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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowi umowa o dzieło oraz aneks do umowy zawartej w dniu
29.04.2015 pomiędzy Gminą Wolbrom oraz autorami opracowania, której przedmiotem jest
wykonanie „Koncepcji gospodarki ściekowej w gminie Wolbrom wraz z wariantowymi
rozwiązaniami technologicznymi oczyszczalni ścieków na terenie gminy”.

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
KONCEPCJI
1.

Kolektor główny „Centary”, Projekt techniczny jednostadiowy, Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego Katowice, 1987r,

2.

Program kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wolbrom, Biuro ProjektowoUsługowe ECO-WOD-KAN Krzeszowice, 1993r,

3.

Oczyszczalnia ścieków Jeżówka, projekt budowlany, technologia sanitarna, Biuro
Projektowo-Usługowe ECO-WOD-KAN Krzeszowice, 1995 r,

4.

Program oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Wolbrom na lata 2003-2015,
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, autorzy: Łaksa J., Poseł J., rok 2004

5.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbrom, PAN, Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energią w Krakowie, 2004 r

6.

Koncepcja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu, Ekosystem Kraków, wrzesień 2007r,

7.

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, ECOCOMP
Warszawa, lipiec 2010 r,

8.

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu - uzupełnienie,
ECOCOMP Warszawa, sierpień 2010 r,

9.

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu

–

tom

T,

branża

technologiczna,

kosztorys

inwestorski,

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Piła, wrzesień 2011r,
10. Operat wodnoprawny na wprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu do wód rzek Centara i Pokrzywianka, Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. ul. Okrzei 18, 64-920 Piła, autor Matysiak W.,
październik 2011r,
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11. Projekt wykonawczy pierwszego etapu budowlany przebudowy i rozbudowy
(modernizacji) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, branża technologiczna,
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Piła, lipiec 2014r,
12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Wolbrom, opracowane przez firmę SoftGIS s.c., Wrocław, 2014 r
13. Rozporządzenie nr 30/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom,
14. Uchwała Nr LIII/836/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 r
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom
15.

Rozporządzenie Ministra Środowiska Warszawa z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego, Dz.U. 2014, poz. 1800.

http://www.zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl/powiat-13-powiat_olkuski.html
https://www.google.pl/search?q=park+krajobrazowy+orlich+gniazd+mapa
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY WOLBROM
3.1 Położenie geograficzne
Gmina Wolbrom położona jest w północno –wschodniej części powiatu olkuskiego (rys.3.1.).
Gmina zajmuje powierzchnię 151 km2 (w tym miasto 9,7 km2) i obejmuje swoim zasięgiem
miasto Wolbrom oraz 26 wsi: Bożą Wolę, Budzyń, Brzozówkę, Chełm, Chrząstowice,
Domaniewice, Dłużec, Gołaczewy, Jeżówkę, Kaliś, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Lgotę Wielką,
Lgotę Wolbromską, Łobzów, Miechówkę, Podlesice II, Porębę Dzierżną, Porębę Górną,
Strzegową, Sulisławice, Wierzchowisko, Zabagnie, Zarzecze, Załęże i Zasępiec.

Rys.3.1. Położenie gminy Wolbrom w powiecie olkuskim
http://www.zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl/powiat-13-powiat_olkuski.html

Terytorium miasta i gminy Wolbrom jest położone na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej, w najwęższym jej odcinku zwanym Bramą Wolbromską. Jest to obniżenie
o przebiegu wschód - zachód rozgraniczające Wyżynę Olkuską i Wyżynę Częstochowską.
Gmina Wolbrom leży w odległości 70 km od Katowic, 40 km od Krakowa i 100 km od Kielc
[6].
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3.2 Ochrona przyrody i krajobrazu
Obszar gminy Wolbrom został częściowo włączony do Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych, a w szczególności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (rys.3.2). Park
Krajobrazowy Orlich Gniazd obejmuje północno-zachodnie tereny gminy Wolbrom,
należące do miejscowości Strzegowa, Kąpiołki i Załęże oraz południowe tereny gminy
położone w pobliżu miejscowości Chrząstowice. Na obszarze tego Parku znajduje się szereg
pomników przyrody.

Wolbrom

Rys. 3.2. Zarys obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
Źródło: https://www.google.pl/search?q=park+krajobrazowy+orlich+gniazd+mapa

Ponadto, znaczna część terenu gminy Wolbrom (powyżej 50%) objęta jest Obszarem
Chronionego Krajobrazu Jurajskich Parków Krajobrazowych, stanowiącym otulinę Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd. Są to tereny gminy położone na zachód od drogi 794
oraz na zachód od drogi Wolbrom–Poręba–Dzierżna, z wyłączeniem miasta Wolbrom.

3.3 Warunki wodne
Wody powierzchniowe
Główne rzeki przepływające przez tereny gminy to Biała Przemsza i Szreniawa. Gmina
stanowi źródliskowy obszar rzeki Biała Przemsza, która po połączeniu z Czarną Przemszą
uchodzi do Wisły pod Oświęcimiem. Biała Przemsza bierze swój początek z torfowiska w
7

Wolbromiu. Górny odcinek tej rzeki nosi nazwę Pokrzywianki. Z tych samych torfowisk
bierze swój początek płynąca na wschód rzeka Szreniawa, która wpada do Wisły w pobliżu
Koszyc. Białą Przemszę zasila również Centara, wypływająca spod Łobzowa i łącząca się z
Zalewem Wolbromskim. Innym dopływem Białej Przemszy jest Sączenica (zwana także
Tarnówką), której źródła znajdują się w Domaniewicach u wylotu Doliny Wodącej [6]. Biała
Przemszę zasilają także takie potoki jak Dzdzenica, Czyściec i Czarny Las. Północnowschodnia część gminy znajduje się w zlewni rzeki Pilicy, której dopływami są: Udorka i
Jeżówka.
Oprócz scharakteryzowanych powyżej wód płynących do zasobów wód powierzchniowych
stojących zaliczyć należy Zalew Wolbromski o powierzchni około 20 ha , zbiornik Nerka o
powierzchni około 1,5 ha oraz stawy w Domaniewicach, spieniające funkcje rekreacyjne.
Należy tu także wymienić mniejsze stawy w Zabagniu, w Kalisiu oraz stawy pstrągowe w
Wierzchowisku i stawy rybne w Porębie Dzierżnej [12].

Wody podziemne - GZWP
Wolbrom położony jest na starych skałach osadowych: przeważnie mezozoicznych,
uszczelnionych oraz skrasowiałych skałach węglanowych, głównie wapiennych. Są one
wodonośne i zapewniają znaczną retencje wodną temu obszarowi. Skały podłoża są w
znacznej części przykryte czwartorzędowymi przepuszczalnymi piaskami lub lessami [6].
Zasobność wód podziemnych wynika z faktu, iż obszar gminy Wolbrom objęty jest zasięgiem
trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP):
 GZWP 409 – Niecka Miechowska SE
 GZWP 408 – Niecka Miechowska NW
 GZWP 326 – Częstochowa E
Zbiorniki GZWP 408 i GZWP 409 są zbiornikami o charakterze szczelinowym, położone w
górnej części wodonośnego piętra kredowego. Są to zbiorniki zbudowane z margli i
wapieni. Granicę między zbiornikami stanowi dział wód podziemnych między zlewniami
podziemnymi dwóch rzek: Nidy i Pilicy. Należy przy tym odnotować, że dział wód
podziemnych nie pokrywa się z działem zlewni powierzchniowych Nidzicy i Pilicy. W
zbiorniku GZWP 408 wody zalegają na głębokości 20-130m, zaś w zbiorniku GZWP 409 na
głębokości

50-100

zanieczyszczeń

z

m.

Zbiorniki

nie

posiadają

warstwy izolującej

od

dopływu

powierzchni, stąd są bardzo podatne na bezpośrednie zanieczyszczenia

antropogeniczne

8

Zbiornik GZWP 326 to bardzo rozległy i zasobny zbiornik jurajski, wód szczelinowokrasowych i szczelinowo-krasowo-porowych. Zbudowany jest ze skrasowiałych i spękanych
wapieni skalistych, pyłowych, a miejscami marglistych górnej jury. Zasilanie poziomu
wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację opadów. Wody tego zbiornika zalęgają na
głębokości średnio 160 m. Zbiornik nie jest izolowany od powierzchni [5].

3.4

Demografia

Prognozy demograficzne dla gminy Wolbrom zostały szczegółowo przeanalizowane w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wolbrom, opracowane przez firmę SoftGIS s.c., Wrocław, 2014 r.[12].
Wg stanu na 31.12.2013 r, na obszarze miasta i gminy Wolbrom zamieszkiwało 23 241 osób.
Najbardziej zwartą zabudową charakteryzują się wsie: Zarzecze (2,26 Mk/ha) i Brzozówka
(2,07 Mk/ha). Najwięcej osób zamieszkuje w m. Zarzecze, Łobzów Gołaczewy i Jeżówka.
Analiza danych demograficznych przeprowadzona w odniesieniu do okresu 2000 r- 2013r
[12] wykazała 5% -towy spadek liczby mieszkańców miasta i gminy Wolbrom. Należy
odnotować, że od roku 2008 obserwuje się znaczny spadek liczby mieszkańców w mieście,
przy utrzymującej się na zbliżonym poziomie liczbie osób zamieszkujących na obszarach
wiejskich.
Wg prognozy opracowanej dla potrzeb planistycznych [12], w kolejnych latach należy
spodziewać się dalszego spadku liczby ludności. W roku 2025 prognozowana liczba
mieszkańców miasta i gminy kształtuje się na poziomie LM = 23 000 (tab.3-1.).
Tab.3-1. Prognozowana liczba ludności w gminie Wolbrom [12]

parametr
minimum
średnia
maksimum

2015 r
23 258
23 356
23 451

2020 r
22 902
23 158
23 409

2025 r
22 560
22 966
23 368

2030 r
22 229
22 779
23 328

3.5 Gospodarka
Zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w Wolbromiu. Ich działanośc zwiazana jest
z przemysłem gumowym, produkcją części samochodowych, elementów i instalacji
elektrycznych oraz półfabrykatów stalowych [12]. Na terenie miasta i gminy działaja ponadto
zakłady miesne, prowadzące zarówno ubój zwierząt jak i przetwórstwo mięsne.
Na obszarze gminy (rejon oś. Łokietka) wyznaczono teren przynależny do Krakowskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co ma stymulować rozwój gospodarczy tego regionu.
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3.6 Charakterystyka wyznaczonej aglomeracji WOLBROM
Uchwała Nr LIII/836/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom została podjęta przez
Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 1 lipca 2014 r.[14]. Zgodnie z cytowaną
uchwałą wyznaczono aglomerację Wolbrom o równoważnej liczbie mieszkańców RLM =
12 879, obejmującą miejscowości Wolbrom i Łobzów – część, z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości Wolbrom .
Równoważna liczba mieszkańców aktualnej aglomeracji Wolbrom ustalona została w oparciu
o następujące dane bilansowe:
1).

2).

liczba osób korzystających z istniejącego systemu kanalizacji (L= 47,4 km):
1.

stali mieszkańcy aglomeracji

LM =

9 102

2.

tymczasowo zamieszkujący

LM =

110

liczba rzeczywistych mieszkańców przewidzianych do włączenia do aktualnie
realizowanej sieci kanalizacyjnej

3).

293

liczba rzeczywistych mieszkańców przewidzianych do włączenia do planowanej
do wybudowania sieci kanalizacyjnej

4).

LM =

LM =

ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych RLM =

ŁĄCZNIE

160
3 214

RLM = 12 879

Podstawą do wystąpienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom o zweryfikowanie
wyznaczonej wcześniej aglomeracji Wolbrom, która obejmowała obszar całej gminy
(rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Wolbrom [13]) była konieczność realizacji postanowień Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i osiągnięcia wskaźnika koncentracji na minimalnym
poziomie 120 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej analizy z aglomeracji wyłączono miejscowości, których
skanalizowanie wiązałoby się ze zbyt niskim współczynnikiem koncentracji (poniżej 120
Mk/km) i zrezygnowano z budowy oczyszczalni ścieków w Chrząstowicach i Załężu. Z
terenu pierwotnie wyznaczonej aglomeracji wyłączono także obszar miejscowości Jeżówka, z
systemem kanalizacji L = 0,8 km i oczyszczalnią ścieków w Jeżówce.
Założono, że tereny wyłączone z aglomeracji będą obsługiwane przez indywidualne
oczyszczalnie ścieków (istnieje 285 przydomowych oczyszczalni ścieków ) oraz szczelne
zbiorniki wybieralne.
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4. DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG PLANOWANIA SYSTEMU
KANALIZOWANIA GMINY WOLBROM
Budowa kanalizacji miasta Wolbrom została rozpoczęta we wczesnych latach 80-tych.
Kolektor końcowy doprowadzający ścieki do przewidywanej wówczas oczyszczalni ścieków
zaprojektowano w roku 1987. Oczyszczalnia ścieków odbierająca ścieki z systemu kanalizacji
miasta Wolbrom zrealizowana została w 1994r. W ramach przeprowadzonej rozbudowy
systemu kanalizacji, została zrealizowana kanalizacja Kolonii Grabie, a aktualnie
realizowana jest kanalizacja części m. Łobzów, przylegającej do obszaru miasta (planowane
włączenie 2015) .
Pozostałe miejscowości gminy nie posiadają zbiorczych systemów kanalizacji. Na obszarach
wiejskich zrealizowano około 285 oczyszczalni przydomowych.

Program kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wolbrom, maj 1993 r
Pierwsza koncepcja odprowadzania i oczyszczania ścieków dla obszaru całej gminy, pod
nazwą Program kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wolbrom [2], powstała w roku
1993, równolegle z projektem oczyszczalni ścieków dla m. Wolbromia, objętym oddzielnym
opracowaniem.
Program przewidywał budowę kanalizacji sanitarnej w 26-ciu wsiach gminy Wolbrom oraz
16 oczyszczalni ścieków. W opisie przyjętego rozwiązania zwrócono uwagę na
zróżnicowanie wysokościowe terenu i zróżnicowaną zabudowę, charakteryzująca się
odległymi przysiółkami i długimi odcinkami pozbawionymi zabudowy.
Przepustowość poszczególnych oczyszczalni została odniesiona do ilości oczyszczanych
ścieków oraz przyjętego stężenia BZT5 i zaw.og. jak dla analogicznej wielkości systemów.
W ramach realizacji 16 oczyszczalni na terenach wiejskich gminy, przewidziano budowę 3-ch
oczyszczalni

ścieków

z

rozległymi

sieciami

kanalizacyjnymi

w

następujących

miejscowościach i dla przepustowości oszacowanej dla 2010 r (tab.4-1):
1.

Chrząstowice:

Qśr d = 746,9 m3/d

2.

Domianiewice

Qśr d = 516,4 m3/d

3.

Zabagnie

Qśr d = 302,6 m3/d
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Tab. 4-1. Program kanalizacji gminy Wolbrom, maj 1993r
L
p.

m3/d

Oszaco
wane
RLM

Chrząstowice + Chełm
Zarzecze, Lgota Wolbromska,
Gołaczewy (bez Starej Wsi
Kolonii Suskiej)
Domaniewice + Dłużec,
Strzegowa, Kąpiele Wlk.
(Poprzeczne Drogi, Kolonie
Kąpieliska ok. 154 domy
Załęże

746,9

3983

Sieć
głów.
D= 0,2
m
L, km
19,7

516,4

2754

23,3

1

652

13

103,3

551

5,3

0

154

3,1

Zabagnie + Łobzów (bez V
Kolonii), Boża Wola, Kąpiele
Wlk. (25 domów)
Kąpiele Wielkie (ok.90 domów)
+ Kąpiołki + Miechówka

302,6

1614

16,9

3

520

10,4

11,5

1

164

3,3

6

Poręba Dzierżna

112,7

601

4,5

0

269

5,4

7

Jeżówka

201,2

1073

9,6

0

359

7,2

8

Łobzów V Kolonia (50 domów)

29,7

158

2,1

0

50

1,0

9

Podlesice Drugie

34,2

182

1,8

1

74

1,5

10

Sulisławice

80,8

431

6,0

0

133

2,7

11

Wierzchowisko + Brzozówka

234,7

1252

5,8

0

383

7,7

12

Lgota Wielka

61,6

329

3,8

0

102

2,0

13

Budzyń + Poręba Górna

139,5

744

5,0

1

219

4,4

14

Zasępiec

51,0

272

3,8

0

8

1,6

15

Kolonia Suska (Gołaczewy ok
50 domów)

42,8

228

2,5

1

50

1,0

16

Kaliś + Stara Wieś, Piaski
(Gołaczewy – ok. 100 domów)

117,3

629

6,6

0

158

3,2

OGÓŁEM

2892,9

15 429

128,2

12

4280

87,2

1

2

3
4

5

Miejscowości przewidziane do
skanalizowania

Qśr.d.
2010

118,2

630

Liczba
przep.
sieciowych.

Przykanaliki D=
0,15
szt.
L, km

4

985

19,7

W roku 2004 zmieniono podejście do sposobu kanalizowania całego obszaru gminy i
opracowano nową koncepcję, w której oprócz istniejącego systemu dla miasta Wolbromia,
12

przewidywano lokalne zbiorcze systemy kanalizacji. Koncepcja ta przewidywała 4 zbiorcze
systemy kanalizacji zakończone oczyszczalniami ścieków, w tym:
1) dwie nowoprojektowane oczyszczalnie:
 Oczyszczalnia ścieków w Załężu o przepustowości Q = 800 m3/d, sieć kanalizacyjna L
= 27,3 km zbierająca ścieki ze wsi: Załęże, Domaniewice, Dłużec, Strzegowa, Kąpiele
Wielkie, Miechówka i Kąpiołki,
 Oczyszczalnia ścieków w Chrząstowicach o przepustowości Q = 800 m3/d, sieć
kanalizacyjna L = 13,4 km zbierająca ścieki ze wsi: Chrząstowice, Gołaczewy(kol.
Nadmłynie, Stara Wieś, Suska),Zarzecze i Lgota Wolbromska,
2) dwie rozbudowywane i modernizowane oczyszczalnie istniejące:
1) Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu o przepustowości po rozbudowie Q = 8 500
m3/d, sieć kanalizacyjna L = 49,6 km zbierająca ścieki z miasta Wolbromia oraz ze
wsi: Gołaczewy (kol. Piaski), Kaliś, Lgota Wolbromska (kol. Leśna) Zabagnie,
Łobzów, Brzozówka, Wierzchowisko, Sulisławice, Lgota Wielka, Chełm, Gołaczewy
(kol. Chełmska), Zasępiec, Poręba górna i Budzyń.
2) Oczyszczalnia ścieków w Jeżowce o przepustowości po rozbudowie Q = 350 m3/d,
sieć kanalizacyjna L = 17,7 km zbierająca ścieki ze wsi: Jeżówka, Podlesice II, Boża
Wola i Poręba Dzierżna.
Zgodnie z tą koncepcją zdefiniowano system odprowadzania i oczyszczania ścieków w
ustanowionej pierwotnie w 2006 r aglomeracji Wolbrom, która obejmowała obszar całej
gminy [13].
W rozpoczętych wówczas pracach koncepcyjnych dotyczących modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu [6] przyjęto jednak założenie, że docelowo skierowane
zostaną do niej ścieki z całej gminy.
W roku 2010 przystąpiono ponownie do projektowania rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni w Wolbromiu. W opracowanym projekcie budowlanym oczyszczalni utrzymano
założenie, że będzie ona obsługiwać zbiorczy system kanalizacji w całej gminie [7,8,9].
W roku 2014 zweryfikowano wielkość aglomeracji, ograniczając jej zasięg do terenów
miasta,

z

oczyszczalnią

ścieków

w

Wolbromiu.

Równocześnie

na

terenach

nieskanalizowanych dopuszczono realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg stanu
na rok 2015 na obszarze gminy funkcjonuje 285 oczyszczalni przydomowych.
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5. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE
WOLBROM
5. 1.

Charakterystyka istniejącego systemu kanalizacji

Istniejący system kanalizacji na terenie gminy obejmuje miasto Wolbrom oraz wieś Jeżówkę.
Kanalizacja WOLBROMIA ma charakter ogólnospławny. Całkowita długość istniejących
kanałów wynosi L= 47,4 km.
Jest to system kanalizacji mieszany: północna część miasta posiada kanalizację
ogólnospławną, zaś południowa – częściowo kanalizację rozdzielczą. Część miasta pozostaje
nieskanalizowana, dlatego też konieczna jest rozbudowa centralnego systemu kanalizacji na
terach podmiejskich o zwartej zabudowie.
Sieć kanalizacyjna, komunalna, odprowadza następujące rodzaje ścieków:

1.

ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych i biurowych.

2.

ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych i usługowych.

3.

wody opadowe.

Kanalizacja JEŻÓWKI ma sumaryczna długość L = 0,8 km. Do kanalizacji podłączony jest
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, Szkoła Podstawowa oraz część zabudowań
wsi (4 budynki mieszkalne). Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni w Jeżówce, której
przepustowość hydrauliczna wynosi Q = 30 m3/d.

5. 2.

Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków w Wolbromiu

Wolbromska oczyszczalnia ścieków działa od 1994 roku została zaprojektowana dla ładunku
BZT5=856 kg/d, Qśr.d=3200m3/d, Qmax.d=7380 m3/d ścieków. Układ technologiczny
oczyszczania ścieków obejmuje następujące procesy [6]:


separację zanieczyszczeń stałych, na gęstej kracie mechanicznej, schodkowej,



separację łatwoopadających zanieczyszczeń mineralnych w piaskowniku,



biologiczne oczyszczanie metodą osadu czynnego w reaktorach BIOOXYBLOK,



biologiczne doczyszczanie ścieków w stawach.

W skład układu technologicznego linii oczyszczania ścieków wchodzą następujące obiekty:
1.

Pompownia ścieków surowych, wyposażona ogółem w 4 pompy zatapialne, które
dostosowane są do przetłaczania cieczy zawierających duże zanieczyszczenia
mechaniczne. Pompownia jest wykonana jako studnia zapuszczana o średnicy 7m.
Ścieki dopływają do niej grawitacyjnie, kolektorem D = 1,0 m.
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2.

Rurociąg tłoczny ścieków surowych, składający się z dwóch nitek DN = 300mm.
Podczas normalnej pracy czynne są oba przewody, natomiast awaryjnie może zajść
konieczność wyłączenia jednego z nich.

3.

Przepompownia lokalna służąca do przetłaczania do reaktorów biologicznych ścieków i
wód deszczowych, powstających na terenie oczyszczalni.

4.

Krata mechaniczna, schodkowa, gęsta sterowana automatycznie, służy do wstępnego
oczyszczania ścieków z grubszych zanieczyszczeń. Na stałe pracuje krata schodkowa
oczyszczana mechanicznie, natomiast w przypadku awarii jej zadanie przejmuje płaska
krata ukośna, oczyszczana ręcznie. Koryta krat umieszczone są na wyniesionej ponad
powierzchnię terenu estakadzie, na wysokości zabezpieczającej grawitacyjny spływ
ścieków do pozostałych urządzeń. Oddzielone od ścieków skratki zgarniane są do
rynny, którą zsypywane są do pojemnika na śmieci. Po przeprowadzeniu ich
dezynfekcji wapnem chlorowanym są wywożone na wysypisko śmieci.

5.

Piaskownik pionowy, który jest wyposażony w:
1.

rurę centralną kierującą dopływające ścieki ku dołowi piaskownika.

2.

przegrodę

cylindryczną

dzielącą

piaskownik

na

dwie

strefy

przepływowe.
3.

koryto zbiorcze ścieków pozbawionych piasku, umieszczone nad
przegrodą.

4.

pompę zatapialną do usuwania piasku.

Aby nie dopuścić do zalegania na dnie piaskownika części organicznych, wyposażono
go w dyfuzor napowietrzający umieszczony pod pompą piasku. Do odprowadzania
piasku służy przewód elastyczny wyprowadzony na poletko do suszenia piasku, skąd
wywożony jest na wysypisko.
6.

