.
984), w sprawie warunków, jakie naleĪy speániü przy wprowadzaniu Ğcieków do
wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego.
PRZEBIEG BUDOWY I KOSZTY INSTALACJI OCZYSZCZALNI

Prace nad budową oczyszczalni rozpoczĊto pod koniec czerwca, a zakoĔczono na początku wrzeĞnia 2011 r. Do wydáuĪenia prac budowlanych przyczyniáy siĊ przede wszystkim czĊste i obfite opady atmosferyczne w lipcu 2011
roku.
Obiekty oczyszczalni wykonano w nastĊpującej kolejnoĞci (fot. 1):
– montaĪ osadnika gnilnego z przepompownią i podáączeniem energii
elektrycznej,
– wykonanie kanaáu Ğcieków odprowadzanych z osadnika wstĊpnego
do I záoĪa,
– wykonanie wykopów na záoĪa gruntowe i wypeánienie záóĪ wraz z instalacją drenaĪu doprowadzającego i zbierającego,
– montaĪ studzienek zbiorczo-rozdzielczych,
– wykonanie wewnĊtrznych instalacji i poáączeĔ miĊdzyobiektowych,
– wykonanie systemu kanalizacyjnego odprowadzającego Ğcieki oczyszczone do rzeki UrzĊdówki.
Pod koniec marca 2012 r. wykonano nasadzenia roĞlin. Pierwsze záoĪe
(typu VF) obsadzono miskantem olbrzymim (Miskanthus giganteus), a drugie
(typu HF) – topinamburem (sáonecznikiem bulwiastym - Helianthus tuberosus L.).
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Na podstawie informacji uzyskanych z od inwestora [Gmina UrzĊdów
2011] w tabeli 1 zestawiono koszty budowy oczyszczalni w Skorczycach.
W oparciu o poniĪsze dane moĪna stwierdziü, Īe najwiĊksze Ğrodki finansowe
przeznaczono na wykonanie záóĪ gruntowo-roĞlinnych.
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Tabela 1. Koszty budowy oczyszczalni Ğcieków w Skorczycach
Table 1. Costs of construction of wastewater treatment plant in Skorczyce
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Materiaáy i usáugi
Folia FolGam H hydroizolacyjna o gruboĞci 1mm
(12x16m, 12x14m)
Osadnik gnilny trzykomorowy z przepompownią
KrĊgi betonowe
Pokrywy betonowe
Rury betonowe
Sznur uszczelniający
Piasek drobny – frakcja 0-1 mm
Piasek uszlachetniany – frakcja 1-2 mm
TáuczeĔ segregowany o frakcji 20-40mm
Pompa zatapialna typu WQ
Fizelina TYPAR SF 37 125g/m² 8kN/m
Rury PVC
Kolanka, trójniki, kominki PVC
Materiaáy elektryczne
Wykonanie podmurówki pod osadnik
DĨwig do instalacji osadnika gnilnego
Robocizna + sprzĊt
Obsáuga geodezyjna
Opáata – Zakáad Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Koszty wykonania projektu oraz nadzoru nad budową i
rozruchem obiektu
Razem zá (brutto)

Koszt
caákowity

IloĞü

Jednostki

360

m2

5331,31

1
6
6
5
20
120
120
42
1
23
164
14
-

szt.
szt.
szt.
szt.
mb
Mg
Mg
Mg
szt.
m2
mb
szt.
-

6765,00
2214,00
502,58
456,08
369,00
5461,20
6346,80
2939,97
359,00
99,02
4241,04
207,00
590,40
3198,00
479,70
12300,00
1230,00
101,26