Dwa reaktory biologiczne BIOOXYBLOK zblokowane z osadnikami wtórnymi, w
okrągłych zbiornikach o średnicy D = 26 m i głębokości czynnej H = 6,0 m. W
zbiornikach tych realizowane są następujące procesy oczyszczania:


rozkład zanieczyszczeń organicznych metodą osadu czynnego,



proces nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji,



oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych (sedymentacja
wtórna),



recyrkulacja osadu czynnego pomiędzy komorami,



zagęszczenie osadu czynnego nadmiernego i odprowadzenie do dalszej
przeróbki.
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W skład każdego reaktora wchodzą następujące komory i urządzenia:


komora biosorbcji (niedotleniona) o pojemności V1bs= 560 m3 wyposażona w
dwa aeratory powierzchniowe o osi pionowej i średnicy 1450 mm, mocy silnika
Ns= 22kW. Wg założeń projektowych, w tej części reaktora przeważająca ilość
zanieczyszczeń przetwarzana jest na biomasę osadu. Wg projektu, stopień
redukcji zanieczyszczeń w tej komorze wynosi 75 %



komora biostabilizacji (tlenowa) o pojemności V1bst = 1090m3 wyposażona w
dwa aeratory powierzchniowe o średnicy 1450mm i mocy silnika Ns=22kW. W
tej komorze następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków połączone z
jednoczesną tlenową stabilizacją powstających osadów.



most obrotowy ze stali, na którym zainstalowane są aeratory i do którego
podwieszony

jest

zanurzony

pierścień

mieszający

ciecz

w

komorze

niedotlenionej (biosorbcji) i komorze tlenowej (biostabilizacji).


4 pompy służące do recyrkulacji osadu w reaktorze i odprowadzania osadu
nadmiernego z reaktora biologicznego, umieszczone w zagłębionych lejach,



osadnik wtórny, kieszeniowy o pojemności Vos = 690 m3 i powierzchni Fos = 276
m2, w którym następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków.

6).

Dwa stawy stabilizacyjno-sedymentacyjne o łącznej pojemności Vcz st.=13900 m3. Są to
otwarte zbiorniki ziemne o głębokości czynnej 1,5 m, z labiryntowym przepływem
ścieków.

7).

Wylot powierzchniowy ścieków do odbiornika, z komorą pomiaru ilości ścieków
oczyszczonych.

Układ przeróbki osadu nadmiernego, który pierwotnie
osadowych o pojemności każdej

składał się z dwóch lagun

Vl = 1800 m3 i operacyjnego magazynu osadu został

częściowo rozbudowany i wyposażony w 2 dodatkowe obiekty t.j.:
1.

zbiornik osadu nadmiernego z funkcją komory wydzielonej tlenowej stabilizacji
osadu.

2.

budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, w którym
zlokalizowano prasę taśmową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Odbiornik ścieków oczyszczonych
Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Centara, który jest dopływem
Białej Przemszy. Wylot kolektora ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest w km 8 +080.
16

Potok poniżej wylotu jest uregulowany. Wlot kolektora usytuowano pod kątem ostrym do
linii nurtu potoku na skarpie lewego brzegu. Otoczenie wylotu jest oczyszczone z zarośli i
krzewów, a skarpy i dno koryta potoku uporządkowane.

5. 3.

Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków w Jeżówce

Oczyszczalnia ścieków Jeżówka, o docelowej przepustowości: Qśr d = 60 m3/d, RLM = 297,
przewidziana była do dwuetapowej realizacji. Zaprojektowano mechaniczno – biologiczną
oczyszczalnię obejmującą mechaniczne oczyszczanie ścieków w trzykomorowym osadniku
gnilnym oraz biologiczne oczyszczanie obejmujące reaktor TMB i osadnik wtórny, pionowy.
Przeróbka osadu bazuje na fermentacji powstającego w oczyszczalni osadu (wstępnego i
biologicznego) w osadniku gnilnym.
Przy projektowaniu oczyszczalni przyjęto założenie, że zarówno osadnik wstępny jak i
osadnik wtórny zrealizowany będzie w I-szym etapie dla docelowej przepustowości
oczyszczalni.
W ramach I-go etapu zainstalowano w oczyszczalni reaktor biologiczny TMB o
przepustowości Q = 30 m3/d i RLM = 143.

Układ technologiczny istniejącej oczyszczalni obejmuje:
1. Osadnik wstępny - gnilny, 3 komorowy o wymiarach w rzucie:
3,0 *3,3 + 2,1* 2,3 + 1,8 * 2,3 = F = 18,87 m2
Głębokość czynna Hcz = 2,0 m,
Objętość czynna: Vcz= 37 m3, w tym:
objętość przepływowa Vp = 22 m3,
objętość osadowa Vp = 15 m3, (tf = 90 d)
2. Budynek technologiczny, w którym zlokalizowano:
 pompownię ścieków i komorę flotacji, w formie dwukomorowego podziemnego
zbiornika
 reaktor biologiczny TMB-360
 pompę cyrkulacyjną ścieków, zatapialną o wydajności 4,2 l/s, H = 8 m H2O
 dmuchawę sprężonego powietrza o wydajności Q = 58 m3/h, N= 0,25 kW.
3. Osadnik wtórny, pionowy, prostokątny, o wymiarach w świetle 3,3 * 3,3 m. Głębokość
całkowita osadnika H = 3,2 m, w tym głębokość użytkowa H= 2,3 m.
W projekcie przewidziano możliwość dobudowy węzła chemicznego stanowiącego trzeci
stopień oczyszczania ścieków.
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6. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ WYJŚCIOWYCH I ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE
OCZYSZCZALNI W WOLBROMIU, OPRACOWANYM PRZEZ
PROJ-EKO PIŁA, 2011R
6.1 Analiza założeń wyjściowych
W projekcie założono, że docelowo w całej gminie (miasto Wolbrom + nowo kanalizowane
wsie) osiągnięty zostanie stopień skanalizowania równy 90%. Bilans ścieków przyjęty do
zaprojektowania oczyszczalni w Wolbromiu bazuje na podziale obszaru gminy Wolbrom na
dwie zlewnie kanalizacyjne: oczyszczalni Wolbrom i oczyszczalni Jeżówka. Uwzględniono
także funkcjonowanie 150 oczyszczalni przydomowych, przy założeniu, że korzysta z nich
800 osób (średnio 5,3 Mk/1 oczyszczalnię).
W odniesieniu do ścieków przemysłowych przyjęto, że będą one w całości kierowane do
oczyszczalni w Wolbromiu.
Dla ustalenia przepustowości oczyszczalni w Wolbromiu wyrażonej RLM przyjęto
następujące założenia:


dla warunków docelowych (2015r) – założono, że liczba mieszkańców w gminie utrzyma
się na poziomie LM = 23 479, co oznacza, że:
►

liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji przy stopniu skanalizowania 90%
wynosi LM = 21 131, w tym:
 oczyszczalnia Wolbrom LM = 19 461, przyjęto RLM = 19 500,
 oczyszczalnia Jeżówka RLM = 1 670 (tab.3, str.37).

► liczba mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji zbiorczej: LM = 2 348,
(oczyszczalnia Wolbrom 2 163 + oczyszczalnia Jeżówka 185), w tym:
 liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni przydomowych RLM = 800
 liczba mieszkańców, od których ścieki będą dowożone do oczyszczalni w
Wolbromiu RLM = 1 548,
UWAGA: W końcowych obliczeniach bilansowych założono przepustowość
oczyszczalni Jeżówka RLM ~1 000, co oznacza stopień skanalizowania ok. 54% i
dowożenie ścieków od ok. 856 Mk zamieszkujących w zlewni kanalizacyjnej
oczyszczalni Jeżówka do oczyszczalni w Wolbromiu – wzrost o 856-185 = 671 Mk, w
stosunku do zestawień tabelarycznych. Stąd RLM ścieków dowożonych: 1548+671 =
2 219. Przyjęto RLM = 2000


obciążenie oczyszczalni ładunkiem ścieków przemysłowych RLM = 6 500
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całkowite obciążenie oczyszczalni wyrażone RLM = 28 000

Ocena:
Wartość RLM przyjęta w projekcie jest wyższa o 2 000 w stosunku do wartości oszacowanej
na etapie koncepcji RLM = 26 000. Wynika to z przyjęcia w projekcie wyższej liczby
mieszkańców korzystających z oczyszczalni: liczba mieszkańców korzystająca z kanalizacji
21 200 + 2000 ścieki dowożone w stosunku do koncepcji, odpowiednio: 16 700 + 2 500.
Analiza dotycząca rzeczywistej liczby osób zamieszkujących w gminie oraz prognoz
demograficznych dla gminy Wolbrom została przeprowadzona w pkt.8.
Przyjęty stopień skanalizowania całej gminy równy 90% jest docelowym założeniem
możliwym do osiągnięcia, ale wymagającym wysokich nakładów finansowych i akceptacji
lokalnych społeczności. W praktyce oznacza to między innymi przezwyciężenie trudności
związanych z uzgodnieniami przebiegu kanałów zbiorczych.
Obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wyrażone RLM jest kryterialnym
parametrem definiującym wielkość obiektu, stosowanym do różnicowania wymagań
stawianych ściekom oczyszczonym w obowiązujących przepisach prawnych. Parametr ten
decyduje nie tylko o stopniu skomplikowania układu technologicznego linii ściekowej, ale
wpływa również na układ przeróbki osadów ściekowych, zwłaszcza w odniesieniu do procesu
stabilizacji. Kwestia ta w szczególny sposób dotyczy oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, ze
względu na fakt, że jej przepustowość sytuuje się na granicy warunkującej opłacalność
stosowania procesu beztlenowej stabilizacji osadu w wydzielonej komorze fermentacji z
odzyskiem biogazu.

Bilans ilościowy ścieków oparto na danych eksploatacyjnych i pomiarach ilości ścieków
doprowadzanych aktualnie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Wolbromiu.
Jednostkową ilość ścieków odprowadzanych przez jednego mieszkańca przyjęto równą ilości
zużywanej wody. Wielkość ta, określona w oparciu o ilość sprzedawanej wody dla
mieszkańców Wolbromia wynosi qj = 100 l/Mk d.
Ilość ścieków przemysłowych oszacowano także w oparciu o ilość zużywanej wody,
zakładając dla warunków docelowych rozwój przemysłu i wzrost zużycia wody o 25% w
stosunku do stanu aktualnego tj. Q = 317 m3/d.
Ze względu na ogólnospławny charakter sieci kanalizacyjnej w Wolbromiu konieczne jest
uwzględnienie w dopływie do oczyszczalni wód deszczowych. Ponadto, obserwacje
zmienności ścieków dopływających aktualnie do oczyszczalni świadczą o nieszczelności sieci
kanalizacyjnej i obecności w niej znaczącej ilości wód infiltracyjnych.
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W bilansie ścieków uwzględniono wody deszczowe w ilości średniej w ciągu roku Qdesz.śr. =
400 m3/d. Ilość wód infiltracyjnych oszacowano na Qinf.= 1600 m3/d.
Ponadto, jako przepływ maksymalny dobowy przyjęto sumę:


maksymalnego przepływu zaobserwowanego w okresie dotychczasowej eksploatacji
oczyszczalni tj. około 10 500 m3/d oraz



prognozowanego wzrostu ilości ścieków komunalnych Q = 1 000 m3/d.

W tabeli 6-1. zestawiono RLM i parametry charakterystyki ilościowej ścieków
doprowadzanych do oczyszczalni w Wolbromiu, przyjęte na różnych etapach projektowania
inwestycji.
Tab. 6-1. Przepustowość oczyszczalni (RLM) i parametry charakterystyki ilościowej ścieków
doprowadzanych do oczyszczalni w Wolbromiu, przyjęte na różnych etapach projektowania
inwestycji.
Parametr

Koncepcja

Koncepcja

Uzupełnienie

Projekt Budowlany

EKOSYSTEM

ECOCOMP

koncepcji

PROJ-EKO

2007r

lipiec, 2010

ECOCOMP

październik 2011

sierpień 2010
RLM

26 000

26 000

26 000

28 000

Okres
bezdeszczowy
Qd śr, m3/d

3 600

3 600

3 600

4 500/4100

Qmax d, m3/d

4 234

4 240

4 240

11 500

Q h śr

150

150

150

188

Q h max

224,3

230

230

330

Okres deszczowy
701

Q h max
Qmax d desz, m3/d
3

Q h max biol. m /d

720
11 500

300

365

Ocena:
Zastrzeżenie do danych bilansowych budzi fakt przyjęcia wysokiego, stałego udziału wód
infiltracyjnych w dopływie do oczyszczalni w ilości średnio 1600 m3/d. Nie potwierdzają tego
dane pomiarowe z istniejącej oczyszczalni, gdzie odnotowano średniodobową ilość
dopływających ścieków znacznie niższą – utrzymującą się na poziomie 1000 m3/d (pkt.7)
Autorzy projektu też zwracają na to uwagę, ale na potwierdzenie swoich założeń przytaczają
obliczenia przeprowadzone w oparciu o literaturową wartość jednostkowej ilości wód
infiltracyjnych: 75 m3/d * km kanalizacji z rur betonowych, zagłębionych 4 m poniżej poziomu
wód gruntowych, przy 20 km sieci w Wolbromiu.
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Wydaje się jednak, że przy szacowaniu ilości wód infiltracyjnych przyjęto zbyt daleko idące
uproszczenia. Przykładowo: przyjęcie przy sporządzaniu bilansu jednostkowej ilości ścieków
bytowych odprowadzanych przez mieszkańców w oparciu o ilość sprzedawanej wody może
być obarczone błędem, ponieważ do kanalizacji może trafiać znacznie większa ilość ścieków.
Dotyczy to także ścieków przemysłowych (możliwy pobór wody z własnych ujęć).
Z drugiej strony przy średniodobowej ilości ścieków (w analizowanym w projekcie okresie 24
miesięcy) doprowadzanych do oczyszczalni przez 7 304 mieszkańców korzystających z
kanalizacji: Qśr d = 3 039 m3/d i odliczeniu ilości ścieków przemysłowych Qp~317 m3/d oraz
średniej ilości wód deszczowych Q = 400 m3/d, jednostkowa ilość ścieków z uwzględnieniem
wód infiltracyjnych wynosi: (3 039 m3/d-317 m3/d -400 m3/d )/7304 = ~318 l/Mk*d, co jest
wartością wysoką świadczącą o znaczącym udziale wód infiltracyjnych.
Powyższy szacunek dowodzi, że sieć kanalizacyjna miasta Wolbromia pełni istotną funkcję w
odwadnianiu obszaru miasta, położonego na terenie podmokłym, o wysokim poziomie wód
gruntowych. W takiej sytuacji działania zmierzające do uszczelnienia kanalizacji (zwłaszcza
tam gdzie kanały znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej) dla wyeliminowania wód
obcych, musiałyby być prowadzone równocześnie z realizacją odrębnego systemu
odwadniania miasta.
Dla wymiarowania obiektów oczyszczalni projektowanych w oparciu o maksymalne
obciążenie hydrauliczne parametrem kryterialnym jest przepływ maksymalny, godzinowy
Qhmax. W przypadku kanalizacji ogólnospławnej Wolbromia wartość Qhmax.desz. wynika z
funkcjonowania w czasie deszczu przelewu na kolektorze ogólnospławnym przed
oczyszczalnią i konieczności spełnienia wymagania przyjęcia na oczyszczalnię ścieków w
ilości Q = (1+3) Qbezd. W projekcie przyjęto wartość Qhmax.desz. = 720 m3/h, nieznacznie
zwiększoną w stosunku do przyjętej na etapie koncepcji [6] Qhmax.desz. = 701 m3/h.
Zasadniczym założeniem determinującym przyjętą przepustowość hydrauliczną przy
projektowaniu oczyszczalni są warunki pracy oczyszczalni mechanicznej i biologicznej w
okresie pogody deszczowej.
W projekcie założono konieczność wyrównywania ilości i jakości wszystkich ścieków
(dowożonych i dopływających kanalizacją) doprowadzanych do oczyszczalni w czasie pogody
bezdeszczowej (zbiornik wyrównawczy t~ 6h). Ponadto przyjęto, że w okresie zwiększonego
dopływu podczas pogody deszczowej ścieki doprowadzane w ilości 720 m3/h gromadzone
będą także w zbiorniku wyrównawczym (dodatkowa kubatura) i kierowane do oczyszczalni
biologicznej w ilości ograniczonej do Qhmax = 365 m3/h.
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Zastosowanie zbiornika wyrównawczego dla całej ilości ścieków dopływających do
oczyszczalni oraz ścieków deszczowych zamiast proponowanego w koncepcji [6] zbiornika
ścieków dowożonych i osadnika na wody deszczowe spowoduje wzrost kosztów eksploatacji
(mieszanie i napowietrzanie ścieków zgromadzonych w zbiorniku) i związane z tym
perturbacje eksploatacyjne.

6.2 Analiza rozwiązań technologicznych zastosowanych w projekcie
PROJ-EKO Piła
Ogólna charakterystyka przyjętej technologii
Zastosowana technologia bazuje na układzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania
ścieków, obejmującym usuwanie związków węgla, azotu i fosforu. Ze względu na przyjętą
metodę stabilizacji osadu (stabilizacja tlenowa), w linii ściekowej pominięto proces
sedymentacji wstępnej.
Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest na kratach rzadkich zabezpieczających
pompownie przed dopływem grubych zanieczyszczeń oraz i w sitopiaskowniku.
Ze względu na ogólnospławny charakter sieci kanalizacyjnej, w oczyszczalni zaprojektowano
zbiornik

uśredniający/wyrównawczy,

którego

zadaniem

jest

gromadzenie

ścieków

deszczowych w okresie intensywnych opadów.
Zaprojektowany proces biologicznego oczyszczania bazuje na kubaturze 2-ch istniejących
reaktorów biologicznych BIOOXBLOK. Założono, że po usunięciu aktualnego wyposażenia
ich kubatura zostanie przeznaczona na zmodernizowane, trzyfazowe reaktory biologiczne
zblokowane z osadnikami wtórnymi. W komorach tlenowych przewidziano zastosowanie
„nośników biomasy”.
Osad nadmierny, po zagęszczaniu mechanicznym kierowany jest do wydzielonej tlenowej
komory stabilizacji, a następnie poddawany jest procesowi odwadniania na prasie taśmowej.
Końcowym elementem linii przeróbki osadu jest suszarnia słoneczna złożona z dwóch hal
suszarniczych.

Ocena:
Przyjmując, że parametrem kryterialnym dla doboru układu technologicznego oczyszczalni
jest jej przepustowość wyrażona RLM można by wnosić, że dla RLM = 28 000 możliwe byłoby
zastosowanie procesu stabilizacji beztlenowej osadu wraz z pełną gospodarką biogazową z
zastosowaniem procesu kogeneracji, pozwalającego na produkcję energii elektrycznej i
cieplnej. Rozwiązanie takie znacznie obniża koszty eksploatacyjne.
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Zastosowanie procesu fermentacji było jednym z rozwiązań, rozważanych na wstępnym etapie
przygotowania inwestycji (Koncepcja EKOSYSTEM 2007, Koncepcja modernizacji
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, Ecocomp Warszawa, lipiec 2010). W koncepcji Ecocomp
z 2010 r stwierdzono, że wybór wariantu do realizacji powinien być poprzedzony studium
wykonalności, w którym należy przeanalizować 5 rozważanych wariantów modernizacji
oczyszczalni, uwzgledniających beztlenową fermentację osadu.
Należy tu jednak odnotować, że proces fermentacji beztlenowej wymagałby wprowadzenia w
linii ściekowej oczyszczalni procesu sedymentacji wstępnej, czego nie uwzględniono w
Koncepcji Ecocomp.
W kolejnym opracowaniu (Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu uzupełnienie, Ecocomp Warszawa, sierpień 2010 [8]), autorzy przedstawiają wybrany
wariant oczyszczalni do realizacji dla RLM = 26 000, bazujący na procesie tlenowej
stabilizacji osadu, bez podania zastosowanego kryterium wyboru (nie powołują się także na
studium wykonalności).
Firma PROJ-EKO Piła przystępując do opracowywania Projektu Budowlanego ponownie
opracowała bilans ścieków, w którym ustalono przepustowość oczyszczalni RLM = 28 000.
Problemem zasadniczym jest tu jednak horyzont czasowy dla zrealizowania systemu
kanalizacji wszystkich miejscowości planowanych do włączenia do oczyszczalni w
Wolbromiu. Ze względu na wysokie koszty inwestycyjne budowy komory WKF i węzła
biogazu, zastosowanie tego sposobu przeróbki osadu byłoby uzasadnione dopiero po
osiągnięciu przepustowości zbliżonej do wartości docelowej RLM.

Stacja zlewcza ścieków dowożonych
W projekcie przewidziano zainstalowanie nowej stacji odbioru ścieków dowożonych taborem
asenizacyjnym. Nie przewidziano wydzielonego zbiornika wyrównawczego dla ścieków
dowożonych,
Ocena: Zainstalowanie kontenerowej stacji zlewczej, do kontrolowanego odbioru ścieków
dowożonych taborem asenizacyjnym jest rozwiązaniem koniecznym dla podniesienia
standardu technologicznego oczyszczalni, która ma za zadanie przyjmować ścieki dowożone z
terenu całej gminy Wolbrom. Ścieki dowożone mają charakter silnie stężonych, stąd
wyrównanie ich składu i ilości wpływa pozytywnie na pracę oczyszczalni. W projekcie
przewidziano kierowanie tych ścieków do dopływu i wyrównanie składu wspólnie ze ściekami
dopływającymi siecią kanalizacyjną, Alternatywą dla zaprojektowanego rozwiązania jest
zastosowanie zbiornika wyrównawczego wyłącznie dla ścieków dowożonych.
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Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie mechaniczne obejmuje takie procesy jak oddzielanie skratek na kracie rzadkiej
przed pompownią ścieków surowych oraz oddzielanie skratek, piasku i tłuszczów w
sitopiaskownikach.

Ocena: W przypadku oczyszczalni z tlenową stabilizacją osadu przyjęty układ stacji
mechanicznego oczyszczania ścieków jest poprawny.
Obiekty te muszą zapewnić przyjęcie ścieków w ilości Qh

max.deszcz..

i efektywną pracę przy

maksymalnym obciążeniu hydraulicznym. Dotyczy to szczególnie sitopiaskowników,
narażonych na przelewanie się ścieków przy zwiększonym dopływie. Fakt ten powinien być
uwzględniony przy starannym doborze sprawdzonych eksploatacyjnie urządzeń.

Zbiornik uśredniający/wyrównawczy z pompownią
Układ kanalizacji Wolbromia ma charakter mieszany, z przewagą systemu ogólnospławnego,
obejmującego centrum miasta i dzielnice północne. W kanalizację rozdzielczą, głównie
sanitarną, wyposażone są częściowo dzielnice położone w południowej części miasta oraz
nowo kanalizowane obszary na obrzeżach miasta. Brak kanalizacji deszczowej na obszarach
funkcjonowania

kanalizacji

rozdzielczej

powoduje,

że

do

kanalizacji

sanitarnej

najprawdopodobniej podłączona jest część rynien i kratek ulicznych.
W centrum miasta, kanalizacja zrealizowana została ponad 20 lat temu. Po wielu latach
eksploatacji, położone głęboko, poniżej zwierciadła wód gruntowych, główne kolektory
kanalizacyjne utraciły szczelność i są narażone na dopływ wód infiltracyjnych.
W opisanej sytuacji, konieczne jest zapewnienie odprowadzania i oczyszczania ścieków
deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawnymi.
W projekcie w miejsce proponowanego w tym celu osadnika wód deszczowych [6],
zastosowano dwukomorowy zbiornik, któremu przypisano dwie funkcje:
► uśredniania składu i wyrównywanie ilości ścieków doprowadzanych systemem
kanalizacyjnym i dowożonych do oczyszczalni w sumarycznej ilości odpowiadającej
przepustowości oczyszczalni biologicznej Qhmax b = 360 m3/h (V = 1 200 m3), oraz
► retencjonowanie ścieków w okresie pogody deszczowej, gdy ilość dopływających
ścieków przekroczy Qhmax b = 360 m3/h (V = 1600 m3)
W centralnej części kołowego, pierścieniowego zbiornika zlokalizowano pompownię II
stopnia, kierującą ścieki do reaktorów biologicznych.
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Ocena:

Problematyczne

wydaje

się

prowadzenie

uśredniania

składu

wszystkich

ścieków

doprowadzanych do oczyszczalni (dopływających siecią kanalizacyjna i dowożonych),
zamiast zastosowania zbiornika uśredniającego tylko dla ścieków dowożonych o znacznie
mniejszej kubaturze. Uzasadnieniem dla przyjętego rozwiązania mogłoby być jedynie
niekontrolowane, bardzo nierównomierne odprowadzanie do kanalizacji wysoko stężonych
ścieków przemysłowych. Taki sposób korzystania z kanalizacji powinien być jednak
wyeliminowany.
Przy kubaturze zbiornika V = 1 600 m3 przeznaczonej na retencjonowanie ścieków w okresie
pogody deszczowej, i magazynowaniu w nim ścieków w okresie pogody deszczowej w ilości:
720 – 360 = 360 m3/h, zbiornik zapewni przetrzymanie wód deszczowych, przy stosunkowo
krótkotrwałych intensywnych opadach. Zgromadzone w zewnętrznym pierścieniu zbiornika
ścieki deszczowe poddawane będą biologicznemu oczyszczaniu. Jest to rozwiązanie mające
na celu zwiększenie ochrony odbiornika.,
Obowiązujące przepisy prawne, w przypadku kanalizacji ogólnospławnej wymagają aby
oczyszczalnia spełniała wymagania przy Q = (1+1)Qśr

bezdeszcz..

Oznacza to, że w okresie

deszczowym, po przekroczeniu ilości Q = (1+1)Qśr bezdeszcz. ścieki mogą być odprowadzane do
odbiornika jedynie po mechanicznym oczyszczaniu, co w przypadku oczyszczalni w
Wolbromiu wymagałoby oprócz już zaprojektowanego oddzielania skratek i piasku,
zastosowania dla tej strugi ścieków, okresowo działającego procesu sedymentacji.
Konieczność napowietrzania i mieszania zbiornika oraz jego okresowego oczyszczania
znacznie podniesie koszty eksploatacyjne oczyszczalni. Ponadto, funkcjonowanie zbiornika
oparte na

alternatywnych

połączeniach

opisanych

w

projekcie wymagać będzie

niezawodnego automatycznego sterowania i utrudni eksploatację.
Alternatywą dla zaprojektowanego rozwiązania jest ograniczenia wyrównywania składu tylko
do ścieków dowożonych. Przy planowanej ilości ścieków dowożonych Q = 80 m3/d, kubatura
zbiornika mogłaby zostać ograniczona do ok. 80 m3. Wymagałoby to jednak równoczesnej
realizacji osadnika dla oczyszczania ścieków deszczowych w okresie intensywnych opadów.

Oczyszczanie biologiczne
Zaprojektowano wysokoefektywne biologiczne oczyszczanie ścieków, obejmujące usuwanie
związków węgla, azotu i fosforu, realizowane w układzie przepływowym, w trzyfazowym
procesie osadu czynnego.
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Ocena:
Dążenie do maksymalnego wykorzystania istniejących obiektów w przypadku rozbudowy/
modernizacji oczyszczalni jest działaniem w pełni uzasadnionym. W projekcie modernizacji
oczyszczalni w Wolbromiu kubatura istniejących reaktorów BIOOXBLOK przeznaczona
została na reaktory biologiczne i zblokowane z nimi, zlokalizowane wewnątrz istniejących
zbiorników, osadniki wtórne. Zmniejszona w wyniku tego kubatura reaktorów biologicznych,
wymusiła konieczność zastosowania „nośników biomasy”– czyli kształtek z tworzywa
sztucznego w komorach tlenowych reaktorów dla zapewnienia wymaganego zapasu biomasy
nitryfikacyjnej, przy przyjętej przepustowości oczyszczalni biologicznej.
Zastosowanie rektorów hybrydowych jest preferowane przy modernizacjach oczyszczalni
zlokalizowanych na niewielkich działkach, głównie ze względu na dyspozycyjną kubaturę
istniejących reaktorów, ale wiąże się uwarunkowaniami eksploatacyjnymi i inwestycyjnymi.
W warunkach eksploatacji, reaktory wymagają zabezpieczenia przed odpływem kształtek
(wypełnienia) wraz z biomasą z reaktorów, inwestycyjnie zaś nośniki biomasy to element
bardzo drogi (w przypadku oczyszczalni w Wolbromiu blisko 1,5 ml zł.).
W przypadku oczyszczalni w Wolbromiu, kubaturę istniejących reaktorów przeznaczono
zarówno na reaktory biologiczne jak i na osadniki wtórne. Uzyskano zblokowane obiekty, co
pozwoliło

na

skrócenie

przewodów

technologicznych,

ale

nie

obniżyło

kosztów

inwestycyjnych. Realizacja osadnika wtórnego wewnątrz istniejącego reaktora wymaga
nakładów porównywalnych z realizacją nowego osadnika radialnego, a równocześnie
ograniczenie kubatury reaktorów wymaga stosowania bardzo drogich „nośników biomasy”.
Wydaje się, że projektanci sceptycznie ocenili możliwość skanalizowania całej gminy w
bliskim horyzoncie czasowym i osiągnięcie docelowej przepustowości oczyszczalni, co może
wyeliminować konieczność szybkiego stosowania wypełnienia w reaktorze i mogło być
przesłanką uzasadniającą przyjęte rozwiązanie.
Istotną cecha zaprojektowanego rozwiązania jest zastosowanie łańcuchowego zgarniacza
osadu w osadnikach wtórnych. Zaprojektowane zgarniacze łańcuchowe firmy Finnchain Oy
wykonane z tworzywa sztucznego, stosowane były pierwotnie w osadnikach prostokątnych.
Aktualnie oferta firmy obejmuje również zgarniacze do osadników okrągłych. Niepokojące
wydają się informacje zawarte na stronie internetowej dostawcy EKO-PARTNERZY
(http://www.ekopartnerzy.pl), w zakładce „referencje” o zrealizowanych dostawach części
zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych (Łódź, Białystok), stąd zaleca się aby przed
podjęciem decyzji o ich zastosowaniu, zasięgnąć związanych z tym informacji u użytkowników
oczyszczalni eksploatujących te urządzenia.

26

Przeróbka osadów ściekowych
W przyjętym układzie technologicznym modernizowanej oczyszczalni powstaje jeden rodzaj
osadu, jest to osad nadmierny odprowadzany z osadników wtórnych. Do realizacji wybrano i
zaprojektowano dotychczas stosowany w tej oczyszczalni, proces stabilizacji tlenowej osadu,
realizowany w konwencjonalnej wydzielonej komorze stabilizacji. W nowoprojektowanym
układzie stabilizacja poprzedzona jest procesem mechanicznego zagęszczania osadu.
Ustabilizowany osad, odwodniony mechanicznie kierowany jest do suszarni, wykorzystującej
energię słoneczną.
Ocena:
W układzie przeróbki osadu wykorzystano istniejące obiekty. Kubaturę nowo projektowanej
komory tlenowej stabilizacji osadu, ograniczono dzięki wcześniejszemu zagęszczeniu osadu
do sm = 5%. Z komory stabilizacji nie odprowadza się wody osadowej, W zastosowanym
rozwiązaniu, zainstalowany system napowietrzania w komorze stabilizacji musi zapewnić
utrzymanie w zawieszeniu osadu zagęszczonego. Należy też odnotować, że zaprojektowany
wyjątkowo długi rurociąg tłoczny osadu zagęszczonego może być przyczyną trudności
eksploatacyjnych.
Zaprojektowanie słonecznej suszarni osadu wpisuje się w panujący obecnie w Polsce trend,
ale korzyści wynikające z częściowego tylko wysuszenia osadu w polskich warunkach
klimatycznych, wiążą się w tym przypadku z dużymi kosztami inwestycyjnymi. Dodatkowo,
nie sprzyja temu rozwiązaniu fakt, że oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu nie będzie
dysponować ciepłem odpadowym (brak biogazu) dla zwiększenia efektywności suszenia
osadu.

Instalacja wody technologicznej
Woda technologiczna

(ścieki oczyszczone) pobierana będzie z rurociągu ścieków

oczyszczonych, na którym przewidziano wykonanie studni czerpalnej dla
hydroforowego. Równocześnie

stanowić ona będzie punkt poboru

zestawu

próbek ścieków

oczyszczonych przez automatyczny pobierak.
Ocena:
Instalacja wody technologicznej powinna być wyposażona w filtr.
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7. WYNIKI BADAŃ CHARAKTERYSTYKI ILOŚCIOWEJ
I JAKOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPROWADZANYCH DO
OCZYSZCZALNI W WOLBROMIU – STAN AKTUALNY
7. 1.

Zakres uwzględnionych badań

Dla potrzeb niniejszego opracowania, jako podstawę bilansu ilości i jakości ścieków
dopływających do oczyszczalni w Wolbromiu przyjęto dane z okresu badań rozpoznawczych,
prowadzonych w marcu 2015 roku i obejmujące:
 wartości przepływów dobowych,
 wyniki

analiz

jakości

ścieków

surowych,

wykonywanych

w

próbkach

średniodobowych, z 6 kolejnych dni pomiarowych (z wyłączeniem niedzieli),
z tygodnia 25-31.03.2015.
Uwzględniono średnie dobowe ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji przez zakłady
przemysłowe oraz średnie dobowe ilości ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.
Warunki pogodowe w okresie prowadzenia badań spowodowały wysoki udział w kanalizacji
wód opadowych pochodzących z kanalizacji ogólnospławnej oraz wód infiltracyjnych. Dla
przeprowadzenia dokładniejszej analizy nierównomierności i przebiegu zmienności ilości
dopływających do oczyszczalni ścieków, uwzględniono szerszy zbiór danych, obejmujący
wyniki pomiarów z okresu styczeń 2012 – marzec 2015.
Wszystkie powyższe dane dostarczone zostały przez Zleceniodawcę.

7.1 Ilość ścieków
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Wolbromiu charakteryzuje bardzo duża
nierównomierność, wynikająca głównie z dużego udziału wód deszczowych, prowadzonych
fragmentami sieci ogólnospławnej (rys.7.1). Średnia wartość dobowego przepływu z całego
analizowanego okresu (I 2012 – III 2015) wynosi 4008 m3/d, natomiast wartości średnie
z poszczególnych lat analizowanego okresu wykazują znaczną zmienność.
Qdśr (2012) = 3794 m3/d
Qdśr (2013) = 4273 m3/d
Qdśr (2014) = 3871 m3/d
Qdśr (I 2012 – III 2015) = 4008 m3/d
Występujące różnice nie pozwalają na wyodrębnienie jednoznacznego trendu czasowego
i

wynikają najprawdopodobniej

z różnej

intensywności opadów

atmosferycznych

w poszczególnych okresach.
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Maksymalny dobowy przepływ w analizowanym okresie wyniósł 10 550 m3/d (5.06.2013),
jednak przepływy przekraczające 2-krotność wartości średniej (8000 m3/d) zdarzają się
bardzo rzadko – 9 razy w całym okresie I 2012 – III 2015.
Wartość przepływu dobowego, występującego wraz z niższymi przez 90 % dni w
analizowanym okresie (rys.7.2) wynosi 5600 m3/d i jest wyższa od wartości średniej o 40 %.
Wartości przepływu, występującego wraz z niższymi przez 50 % dni w poszczególnych
latach, wynoszą:
Qdśr (2012) = 3687 m3/d
Qdśr (2013) = 3981 m3/d
Qdśr (2014) = 3632 m3/d
Qdśr (I 2012 – III 2015) = 3798 m3/d
W okresie prowadzenia badań rozpoznawczych (III 2015) ilość ścieków dopływających do
oczyszczalni w Wolbromiu wynosiła 4628,5 m3/d (tab.7-1) i była znacznie wyższa (o 15 %)
od wartości średniej z całego analizowanego okresu. Miało to znaczący wpływ na poziom
stężenia zanieczyszczeń obserwowanych wówczas w ściekach surowych.
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Rys.7.1. Przebieg zmienności dopływu ścieków w okresie I 2012-III 2015
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Tab.7-1. Przepływ ścieków w trakcie badań procesowych – marzec 2015
Q [m3/d]
25.03.2015

3320,1

26.03.2015

4091,2

27.03.2015

6119,7

28.03.2015

3955,2

30.03.2015

7744,0

31.03.2015

2540,5

Średnia

4628,5

Odchylenie standardowe

1936,2

Rys.7.2. Krzywe prawdopodobieństwa występowania wraz z niższymi Qdśr ścieków w okresie
I 2012-III 2015
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7. 2.

Jakość ścieków

W okresie badawczym w 2015 r ścieki dopływające do oczyszczalni w Wolbromiu
charakteryzowały się niższymi stężeniami zanieczyszczeń, niż obserwowane w typowych
ściekach komunalnych. Obserwowane stężenia były także zdecydowanie niższe, niż
obserwowane w poprzednich latach w oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Jest to
szczególnie widoczne w odniesieniu do zawartości biologicznie rozkładalnych związków
organicznych i związane w dużej mierze z rozcieńczeniem ścieków wodami opadowymi.
W analizowanym okresie, wartości BZT5 w próbkach średniodobowych utrzymywały się na
stosunkowo stabilnym, ale niskim poziomie, podczas gdy wartość ChZT podlegała dużym
fluktuacjom (rys.7.3), szczególnie w okresach występowania niższego przepływu.
O dużym wpływie ścieków przemysłowych na jakość ścieków surowych świadczy wartość
średnia stosunku CHZ/BZT5, która wynosi 2,4 i jest wyższa od wartości typowych dla
ścieków bytowych.
Stężenie zawiesiny kształtuje się na typowym poziomie, jednakże zmienność w tym zakresie
(rys.7.4) jest bardzo duża i bez wyraźnej korelacji z wielkością przepływu i stężenia innych
wskaźników.
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Rys.7.3. Zmienność stężenia BZT5 i ChZT w ściekach surowych w okresie badań
rozpoznawczych 2015r
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Rys.7.4. Zmienność stężenia Zog i Zmin w ściekach surowych w okresie badań rozpoznawczych
2015r

Zawartość związków biogennych w ściekach surowych charakteryzowała się mniejszą
nierównomiernością, niż zawiesin i związków organicznych (rys.7.5 i 7.6). Średnie stężenia
związków azotu i fosforu są niskie, w porównaniu z obserwowanymi w typowych ściekach
komunalnych, jednak w powiązaniu z niskimi stężeniami BZT5 relacja BZT5/Nog jest
niekorzystna dla biologicznego usuwania azotu. Stosunek BZT5/Pog w ściekach surowych
wynosi 32, co sprzyja biologicznemu usuwaniu fosforu.
Wartość pH mieści się w granicach 7,5-8,0, natomiast zasadowość podlega znacznej
zmienności (rys.7.7). Uwagę zwracają bardzo niskie wartości tego wskaźnika w 2 ostatnich
dniach pomiarowych.
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Rys.7.5. Zmienność stężenia azotu w ściekach surowych w okresie badań rozpoznawczych
2015r
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Rys.7.6. Zmienność stężenia fosforu w ściekach surowych w okresie badań rozpoznawczych,
2015 r
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Rys.7.7. Zmienność zasadowości (val/m3) i pH w ściekach surowych w okresie badań
rozpoznawczych

Tab.7-2. Charakterystyka jakościowa ścieków surowych w trakcie badań procesowych –
marzec 2015 – stężenia zanieczyszczeń
Stężenie
BZT5 [g O2/m3]

194,0 ± 59,2

ChZT [g O2/m3]

466,9 ± 171,8

ChZTsącz [g O2/m3]

148,0 ± 37,7

Zog [g/m3]

265 ± 119

Zorg [g/m3]

127 ± 75

Nog [g N/m3]

50,1 ± 9,3

N-NH4 [g N/m3]

30,8 ± 5,9

N_NO3 [g N/m3]

0,66 ± 0,43

N-NO2 [g N/m3]

0,10 ± 0,08

Pog [g P/m3]

5,98 ± 2,19

P-PO4 [g P/m3]

2,37 ± 0,33

Zasadowość [val/m3]

6,4 ± 1,3

pH

7,7 ± 0,2
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Tab.7-3. Charakterystyka jakościowa ścieków surowych w trakcie badań procesowych –
marzec 2015 – ładunki zanieczyszczeń
Ładunek średni

Ładunek średni

z wszystkich dni

z wyłączeniem dni
z deszczem nawalnym

BZT5

824,8 ± 211,5

782,3 ± 252,1

ChZT

1944,3 ± 456,0

1807,3 ± 463,9

ChZTsącz

648,6 ± 191,2

564,5 ± 175,5

Zog

1147,3 ± 565,9

905,8 ± 366,3

Zorg

527,3 ± 283,6

444,7 ± 237,8

Nog

225,1 ± 79,3

179,2 ± 41,8

N-NH4

141,0 ± 56,0

108,5 ± 31,1

N_NO3

3,1 ± 2,6

2,2 ± 1,9

N-NO2

0,45 ± 0,39

0,33 ± 0,37

Pog

26,0 ± 9,8

21,6 ± 7,7

P-PO4

10,7 ± 3,6

8,8 ± 2,3

RLM = 782,3/0,06 = 13 038
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8. WARIANTOWA KONCEPCJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
W GMINIE WOLBROM
8.1 Analizowane warianty gospodarki ściekowej
Wariantowa koncepcja gospodarki ściekowej w gminie Wolbrom obejmuje 4 warianty:
 WARIANT 1 - rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce, jako jedynych docelowo oczyszczalni na terenie Gminy
 WARIANT 2 - rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce oraz budowa 2-ch nowych lokalnych oczyszczalni
(Chrząstowice i Załęże)
 WARIANT 3a - rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce, przy założeniu, iż tereny poza aglomeracją wolbromską będą
wyposażone w lokalne systemy oczyszczania ścieków
 WARIANT 3b - rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce, przy założeniu, iż zwarta zabudowa znajdująca się poza
granicami aglomeracji wolbromskiej będzie włączona do systemu kanalizacyjnego
oczyszczalni w Wolbromiu, a pozostałe tereny będą wyposażone w lokalne systemy
oczyszczania ścieków

8.2 Charakterystyka i założenia wyjściowe dla wariantu 1
Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce, jako jedynych docelowo oczyszczalni na
terenie gminy
8.2.1 Charakterystyka wariantu 1
Wariant zakłada docelowe skanalizowanie całego obszaru Gminy i włączenie do
kanalizacji zbiorczej ok. 90 % wszystkich gospodarstw domowych, poza podłączonymi
obecnie do istniejących oczyszczalni przydomowych (aktualnie 285 oczyszczalni na terenie
całej Gminy). Ścieki doprowadzane będą do 2 obecnie eksploatowanych oczyszczalni
ścieków – w Wolbromiu i Jeżówce, przewidzianych do modernizacji.
Długi czas potrzebny do realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej
na terenie całej Gminy wymusza tymczasowe przejęcie funkcji oczyszczania ścieków
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dowożonych z terenu Gminy przez oczyszczalnię w Wolbromiu, która docelowo przejmie
ścieki dowożone z całości terenów nieskanalizowanych.
W związku z wielkością oczyszczalni w Jeżówce i uproszczonym charakterem jej układu
technologicznego przeróbka osadu powstałego w tej oczyszczalni będzie ograniczała się do
stabilizacji, a osad ustabilizowany będzie przewożony do oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu, gdzie będzie poddawany przeróbce, wspólnie z powstałymi tam osadami
ściekowymi. Podobnie, osady z istniejących oczyszczalni przydomowych będą przewożone
do oczyszczalni w Wolbromiu i poddawane końcowemu odwadnianiu i higienizacji.
8.2.2 Założenia bilansowe
Podział obszaru Gminy na zlewnie oczyszczalni przedstawiono w załączniku nr 1,
natomiast zestawienie miejscowości z liczbą gospodarstw i mieszkańców w każdej zlewni w
tab.8.1 i 8.2.

Tab.8.1. Ilość mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Wolbromiu – wariant 1
Miejscowość

Wolbrom
Brzozówka
Budzyń
Chełm
Chełm kol. Grabie
Chełm kol. Szwajcary
Chełm kol. Zapielnik
Chrząstowice
Dłużec
kol. Rędziny
kol. Stara Wieś
kol. Niezdara
Domaniewice
+Domaniewice
Czarny
Las
Gołaczewy
Gołaczewy kol. Chełmska
Gołaczewy kol. Piaski
Gołaczewy
kol.
Nadmłynie
Gołaczewy kol. Stara Wieś

Liczba
mieszkańców
luty 2015
8686
499
146
576
183
90
73
527
781

Liczba
mieszkańców
lipiec 2015
8555
499
139
567
178
89
70
519
770

Liczba
domów

387

386

99

6

290
426
174

16
285
424
165

68
100
43

6
18
8

371

366

81

13

1136
117
30
131
43
23
12
123
173

Liczba
oczyszczalni
przydomowych
6
27
4
14
3

6
3
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Gołaczewy kol. Suska
Kaliś
Kąpiele Wielkie
kol. Sarnie Doły
kol. Przeczna Droga
kol. Stara Wieś
kol. Syber
Kąpiołki
Lgota Wielka
Lgota Wolbromska
Lgota Wolbromska
kol. Leśna
Łobzów
Miechówka
Poręba Górna
Strzegowa
Strzegowa Kolonia
Sulisławice
Wierzchowisko
+ kol. Marianów
Wymysłów
Zabagnie
kol. Hektary
Zabagnie
kol. Nowa Łąka
Zabagnie
kol. Radocha
Zabagnie
kol. Stara Wieś
Załęże
+ Załęże Kolonia
Zarzecze
Zasępiec
Suma

197
194
936

192
194
921

49
47
215

6
7
24

141
300
314
84

137
295
309
84

33
66
75
20

6
2

1042
76
499
470
140
351
749

1035
73
487
462
140
350
742

257
19
131
108
35
86
183

29
49

31
47

8
13

117

117

28

206

204

49

114

114

29

593

588

138

6

1209
270
21289

1195
269
21014

272
59
4099

18
3
257

27
3
5
1
2
20

13

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Wolbromiu:


Aktualna liczba mieszkańców - 21 014,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 257,



Średnia liczba mieszkańców/dom – 5,13,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
5,13*257 = 1318,
38



Liczba mieszkańców przewidzianych docelowo do odprowadzenia ścieków
kanalizacją zbiorczą:
0,9*(21014 - 1318) = 17 726



Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji w czasie
wykonywania badań rozpoznawczych:
0,9*(8555 - 31) – 158 (ul. Kościuszki) + 183 (Chełm, kol.Grabie) = 7697



Liczba mieszkańców przewidzianych do podłączenia do kanalizacji:
17726 - 7697 = 10 029

Tab.8-2. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Jeżówce – wariant 1
Miejscowość

Liczba
mieszkańców
luty 2015
133
1059

Boża Wola
Jeżówka
kol. Stara Wieś
kol. Północna
kol. Południowa
kol. Powoźnik
Podlesice II
Poręba Dzierżna
Suma

Liczba
mieszkańców
lipiec 2015
133
1043

130
487
1809

Liczba
domów

129
477
1782

34
245

Liczba
oczyszczalni
przydomowych
2
15

41
129
449

11
28

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Jeżówce:


Aktualna liczba mieszkańców - 1782,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 28,



Średnia liczba mieszkańców/dom – 3,97,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
3,97*28 = 111,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
0,9*(1782-111) = 1 504
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8.2.3 Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu, ze względu na wielkość obciążenia sytuującą ją
w przedziale RLM = 15 000 – 99 000, będzie wymagała zastosowania wysokoefektywnych
procesów oczyszczania ścieków z usuwaniem węgla, azotu i fosforu. Zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [15],
oczyszczalnia będzie musiała spełnić następujące wymagania:


najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
SBZT5 = 15 [g/m3]
SCHZT = 125 [g/m3]
SZOG = 35 [g/m3]
SNOG = 15 [g/m3]
SPOG = 2 [g/m3]



minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:
%red BZT5 = 90 [%]
%red CHZT = 75 [%]
%red ZOG = 90 [%]
%red NOG = 70-80 [%]
%red POG = 80 [%]

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce z obciążeniem ładunkiem zanieczyszczeń na poziomie
RLM < 2000 będzie wymagała prowadzenia uproszczonego procesu oczyszczania, z
usuwaniem części zawieszonych oraz zanieczyszczeń organicznych. Wg zapisów w/w RMŚ
konieczne będzie spełnienie następujących wymagań dotyczących jakości ścieków
oczyszczonych:


najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
SBZT5 = 40 [g/m3]
SCHZT = 150 [g/m3]
SZOG = 50 [g/m3]
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8.3 Charakterystyka i założenia wyjściowe dla wariantu 2
Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce oraz budowa 2-ch nowych lokalnych
oczyszczalni
8.3.1 Charakterystyka wariantu 2
Analogicznie, jak w wariancie 1, wariant 2 zakłada docelowe skanalizowanie całego
obszaru Gminy i włączenie do kanalizacji zbiorczej ok. 90 % wszystkich gospodarstw
domowych, poza podłączonymi do istniejących oczyszczalni przydomowych. Na obszarze
Gminy wyodrębnione zostaną zlewnie kanalizacyjne 4 –ch oczyszczalni. Poza dwoma
obecnie eksploatowanymi oczyszczalniami w Wolbromiu i Jeżówce, które będą podlegały
modernizacji, przewiduje się budowę 2 nowych oczyszczalni, zlokalizowanych w
miejscowościach Załęże i Chrząstowice. Do czasu realizacji inwestycji dot. budowy sieci
kanalizacyjnej na terenie całej Gminy i budowy nowych oczyszczalni, ścieki z całego terenu
będą dowożone do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu i tam oczyszczane, a docelowo
przejmie ona ścieki dowożone z całości terenów nieskanalizowanych.
Układy technologiczne nowych oczyszczalni, zlokalizowane poza aglomeracją będą
przystosowane do usuwania zawiesin i zanieczyszczeń organicznych, bez usuwania związków
biogennych.
Przeróbka

osadów

ściekowych

będzie

skoncentrowana

w

oczyszczalni

ścieków

w Wolbromiu, dokąd będą dowożone ustabilizowane osady z oczyszczalni w Jeżówce,
Chrząstowicach i Załężu oraz istniejących oczyszczalni przydomowych.