-

-

6765,00
59956,36

Koszty geomembrany oraz kruszyw naturalnych, wykorzystanych do
uszczelnienia i wypeánienia záóĪ stanowiáy ponad 35% kosztów caáej inwestycji
i ponad poáowĊ kosztów, poniesionych na materiaáy. Znaczną czĊĞü wydatków
(blisko 30% kosztów wszystkich materiaáów) przypadáa na zakup
3-komorowego osadnika gnilnego z przepompownią oraz przygotowanie podmurówki w miejscu jego posadowienia. Koszty wszystkich materiaáów wykorzystanych do wykonania poszczególnych elementów oczyszczali, w tym równieĪ studzienek rewizyjnych i poáączeĔ miĊdzyobiektowych oraz systemu
kanalizacyjnego odprowadzającego Ğcieki oczyszczone do rzeki UrzĊdówki
stanowiáy okoáo 65% caákowitych wydatków inwestycyjnych. Pozostaáa czĊĞü
(okoáo 35%) to koszty usáug, związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem
oczyszczalni, nadzorem nad jej budową i rozruchem. DziĊki temu, Īe do procesu budowy obiektu w Skorczycach zostaá zaangaĪowany Zakáad Gospodarki
Komunalnej z UrzĊdowa, koszty „robocizny” wynosiáy tylko 20% caáej inwestycji. Informacje z literatury [Helman 1997] wskazują, Īe koszty wykonania
obiektów hydrofitowych stanowią zazwyczaj okoáo 35-40% caákowitych kosztów inwestycyjnych.
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Biorąc pod uwagĊ caákowity koszt budowy obiektu w Skorczycach (60
tys. zá) oraz roczne koszty wywozu Ğcieków (12,9 tys. zá) moĪna stwierdziü, Īe
inwestycja ta zwróci po okoáo 5 latach eksploatacji. Szacuje siĊ, Īe roczny koszt
eksploatacji oczyszczani (wywóz osadów z osadnika 1 raz w roku + koszt zuĪycia energii na pracĊ pompy) nie powinien przekroczyü 200 zá. Przy zaáoĪeniu, Īe
z oczyszczalni bĊdzie korzystaáo 25 osób moĪna stwierdziü, Īe roczny koszt
eksploatacji obiektu w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca wyniesie 8 zá.
WSTĉPNE WYNIKI BADAē
FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI W OKRESIE ROZRUCHU

WstĊpne wyniki badaĔ wskazują na dosyü wysoką efektywnoĞü funkcjonowania oczyszczalni w Skorczycach podczas pierwszych kilku miesiĊcy jej
eksploatacji (rys. 3).
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Rysunek 3. ĝrednia skutecznoĞü usuwania zanieczyszczeĔ
w okresie rozruchu oczyszczalni w Skorczycach
Figure 3. Efficiency of pollution removal in start-up period of wastewater treatment plant
in Skorczyce

W analizowanym okresie odnotowano duĪe wahania skáadu Ğcieków surowych, pobieranych z pierwszej komory osadnika gnilnego (tab. 2). ĝrednie stĊĪenie zawiesiny ogólnej wyniosáo 235 mg·dm-3, BZT5 – 593 mg·dm-3, zaĞ ChZT
– 1160 mg·dm-3. ĝcieki surowe charakteryzowaáy siĊ bardzo wysoką zawartoĞcią
azotu ogólnego – Ğrednio 168 mg·dm-3 oraz znacznie mniejszą fosforu ogólnego
– Ğrednio 20,8 mg·dm-3.
Porównując skáad Ğcieków pobieranych z komory przepompowni ze Ğciekami surowymi moĪna stwierdziü niewielką efektywnoĞü usuwania zanieczyszczeĔ w osadniku gnilnym. WielkoĞü BZT5 obniĪaáa siĊ Ğrednio o 23%, ChZT
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o 11%, a zawiesiny ogólne usuwane byáy w okoáo 11% (tab. 2, rys. 3). RównieĪ
efekty eliminacji azotu ogólnego i fosforu ogólnego byáy niewielkie , wynosiáy
odpowiednio okoáo 11 i 2%. Wyniki badaĔ potwierdzają tezĊ, Īe w okresie rozruchu osadnika gnilnego efektywnoĞü mechanicznego oczyszczania Ğcieków jest
znacznie mniejsza niĪ ta, którą notuje siĊ zazwyczaj w fazie wáaĞciwej pracy
osadników gnilnych [PawĊska i in. 2011].
Tabela 2. Skáad Ğcieków oczyszczanych w oczyszczalni w Skorczycach
Table 2. Composition of treated sewage in wastewater treatment plant in Skorczyce
Parametry
Parameters
Zawiesiny ogólne; Total
suspended solids [mg⋅dm-3]
BZT5; BOD5
[mg O2⋅dm-3]
ChZT; CODCr
[mg O2⋅dm-3]
Azot ogólny; Total
nitrogen [mg⋅dm-3]
Fosfor ogólny; Total
phosphorus [mg⋅dm-3]
Parametry
Parameters