8.3.2 Założenia bilansowe
Podział obszaru Gminy na zlewnie oczyszczalni przedstawiono w załączniku nr.2,
natomiast zestawienie miejscowości z liczbą gospodarstw i mieszkańców w każdej zlewni
w tab.8-3 do 8-6.

41

Tab.8-3. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Wolbromiu – wariant 2
Miejscowość

Wolbrom
Brzozówka
Budzyń
Chełm
Chełm kol. Grabie
Chełm kol. Szwajcary
Chełm kol. Zapielnik
Gołaczewy
Gołaczewy kol. Chełmska
Gołaczewy kol. Piaski
Kaliś
Lgota Wielka
Lgota Wolbromska
kol. Leśna
Łobzów
Poręba Górna
Sulisławice
Wierzchowisko
+ kol. Marianów
Wymysłów
Zabagnie
kol. Hektary
Zabagnie
kol. Nowa Łąka
Zabagnie
kol. Radocha
Zabagnie
kol. Stara Wieś
Zasępiec
Suma

Liczba
mieszkańców
luty 2015
8686
499
146
576
183
90
73
290
426
194
300
84

Liczba
mieszkańców
lipiec 2015
8555
499
139
567
178
89
70
16
285
424
194
295
84

1042
499
351
749

Liczba
domów
1136
117
30
131
43
23
12

Liczba
oczyszczalni
przydomowych
6
27
4
14
3

68
100
47
66
20

6
18
7
6

1035
487
350
742

257
131
86
183

27
3
2
20

29
49

31
47

8
13

13

117

117

28

206

204

49

114

114

29

270
14973

269
14791

59
2636

3
159

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Wolbromiu:


Aktualna liczba mieszkańców – 14 791,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 159,
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Średnia liczba mieszkańców/dom – 5,61,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
5,61*159 = 892,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
0,9*(14791-892) = 12 509



Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji w czasie
wykonywania badań rozpoznawczych:
0,9*(8555 - 31) – 158 (ul. Kościuszki) + 183 (Chełm, kol.Grabie) = 7697



Liczba mieszkańców przewidzianych do podłączenia do kanalizacji:
12509 - 7697 = 4812

Tab.8-4. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Załężu – wariant 2
Miejscowość

Dłużec
kol. Rędziny
kol. Stara Wieś
kol. Niezdara
Domaniewice
+Domaniewice
Czarny
Las
Kąpiele Wielkie
kol. Sarnie Doły
kol. Przeczna Droga
kol. Stara Wieś
kol. Syber
Kąpiołki
Miechówka
Strzegowa
Strzegowa Kolonia
Załęże
+ Załęże Kolonia
Suma

Liczba
mieszkańców
luty 2015
781

Liczba
mieszkańców
lipiec 2015
770

387

Liczba
domów
173

Liczba
oczyszczalni
przydomowych
3

386

99

6

936

921

215

24

141
76
470
140
593

137
73
462
140
588

33
19
108
35
138

5
1
6

3524

3477

820

45

43

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Załężu:


Aktualna liczba mieszkańców – 3477,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 45,



Średnia liczba mieszkańców/dom – 4,24,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
4,24*45 = 191,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
0,9*(3477 - 191) = 2 957

Tab.8-5. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Chrząstowicach – wariant 2
Miejscowość

Liczba
mieszkańców
luty 2015
527
kol.
174

Chrząstowice
Gołaczewy
Nadmłynie
Gołaczewy kol. Stara Wieś
Gołaczewy kol. Suska
Lgota Wolbromska
Zarzecze
Suma

Liczba
mieszkańców
lipiec 2015
519
165

371
197
314
1209
2792

Liczba
domów

366
192
309
1195
2746

123
43
81
49
75
272
643

Liczba
oczyszczalni
przydomowych
6
8
13
6
18
51

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Chrząstowicach:


Aktualna liczba mieszkańców - 2746,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 51,



Średnia liczba mieszkańców/dom – 4,34,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
4,34*51 = 221,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
0,9*(2746-221) = 2 272
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Tab.8-6. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Jeżówce – wariant 2
Miejscowość

Liczba
mieszkańców
luty 2015
133
1059

Boża Wola
Jeżówka
kol. Stara Wieś
kol. Północna
kol. Południowa
kol. Powoźnik
Podlesice II
Poręba Dzierżna
Suma

Liczba
mieszkańców
lipiec 2015
133
1043

130
487
1809

Liczba
domów

129
477
1782

34
245

Liczba
oczyszczalni
przydomowych
2
15

41
129
449

11
28

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Jeżówce:


Aktualna liczba mieszkańców - 1782,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 28,



Średnia liczba mieszkańców/dom – 3,97,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
3,97*28 = 111,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
0,9*(1782-111) = 1 504

8.3.3 Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu, ze względu na przepustowość w przedziale
RLM = 15 000 – 99 000, będzie wymagała zastosowania wysokoefektywnych procesów
oczyszczania ścieków z usuwaniem węgla, azotu i fosforu. Zgodnie z wymaganiami
zawartymi w w/w rozporządzeniu Ministra Środowiska oczyszczalnia będzie musiała spełnić
następujące wymagania:


najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
SBZT5 = 15 [g/m3]
SCHZT = 125 [g/m3]
SZOG = 35 [g/m3]
SNOG = 15 [g/m3]
SPOG = 2 [g/m3]
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minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:
%red BZT5 = 90 [%]
%red CHZT = 75 [%]
%red ZOG = 90 [%]
%red NOG = 70-80 [%]
%red POG = 80 [%]

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce z obciążeniem ładunkiem zanieczyszczeń na poziomie
RLM < 2000 będzie wymagała prowadzenia uproszczonego procesu oczyszczania, z
usuwaniem części zawieszonych oraz zanieczyszczeń organicznych. Wg zapisów w/w RMŚ
konieczne będzie spełnienie następujących wymagań dotyczących jakości ścieków
oczyszczonych:


najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
SBZT5 = 40 [g/m3]
SCHZT = 150 [g/m3]
SZOG = 50 [g/m3]

Oczyszczalnie w Załężu i Chrząstowicach, ze względu na wielkość mieszczącą się w
zakresie RLM = 2000 – 9999, będą obowiązywały następujące wymagania jakościowe:


najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
SBZT5 = 25 [g/m3]
SCHZT = 125 [g/m3]
SZOG = 35 [g/m3]



minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:
%red BZT5 = 70-90 [%]
%red CHZT = 75 [%]
%red ZOG = 90 [%]
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8.4 Charakterystyka i założenia wyjściowe dla wariantu 3a
Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu i Jeżówce, przy założeniu, że tereny poza aglomeracją
wolbromską będą wyposażone w lokalne systemy oczyszczania ścieków
8.4.1 Charakterystyka wariantu 3a
W przeciwieństwie do poprzednich wariantów rezygnuje się z rozbudowy sieci
kanalizacyjnej na obszarze Gminy poza Aglomeracją Wolbromską, z pozostawieniem
istniejących fragmentów sieci włączonych obecnie do oczyszczalni ścieków w Jeżówce.
Ścieki z kanalizacji zbiorczej doprowadzane będą do 2 obecnie eksploatowanych
oczyszczalni ścieków – w Wolbromiu i Jeżówce. Obszary nieskanalizowane, zgodnie z
przyjętym w tym wariancie założeniem w całości, wyposażone zostaną w oczyszczalnie
przydomowe. Do momentu zrealizowania oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy
oczyszczalnia w Wolbromiu musi być przystosowana do przyjęcia ścieków dowożonych z
tego terenu.
Docelowo, osady ściekowe z całej Gminy będą trafiały do oczyszczalni w Wolbromiu,
w związku z czym linia przeróbki osadów tej oczyszczalni będzie zaprojektowana na
przyjęcie także osadu ustabilizowanego z oczyszczalni w Jeżówce oraz osadów z istniejących
i planowanych oczyszczalni przydomowych.
8.4.2 Założenia bilansowe
Podział obszaru Gminy na obszary o zróżnicowanym sposobie odprowadzania
i oczyszczania ścieków przedstawiono w załączniku nr 3, natomiast zestawienie miejscowości
z liczbą gospodarstw i mieszkańców odprowadzających ścieki do funkcjonującej sieci
kanalizacyjnej w tab.8-7.

Tab.8-7. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do dodatkowego włączenia
do sieci kanalizacyjnej oczyszczalni w Wolbromiu – wariant 3a
Miejscowość
Liczba
Liczba
Liczba oczyszczalni
mieszkańców domów
przydomowych
lipiec 2015
Wolbrom, ul. Kościuszki
158
44
Łobzów
360
90
10
Suma
518
134
10
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Bilans mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Wolbromiu:


Dołączana liczba mieszkańców (kanalizacja w trakcie realizacji) - 518,



Liczba pracujących oczyszczalni przydomowych – 10,



Średnia liczba mieszkańców/dom – 4,



Szacowana liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni przydomowych –
4*10 = 40,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
518 - 40 = 478

Liczba oczyszczalni przydomowych koniecznych do zainstalowania – ok. 3000
8.4.3 Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu, ze względu na wielkość obciążenia sytuującą ją
w przedziale RLM = 15 000 – 99 000, będzie wymagała zastosowania wysokoefektywnych
procesów oczyszczania ścieków z usuwaniem węgla, azotu i fosforu, powalających na
spełnienie wymagań, analogicznych jak podane w wariantach I i II. Oczyszczalnia ścieków w
Jeżówce pozostanie oczyszczalnią lokalną i po modernizacji będzie przystosowana do
usuwania części zawieszonych oraz zanieczyszczeń organicznych, na poziomie:
 najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
SBZT5 = 40 [g/m3]
SCHZT = 150 [g/m3]
SZOG = 50 [g/m3]

8.5 Charakterystyka i założenia wyjściowe dla wariantu 3b
Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
i Jeżówce, przy założeniu, że zwarta zabudowa znajdująca się poza granicami
aglomeracji wolbromskiej będzie włączona do systemu kanalizacyjnego
oczyszczalni w Wolbromiu, a pozostałe tereny będą wyposażone w lokalne
systemy oczyszczania ścieków
8.5.1 Charakterystyka wariantu 3b
W ramach tego wariantu zostały wytypowane obszary Gminy, znajdujące się poza
Aglomeracją Wolbromską, które ze względu na zwartość zabudowy kwalifikują się do
podłączenia do kanalizacji zbiorczej. Przewiduje się docelowo budowę na tych terenach
kanalizacji i włączenie z niej ścieków do oczyszczalni w Wolbromiu i Jeżówce. Pozostałe
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tereny zabudowy rozproszonej zostaną wyposażone w przydomowe systemy oczyszczania
ścieków. Inne założenia koncepcyjne pozostają analogiczne, jak w wariancie 3a.
8.5.2 Założenia bilansowe - Wariant 3b
Podział obszaru Gminy na obszary o zróżnicowanym sposobie odprowadzania i
oczyszczania ścieków przedstawiono w załączniku nr 4, natomiast zestawienie miejscowości
z liczbą gospodarstw i mieszkańców odprowadzających ścieki do funkcjonującej sieci
kanalizacyjnej w tab.8-8. oraz oczyszczalni ścieków w Jeżówce (tab.8-9).

Tab.8-8. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Wolbromiu – wariant 3b
Miejscowość
Wolbrom
Brzozówka
Chełm
Chełm kol. Grabie
Chełm kol. Szwajcary
Chełm kol. Zapielnik
Chrząstowice
Dłużec
kol. Rędziny
kol. Stara Wieś
kol. Niezdara
Gołaczewy kol. Chełmska
Gołaczewy kol. Piaski
Gołaczewy
kol.
Nadmłynie
Gołaczewy kol. Stara Wieś
Gołaczewy kol. Suska
Kaliś
Kąpiele Wielkie
kol. Sarnie Doły
kol. Przeczna Droga
kol. Stara Wieś
kol. Piaski
Kolonia Kąpielska zach.
Kąpiołki
Lgota Wolbromska
Lgota Wolbromska
kol. Leśna

Liczba mieszkańców
lipiec 2015
8510
387
503
165
89
70
491
757

Liczba domów
1130
70
117
40
23
12
117
170

260
340
133

62
81
35

306
168
160
680

68
43
40
160

137
271
84

33
66
20
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Łobzów
Miechówka
Poręba Górna
Strzegowa
Strzegowa Kolonia
Sulisławice
Wierzchowisko
bez kol. Marianów
Zabagnie
kol. Hektary
Zabagnie
kol. Nowa Łąka
Zabagnie
kol. Radocha
Załęże
+ Załęże Kolonia
Zarzecze
Zasępiec
Suma

644
73
392
443
136
342
537

160
19
106
103
34
84
131
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13

105

25

181

43

568

132

1091
165
18 235

248
36
3421

Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Wolbromiu:


Aktualna liczba mieszkańców – 18 235,



Liczba mieszkańców przewidzianych docelowo do odprowadzenia ścieków
kanalizacją zbiorczą:
0,9*18235 = 16 412



Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji w czasie
wykonywania badań rozpoznawczych:
0,9*(8555 - 31) – 158 (ul. Kościuszki) + 183 (Chełm, kol.Grabie) = 7697



Liczba mieszkańców przewidzianych do podłączenia do kanalizacji:
16412 - 7697 = 8715

Tab.10-9. Liczba mieszkańców obszaru przewidzianego docelowo do włączenia do sieci
kanalizacyjnej oczyszczalni w Jeżówce – wariant 1
Miejscowość
Liczba mieszkańców
Liczba domów
lipiec 2015
Boża Wola
129
32
Jeżówka
602
140
Poręba Dzierżna
434
118
Suma
1165
290
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Liczba mieszkańców Gminy przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni w Jeżówce:


Aktualna liczba mieszkańców – 1165,



Liczba mieszkańców przewidzianych do włączenia do kanalizacji
0,9*1165 = 1 049

Liczba oczyszczalni przydomowych koniecznych do zainstalowania – ok. 750

8.5.3

Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym

Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu z obciążeniem ładunkiem zanieczyszczeń mieszczącym
się w zakresie RLM = 15 000 – 99 000, będzie wymagała zastosowania wysokoefektywnych
procesów oczyszczania ścieków z usuwaniem węgla, azotu i fosforu. Oczyszczalnia w
Jeżówce, podobnie jak w przypadku wariantów 1 i 2 będzie wymagała jedynie prowadzenia
uproszczonego procesu oczyszczania, z usuwaniem części zawieszonych oraz zanieczyszczeń
organicznych.
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9. BILANS ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW DLA WARUNKÓW
DOCELOWYCH
9.1 Ogólne założenia bilansowe
Podstawą

do

sporządzenia

bilansu

ilości

i

jakości

ścieków

w

okresie

perspektywicznym były dane pomiarowe dla aktualnych warunków przedstawione
w rozdziale 7, w połączeniu z prognozami dotyczącymi zmian liczby ludności korzystającej z
systemu kanalizacyjnego w Gminie Wolbrom oraz rozwoju produkcji w zakładach
przemysłowych. Założenia dla poszczególnych wariantów, w szczególności podział obszaru
na zlewnie poszczególnych oczyszczalni w wariantach przyjęto wg wytycznych
Zleceniodawcy.
Ilość ścieków
W związku z tym, iż zaludnienie terenu Gminy Wolbrom systematyczny zmniejsza
się, ale w sposób powolny, ilość ścieków bytowych z terenów podłączonych obecnie do
kanalizacji zbiorczej nie powinna ulec docelowo znaczącym zmianom.
Z kolei, ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej wyłącznie w systemie
rozdzielczym ilość wód infiltracyjnych oraz deszczowych powinna pozostać na poziomie
podobnym do obecnie obserwowanego.
Jedynym czynnikiem mogącym mieć zauważalny wpływ na ilość wód infiltracyjnych
dopływających do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu jest przewidywane wyłączenie
z eksploatacji kopalni „Bolesław” i możliwe podniesienie poziomu wód gruntowych na
terenie Gminy Wolbrom.
Dla nowo podłączanych mieszkańców do sieci rozdzielczej przyjęto jednostkową ilość
ścieków odprowadzanych do kanalizacji na poziomie 100 l/Mk*d, natomiast jednostkową
ilość ścieków dowożonych na poziomie 30 l/Mk*d.
Założono, iż docelowo ilość miejsc noclegowych nie ulegnie znaczącej zmianie.
Przyjęto, iż ze względu na obserwowaną podwyższoną ilość ścieków w 2013 roku,
wynikającą z dużej częstotliwości i intensywności opadów atmosferycznych, wartość Qdśr
zostanie określona na podstawie wartości 50-percentyla z roku 2014.
Jakość ścieków
Przyjęto, iż włączenie nowych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, jak również wzrost ilości
ścieków dowożonych będzie skutkował wzrostem doprowadzanego ładunku zanieczyszczeń
zgodnie z wartościami jednostkowych ładunków zanieczyszczeń:
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łjBZT5 = 60 g/Mk*d
łjChZT = 120 g/Mk*d
łjZog = 60 g/Mk*d
łjNog = 11 g/Mk*d
łjPog = 2 g/Mk*d
Założono, iż przewidywany wzrost produkcji przemysłowej na terenie Gminy zwiększy
obciążenie

oczyszczalni

w

Wolbromiu

ładunkiem

zanieczyszczeń

pochodzenia

przemysłowego do ok. 6500 RLM.
W związku z wielowariantowością koncepcji szczegółowe założenia bilansowe podano
oddzielnie dla poszczególnych wariantów.

9.2 Bilans ścieków surowych - Wariant 1
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
Ilość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, obejmujące ścieki
bytowe od podłączonych mieszkańców, ścieki przemysłowe, wody infiltracyjne i
ścieki deszczowe oraz ścieki dowożone:
Qdśr = 3650 m3/d
Qdmax = 10550 m3/d
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów, zgodnie z pkt.8.2:
LM nowo podł. = 10 029
przyjęto jednostkową ilość ścieków qj = 100 l/Mk*d
Qdśr nowo podł. = 10 029*0,100 = 1003 m3/d
Qdmax nowo podł. = 1003*1,2 = 1204 m3/d
 Ścieki dowożone od mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji w zlewni
oczyszczalni w Wolbromiu i Jeżówce:
LM

nie podł.

= 2137 – ok.1000 = ok.1100 (po uwzględnieniu ok. 1000 mieszkańców w

bilansie doprowadzanych obecnie ścieków)
przyjęto jednostkową ilość ścieków gj = 30 l/Mk*d
Qdśr nie podł. = 1100*0,030 = 33 m3/d
 Szacowany wzrost ilości ścieków przemysłowych:
Qdśr przem. = 100 m3/d
 Docelowo:
Qdśr = 3650 + 1003 + 33 + 100 = 4786 m3/d
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Przyjęto Qdśr = 4800 m3/d
Qdmax = 10550 + 1204 + 33 + 100 = 11887 m3/d,
Przyjęto Qdmax = 11900 m3/d
Qhśr = 4800/24 = 200 m3/h
Qhmax = (1+3)*Qhśr = 800 m3/h
Jakość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu (dni z
wyłączeniem okresów występowania deszczów nawalnych):
ŁBZT5 = 782,3 kg/d
ŁChZT = 1807,3 kg/d
ŁZog = 905,8 kg/d
ŁNog = 179,2 kg/d
ŁPog = 21,6 kg/d
RLM = 13 038
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów i dowożone:
LM = 10 029 + 1100 = 11 129
ŁBZT5 = 0,060* 11129 = 667,7 kg/d
ŁChZT = 0,120* 11129 = 1335,5 kg/d
ŁZog = 0,060* 11129 = 667,7 kg/d
ŁNog = 0,011* 11129 = 122,4 kg/d
ŁPog = 0,002* 11129 = 22,3 kg/d
 Ścieki przemysłowe (wzrost RLM z ok.4250 do ok. 6000):
ŁBZT5 = 105 kg/d
ŁChZT = 210 kg/d
ŁZog = 105 kg/d
ŁNog = 19,2 kg/d
ŁPog = 3,5 kg/d
 Docelowo:
ŁBZT5 = 782,3 + 667,7 + 105 = 1555,0 kg/d
ŁChZT = 1807,3 + 1335,5 + 210 = 3352,8 kg/d
ŁZog = 905,8 + 667,7 + 105 = 1678,5 kg/d
ŁNog = 179,2 + 122,4 + 19,2 = 320,8 kg/d
ŁPog = 21,6 + 22,3 + 3,5 = 47,4 kg/d
RLM = 25 917,
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przyjęto RLM = 26 000
ŁBZT5 = 1560,0 kg/d
ŁChZT = 3362,8 kg/d
ŁZog = 1683,5 kg/d
ŁNog = 321,7 kg/d
ŁPog = 47,6 kg/d
SBZT5 = 1560/4800 = 325 g/m3
SChZT = 3362,8/4800 = 701 g/m3
SZog = 1683,5/4800 = 351 g/m3
SNog = 321,7/4800 = 67 g/m3
SPog =47,6/4800 = 9,9 g/m3

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce
Ilość ścieków
 Docelowo:
LM = 1504
Przyjęto LM = 1500
przyjęto jednostkową ilość ścieków qj = 100 l/Mk*d (+10 % wody infiltracyjne)
Qdśr = 1500*0,110 = 165,0 m3/d
Qdmax = 165*1,3 = 214,5 m3/d
Qhśr = 165/24 = 6,9 m3/d
Qhmax = 6,9*1,3*3 = 26,9 m3/d
Jakość ścieków
 Docelowo:
ŁBZT5 = 0,060*1500 = 90 kg/d
ŁChZT = 0,120*1500 = 180 kg/d
ŁZog = 0,060*1500 = 90 kg/d
ŁNog = 0,011*1500 = 16,5 kg/d
ŁPog = 0,002*1500 = 3,0 kg/d
RLM = 1500
SBZT5 = 90/165 = 545 g/m3
SChZT = 180/165 =1090 g/m3
SZog = 90/165 = 545 g/m3
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SNog = 16,5/165 = 100 g/m3
SPog = 3,0/165 = 18,2 g/m3

9.3 Bilans ścieków surowych - Wariant 2
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
Ilość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, obejmujące ścieki
bytowe od podłączonych mieszkańców, ścieki przemysłowe, wody infiltracyjne
i ścieki deszczowe oraz ścieki dowożone:
Qdśr = 3650 m3/d
Qdmax = 10550 m3/d
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów, zgodnie z pkt.8.3:
LM nowo podł. = 4812
przyjęto jednostkową ilość ścieków gj = 100 l/Mk*d
Qdśr nowo podł. = 4812*0,100 = 481 m3/d
Qdmax nowo podł. = 481*1,2 = 577 m3/d
 Ścieki dowożone od mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji w zlewni
oczyszczalni w Wolbromiu i Jeżówce:
LM

nie podł.

= 2137 – ok.1000 = ok.1100 (po uwzględnieniu ok. 1000 mieszkańców w

bilansie doprowadzanych obecnie ścieków)
przyjęto jednostkową ilość ścieków gj = 30 l/Mk*d
Qdśr nie podł. = 1100*0,030 = 33 m3/d
 Szacowany wzrost ilości ścieków przemysłowych:
Qdśr przem. = 100 m3/d
 Docelowo:
Qdśr = 3650 + 481 + 33 + 100 = 4264 m3/d
Przyjęto Qdśr = 4300 m3/d
Qdmax = 10550 + 577 + 33 + 100 = 11260 m3/d
Przyjęto Qdmax = 11300 m3/d
Qhśr = 4300/24 = 180 m3/h
Qhmax = (1+3)*Qhśr = 720 m3/h
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Jakość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu:
ŁBZT5 = 782,3 kg/d
ŁChZT = 1807,3 kg/d
ŁZog = 905,8 kg/d
ŁNog = 179,2 kg/d
ŁPog = 21,6 kg/d
RLM = 13 038
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów i dowożone:
LM = 4812 + 1100 = 5912
ŁBZT5 = 0,060* 5912 = 354,7 kg/d
ŁChZT = 0,120* 5912 = 709,4 kg/d
ŁZog = 0,060* 5912 = 354,7 kg/d
ŁNog = 0,011* 5912= 65,0 kg/d
ŁPog = 0,002* 5912= 11,8 kg/d
 Ścieki przemysłowe (wzrost RLM z ok.4250 do ok. 6000):
ŁBZT5 = 105 kg/d
ŁChZT = 210 kg/d
ŁZog = 105 kg/d
ŁNog = 19,2 kg/d
ŁPog = 3,5 kg/d
 Docelowo:
ŁBZT5 = 782,3 + 354,7 + 105 = 1242,0 kg/d
ŁChZT = 1807,3 + 709,4 + 210 = 2726,7 kg/d
ŁZog = 905,8 + 354,7 + 105 = 1365,5 kg/d
ŁNog = 179,2 + 65,0 + 19,2 = 263,4 kg/d
ŁPog = 21,6 + 11,8 + 3,5 = 36,9 kg/d
RLM = 20 700
SBZT5 = 1242,0/4300 =,289 g/m3
SChZT = 2726,7/4300 = 634 g/m3
SZog = 1365,5/4300 = 318 g/m3
SNog = 263,4/4300 = 61,3 g/m3
SPog = 36,9/4300 = 8,6 g/m3
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Oczyszczalnia ścieków w Załężu
Ilość ścieków
 Docelowo:
LM = 2957
Przyjęto LM = 3000
przyjęto jednostkową ilość ścieków qj = 100 l/Mk*d (+10 % wody infiltracyjne)
Qdśr = 3000*0,110 = 330,0 m3/d
Qdmax = 330*1,3 = 429,0 m3/d
Qhśr = 330/24 = 13,7 m3/d
Qhmax = 13,7*1,3*3 = 53,4 m3/d
Jakość ścieków
 Docelowo:
ŁBZT5 = 0,060*3000 = 180 kg/d
ŁChZT = 0,120*3000 = 360 kg/d
ŁZog = 0,060*3000 = 180 kg/d
ŁNog = 0,011*3000 = 33 kg/d
ŁPog = 0,002*3000 = 6 kg/d
RLM = 3000
SBZT5 = 180/330 =,545 g/m3
SChZT = 360/330 = 1 090 g/m3
SZog = 180/330 = 545 g/m3
SNog = 33/330 = 100 g/m3
SPog = 6/330= 18,2 g/m3

Oczyszczalnia ścieków w Chrząstowicach
Ilość ścieków
 Docelowo:
LM = 2272
Przyjęto LM = 2300
przyjęto jednostkową ilość ścieków qj = 100 l/Mk*d (+10 % wody infiltracyjne)
Qdśr = 2300*0,110 = 253 m3/d
Qdmax =253*1,3 = 329 m3/d
Qhśr = 253/24 = 10,5 m3/d
Qhmax = 10,5*1,3*3 = 41,0 m3/d
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Jakość ścieków
 Docelowo:
ŁBZT5 = 0,060*2300= 138 kg/d
ŁChZT = 0,120*2300 = 276 kg/d
ŁZog = 0,060*2300= 138 kg/d
ŁNog = 0,011*2300= 25,3 kg/d
ŁPog = 0,002*2300= 4,6 kg/d
RLM = 2300
SBZT5 =138/253 = 545 g/m3
SChZT = 276/253 = 1 090 g/m3
SZog = 138/253 = 545 g/m3
SNog = 25,3/253 = 100 g/m3
SPog = 4,6/253 = 18,2 g/m3

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce
Bilans ścieków doprowadzanych do oczyszczalni w Jeżówce w wariancie 2 przyjęto jak w
wariancie 2.

9.4 Bilans ścieków surowych - Wariant 3a
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
Ilość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, obejmujące ścieki
bytowe od podłączonych mieszkańców, ścieki przemysłowe, wody infiltracyjne i
ścieki deszczowe oraz ścieki dowożone:
Qdśr = 3650 m3/d
Qdmax = 10550 m3/d
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów, zgodnie z pkt.8.4:
LM nowo podł. = 478
przyjęto jednostkową ilość ścieków gj = 100 l/Mk*d
Qdśr nowo podł. = 478*0,100 = 47,8 m3/d
Qdmax nowo podł. = 47,8*1,2 = 57,4 m3/d
 Ilość ścieków dowożonych od mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji
pozostanie na obecnym poziomie
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 Szacowany wzrost ilości ścieków przemysłowych:
Qdśr przem. = 100 m3/d
 Docelowo:
Qdśr = 3650 + 47,8 + 100 = 3797,8 m3/d
Przyjęto Qdśr = 3800 m3/d
Qdmax = 10550 + 57,4 + 100 = 10707,4 m3/d
Przyjęto Qdmax = 10700 m3/d
Qhśr = 3800/24 = 158 m3/h
Qhmax = (1+3)*Qhśr = 632 m3/h

Jakość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu:
ŁBZT5 = 782,3 kg/d
ŁChZT = 1807,3 kg/d
ŁZog = 905,8 kg/d
ŁNog = 179,2 kg/d
ŁPog = 21,6 kg/d
RLM = 13 038
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów i dowożone:
LM = 478
ŁBZT5 = 0,060*478 = 28,7 kg/d
ŁChZT = 0,120*478 = 57,4 kg/d
ŁZog = 0,060*478 = 28,7 kg/d
ŁNog = 0,011*478 = 5,3 kg/d
ŁPog = 0,002*478 = 1,0 kg/d
 Ścieki przemysłowe (wzrost RLM z ok.4250 do ok. 6000):
ŁBZT5 = 105 kg/d
ŁChZT = 210 kg/d
ŁZog = 105 kg/d
ŁNog = 19,2 kg/d
ŁPog = 3,5 kg/d
 Docelowo:
ŁBZT5 = 782,3 + 28,7 + 105 = 916,0 kg/d
ŁChZT = 1807,3 + 57,4 + 210 = 2074,7 kg/d
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ŁZog = 905,8 + 28,7 + 105 = 1039,5 kg/d
ŁNog = 179,2 + 5,3 + 19,2 = 203,7 kg/d
ŁPog = 21,6 + 1,0 + 3,5 = 26,1 kg/d
RLM = 15 267
przyjęto RLM = 15 300
ŁBZT5 = 918,0 kg/d
ŁChZT = 2078,7 kg/d
ŁZog = 1041,5 kg/d
ŁNog = 204,1 kg/d
ŁPog = 26,2 kg/d
SBZT5 = 918/3800 = 242 k/m3
SChZT = 2078,7/3800 = 547 g/m3
SZog = 1041,5/3800 = 274 g/m3
SNog = 204,1/3800 = 053,7 g/m3
SPog =26,2/3800 = 6,9 g/m3

9.5 Bilans ścieków surowych - Wariant 3b
Oczyszczalnia w Wolbromiu
Ilość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, obejmujące ścieki
bytowe od podłączonych mieszkańców, ścieki przemysłowe, wody infiltracyjne i
ścieki deszczowe oraz ścieki dowożone:
Qdśr = 3650 m3/d
Qdmax = 10550 m3/d
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów, zgodnie z pkt.8.5:
LM nowo podł. = 8715
przyjęto jednostkową ilość ścieków gj = 100 l/Mk*d
Qdśr nowo podł. = 8715*0,100 = 871 m3/d
Qdmax nowo podł. = 871*1,2 = 1045 m3/d
 Szacowany wzrost ilości ścieków przemysłowych:
Qdśr przem. = 100 m3/d
 Docelowo:
Qdśr = 3650 + 871 + 100 = 4621 m3/d

61

Przyjęto Qdśr = 4600 m3/d
Qdmax = 10550 + 1045 + 100 = 11695 m3/d
Przyjęto Qdmax = 11700 m3/d
Qhśr = 4600/24 = 190 m3/h
Qhmax = (1+3)*Qhśr = 760 m3/h

Jakość ścieków
 Ścieki dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu:
ŁBZT5 = 782,3 kg/d
ŁChZT = 1807,3 kg/d
ŁZog = 905,8 kg/d
ŁNog = 179,2 kg/d
ŁPog = 21,6 kg/d
RLM = 13 038
 Ścieki bytowe z planowanych nowo podłączanych obszarów i dowożone:
LM = 8715
ŁBZT5 = 0,060* 8715 = 522,9 kg/d
ŁChZT = 0,120* 8715 = 1045,8 kg/d
ŁZog = 0,060* 8715 = 522,9 kg/d
ŁNog = 0,011* 8715 = 95,9 kg/d
ŁPog = 0,002* 8715 = 17,4 kg/d
 Ścieki przemysłowe (wzrost RLM z ok.4250 do ok. 6000):
ŁBZT5 = 105 kg/d
ŁChZT = 210 kg/d
ŁZog = 105 kg/d
ŁNog = 19,2 kg/d
ŁPog = 3,5 kg/d
 Docelowo:
ŁBZT5 = 782,3 + 522,9 + 105 = 1410,2 kg/d
ŁChZT = 1807,3 + 1045,8 + 210 = 3063,1 kg/d
ŁZog = 905,8 + 522,9 + 105 = 1533,7 kg/d
ŁNog = 179,2 + 95,9 + 19,2 = 294,3 kg/d
ŁPog = 21,6 + 17,4 + 3,5 = 42,5 kg/d
RLM = 23 500
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SBZT5 = 1410/4600 =,307 g/m3
SChZT = 3063,1/4600 = 666 g/m3
SZog = 1533,7/4600 = 333 g/m3
SNog = 294,3/4600 = 64 g/m3
SPog = 42,5/4600 = 9,2 g/m3

Oczyszczalnia w Jeżówce
Ilość ścieków
 Docelowo:
LM = 1049
Przyjęto LM = 1050
przyjęto jednostkową ilość ścieków qj = 100 l/Mk*d (+10 % wody infiltracyjne)
Qdśr = 1050*0,110 = 115,5 m3/d
Qdmax = 115,5*1,3 = 150,1 m3/d
Qhśr = 115,5/24 = 4,8 m3/d
Qhmax = 4,8*1,3*3 = 18,7 m3/d

Jakość ścieków
 Docelowo:
ŁBZT5 = 0,060*1050= 63 kg/d
ŁChZT = 0,120*1050= 126 kg/d
ŁZog = 0,060*1050= 63 kg/d
ŁNog = 0,011*1050= 11,5 kg/d
ŁPog = 0,002*1050= 2,1 kg/d
RLM = 1050
SBZT5 = 63/115,5 = 545 kg/m3
SChZT = 126/115,5= 1 090 g/m3
SZog = 63/115,5= 545 g/m3
SNog = 11,5/115,5 = 100 g/m3
SPog = 2,1/115,5= 18,2 g/m3
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10. ROZWIĄZANIA UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
10.1 Opis układów oczyszczalni ścieków w analizowanych wariantach
W ramach koncepcji przeanalizowano cztery warianty gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Wolbrom i dla każdego z nich sporządzono koncepcję technologiczną wszystkich
oczyszczalni ścieków przewidywanych w danym wariancie. Schematy technologiczne
przyjęte dla oczyszczalni ścieków w Wolbromiu przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Schematy
technologiczne przyjęty dla oczyszczalni lokalnych przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Rysunki załączono na końcu opracowania.
WARIANT 1
Wariant ten opiera się na założeniu skanalizowania całego terenu Gminy oraz odprowadzeniu
ścieków do oczyszczenia w 2-ch istniejących obecnie oczyszczalniach w Wolbromiu i
Jeżówce, po ich rozbudowie/modernizacji.
Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Wolbromiu (docelowo RLM = 26 000)
oparty będzie na rozwiązaniu zbliżonym do układu zastosowanego dotychczas. Mechaniczne
oczyszczanie będzie opierało się na cedzeniu na kracie rzadkiej, zlokalizowanej w pompowni
ścieków surowych, oraz na separacji skratek i piasku w sitopiaskownikach. Oczyszczalnia
zostanie

wyposażona

w

zbiornik

wyrównawczy

z

pompownią,

pozwalający

na

wyrównywanie jakości ścieków i ich gromadzenie w przypadku wystąpienia podwyższonego
dopływu związanego z występowaniem opadów. Alternatywnie, w stosunku do zbiornika
wyrównawczego, zaproponowano osadnik dla ścieków deszczowych, projektowany na
przepływ przekraczający dwukrotnie przepływ maksymalny (1+1)Qśrh oraz zbiornik
wyrównawczy ścieków dowożonych.
Część biologiczna będzie podlegała modernizacji polegającej na wprowadzeniu nowego
podziału na strefy obecnie eksploatowanych reaktorów BIOOXYBLOK i wydzieleniu w ich
części centralnej osadników radialnych (zgodnie z projektem PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011). Równocześnie, zaadaptowany zostanie istniejący piaskownik pionowy do funkcji
komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego.
Układ przeróbki osadu oparty jest na tlenowej stabilizacji w WKST zagęszczonego
mechanicznie osadu nadmiernego, odprowadzanego z linii ściekowej oczyszczalni w
Wolbromiu oraz przywożonego osadu ustabilizowanego z oczyszczalni ścieków w Jeżówce.
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Następnie, ustabilizowane osady będą odwadniane i higienizowane, łącznie z osadami
dowożonymi z istniejących oczyszczalni przydomowych.
Przyjęty układ technologiczny modernizowanej oczyszczalni w Wolbromiu obejmuje
następujące obiekty:
 Komora przelewowa – obiekt modernizowany;
 Stacja zlewcza – obiekt wymieniany;
 Pompownia główna z kratą rzadką – obiekt modernizowany;
 Stacja mechanicznego oczyszczania (bud. sitopiaskowników) – obiekt nowy;
 Zbiornik uśredniający z pompownią (alternatywnie zbiornik ścieków dowożonych i
osadnik ścieków deszczowych) – obiekty nowe;
 Pompownia lokalna – obiekt istniejący;
 Komora predenitryfikacji – adaptacja istniejącego piaskownika pionowego;
 Reaktory biologiczne trójfazowe z osadem czynnym i osadnikami wtórnymi –
adaptacja i przebudowa istniejących obiektów, z zastosowaniem nośników biomasy;
 Koryto pomiarowe – obiekt istniejący;
 Zbiorniki osadu nadmiernego – adaptacja istniejących WKST;
 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego – adaptacja istniejącej stacji odwadniania
osadu;
 Wydzielona Komora Stabilizacji Tlenowej – obiekt nowy;
 Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni – obiekt nowy;
 Stacja odwadniania i higienizacji osadu – obiekt nowy;
 Obiekty dodatkowe: stacja dmuchaw, stacja magazynowania koagulantu, pompownia
części pływających, pompownia wody technologicznej, pompownia wód osadowych –
obiekty nowe.

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce (RLM = 1500) będzie zrealizowana jako zespół nowych
obiektów, opartych w części mechanicznej na cedzeniu na kracie rzadkiej oraz na separacji
skratek i piasku w sitopiaskowniku, natomiast w części biologicznej będzie wyposażona w
przepływowy reaktor biologiczny napowietrzany, z symultaniczną stabilizacją osadów oraz
osadnik wtórny pionowy (alternatywnie w reaktory porcjowe SBR). Ustabilizowany osad
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nadmierny gromadzony będzie w zbiorniku osadu i wywożony do oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu.
Przyjęty układ technologiczny oczyszczalni w Jeżówce obejmuje następujące obiekty:
 Pompownia główna z kratą rzadką;
 Sitopiaskownik;
 Reaktor biologiczny przepływowy, tlenowy z symultaniczną stabilizacją oraz osadnik
wtórny (alternatywnie reaktory porcjowe SBR);
 Koryto pomiarowe;
 Zbiornik osadu nadmiernego;
 Obiekty dodatkowe: stacja dmuchaw, pompownia recyrkulacyjna.

WARIANT 2
Wariant 2 zakłada także skanalizowanie całego terenu Gminy, ale ścieki odprowadzane będą
do

2-ch

istniejących

obecnie

oczyszczalni

w

Wolbromiu

i

Jeżówce,

po

ich

rozbudowie/modernizacji oraz do 2-ch nowo wybudowanych oczyszczalni w Załężu i
Chrząstowicach.
Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Wolbromiu (docelowo RLM = 20 700)
będzie oparty na rozwiązaniach identycznych, jak w wariancie 1. W reaktorze biologicznym,
w stosunku do projektowych założeń modernizacji, nie będzie konieczności stosowania
kształtek/nośników biomasy (caldness) zwiększających zapas osadu w reaktorach.
Przyjęty układ technologiczny modernizowanej oczyszczalni w Wolbromiu jest identyczny
jak w wariancie 1. W tym rozwiązaniu w reaktorach biologicznych nie przewidziano
stosowania nośników biomasy.
Oczyszczalnie ścieków w Jeżówce (RLM = 1500), Chrząstowicach (RLM = 2300), i
Załężu (RLM = 3000), ze względu na ujednolicenie obsługi przewidywane są do realizacji w
podobnym układzie procesowym, analogicznie jak dla oczyszczalni w Jeżówce w wariancie
1.
Przyjęty układ technologiczny tych oczyszczalni obejmuje następujące obiekty:
 Pompownia główna z kratą rzadką;
 Sitopiaskownik;
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 Reaktor biologiczny przepływowy, tlenowy z symultaniczną stabilizacją oraz osadnik
wtórny (alternatywnie reaktory porcjowe SBR);
 Koryto pomiarowe;
 Zbiornik osadu nadmiernego;
 Obiekty dodatkowe: stacja dmuchaw, pompownia recyrkulacyjna.

WARIANT 3a
Wariant zakłada eksploatację oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, przyjmującej ścieki
jedynie z terenu aglomeracji wolbromskiej oraz oczyszczalni ścieków w Jeżówce w zakresie
odbioru ścieków, jak obecnie. Pozostały teren Gminy Wolbrom wyposażony zostanie z
oczyszczalnie przydomowe (ok. 3000), z których osad, podobnie jak z istniejących
oczyszczalni przydomowych, będzie przywożony do oczyszczalni w Wolbromiu.
Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Wolbromiu (docelowo RLM = 15 300)
będzie oparty na rozwiązaniach identycznych, jak w wariancie 2.
Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce będzie pracowała jako oczyszczalnia lokalna,
przewidziana dla oczyszczania ścieków z podłączonych dotychczas budynków. W ramach
modernizacji konieczna będzie wymiana wypełnienia złoża biologicznego.
WARIANT 3b
Wariant zakłada modernizację/rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wolbromiu i Jeżówce oraz
włączenie do nich zabudowy zwartej z terenu Gminy Wolbrom (obszar aglomeracji +
zabudowa zwarta położona poza aglomeracją). Obszary z zabudową rozproszoną wyposażone
zostaną w oczyszczalnie przydomowe (ok. 750), z których osad, podobnie jak z istniejących
oczyszczalni przydomowych, będzie przywożony do oczyszczalni w Wolbromiu.
Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Wolbromiu (docelowo RLM = 23 500)
będzie oparty na rozwiązaniach identycznych, jak w wariancie 1.
Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce (RLM = 1050), będzie pracowała w układzie
technologicznym analogicznym, jak w wariantach 1 i 2.
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10.2 Wyniki obliczeń technologicznych
Dane wyjściowe do obliczeń technologicznych, dotyczące jakości ścieków surowych oraz
dopływających do części biologicznej zestawiono zbiorczo dla wszystkich oczyszczalni i
wszystkich wariantów w tabelach 10-1 i 10-2.
Wyniki obliczeń zestawiono syntetycznie, kolejno dla poszczególnych wariantów w tabelach
10-3 do10-11.
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Tab. 10-1. Dane wyjściowe do projektowania – charakterystyka ścieków surowych
WARIANT 1
OŚ
OŚ
Wolbrom
Jeżówka

OŚ
Wolbrom

WARIANT II
OŚ
OŚ
Jeżówka
Załęże

OŚ
Chrząstowice

WARIANT 3a
OŚ
Wolbrom

WARIANT 3b
OŚ
OŚ
Wolbrom
Jeżówka

Qdśr [m3/d]
Qdmax [m3/d]

4800
11900

165,0
214,5

4300
11300

165,0
214,5

330
429

253
329

3800
10700

4600
11700

115,5
150,1

Qhśr [m3/h]

200

6,9

180

6,9

13,7

10,5

158

190

4,8

Qhmax [m3/h]

800

26,9

720

26,9

53,4

41,0

632

760

18,7

Ładunek [kg/d]
BZT5

1560

90

1242

90

180

138

918

1410

63

ChZT

3363

180

2727

180

360

276

2079

3063

126

Zog

1683

90

1365

90

180

138

1041

1534

63

Nog

322

16,5

263

16,5

33,0

25,3

204

294

11,5

Pog

47,6

3,0

36,9

3,0

6,0

4,6

26,2

42,5

2,1

RLM

26 000

1500

20 700

1500

3000

2300

15 300

23 500

1050

Stężenie [g/m3]
BZT5

325

545

289

545

545

545

242

307

545

ChZT

701

1090

634

1090

1090

1090

547

666

1090

Zog

351

545

318

545

545

545

274

333

545

Nog

67,0

100

61,3

100

100

100

53,7

64

100

Pog

9,9

18,2

8,6

18,2

18,2

18,2

6,9

9,2

18,2
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Tab.10-2. Dane wyjściowe do projektowania – charakterystyka ścieków w dopływie do części biologicznej
WARIANT 1
OŚ
Wolbrom

OŚ
Jeżówka

WARIANT 2
OŚ
Wolbrom

OŚ
Jeżówka

OŚ
Załęże

WARIANT 3a
OŚ
Chrząstowice

OŚ
Wolbrom

WARIANT 3b
OŚ
Wolbrom

OŚ
Jeżówka

Stężenie [g/m3]
BZT5

335

545

298

545

545

545

249

316

545

ChZT

722

1090

653

1090

1090

1090

563

686

1090

Zog

326

490

295

490

490

490

254

309

490

Nog

73,7

100

67,4

100

100

100

59,1

70,4

100

Pog

10,9

18,2

9,5

18,2

18,2

18,2

7,6

10,1

18,2
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Wariant 1
Tab. 10-3. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
– wariant 1
WARIANT 1 - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
Prześwit, mm
Ilość pomp
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h

pionowa
20
4+1
200

Sitopiaskowniki (Piaskowniki poziomo-wirowe z separatorem piasku
Ilość sitopiaskowników
2
Prześwit sita, mm
3
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
120
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
0,7
3
Ilość piasku, m /d
0,1
Zbiornik retencyjny z pompownią (jak w projekcie)
alternatywnie – Osadnik ścieków deszczowych z pompownią
Ilość obiektów
1
Typ osadnika
Radialny D = 18 m
Czas zatrzymania dla Qhmax,h
1,2
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Parametry techniczne i technologiczne reaktorów biologicznych
ChZT/BZT5
2,2
BZT5/Nog
4,5
BZT5/Pog
30,7
Temperatura obliczeniowa, oC
12
3
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m
54,5
3
Saldo azotu do denitryfikacji, gN/m
44,3
Vd/Vr
0,4
Fosfor do strącenia, gP/m3
0,5
Przyrost osadu, kgsm/d
1608
3
Objętość reaktora (VKT + VKN), m
4800
Wymagany wiek osadu, d
13,5
Wiek osadu, d
13,5
3
Stężenie osadu, kgsm/m
4,5
Recyrkulacja wewnętrzna, %
400
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
0,074
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
151,6
Współczynnik uderzeniowy dla rozkładu węgla
1,15
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Współczynnik uderzeniowy dla nitryfikacji
2,10
Kubatury reaktorów i poszczególnych stref oraz wyposażenie (jak w projekcie)
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
2166
Dyfuzory - typ
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
Dyfuzory - ilość
370
Ilość dmuchaw
3+1
3
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m /h
722
Ilość mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej
4
Wymagana wydajność jednego mieszadła pompującego,
200
3
m /h pomp recyrkulacyjnych
Ilość
4
3
Wymagana wydajność jednej pompy, m /h
50
Osadniki wtórne (jak w projekcie)
Ilość obiektów
2
Typ osadnika
radialny, D = 16 m
Czas zatrzymania dla Qhśr (1+1),h
4,2
CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Wolbromiu, kgSm/d
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Jeżówce, kgSm/d
Sucha masa osadu z oczyszczalni przydomowych, kgSm/d
Objętość osadu z OŚ w Wolbromiu, m3/d
Objętość osadu z OŚ w Jeżówce, m3/d
Objętość osadu z oczyszczalni przydomowych, m3/d
Zbiorniki osadu nadmiernego (jak w projekcie)
Czas zatrzymania, d