ĝcieki surowe (1)
Raw sewage
min max
x

σ

ĝcieki po osadniku (2)
Sewage after septic tank
min
max
σ
x

136

375

235

125

109

361

210

133

500

722

593

115

411

478

451

35

990

1250

1160

147

910

1140

1030

115

154

190

168

19,3

144

162

155

9,9

15,3

25,0

20,8

5,0

17,4

22,4

20,3

2,6

ĝcieki po záoĪu I (3)
Sewage after bed I (VF)
min max
σ
x

ĝcieki po záoĪu II (4)
Sewage after bed II (HF)
min
max
σ
x

Zawiesiny ogólne; Total
15,4
42
14,0
6,7
11,8
31,1
suspended solids [mg⋅dm-3]
BZT5; BOD5
5,9
58
27,6
2,7
36,9
26,8
[mg O2⋅dm-3]
ChZT; CODCr
32
57
12,5
12
19
44,7
[mg O2⋅dm-3]
Azot ogólny; Total
91
122
15,9
85
104
104
nitrogen [mg⋅dm-3]
Fosfor ogólny; Total
9,2
11,8
1,4
1,3
7,4
10,3
phosphorus [mg⋅dm-3]
min. – wartoĞü minimalna, max – wartoĞü maksymalna, x – wartoĞü Ğrednia,
σ - odchylenie standardowe, 1, 2, 3, 4 – punkty poboru prób; sampling points

9,3

2,6

14,7

19,2

15,7

3,5

97,7

11,0

3,4

3,5

Uruchomienie oczyszczalni pod koniec okresu wegetacyjnego wykluczyáo
moĪliwoĞü nasadzenia roĞlin jesienią 2011 r. W związku z tym, w okresie badaĔ
záoĪa byáy pozbawione roĞlinnoĞci. Mimo to stwierdzono wyraĨne zmniejszenie
zawartoĞci zanieczyszczeĔ organicznych (BZT5 i ChZT) oraz zawiesin ogólnych
juĪ na etapie pierwszego záoĪa z przepáywem pionowym. WielkoĞü BZT5 w
Ğciekach obniĪyáa siĊ o ponad 94%, a ChZT o 96%, natomiast zawiesiny ogólne
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usuwane byáy w 85%. Znacznie mniejszą skutecznoĞü odnotowano natomiast w
przypadku eliminacji azotu i fosforu ogólnego – odpowiednio 50 i 33%.
Drugie záoĪe z poziomym przepáywem Ğcieków równieĪ obniĪaáo wielkoĞci analizowanych wskaĨników zanieczyszczeĔ. Stwierdzono w nim Ğredni spadek wielkoĞci BZT5 o 45%, ChZT – 65%, a zawiesiny ogólne eliminowane byáy
w 70%. Drugie záoĪe typu HF nie zapewniaáo skutecznej eliminacji azotu ogólnego, która Ğrednio w okresie rozruchu obiektu wynosiáa okoáo 6%. W záoĪu
tym stwierdzono natomiast dosyü wysoką skutecznoĞü usuwania fosforu ogólnego – Ğrednio 67%.
Prezentowane wyniki badaĔ wskazują na wysoką efektywnoĞü gruntoworoĞlinnej oczyszczalni Ğcieków w Skorczycach juĪ w okresie jej rozruchu.
W pierwszych miesiącach pracy odnotowano Ğrednie efekty obniĪania BZT5
i ChZTCr na poziomie odpowiednio 97,5 i 98,6%, a zawiesiny ogólne usuwane
byáy w 96,1%. DziĊki temu wielkoĞci wskaĨników zanieczyszczeĔ w Ğciekach
odprowadzanych z oczyszczalni (tab. 1) są kilkakrotnie niĪsze od wartoĞci wymaganych w Rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z 24 lipca 2006 r. Otrzymane wyniki potwierdzają tezĊ innych autorów [Jucherski, Walczowski 2002,
Obarska-Pempkowiak 2002, Obarska-Pempkowiak i in. 2003; Obarska-Pempkowiak, Gajewska 2004] o duĪej skutecznoĞci systemów hydrofitowych w zakresie
usuwania zawiesiny ogólnej i zanieczyszczeĔ organicznych.
Odnotowano dosyü wysokie efekty usuwania fosforu ogólnego – Ğrednio
83,8%, co moĪna táumaczyü intensywną sorpcją fosforu przez fazĊ staáą wypeánienia w początkowej fazie eksploatacji obiektu. Z badaĔ Ciupy [1996] wynika,
Īe skutecznoĞü usuwania fosforu w początkowym okresie funkcjonowania systemów gruntowo-roĞlinnych jest bardzo wysoka, a nastĊpnie po pewnym czasie
siĊ zmniejsza ze wzglĊdu na utratĊ zdolnoĞci sorpcyjnych przez materiaá filtracyjny.
W okresie badaĔ stwierdzono niewielką skutecznoĞü usuwania azotu ogólnego – Ğrednio 41,9%, co moĪe wskazywaü na niedostateczne wytworzenie siĊ
báony biologicznej w záoĪach w okresie rozruchu obiektu [Krzanowski i in.
2005]. Prawdopodobnie wyĪszą skutecznoĞü eliminacji związków biogennych
bĊdzie moĪna uzyskaü podczas wáaĞciwej pracy oczyszczalni, gdy na záoĪach
rozwinie siĊ roĞlinnoĞü.
NaleĪy zaznaczyü, Īe spoĞród wszystkich elementów skáadowych oczyszczalni najwiĊkszą skutecznoĞcią usuwania zanieczyszczeĔ organicznych i zawiesin ogólnych charakteryzowaáo siĊ záoĪe z pionowym przepáywem Ğcieków.
Potwierdza to tezĊ prezentowaną w literaturze, Īe záoĪa typu VF zapewniają
korzystniejsze warunki do wydajnej mineralizacji substancji organicznej [BáaĪejewski 2003, Cooper 1998, Jucherski, Walczkowski 2002, Obarska-Pempkowiak 2002, Obarska-Pempkowiak i in. 2003, Obarska-Pempkowiak, Gajewska
2004].
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WNIOSKI