1608
74
43,5
160,8
7,4
0,9
2,2

Stacja zagęszczania osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu nadmiernego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość zagęszczaczy taśmowych
Wydajność zagęszczacza, m3/h
Ilość pomp osadu zagęszczonego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Objętość osadu po zagęszczeniu, m3/d
WKST (jak w projekcie)
Ilość obiektów
Objętość komory, m3
Czas stabilizacji, d

12h/5d
2+1
10
1
0,75
1
2
1
12-25
1+1
3,5
28
1
745
26,5
72

Sumaryczny wiek osadu, d
Zapotrzebowanie powietrza, m3/min
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/min

40
14,9
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
120
1
14,9

Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni z mieszaniem
Ilość obiektów
1
3
Objętość zbiornika, m
7,85
Czas zatrzymania, d
7
3
Wydajność pompy dozującej, m /h
3,5
Stacja odwadniania i higienizacji osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu ustabilizowanego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość pras filtracyjnych
Wydajność prasy, m3/h
Objętość osadu po odwodnieniu, m3/h
Dawka wapna, kgCaO/kgsm
Ilość mieszarek z wapnem
Wydajność mieszarki, m3/h
Silos wapna

6h/5d
1+1
7,5
1
0,20
1
2
1
3-8
1,3
0,3
1
2
istniejący
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Tab. 10-4. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Jeżówce
– wariant 1
WARIANT 1 - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
Prześwit, mm
Ilość pomp
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h

pionowa
20
2+1
13,5

Sitopiaskowniki
Ilość sitopiaskowników
Prześwit sita, mm
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
Ilość piasku, m3/d

1
3
20
0,04
0,003

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Reaktory biologiczne
ChZT/BZT5
BZT5/Nog
BZT5/Pog
Temperatura obliczeniowa, oC
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m3
Przyrost osadu, kgsm/d
Liczba reaktorów
Objętość reaktora, m3
Wymagany wiek osadu, d
Wiek osadu, d
Stężenie osadu, kgsm/m3
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość pomp recyrkulacyjnych
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h
Osadniki wtórne
Ilość obiektów
Typ osadnika

2,0
5,5
29,9
12
69,8
74
1
400
25,0
24,3
4,5
0,050
13,2
240
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
40
2+1
120
2+1
3,5
1
Pionowy OPiK-4,5
74

Czas zatrzymania dla Qhśr,h
alternatywnie - reaktory biologiczne SBR
Liczba reaktorów
Objętość jednego reaktora, m3
Indeks osadu, ml/gsm
warunki maksymalnego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
warunki średniego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
Dekanter - rodzaj
Dekanter – wydajność, m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość mieszadeł
Wymagana moc jednego mieszadła, kW

6,5
2
300
120
4,0
0,36
2,40
5,4
0,13
2,38
pływający
z0-150 odprowadzeniem
21,4
390
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
70
2+1
195
4
0,75

CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego, kgSm/d
Objętość osadu, m3/d

74
7,4

Zbiornik osadu
Ilość zbiorników
Objętość zbiornika, m3

1
28,8

75

Wariant 2
Tab. 10-5. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
– wariant 2
WARIANT 2 - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
Prześwit, mm
Ilość pomp
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h

pionowa
20
4+1
180

Sitopiaskowniki (Piaskowniki poziomo-wirowe z separatorem piasku
Ilość sitopiaskowników
2
Prześwit sita, mm
3
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
100
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
0,6
3
Ilość piasku, m /d
0,1
Zbiornik retencyjny z pompownią (jak w projekcie)
alternatywnie – Osadnik ścieków deszczowych z pompownią
Ilość obiektów
1
Typ osadnika
Radialny D = 18 m
Czas zatrzymania dla Qhmax,h
1,2
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Parametry techniczne i technologiczne reaktorów biologicznych
ChZT/BZT5
2,2
BZT5/Nog
4,4
BZT5/Pog
31,4
Temperatura obliczeniowa, oC
12
3
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m
50,0
3
Saldo azotu do denitryfikacji, gN/m
39,0
Vd/Vr
0,4
Fosfor do strącenia, gP/m3
0,4
Przyrost osadu, kgsm/d
1289
3
Objętość reaktora (VKT + VKN), m
3720
Wymagany wiek osadu, d
13,7
Wiek osadu, d
13,7
3
Stężenie osadu, kgsm/m
4,7
Recyrkulacja wewnętrzna, %
400
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
0,073
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
129,5
Współczynnik uderzeniowy dla rozkładu węgla
1,15
76

Współczynnik uderzeniowy dla nitryfikacji
2,10
Kubatury reaktorów i poszczególnych stref oraz wyposażenie (jak w projekcie –
bez zastosowania powietrza,
kształtek/nośników
biomasy)
Zapotrzebowanie
m3/h
1850
Dyfuzory - typ
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
Dyfuzory - ilość
320
Ilość dmuchaw
3+1
3
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m /h
617
Ilość mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej
4
Wymagana wydajność jednego mieszadła pompującego, 180
m3/h pomp recyrkulacyjnych
Ilość
4
3
Wymagana wydajność jednej pompy, m /h
45
Osadniki wtórne (jak w projekcie)
Ilość obiektów
2
Typ osadnika
radialny, D = 16 m
Czas zatrzymania dla Qhśr (1+1),h
4,7
CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Wolbromiu, kgSm/d
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Jeżówce, kgSm/d
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Załężu, kgSm/d
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Chrząstowicach,
kg
/d masa osadu z oczyszczalni przydomowych, kgSm/d
Sucha
Objętość osadu z OŚ w Wolbromiu, m3/d
Objętość osadu z OŚ w Jeżówce, m3/d
Objętość osadu z OŚ w Załężu, m3/d
Objętość osadu z OŚ w Chrząstowicach, m3/d
Objętość osadu z oczyszczalni przydomowych, m3/d
Zbiorniki osadu nadmiernego (jak w projekcie)
Czas zatrzymania, d
Stacja zagęszczania osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu nadmiernego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość zagęszczaczy taśmowych
Wydajność zagęszczacza, m3/h
Ilość pomp osadu zagęszczonego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Objętość osadu po zagęszczeniu, m3/d

1289
74
149
115
43,5
160,8
7,4
14,9
11,5
0,9
2,3
12h/5d
2+1
10
1
0,75
1
2
1
12-25
1+1
3,5
27,1
77

WKST (jak w projekcie)
Ilość obiektów
Objętość komory, m3
Czas stabilizacji, d
Sumaryczny wiek osadu, d
Zapotrzebowanie powietrza, m3/min
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/min

1
745
27,5
41,1
14,9
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
120
1
14,9

Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni z mieszaniem
Ilość obiektów
1
3
Objętość zbiornika, m
7,85
Czas zatrzymania, d
7
3
Wydajność pompy dozującej, m /h
3,5
Stacja odwadniania i higienizacji osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu ustabilizowanego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość pras filtracyjnych
Wydajność prasy, m3/h
Objętość osadu po odwodnieniu, m3/h
Dawka wapna, kgCaO/kgsm
Ilość mieszarek z wapnem
Wydajność mieszarki, m3/h
Silos wapna

6h/5d
1+1
7,5
1
0,20
1
2
1
3-8
1,3
0,3
1
2
istniejący

Tab. 10-6. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Załężu
– wariant 2
WARIANT 2 - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
Prześwit, mm
Ilość pomp
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h

pionowa
20
2+1
26,7
78

Sitopiaskowniki
Ilość sitopiaskowników
Prześwit sita, mm
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
Ilość piasku, m3/d
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Reaktory biologiczne
ChZT/BZT5
BZT5/Nog
BZT5/Pog
Temperatura obliczeniowa, oC
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m3
Przyrost osadu, kgsm/d
Liczba reaktorów
Objętość reaktora, m3
Wymagany wiek osadu, d
Wiek osadu, d
Stężenie osadu, kgsm/m3
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość pomp recyrkulacyjnych
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h
Osadniki wtórne
Ilość obiektów
Typ osadnika
Czas zatrzymania dla Qhśr,h
alternatywnie - reaktory biologiczne SBR
Liczba reaktorów
Objętość jednego reaktora, m3
Indeks osadu, ml/gsm
warunki maksymalnego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
warunki średniego dopływu

1
3
20
0,08
0,007

2,0
5,5
29,9
12
69,8
149
1
800
25,0
24,3
4,5
0,050
26,4
480
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
80
2+1
240
2+1
7
1
Pionowy OPiP-4,5
4,2
2
600
120
4,0
0,36
2,40
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Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
Dekanter - rodzaj
Dekanter – wydajność, m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość mieszadeł
Wymagana moc jednego mieszadła, kW

5,5
0,12
2,42
pływający
z0-150 odprowadzeniem
42,9
780
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
130
2+1
390
4
1,5

CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego, kgSm/d
Objętość osadu, m3/d

149
14,9

Zbiornik osadu
Ilość zbiorników
Objętość zbiornika, m3

1
447

Tab. 10-7. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Chrząstowicach
– wariant 2
WARIANT 2 - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
pionowa
Prześwit, mm
20
Ilość pomp
2+1
3
Wymagana wydajność jednej pompy, m /h
20,5
Sitopiaskowniki
Ilość sitopiaskowników
Prześwit sita, mm
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
Ilość piasku, m3/d

1
3
20
0,06
0,005

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Reaktory biologiczne
ChZT/BZT5
BZT5/Nog
BZT5/Pog

2,0
5,5
29,9
80

Temperatura obliczeniowa, oC
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m3
Przyrost osadu, kgsm/d
Liczba reaktorów
Objętość reaktora, m3
Wymagany wiek osadu, d
Wiek osadu, d
Stężenie osadu, kgsm/m3
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość pomp recyrkulacyjnych
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h
Osadniki wtórne
Ilość obiektów
Typ osadnika
Czas zatrzymania dla Qhśr,h
alternatywnie - reaktory biologiczne SBR
Liczba reaktorów
Objętość jednego reaktora, m3
Indeks osadu, ml/gsm
warunki maksymalnego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
warunki średniego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Dekanter - rodzaj
Dekanter – wydajność, m3/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h

12
69,8
115
1
600
25,0
23,5
4,5
0,050
20,0
364
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
60
2+1
182
2+1
5,3
1
Pionowy OPiK-4,5
4,3
2
450
120
4,0
0,36
2,40
5,5
0,13
2,40
32,4
pływający
z
odprowadzeniem
0-150
590
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
100
2+1
295
81

Ilość mieszadeł
Wymagana moc jednego mieszadła, kW

4
1,15

CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego, kgSm/d
Objętość osadu, m3/d

115
11,5

Zbiornik osadu
Ilość zbiorników
Objętość zbiornika, m3

1
37,7

Tab. 10-8. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Jeżówce
– wariant 2
WARIANT 2 - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
Prześwit, mm
Ilość pomp
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h

pionowa
20
2+1
13,5

Sitopiaskowniki
Ilość sitopiaskowników
Prześwit sita, mm
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
Ilość piasku, m3/d

1
3
20
0,04
0,003

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Reaktory biologiczne
ChZT/BZT5
BZT5/Nog
BZT5/Pog
Temperatura obliczeniowa, oC
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m3
Przyrost osadu, kgsm/d
Liczba reaktorów
Objętość reaktora, m3
Wymagany wiek osadu, d
Wiek osadu, d
Stężenie osadu, kgsm/m3
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h

2,0
5,5
29,9
12
69,8
74
1
400
25,0
24,3
4,5
0,050
13,2
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Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość pomp recyrkulacyjnych
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h
Osadniki wtórne
Ilość obiektów
Typ osadnika
Czas zatrzymania dla Qhśr,h
alternatywnie - reaktory biologiczne SBR
Liczba reaktorów
Objętość jednego reaktora, m3
Indeks osadu, ml/gsm
warunki maksymalnego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
warunki średniego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Dekanter - rodzaj
Dekanter – wydajność, m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość mieszadeł
Wymagana moc jednego mieszadła, kW

240
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
40
2+1
120
2+1
3,5
1
Pionowy OPiK-4,5
6,5
2
300
120
4,0
0,36
2,40
5,4
0,13
2,38
13,2
pływający
z
odprowadzeniem
0-150
21,4
240
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
70
2+1
195
4
0,75

CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego, kgSm/d
Objętość osadu, m3/d

74
7,4

Zbiornik osadu
Ilość zbiorników
Objętość zbiornika, m3

1
28,8
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Wariant 3a
Tab. 10-9. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
– wariant 3a
WARIANT 3a - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
pionowa
Prześwit, mm
20
Ilość pomp
4+1
3
Wymagana wydajność jednej pompy, m /h
158
Sitopiaskowniki (Piaskowniki poziomo-wirowe z separatorem piasku
Ilość sitopiaskowników
2
Prześwit sita, mm
3
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
100
3
Ilość skratek po sprasowaniu, m /d
0,4
3
Ilość piasku, m /d
0,1
Zbiornik retencyjny z pompownią (jak w projekcie)
alternatywnie – Osadnik ścieków deszczowych z pompownią
Ilość obiektów
1
Typ osadnika
Radialny D = 18 m
Czas zatrzymania dla Qhmax,h
1,2
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Parametry techniczne i technologiczne reaktorów biologicznych
ChZT/BZT5
2,3
BZT5/Nog
4,2
BZT5/Pog
32,8
o
Temperatura obliczeniowa, C
12
3
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m
59,1
Saldo azotu do denitryfikacji, gN/m3
44,1
Vd/Vr
0,4
Fosfor do strącenia, gP/m3
0,0
Przyrost osadu, kgsm/d
962
Objętość reaktora (VKT + VKN), m3
3720
Wymagany wiek osadu, d
13,7
Wiek osadu, d
13,7
3
Stężenie osadu, kgsm/m
3,5
Recyrkulacja wewnętrzna, %
400
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
0,073
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
93,0
Współczynnik uderzeniowy dla rozkładu węgla
1,15
Współczynnik uderzeniowy dla nitryfikacji
2,10
84

Kubatury reaktorów i poszczególnych stref oraz wyposażenie (jak w projekcie –
bez zastosowania powietrza,
kształtek/nośników
biomasy)
Zapotrzebowanie
m3/h
1330
Dyfuzory - typ
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
Dyfuzory - ilość
230
Ilość dmuchaw
3+1
3
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m /h
443
Ilość mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej
4
Wymagana wydajność jednego mieszadła pompującego, 160
m3/h pomp recyrkulacyjnych
Ilość
4
3
Wymagana wydajność jednej pompy, m /h
40
Osadniki wtórne (jak w projekcie)
Ilość obiektów
2
Typ osadnika
radialny, D = 16 m
Czas zatrzymania dla Qhśr (1+1),h
5,4
CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Wolbromiu, kgSm/d
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Jeżówce, kgSm/d
Sucha masa osadu z istniejących
oczyszczalni
przydomowych,
Sucha masa kg
osadu/d z planowanych oczyszczalni
przydomowych,
Objętość
osadu zkg
OŚ /d
w Wolbromiu, m3/d
Objętość osadu z OŚ w Jeżówce, m3/d
Objętość osadu z istniejących
oczyszczalni
3
przydomowych,
m /d z
Objętość
osadu
planowanych
oczyszczalni
3
przydomowych,
/d
Zbiorniki
osadumnadmiernego

962
74
43,5
390
160,8
7,4
0,9
7,8

Ilość zbiorników
Czas zatrzymania, d

1
1,9

Stacja zagęszczania osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu nadmiernego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość zagęszczaczy taśmowych
Wydajność zagęszczacza, m3/h
Ilość pomp osadu zagęszczonego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Objętość osadu po zagęszczeniu, m3/d

12h/5d
2+1
7,5
1
0,55
1
1
1
7-15
1+1
2
16

WKST
Ilość obiektów

1
85

Objętość komory, m3
Czas stabilizacji, d
Sumaryczny wiek osadu, d
Zapotrzebowanie powietrza, m3/min
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/min

420
26,3
40
8,4
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
70
1
8,4

Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni z mieszaniem
Ilość obiektów
1
3
Objętość zbiornika, m
33,6
Czas zatrzymania, d
7
3
Wydajność pompy dozującej, m /h
5
Stacja odwadniania i higienizacji osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu ustabilizowanego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość pras filtracyjnych
Wydajność prasy, m3/h
Objętość osadu po odwodnieniu, m3/h
Dawka wapna, kgCaO/kgsm
Ilość mieszarek z wapnem
Wydajność mieszarki, m3/h
Silos wapna

6h/5d
1+1
7,5
1
0,20
1
2
1
3-8
1,2
0,3
1
2
istniejący
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Wariant 3b
Tab. 10-10. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
– wariant 3b
WARIANT 3b - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
Prześwit, mm
Ilość pomp
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h

pionowa
20
4+1
190

Sitopiaskowniki (Piaskowniki poziomo-wirowe z separatorem piasku
Ilość sitopiaskowników
2
Prześwit sita, mm
3
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
120
3
Ilość skratek po sprasowaniu, m /d
0,65
3
Ilość piasku, m /d
0,1
Zbiornik retencyjny z pompownią (jak w projekcie)
alternatywnie – Osadnik ścieków deszczowych z pompownią
Ilość obiektów
1
Typ osadnika
Radialny D = 18 m
Czas zatrzymania dla Qhmax,h
1,2
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Parametry techniczne i technologiczne reaktorów biologicznych
ChZT/BZT5
2,2
BZT5/Nog
4,5
BZT5/Pog
31,3
o
Temperatura obliczeniowa, C
12
3
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m
52,1
Saldo azotu do denitryfikacji, gN/m3
41,1
Vd/Vr
0,4
Fosfor do strącenia, gP/m3
0,2
Przyrost osadu, kgsm/d
1444
Objętość reaktora (VKT + VKN), m3
4400
Wymagany wiek osadu, d
13,5
Wiek osadu, d
13,5
3
Stężenie osadu, kgsm/m
4,5
Recyrkulacja wewnętrzna, %
400
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
0,073
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
138,4
Współczynnik uderzeniowy dla rozkładu węgla
1,15
87

Współczynnik uderzeniowy dla nitryfikacji
2,10
Kubatury reaktorów i poszczególnych stref oraz wyposażenie (jak w projekcie)
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
1980
Dyfuzory - typ
drobnopęcherzykowe
rurowe,
L=1m
Dyfuzory - ilość
340
Ilość dmuchaw
3+1
3
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m /h
660
Ilość mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej
4
Wymagana wydajność jednego mieszadła pompującego, 190
m3/h pomp recyrkulacyjnych
Ilość
4
3
Wymagana wydajność jednej pompy, m /h
50
Osadniki wtórne (jak w projekcie)
Ilość obiektów
2
Typ osadnika
radialny, D = 16 m
Czas zatrzymania dla Qhśr (1+1),h
4,5
CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Wolbromiu, kgSm/d
Sucha masa osadu wtórnego z OŚ w Jeżówce, kgSm/d
Sucha masa osadu z istniejących oczyszczalni
przydomowych,
Sucha
masa kg
osadu/d z planowanych oczyszczalni
przydomowych,
Objętość osadu zkg
OŚ /d
w Wolbromiu, m3/d
Objętość osadu z OŚ w Jeżówce, m3/d
Objętość osadu z oczyszczalni przydomowych, m3/d
Objętość osadu z oczyszczalni przydomowych, m3/d
Zbiorniki osadu nadmiernego (jak w projekcie)
Czas zatrzymania, d
Stacja zagęszczania osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu nadmiernego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość zagęszczaczy taśmowych
Wydajność zagęszczacza, m3/h
Ilość pomp osadu zagęszczonego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Objętość osadu po zagęszczeniu, m3/d
WKST (jak w projekcie)
Ilość obiektów

1444
52
43,5
90
160,8
7,4
0,9
1,8
2,5
12h/5d
2+1
10
1
0,75
1
2
1
12-25
1+1
3,5
24,9
1
88

Objętość komory, m3
Czas stabilizacji, d
Sumaryczny wiek osadu, d
Zapotrzebowanie powietrza, m3/min
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/min

745
29,9
43,5
14,9
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
120
1
14,9

Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni z mieszaniem
Ilość obiektów
1
3
Objętość zbiornika, m
9,5
Czas zatrzymania, d
7
3
Wydajność pompy dozującej, m /h
5
Stacja odwadniania i higienizacji osadu
Czas pracy
Ilość pomp osadu ustabilizowanego
Wydajność jednej pompy, m3/h
Ilość zbiorników flokulacyjnych
Objętość zbiornika, m3
Ilość stacji przygotowania PEL
Objętość zbiornika, m3
Ilość pras filtracyjnych
Wydajność prasy, m3/h
Objętość osadu po odwodnieniu, m3/h
Dawka wapna, kgCaO/kgsm
Ilość mieszarek z wapnem
Wydajność mieszarki, m3/h
Silos wapna

6h/5d
1+1
7,5
1
0,20
1
2
1
3-8
1,2
0,3
1
2
istniejący

Tab. 10-11. Wyniki obliczeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Jeżówce
– wariant 3b
WARIANT 3b - OŚ
CZĘŚĆ MECHANICZNA
Pompownia ścieków z kratą rzadką
Typ kraty
pionowa
Prześwit, mm
20
Ilość pomp
2+1
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h
9,4
Sitopiaskowniki
Ilość sitopiaskowników

1
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Prześwit sita, mm
Przepustowość maksymalna jednego urządzenia, l/s
Ilość skratek po sprasowaniu, m3/d
Ilość piasku, m3/d
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA
Reaktory biologiczne
ChZT/BZT5
BZT5/Nog
BZT5/Pog
Temperatura obliczeniowa, oC
Saldo azotu do nitryfikacji, gN/m3
Przyrost osadu, kgsm/d
Liczba reaktorów
Objętość reaktora, m3
Wymagany wiek osadu, d
Wiek osadu, d
Stężenie osadu, kgsm/m3
Obciążenie osadu ładunkiem BZT5, g/gsm*d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość pomp recyrkulacyjnych
Wymagana wydajność jednej pompy, m3/h
Osadniki wtórne
Ilość obiektów
Typ osadnika
Czas zatrzymania dla Qhśr,h
alternatywnie - reaktory biologiczne SBR
Liczba reaktorów
Objętość jednego reaktora, m3
Indeks osadu, ml/gsm
warunki maksymalnego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany
Warstwa osadu po dekantacji, m
warunki średniego dopływu
Stężenie osadu dla maksymalnego dopływu, kgsm/m3
Współczynnik wymiany

3
20
0,03
0,002

2,0
5,5
29,9
12
69,8
52
1
300
25,0
25,1
4,5
0,050
9,6
175
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
30
2+1
88
2+1
2,4
1
Pionowy OPiK-4,5
9,4
2
210
120
4,1
0,36
2,40
5,4
0,13
90

Warstwa osadu po dekantacji, m
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen, kg/h
Dekanter - rodzaj
Dekanter – wydajność, m3/h
Zapotrzebowanie powietrza, m3/h
Dyfuzory - typ
Dyfuzory - ilość
Ilość dmuchaw
Wymagana wydajność jednej dmuchawy, m3/h
Ilość mieszadeł
Wymagana moc jednego mieszadła, kW

2,38
15,2
pływający
z
odprowadzeniem
0-150
280
drobnopęcherzykowe
rurowe, L = 1 m
50
2+1
140
4
0,55

CZĘŚĆ OSADOWA
Sucha masa osadu wtórnego, kgSm/d
Objętość osadu, m3/d

52
5,2

Zbiornik osadu
Ilość zbiorników
Objętość zbiornika, m3

1
17,6

91

10.3 Charakterystyka zastosowanych urządzeń i obiektów
10.3.1

Wariant 1

Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
 Komora przelewowa – obiekt modernizowany (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011);
Komora jest obiektem istniejącym, należącym do sieci kanalizacyjnej, którego modernizacja
przewiduje renowację komory i dobudowę części żelbetowej, przeznaczonej do montażu
kraty na kanale awaryjnym. Krata czyszczona ręcznie, o prześwicie 20 mm. Założenia
projektowe przewidują przejęcie przez komorę przelewową funkcji pompowni ścieków
surowych, w trakcie modernizacji tego obiektu i jego wyłączeniu z eksploatacji. W
uzupełnieniu do projektu budowlanego proponuje się wykonanie dokładniejszego
opomiarowania komory.
 Stacja zlewcza – obiekt nowy;
Obecnie funkcjonująca stacja zlewcza ścieków dowożonych nie jest w stanie spełniać
właściwie swojej roli, gdyż nie jest wyposażona w zbiornik pozwalający regulować czas i
ilość doprowadzanych ścieków do oczyszczalni, ani w instalację kontrolującą jakość
dowożonych ścieków, identyfikującą dostawców ścieków i zabezpieczającą przed zrzutem
substancji szkodliwych.
W jej miejsce zostanie zainstalowana kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych
wyposażona

m.in.

w

czytnik

kart

magnetycznych

dla

identyfikacji

dostawców,

przepływomierz, zasuwę odcinająca z napędem oraz aparaturę in-line do pomiaru pH i
przewodnictwa przywożonych ścieków (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011).
 Pompownia główna z kratą rzadką – obiekt modernizowany;
W ramach modernizacji pompowni przeprowadzone zostaną prace budowlane mające na celu
wyeliminowanie stref martwych, a także umożliwienie zamontowania kraty rzadkiej (wg PB
PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011).
W pompowni głównej na kanale dopływowym, zostanie zainstalowana mechaniczna krata
rzadka, pionowa o prześwicie 20 mm. Stosunkowo mały prześwit kraty rzadkiej zastosowany
jest w celu ochrony przed zatykaniem i szkodzeniem częściami stałymi dalszych elementów
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linii ściekowej. Skratki oddzielane na kracie transportowane będą do prasy śrubowej z
płuczką do skratek, a następnie do podstawionego kontenera.
W niniejszej koncepcji przewidziano wymianę zespołu pompowego, przy założeniu, że
maksymalny projektowy przepływ ścieków będzie wyższy, niż zakładany w projekcie i
wyniesie 800 m3/h, wraz ze ściekami deszczowymi i z dopływem ścieków ze stacji zlewczej.
Przyjęto pięć pomp zatapialnych, pracujących w systemie 4+1 (4 pracujące + 1 rezerwowa) o
wydajności 200 m3/h każda, równym przepływowi średniemu godzinowemu.
Montaż nowego wyposażenia pompowni pociągnie za sobą konieczność wymiany odcinków
rurociągów oraz armatury (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011).
 Stacja mechanicznego oczyszczania (bud. sitopiaskowników) – obiekt nowy;
Przewidziano piętrowy niepodpiwniczony budynek, w którym kondygnacja piętra będzie
przeznaczona dla montażu i eksploatacji sitopiaskowników, natomiast w części parterowej
zlokalizowane zostaną: separator piasku, kontenery na piasek i skratki, a także dmuchawy dla
zbiornika wyrównawczego (przy przyjęciu opcji ze zbiornikiem wyrównawczym) i pompki
dawkujące koagulant (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011).
Ze względu na przyjętą w niniejszym opracowaniu wyższą wartość przepływu maksymalnego
godzinowego przewidziano zespół 2 sitopiaskowników o wydajności max. 120 l/s każdy
(wyższej, niż zakładany w projekcie), zapewniający projektowaną docelową przepustowość
oczyszczalni w trakcie wystąpienia maksymalnego hydraulicznego obciążenia oczyszczalni.
Nowe obiekty będą wykonane fabrycznie, ze stali nierdzewnej. Zapewnią one skuteczne
usuwanie i odwadnianie skratek wraz z separacją i płukaniem piasku. W piaskowniku
zatrzymane zostaną także tłuszcze, które muszą być magazynowane i wywożone do utylizacji.
Każdy z sitopiaskowników będzie wyposażony w sito z koszem o średnicy Ø1000 mm i
perforacji 3 mm oraz piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze
zbiornikiem sita, napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik.
Stopień usuwania piasku – 95%, dla średnicy ziaren piasku d = 0,2 mm. Tłuszcze będą
odprowadzane do cylindrycznego zbiornika zlokalizowanego w parterowej części budynku,
natomiast piasek i skratki po odwodnieniu do kontenerów. Dla dezynfekcji skratek
przewiduje się przewoźny pojemnik z dawkownikiem wapna chlorowanego.
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 Zbiornik uśredniający z pompownią – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z
o.o., 2011)
Zbiornik ma za zadanie pełnienie 2 funkcji. Jedną z nich jest wyrównywanie jakości
dopływających ścieków surowych w czasie pogody bezdeszczowej lub występowania
niewielkich opadów atmosferycznych, głównie pod kątem ograniczenia nierównomierności
dopływu ścieków dowożonych oraz ścieków przemysłowych dopływających z terenu
Wolbromia. Druga funkcja polega na gromadzeniu ścieków, w przypadku wystąpienia
większych opadów i zdecydowanego wzrostu ilości ścieków dopływających do oczyszczalni
(powyżej 360 m3/h), co pozwoli na późniejsze odprowadzenie ich i oczyszczenie w ciągu
biologicznego oczyszczania.
Zbiornik został przewidziany jako pierścieniowy z 2-ma wydzielonymi strefami funkcyjnymi
z pompownią ścieków zlokalizowana w centralnej części zbiornika.
 Zbiornik ścieków dowożonych i osadnik ścieków deszczowych (alternatywnie do
zbiornika uśredniającego) – obiekty nowe;
W osadniku przebiegać będzie sedymentacja ścieków ogólnospławnych, kierowanych do
osadnika w czasie pogody deszczowej.
Zaprojektowano 1 osadnik radialny w konstrukcji żelbetowej. Wstępnie dobrano osadnik
radialny, wyposażony w zgarniacz osadu, o średnicy D = 18 m, Vcz = 494 m3. Czas
sedymentacji w osadniku, dla Q = 401 m3/h: t= Vcz/Q = 494 m3/401 m3/h = 1,2 h.
Podczas pogody bezdeszczowej osadnik będzie opróżniany, osad z dna zgarnięty do leja i
wypompowany do zbiornika osadu nadmiernego, a dno spłukane wodą technologiczną
(ściekami oczyszczonymi). Obok osadnika zlokalizowano pompownię osadu wyposażoną w 2
pompy pionowe, przystosowane do pracy w pomieszczeniu suchym o wydajności Q1= 21 l/s.
Wymiary komory w rzucie 2,0 * 3,0 m, H = 5,0 m.
Wyrównanie ilości i jakości ścieków dowożonych, korzystne dla procesów biologicznego
oczyszczania, wymaga zastosowania zbiornika umożliwiającego gromadzenie i dawkowanie
ścieków dowożonych w okresie obniżonego obciążenia oczyszczalni ściekami dopływającymi
systemem kanalizacyjmym. Pojemność czynna zbiornika powinna pozwolić na zatrzymanie
średniej dobowej ilości dowożonych ścieków. Zaprojektowano zbiornik o objętości czynnej
Vcz = 69 m3 (Hcz = 3,5 m, Hc = 4,0 m, D = 5 m). Obiekt będzie wyposażony w system
napowietrzania grubo pęcherzykowego, zapobiegającego zagniwaniu materii organicznej oraz
mieszadło mechaniczne.
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 Pompownia lokalna – obiekt istniejący – bez zmian;
 Komora predenitryfikacji – adaptacja istniejącego piaskownika pionowego (wg
PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011);
Komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, wspólna dla obu reaktorów, powstanie po
adaptacji istniejącego piaskownika pionowego i będzie posiadała pojemność czynną VczPD =
130 m3. Zadaniem komory będzie zapewnienie redukcji azotanów zawartych w osadzie
recyrkulowanym z obu reaktorów, dla zapewnienia odpowiednich warunków procesowych
dla defosfatacji biologicznej. Osad będzie następnie rozdzielany do obu reaktorów i
wprowadzany do projektowanych komór beztlenowych reaktorów biologicznych. Przewiduje
się możliwość wprowadzania części ścieków oczyszczonych mechanicznie do komory
predenitryfikacji, w celu zwiększenia podaży związków organicznych, a w konsekwencji
szybkości procesu denitryfikacji.
 Reaktory biologiczne trójfazowe z osadem czynnym i osadnikami wtórnymi –
adaptacja i przebudowa istniejących obiektów (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011);
Reaktory biologiczne powstaną na bazie istniejących reaktorów BIOOXYBLOK, po ich
gruntownej przebudowie i modernizacji, połączonej z kompletną wymianą wyposażenia.
Główne założenia zmian reżimu pracy reaktorów osadu czynnego to:


wyeliminowanie sedymentacji w osadnikach wtórnych pionowych, zblokowanych z
zewnętrzną częścią komory osadu czynnego i tworzących trzeci pierścień, których
funkcję przejma osadniki radialne, wyprofilowane w centralnej części reaktorów
(średnica nowo projektowanych osadników 16 m).



podział pozostałej, po usunięciu elementów wewnętrznych reaktora, przestrzeni na
strefy, przez 5 promieniście ułożonych ścian i wyodrębnienie komór: beztlenowej (o
pojemności czynnej VczB = 165 m3), niedotlenionej(o pojemności czynnej VczN =
683 m3), tlenowej (o pojemności czynnej sumarycznie VczT = 1002 m3),
odgazowania (o pojemności czynnej VczO = 167 m3) i komorę pompy recyrkulacji
zewnętrznej (o pojemności czynnej VczPrec = 9 m3).

W związku ze zbyt małą kubaturą istniejących zbiorników, a w konsekwencji zbyt małym
zapasem osadu, w stosunku do docelowego obciążenia reaktorów ładunkiem zanieczyszczeń,
w projekcie założono wyposażenie części strefy tlenowej (o pojemności czynnej VczTkszt =
449 m3) w kształtki/nośniki biomasy, co wiąże się z koniecznością instalacji na odpływie z
reaktora sit zatrzymujących kształtki oraz zróżnicowanie systemu napowietrzania w częściach
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komory tlenowej z kształtkami i bez kształtek. W związku ze specyfiką tego rozwiązania na
dostawcy tej technologii spoczywa gwarancja osiągnięcia wymaganych parametrów
procesowych i efektywności oczyszczania ścieków.
Poza systemem napowietrzania, reaktory zostaną wyposażone w mieszadła zatapialne w
strefach beztlenowej, niedotlenionej i odgazowania, mieszadła pompujące recyrkulacji
wewnętrznej i pompy recyrkulacji osadu.
Po modernizacji i zainstalowaniu wyposażenia obiekty będą pracować w systemie
trójfazowego osadu czynnego z wstępną denitryfikacją oraz predenitryfikacją osadu
recyrkulowanego z sedymentacją wtórną w osadnikach radialnych. Resztkowe, symultaniczne
strącanie fosforu będzie realizowane poprzez pompki dawkujące zainstalowane w stacji
mechanicznego oczyszczania, a dawka koagulantu będzie ustalana w bieżącej eksploatacji, w
zależności od uzyskiwanej efektywności biologicznej usuwania fosforu.
 Koryto pomiarowe – obiekt istniejący;
Obiekt zostanie wyposażony w nowy układ pomiarowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011).
 Stacja dmuchaw – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011)
Przewidziana została jako parterowy niepodpiwniczony budynek, w którym zainstalowane
zostanie 6 dmuchaw o wydajności 21 m3/min (4 dla zapewnienia powietrza dla reaktorów
biologicznych, 1 dla WKST oraz 1 rezerwowa) z systemem sterowania ich pracą. W związku
z zastosowaniem kształtek w części tlenowych stref reaktora i wymaganiami procesowymi
takiego rozwiązania, wymiarowanie systemu napowietrzania związane jest z parametrami
technologicznymi procesu oczyszczania i zostało wg informacji podanych w

projekcie

budowlanym, określone przez dostawcę technologii.
 Stacja magazynowania koagulantu – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z
o.o., 2011)
 Pompownia części pływających – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011)
 Pompownia wody technologicznej – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z
o.o., 2011)
W odniesieniu do rozwiązań zastosowanych w projekcie budowlanym, istnieje potrzeba
zastosowania filtra przed zestawem hydroforowym, zabezpieczającego przez nadmierną
ilością zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.
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Proponuje

się

zastosowanie

filtra

modularnego

dyskowego

samopłuczącego,

do

mechanicznego oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń stałych, sterowanego automatycznie.
Moduły ze stali kwasoodpornej lub poliwęglanu, kolektory ze stali kwasoodpornej, PP lub
PVC.
 Zbiorniki osadu nadmiernego – adaptacja istniejących WKST (wg PB PPU
PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011) ;
Po adaptacji do przewidywanej funkcji zbiorniki będą służyły do gromadzenia osadu
nadmiernego z oczyszczalni w Wolbromiu w trakcie przerw w działaniu węzła zagęszczania
osadu, ale także osadu przywożonego z oczyszczalni ścieków w Jeżówce.
 Stacja zagęszczania
odwadniania osadu;

osadu

nadmiernego

–

adaptacja

istniejącej

stacji

Adaptacja istniejącej stacji odwadniania na potrzeby stacji zagęszczania osadu będzie
polegała na demontażu urządzeń i instalacji dotychczas eksploatowanych i montażu nowych,
właściwych dla przewidywanej funkcji obiektu.
W budynku zainstalowane zostaną:


Pompy osadu nadmiernego (2+1) o wydajności Q = 10 m3/h,



Zbiornik flokulacyjny o objętości V = 0,75 m3,



Zagęszczacz taśmowy o wydajności Q = 12-15 m3/h i obciążeniu masa osadu SM =
250-600 kgSm/h,



Stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu o pojemności V = 2 m3,



Pompy śrubowe osadu nadmiernego zagęszczonego (1+1) o wydajności Q = 3,5
m3/h.

Zagęszczony do ok. 6% sm osad będzie tłoczony do nowoprojektowanej komory stabilizacji
osadu.
 Wydzielona Komora Stabilizacji Tlenowej – obiekt nowy (wg PB PPU PROJEKO Sp. z o.o., 2011);

 Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni – obiekt nowy;
Funkcja nowo projektowanego zbiornika będzie polegała na gromadzeniu osadów
przywożonych z istniejących oczyszczalni przydomowych z terenu całej Gminy przed ich
odwodnieniem i higienizacją. Pojemność czynna zbiornika powinna pozwolić na zatrzymanie
średniej tygodniowej ilości dowożonych osadów. Zaprojektowano zbiornik o objętości
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czynnej Vcz = 7,8 m3 (Hcz = 2,5 m, Hc = 3,0 m, D = 2 m). Zbiornik będzie wyposażony w
pompę śrubową o wydajności 3,5 m3/h umieszczoną w komorze suchej.
 Stacja odwadniania i higienizacji osadu – obiekt nowy;
Przewidziana jako parterowy niepodpiwniczony budynek, mieszczący węzeł technologiczny
odwadniania osadu.
W budynku zainstalowane zostaną:


Pompy śrubowe osadu ustabilizowanego (1+1) o wydajności Q = 7,5 m3/h,



Zbiornik flokulacyjny o objętości V = 0,2 m3,



Prasę filtracyjną o wydajności Q = 3-8 m3/h i obciążeniu masa osadu SM = 250
kgSm/h,



Stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu o pojemności V = 2 m3,



Mieszarkę osadu z wapnem o wydajności Q = 2 m3/h,



Przenośniki śrubowe be zwałowe o wydajności Q = 1,1-4 m3/h.

W stacji zostanie wykorzystany istniejący silos wapna. Osad po higienizacji będzie
transportowany do przyczepy samochodowej. Jeżeli nie będzie ciągłego odbioru osadu przez
odbiorcę zewnętrznego, to napełniona osadem przyczepa samowyładowcza zostanie
wywieziona do magazynu operacyjnego.
 Pompownia wód osadowych – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011)

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce

 Budynek kraty rzadkiej i pompownia główna;
Budynek kraty rzadkiej o wymiarach w rzucie 6 m x 6 m, w konstrukcji murowej,
posadowiony na płycie żelbetowej i o ścianach żelbetowych, dach drewniany o pochyleniu
40°, kryty blachodachówką. Budynek będzie wyposażony w kanał żelbetowy o szerokości 0,5
m i głębokość 3,0 m, w którym zostanie zainstalowana mechaniczna krata rzadka pionowa o
prześwicie 20 mm. Stosunkowo mały prześwit kraty rzadkiej zastosowany jest w celu
ochrony przed zatykaniem i uszkodzeniem częściami stałymi dalszych elementów linii
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ściekowej. Skratki oddzielane na kracie transportowane będą do prasy śrubowej z płuczką do
skratek, a następnie do podstawionego kontenera.
Budynek wyposażony będzie w instalacje: technologiczne, wody, kanalizacji, wentylacji,
ogrzewania i energii elektrycznej.
Pompownia ścieków wykonana zostanie jako żelbetowy zbiornik podziemny o średnicy
wewnętrznej 2,5 m i głębokości 4,5 m. Ze względu na to, iż ścieki ze zbiorników
bezodpływowych z terenu całej Gminy dowożone będą do oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu, a także nie będzie prowadzona własna gospodarka osadowa, do pompowni
dopływać będą kanałem grawitacyjnym jedynie ścieki komunalne z terenu zlewni
obsługiwanej przez oczyszczalnię.
Przy założeniu, że maksymalny projektowy przepływ ścieków wyniesie 26,9 m3/h,
pompownia zostanie wyposażona w trzy pompy zatapialne, pracujące w systemie 2+1 (2
pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 13,5 m3/h każda. Pompy uruchamiać się będą
samoczynnie w zależności od poziomu ścieków w pompowni w cyklu naprzemiennym.
Poziom ścieków w pompowni mierzony będzie poprzez sondę hydrostatyczną. Przed
suchobiegiem pompy zabezpieczone będą dodatkowo poprzez pływak.
Budynek kraty rzadkiej i pompownia wyposażone zostaną w niezbędne orurowanie i
armaturę.
 Budynek sitopiaskownika;
Budynek sitopiaskownika zostanie wykonany jako murowany, posadowiony na płycie
żelbetowej i o ścianach żelbetowych, dach drewniany o pochyleniu 40°, kryty blacho
dachówką, o wymiarach w rzucie 9 m x 6 m. W budynku zabudowane zostanie urządzenie do
mechanicznego oczyszczania ścieków – stopiaskownik poziomy, wraz z niezbędnym
orurowaniem i armaturą. Sitopiaskownik jest zintegrowanym urządzeniem oczyszczania
mechanicznego posiadającym wbudowane sito, system płuczący skratki, podajnik ślimakowy
do odwadniania i transportu skratek, separator piasku z przenośnikiem ślimakowym do
transportu

piasku

i

instalacją

płukania

piasku.

Sitopiaskownik

jest

urządzeniem

hermetycznym. Zastosowano sitopiaskownik o maksymalnej wydajności 20 l/s, wyposażony
w sito z koszem o średnicy Ø600 mm i perforacji 3 mm oraz piaskownik poziomo-wirowy.
Urządzenia sitopiaskownika będą sterowane automatycznie z możliwością ręcznego
włączania. Nowe obiekty będą wykonane fabrycznie, ze stali nierdzewnej. Zapewnią one
skuteczne usuwanie i odwadnianie skratek wraz z separacją i płukaniem piasku. Stopień
usuwania piasku – 95%, dla średnicy ziaren piasku d = 0,2 mm. Piasek i skratki po
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odwodnieniu kierowane będą do kontenerów. Dla dezynfekcji skratek przewiduje się
przewoźny pojemnik z dawkownikiem wapna chlorowanego.
Budynek wyposażony będzie w instalacje: technologiczne, wody, kanalizacji, wentylacji,
ogrzewania i energii elektrycznej.
 Reaktor biologiczny przepływowy, tlenowy z symultaniczną stabilizacją oraz
osadnik wtórny (alternatywnie reaktory porcjowe SBR);
Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano klasyczny układ osadu czynnego z
komorami o przepływie tłokowym. Przez wzgląd na brak konieczności usuwania związków
biogennych zdecydowano się na konwencjonalny proces osadu czynnego, czyli proces z
usuwaniem związków węgla – jednofazowy. Równolegle z oczyszczaniem ścieków w
zaprojektowanych reaktorach prowadzona jest tlenowa (symultaniczna) stabilizacja osadu,
warunkowana przedłużonym napowietrzaniem. Proces ten powoduje zmniejszenie masy
osadu. Przez wzgląd na swoją prostotę, jest zalecany dla małych oczyszczalni. Wymaga on
długiego wieku osadu oraz niskiego obciążenia. Nie ma przeszkód technologicznych dla
stosowania stabilizacji symultanicznej w układach, w których nie jest wymagane biologiczne
usuwanie fosforu i denitryfikacja.
Komora osadu czynnego będzie zbiornikiem o przepływie tłokowym, dwukomorowym, o
sumarycznej pojemności czynnej Vcz = 400 m3. Zbiornik reaktora wykonany zostanie z
elementów betonowych sprężanych, posadowionych na fundamentach

żelbetowych

wylewanych na mokro z otworami technologicznymi. Wysokość czynna reaktora Hcz = 5,0
m, natomiast wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 10 m x 8 m. Wokół korony
zbiorników zamontowane zostaną barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie
elementy stalowe w konstrukcji ze stali nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w urządzenia technologiczne: dyfuzory, ruszt napowietrzający
oraz niezbędne orurowanie i armaturę.
Na całej powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o
długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, w ilości 40 sztuk. Reaktor zostanie wyposażony
także w sondę pomiaru stężenia tlenu, z pomiarem temperatury, do sterowania pracą
dmuchawy napowietrzającej. Proponuje się sondę stacjonarną optyczną, posiadającą
konstrukcję podtrzymującą ze stali nierdzewnej.
Mieszanina ścieków i osadu czynnego będzie odpływała do osadnika wtórnego. Przewidziano
osadnik pionowy, żelbetowy, podziemny o kształcie kołowym (średnica wewnętrzna D = 4,5
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m) o pojemności czynnej 45 m3. Osadnik będzie wyposażony w przelewy, rurę centralna oraz
instalacje odprowadzania kożucha.
 Reaktor biologiczny porcjowy SBR z symultaniczną stabilizacją (alternatywna
opcja dla reaktora przepływowego z osadnikiem wtórnym);
Zaprojektowano 2 zbiorniki o ścianach betonowych, posadowionych na fundamentach
żelbetowych wylewanych na mokro z otworami technologicznymi i komorą zasuw. Reaktory
będą miały kształt prostokątny, o pojemności czynnej Vcz = 300 m3 każdy. Wysokość czynna
reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 10 m x 6 m.
Wymiary komory zasuw: 8 m x 3 m. Wokół korony zbiorników zamontowane zostaną
barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ze stali
nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w instalacje technologiczne: mieszania, napowietrzania,
dekantacji, odprowadzania osadu oraz niezbędne orurowanie i armaturę.
Na całej powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o
długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, o sumarycznej ilości 70 sztuk. Przewidziano dwa
mieszadła na 1 komorę, mieszadła zanurzalne o osi poziomej i mocy pojedynczego mieszadła
0,75 kW. Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej, podobnie konstrukcja wsporcza mieszadła, a
wyciąganie mieszadła będzie realizowane żurawikiem na poziom płyty zbiornika.
Do odprowadzania ścieków oczyszczonych dobrano dekanter pływający z rurą odpływową i
zamknięciem mechanicznym, górnym o przepustowości do 150 m3/h. Dekanter wykonany ze
stali nierdzewnej, a jego mocowanie do ścian na linach cumowniczych i sprężynach. Każdy
reaktor zostanie wyposażony w pompę osadu nadmiernego o wydajności 7,5 m3/h.
Ponadto reaktory wyposażone będą w aparaturę kontrolno-pomiarową:
 sondę tlenu z pomiarem temperatury do sterowania pracą dmuchawy napowietrzającej
(sonda stacjonarna optyczna, posiadającą konstrukcję podtrzymującą ze stali
nierdzewnej),
 sondę gęstości osadu dla informacji ułatwiającej określenie parametrów procesu i
potrzebną ilość osadu do odprowadzania jako nadmierny, sonda stacjonarna,
posiadającą konstrukcję podtrzymującą ze stali nierdzewnej,
 sondę hydrostatyczną do kontrolowania napełnienia reaktora,
 pływaki dla zabezpieczenia pomp przed sucho biegiem.
Parametry procesowe reaktorów SBR:
 Stężenie osadu czynnego w reaktorze:

X = 4,5 [kg sm/m3];
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 Indeks osadu:

IO = 120 [ml/g];

 Liczba cykli jednego reaktora w ciągu doby:

nc = 3 [doba-1];

 Czas pełnego cyklu:

tz = 8,0 [h];

 Czas oczekiwania:

ts = 0,0 [h];

 Czas sedymentacji:

tsed = 1,0 [h];

 Czas dekantacji:

tdec = 1,0 [h].