1. Oczyszczalnie gruntowo-roĞlinne stanowią korzystną alternatywĊ
w stosunku do sposobu zagospodarowania Ğcieków przy wykorzystaniu zbiornika bezodpáywowego (szamba). Koszty budowy tego typu obiektów zwracają siĊ
po okoáo 5 latach eksploatacji.
2. Koszty zakupu materiaáów stanowiáy 65% caákowitych kosztów inwestycyjnych poniesionych na instalacjĊ hybrydowej oczyszczalni gruntoworoĞlinnej. Pozostaáą czĊĞü (okoáo 35%) stanowiáy koszty usáug, związanych
z zaprojektowaniem i wykonaniem oczyszczalni oraz z nadzorem nad jej budową i rozruchem.
3. W okresie rozruchu badana oczyszczalnia osiągaáa wysoką (ponad
95%) efektywnoĞü eliminacji zanieczyszczeĔ organicznych (BZT5 i ChZT) oraz
usuwania zawiesin ogólnych. ZáoĪe z pionowym przepáywem Ğcieków zapewniaáo znacznie korzystniejsze warunki do mineralizacji i usuwania zanieczyszczeĔ organicznych niĪ záoĪe z przepáywem poziomym.
4. W pierwszych miesiącach pracy oczyszczalni Ğrednia skutecznoĞü usuwania azotu ogólnego nie przekraczaáa 42%, co moĪe wynikaü z niedostatecznego wytworzenia siĊ báony biologicznej i niekorzystnych warunków do prawidáowego przebiegu procesów nitryfikacji i denitryfikacji.
5. ZdolnoĞci sorpcyjne materiaáu zastosowanego do wypeánienia záóĪ
gruntowo-roĞlinnych umoĪliwiaáy usuwanie fosforu ogólnego ze Ğcieków na
poziomie okoáo 84%.
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