 Pompownia recyrkulacyjna (tylko w opcji z reaktorem przepływowym);
Pompownia wykonana zostanie jako podziemna komora o wymiarach 2,5 m x 4,0 m.
Pompownia zostanie wyposażona w trzy pompy kanalizacyjne, pracujące w systemie 2+1 (2
pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 3,5 m3/h każda.
Pompownia wyposażona zostanie w niezbędne orurowanie i armaturę.
 Komora pomiarowa;
W komorze przewidziano zainstalowanie przepływomierza do kanałów otwartych z
przetwornikiem. Obok studni zabudowana będzie szafka zasilająco-sterownicza będąca w
dostawie kompleksowej urządzenia pomiarowego. Przepływomierz posiadał będzie funkcje
informacyjne o ilościach ścieków. Informacje z przepływomierza przesyłane będą do
centralnego komputera gdzie nastąpi ich rejestracja.
 .Zbiornik osadu nadmiernego;
Zadaniem zbiornika jest przetrzymanie osadu nadmiernego, który następnie będzie
przewożony do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Pojemność czynna ma zapewnić
przetrzymanie 3-dniowego zapasu osadu. Przewidziano żelbetowy zbiornik osadu
nadmiernego o średnicy wewnętrznej 3,5 m i głębokości czynnej 3,0 m, kryty płytą żelbetową
wylewaną na mokro. Zbiornik będzie wyposażony w mieszadło zanurzalne oraz system
napowietrzania.
 Stacja dmuchaw
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 7 m x 5 m, wykonany w konstrukcji
murowej, posadowiony na płycie żelbetowej i o ścianach żelbetowych, z dachem drewnianym
o pochyleniu 40°, kryty blachodachówką. W stacji zostaną zainstalowane 3 dmuchawy (2
robocze oraz 1 rezerwowa), z systemem sterowania ich pracą. Budynek wyposażony będzie w
instalacje: technologiczne, wody, kanalizacji, wentylacji, ogrzewania i energii elektrycznej.
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WARIANT 2
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
 Komora przelewowa – obiekt modernizowany – jak w wariancie 1;
 Stacja zlewcza – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia główna z kratą rzadką – obiekt modernizowany;
Przewidziano wymianę zespołu pompowego, przy założeniu, że maksymalny projektowy
przepływ ścieków wyniesie 720 m3/h, wraz ze ściekami deszczowymi i z dopływem ścieków
ze stacji zlewczej. Przyjęto instalację pięciu pomp zatapialnych, pracujących w systemie 4+1
(4 pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 180 m3/h każda, równym przepływowi średniemu
godzinowemu.
Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Stacja mechanicznego oczyszczania (bud. sitopiaskowników) – obiekt nowy;
Przewidziano zespół 2 sitopiaskowników o wydajności max. 100 l/s każdy, zapewniający
projektowaną docelową przepustowość oczyszczalni w trakcie wystąpienia maksymalnego
hydraulicznego obciążenia oczyszczalni. Nowe obiekty będą wykonane fabrycznie, ze stali
nierdzewnej. Zapewnią one skuteczne usuwanie i odwadnianie skratek wraz z separacją i
płukaniem piasku. W piaskowniku zatrzymane zostaną także tłuszcze, które muszą być
magazynowane i wywożone do utylizacji.
Każdy z sitopiaskowników będzie wyposażony w sito z koszem o średnicy Ø1000 mm i
perforacji 3 mm oraz piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze
zbiornikiem sita, napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik.
Stopień usuwania piasku – 95%, dla średnicy ziaren piasku d = 0,2 mm.
Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Zbiornik uśredniający z pompownią – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Zbiornik ścieków dowożonych i osadnik ścieków deszczowych (alternatywnie do
zbiornika uśredniającego) – obiekty nowe– jak w wariancie 1;
 Pompownia lokalna – obiekt istniejący – bez zmian;
 Komora predenitryfikacji – adaptacja istniejącego piaskownika pionowego – jak
w wariancie 1;

103

 Reaktory biologiczne trójfazowe z osadem czynnym i osadnikami wtórnymi –
adaptacja i przebudowa istniejących obiektów (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011);
Reaktory biologiczne powstaną na bazie istniejących reaktorów BIOOXYBLOK, po ich
gruntownej przebudowie i modernizacji, połączonej z kompletną wymianą wyposażenia.
W odróżnieniu do wariantu 1 nie będzie konieczne doposażenie strefy tlenowej w
kształtki/nośniki biomasy oraz elementy związane z ich eksploatacją. W całości strefy
tlenowej zastosowano dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o długości pojedynczego
elementu L = 1,0 m, w ilości 320 sztuk sumarycznie dla obu reaktorów. Mieszadła pompujące
w ilości 2 na każdy reaktor o wydajności 180 m3/h każde oraz pompy recyrkulacji osadu w
ilości 2 na każdy reaktor o wydajności 45 m3/h każda.
Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Koryto pomiarowe – obiekt istniejący – jak w wariancie 1
 Stacja dmuchaw – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011)
Przewidziana jako parterowy niepodpiwniczony budynek, w którym zainstalowane zostanie 4
dmuchaw o wydajności 11 m3/min (3 dla zapewnienia powietrza dla reaktorów biologicznych
oraz 1 rezerwowa) oraz 1 dmuchawa o wydajności 15 m3/min dla WKST, z systemem
sterowania ich pracą.
 Stacja magazynowania koagulantu – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia części pływających – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia wody technologicznej – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Zbiorniki osadu nadmiernego – adaptacja istniejących WKST (wg PB PPU
PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011) ;
Po adaptacji do przewidywanej funkcji zbiorniki będą służyły do gromadzenia osadu
nadmiernego z oczyszczalni w Wolbromiu w trakcie przerw w działaniu węzła zagęszczania
osadu, ale także osadu przywożonego z oczyszczalni ścieków w Jeżówce, Chrząstowicach i
Załężu.
 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego
odwadniania osadu – jak w wariancie 1;

–

adaptacja

istniejącej

stacji

 Wydzielona Komora Stabilizacji Tlenowej – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
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 Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni – obiekt nowy – jak w wariancie
1;
 Stacja odwadniania i higienizacji osadu – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia wód osadowych – obiekt nowy – jak w wariancie 1;

Oczyszczalnia ścieków w Załężu
 Budynek kraty rzadkiej i pompownia główna;
Budynek kraty rzadkiej i pompownia jak w oczyszczalni w Jeżówce. Przy założeniu, że
maksymalny projektowy przepływ ścieków wyniesie 53,4 m3/h, pompownia zostanie
wyposażona w trzy pompy zatapialne, pracujące w systemie 2+1 (2 pracujące + 1 rezerwowa)
o wydajności 26,7 m3/h każda.
 Budynek sito piaskownika – jak dla oczyszczalni w Jeżówce;
 Reaktor biologiczny przepływowy, tlenowy z symultaniczną stabilizacją oraz
osadnik wtórny (alternatywnie reaktory porcjowe SBR);
Przyjęto technologię identyczną, jak w przypadku oczyszczalni ścieków w Jeżówce. Komora
osadu czynnego będzie zbiornikiem o przepływie tłokowym, dwukomorowym, o sumarycznej
pojemności czynnej Vcz = 800 m3. Zbiornik reaktora wykonany zostanie z elementów
betonowych sprężanych, posadowionych na fundamentach

żelbetowych wylewanych na

mokro z otworami technologicznymi. Wysokość czynna reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast
wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 10 m x 16 m. Wokół korony zbiorników
zamontowane zostaną barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w
konstrukcji ze stali nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w urządzenia technologiczne: dyfuzory, ruszt napowietrzający
oraz niezbędne orurowanie i armaturę.
Na całej powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o
długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, w ilości 80 sztuk. Reaktor zostanie wyposażony
także w sondę pomiaru stężenia tlenu, z pomiarem temperatury, do sterowania pracą
dmuchawy napowietrzającej. Proponuje się sondę stacjonarną optyczną, posiadającą
konstrukcję podtrzymującą ze stali nierdzewnej.
Mieszanina ścieków i osadu czynnego będzie odpływała do osadnika wtórnego. Przewidziano
osadnik pionowy, żelbetowy, podziemny o kształcie prostokątnym (wymiar w rzucie 4,5 m x
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4,5 m) o pojemności czynnej 57 m3. Osadnik będzie wyposażony w przelewy, rurę centralna
oraz instalacje odprowadzania kożucha.
 Reaktor biologiczny porcjowy SBR z symultaniczną stabilizacją (alternatywna
opcja dla reaktora przepływowego z osadnikiem wtórnym);
Zaprojektowano 2 zbiorniki o ścianach betonowych, posadowionych na fundamentach
żelbetowych wylewanych na mokro z otworami technologicznymi i komorą zasuw. Reaktory
będą miały kształt prostokątny, o pojemności czynnej Vcz = 600 m3 każdy. Wysokość czynna
reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 10 m x 12 m.
Wymiary komory zasuw: 8 m x 3 m. Wokół korony zbiorników zamontowane zostaną
barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ze stali
nierdzewnej. Reaktory zostaną wyposażone w instalacje technologiczne: mieszania,
napowietrzania, dekantacji, odprowadzania osadu oraz niezbędne orurowanie i armaturę.
Na całej powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o
długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, o sumarycznej ilości 130 sztuk. Przewidziano
dwa mieszadła na 1 komorę, mieszadła zanurzalne o osi poziomej i mocy pojedynczego
mieszadła 1,5 kW. Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej, podobnie konstrukcja wsporcza
mieszadła, a wyciąganie mieszadła będzie realizowane żurawikiem na poziom płyty
zbiornika.
Do odprowadzania ścieków oczyszczonych dobrano dekanter pływający z rurą odpływową i
zamknięciem mechanicznym, górnym o przepustowości do 150 m3/h. Dekanter wykonany ze
stali nierdzewnej, a jego mocowanie do ścian na linach cumowniczych i sprężynach. Każdy
reaktor zostanie wyposażony w pompę osadu nadmiernego o wydajności 15 m3/h.
Ponadto reaktory wyposażone będą w aparaturę kontrolno-pomiarową jak w oczyszczalni w
Jeżówce (wariant 1).
 Pompownia recyrkulacyjna (tylko w opcji z reaktorem przepływowym);
Pompownia wykonana zostanie jako podziemna komora o wymiarach 3,0 m x 4,0 m.
Pompownia zostanie wyposażona w trzy pompy kanalizacyjne, pracujące w systemie 2+1 (2
pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 6,8 m3/h każda.
Pompownia wyposażona zostanie w niezbędne orurowanie i armaturę.
 Komora pomiarowa;
Rozwiązanie jak w oczyszczalni w Jeżówce (wariant 1).
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 Zbiornik osadu nadmiernego;
Zadaniem zbiornika jest przetrzymanie osadu nadmiernego, który następnie będzie
przewożony do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Pojemność czynna ma zapewnić
przetrzymanie 3-dniowego zapasu osadu. Przewidziano żelbetowy zbiornik osadu
nadmiernego o średnicy wewnętrznej 4,5 m i głębokości czynnej 3,0 m, kryty płytą żelbetową
wylewaną na mokro. Zbiornik będzie wyposażony w mieszadło zanurzalne o osi poziomej i
system napowietrzania.
 Stacja dmuchaw
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 7 m x 5 m, wykonany w konstrukcji
murowej, posadowiony na płycie żelbetowej i o ścianach żelbetowych, z dachem drewnianym
o pochyleniu 40°, kryty blachodachówką. W stacji zostaną zainstalowane 3 dmuchawy o
wydajności 4,0 m3/min (2 robocze oraz 1 rezerwowa), z systemem sterowania ich pracą. (W
wariancie z reaktorami SBR wymagana wydajność dmuchaw to 6,5 m3/min).
Budynek wyposażony będzie w instalacje: technologiczne, wody, kanalizacji, wentylacji,
ogrzewania i energii elektrycznej.

Oczyszczalnia ścieków w Chrząstowicach
 Budynek kraty rzadkiej i pompownia główna;
Budynek kraty rzadkiej i pompownia jak w oczyszczalni w Jeżówce. Przy założeniu, że
maksymalny projektowy przepływ ścieków wyniesie 41 m3/h, pompownia zostanie
wyposażona w trzy pompy zatapialne, pracujące w systemie 2+1 (2 pracujące + 1 rezerwowa)
o wydajności 20,5 m3/h każda.
 Budynek sito piaskownika – jak dla oczyszczalni w Jeżówce;
 Reaktor biologiczny przepływowy, tlenowy z symultaniczną stabilizacją oraz
osadnik wtórny (alternatywnie reaktory porcjowe SBR);
Przyjęto technologię identyczną, jak w przypadku oczyszczalni ścieków w Jeżówce. Komora
osadu czynnego będzie zbiornikiem o przepływie tłokowym, dwukomorowym, o sumarycznej
pojemności czynnej Vcz = 600 m3. Zbiornik reaktora wykonany zostanie z elementów
betonowych sprężanych, posadowionych na fundamentach

żelbetowych wylewanych na

mokro z otworami technologicznymi. Wysokość czynna reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast
wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 10 m x 12 m. Wokół korony zbiorników
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zamontowane zostaną barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w
konstrukcji ze stali nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w urządzenia technologiczne: dyfuzory, ruszt napowietrzający
oraz niezbędne orurowanie i armaturę. Na całej powierzchni reaktora zamontowane zostaną
dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, w ilości
60 sztuk. Reaktor zostanie wyposażony także w sondę pomiaru stężenia tlenu, z pomiarem
temperatury, do sterowania pracą dmuchawy napowietrzającej. Proponuje się sondę
stacjonarną optyczna, posiadającą konstrukcję podtrzymującą ze stali nierdzewnej.
Osadnik wtórny, jak dla oczyszczalni w Jeżówce.

 Reaktor biologiczny porcjowy SBR z symultaniczną stabilizacją (alternatywna
opcja dla reaktora przepływowego z osadnikiem wtórnym);
Zaprojektowano 2 zbiorniki o ścianach betonowych, posadowionych na fundamentach
żelbetowych wylewanych na mokro z otworami technologicznymi i komorą zasuw. Reaktory
będą miały kształt prostokątny, o pojemności czynnej Vcz = 450 m3 każdy. Wysokość czynna
reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 10 m x 9 m.
Wymiary komory zasuw: 8 m x 3 m. Wokół korony zbiorników zamontowane zostaną
barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ze stali
nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w instalacje technologiczne: mieszania, napowietrzania,
dekantacji, odprowadzania osadu oraz niezbędne orurowanie

i armaturę. Na całej

powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o długości
pojedynczego elementu L = 1,0 m, o sumarycznej ilości 100 sztuk. Przewidziano dwa
mieszadła na 1 komorę, mieszadła zanurzalne o osi poziomej i mocy pojedynczego mieszadła
1,15 kW. Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej, podobnie konstrukcja wsporcza mieszadła, a
wyciąganie mieszadła będzie realizowane żurawikiem na poziom płyty zbiornika.
Do odprowadzania ścieków oczyszczonych dobrano dekanter pływający z rurą odpływową i
zamknięciem mechanicznym, górnym o przepustowości do 150 m3/h. Dekanter wykonany ze
stali nierdzewnej, a jego mocowanie do ścian na linach cumowniczych i sprężynach. Każdy
reaktor zostanie wyposażony w pompę osadu nadmiernego o wydajności 10 m3/h.
Ponadto reaktory wyposażone będą w aparaturę kontrolno-pomiarową (jak w oczyszczalni w
Jeżówce wariant 1).

108

 Pompownia recyrkulacyjna (tylko w opcji z reaktorem przepływowym);
Pompownia wykonana zostanie jako podziemna komora o wymiarach 3,0 m x 4,0 m.
Pompownia zostanie wyposażona w trzy pompy kanalizacyjne , pracujące w systemie 2+1 (2
pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 5,3 m3/h każda.
Pompownia wyposażona zostanie w niezbędne orurowanie i armaturę.
 Komora pomiarowa;
Rozwiązanie jak w oczyszczalni w Jeżówce (wariant 1).
 Zbiornik osadu nadmiernego;
Zadaniem zbiornika jest przetrzymanie osadu nadmiernego, który następnie będzie
przewożony do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Pojemność czynna ma zapewnić
przetrzymanie 3-dniowego zapasu osadu. Przewidziano żelbetowy zbiornik osadu
nadmiernego o średnicy wewnętrznej 4,0 m i głębokości czynnej 3,0 m, kryty płytą żelbetową
wylewaną na mokro. Zbiornik będzie wyposażony w mieszadło zanurzalne o osi poziomej i
mocy 0,2 kW.
 Stacja dmuchaw
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 7 m x 5 m, wykonany w konstrukcji
murowej, posadowiony na płycie żelbetowej i o ścianach żelbetowych, z dachem drewnianym
o pochyleniu 40°, kryty blachodachówką. W stacji zostaną zainstalowane 3 dmuchawy o
wydajności 3,0 m3/min (2 robocze oraz 1 rezerwowa), z systemem sterowania ich pracą. (W
wariancie z reaktorami SBR wymagana wydajność dmuchaw to 4,9 m3/min).
Budynek wyposażony będzie w instalacje: technologiczne, wody, kanalizacji, wentylacji,
ogrzewania i energii elektrycznej.

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce – jak w wariancie 1
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WARIANT 3a
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
 Komora przelewowa – obiekt modernizowany – jak w wariancie 1;
 Stacja zlewcza – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia główna z kratą rzadką – obiekt modernizowany;
Przewidziano wymianę zespołu pompowego, przy założeniu, że maksymalny projektowy
przepływ ścieków wyniesie 632 m3/h, wraz ze ściekami deszczowymi i z dopływem ścieków
ze stacji zlewczej. Przyjęto instalację pięciu pomp zatapialnych, pracujących w systemie 4+1
(4 pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 160 m3/h każda, równym przepływowi średniemu
godzinowemu. Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Stacja mechanicznego oczyszczania (bud. sitopiaskowników) – obiekt nowy;
Przewidziano zespół 2 sitopiaskowników o wydajności max. 100 l/s każdy, zapewniający
projektowaną docelową przepustowość oczyszczalni w trakcie wystąpienia maksymalnego
hydraulicznego obciążenia oczyszczalni. Nowe obiekty będą wykonane fabrycznie, ze stali
nierdzewnej. Zapewnią one skuteczne usuwanie i odwadnianie skratek wraz z separacją i
płukaniem piasku. W piaskowniku zatrzymane zostaną także tłuszcze, które muszą być
magazynowane i wywożone do utylizacji.
Każdy z sitopiaskowników będzie wyposażony w sito z koszem o średnicy Ø1000 mm i
perforacji 3 mm oraz piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze
zbiornikiem sita, napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik. Stopień usuwania piasku –
95%, dla średnicy ziaren piasku d = 0,2 mm. Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Zbiornik uśredniający z pompownią – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Zbiornik ścieków dowożonych i osadnik ścieków deszczowych (alternatywnie do
zbiornika uśredniającego) – obiekty nowe– jak w wariancie 1;
Wyrównanie ilości i jakości ścieków dowożonych, korzystne dla procesów biologicznego
oczyszczania, wymaga zastosowania zbiornika umożliwiającego gromadzenie i dawkowanie
ścieków

dowożonych

w

okresie

obniżonego

obciążenia

oczyszczalni

ściekami

dopływającymi. Pojemność czynna zbiornika powinna pozwolić na zatrzymanie średniej
dobowej ilości dowożonych ścieków. Zaprojektowano zbiornik o objętości czynnej Vcz = 34
m3 (Hcz = 3,5 m, Hc = 4,0 m, D = 3,5 m). Obiekt będzie wyposażony w system
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napowietrzania grubo pęcherzykowego, zapobiegającego zagniwaniu materii organicznej oraz
mieszadło mechaniczne. Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Pompownia lokalna – obiekt istniejący – bez zmian;
 Komora predenitryfikacji – adaptacja istniejącego piaskownika pionowego – jak
w wariancie 1;
 Reaktory biologiczne trójfazowe z osadem czynnym i osadnikami wtórnymi –
adaptacja i przebudowa istniejących obiektów (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o.,
2011);
Reaktory biologiczne powstaną na bazie istniejących reaktorów BIOOXYBLOK, po ich
gruntownej przebudowie i modernizacji, połączonej z kompletną wymianą wyposażenia.
Podobnie, jak w wariancie 2 nie będzie konieczne doposażenie strefy tlenowej w
kształtki/nośniki biomasy oraz elementy związane z ich eksploatacją. W całości strefy
tlenowej zastosowano dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o długości pojedynczego
elementu L = 1,0 m, w ilości 230 sztuk sumarycznie dla obu reaktorów. Mieszadła pompujące
w ilości 2 na każdy reaktor o wydajności 160 m3/h każde oraz pompy recyrkulacji osadu w
ilości 2 na każdy reaktor o wydajności 40 m3/h każda.
Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Koryto pomiarowe – obiekt istniejący – jak w wariancie 1
 Stacja dmuchaw – obiekt nowy (wg PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011)
Przewidziana jako parterowy niepodpiwniczony budynek, w którym zainstalowane zostanie 4
dmuchawy o wydajności 7,5 m3/min (3 dla zapewnienia powietrza dla reaktorów
biologicznych oraz 1 rezerwowa) oraz 1 dmuchawy o wydajności 8,4 m3/min dla WKST, z
systemem sterowania ich pracą.
 Stacja magazynowania koagulantu – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia części pływających – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia wody technologicznej – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Zbiornik osadu nadmiernego – adaptacja istniejącego WKST (wg PB PPU PROJEKO Sp. z o.o., 2011) ;
Po adaptacji do przewidywanej funkcji jednego ze zbiorników, będzie służył do gromadzenia
osadu nadmiernego z oczyszczalni w Wolbromiu w trakcie przerw w działaniu węzła
zagęszczania osadu.
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 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego
odwadniania osadu – jak w wariancie 1;

–

adaptacja

istniejącej

stacji

Adaptacja istniejącej stacji odwadniania na potrzeby stacji zagęszczania osadu będzie
polegała na demontażu urządzeń i instalacji dotychczas eksploatowanych i montażu nowych,
właściwych dla przewidywanej funkcji obiektu.
W budynku zainstalowane zostaną:


Pompy osadu nadmiernego (2+1) o wydajności Q = 7,5 m3/h,



Zbiornik flokulacyjny o objętości V = 0,4 m3,



Zagęszczacz taśmowy o wydajności Q = 7-15 m3/h i obciążeniu masa osadu
SM = 150-400 kgSm/h,



Stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu o pojemności V = 1 m3,



Pompy śrubowe osadu zagęszczonego (1+1) o wydajności Q = 2 m3/h.

Zagęszczony do ok. 6% sm osad będzie tłoczony do nowoprojektowanej komory stabilizacji
osadu.
 Wydzielona Komora Stabilizacji Tlenowej – obiekt nowy;
Komora wykonana w technologii, jak PB PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011, jednakże ze
zmniejszoną kubaturą. Pojemność czynna komory dla tego wariantu to Vcz = 420 m3 (D = 9
m, wysokości, jak w projekcie budowlanym). Zastosowano dyfuzory drobnopęcherzykowe
rurowe o długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, w ilości 70 sztuk.
 Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni – obiekt nowy – jak w wariancie
1;
Funkcja nowo projektowanego zbiornika będzie polegała na gromadzeniu osadów
przywożonych z istniejących oczyszczalni przydomowych z terenu całej Gminy przed ich
odwodnieniem i higienizacją. Pojemność czynna zbiornika powinna pozwolić na zatrzymanie
1/2 tygodniowej ilości dowożonych osadów. Zaprojektowano zbiornik o objętości czynnej
Vcz = 33,6 m3 (Hcz = 3,5 m, Hc = 4,0 m, D = 3,5 m). Zbiornik będzie wyposażony w pompę
śrubową o wydajności 5 m3/h umieszczoną w komorze suchej.
 Stacja odwadniania i higienizacji osadu – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia wód osadowych – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
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WARIANT 3b
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu
 Komora przelewowa – obiekt modernizowany – jak w wariancie 1;
 Stacja zlewcza – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia główna z kratą rzadką – obiekt modernizowany;
Przewidziano wymianę zespołu pompowego, przy założeniu, że maksymalny projektowy
przepływ ścieków wyniesie 760 m3/h, wraz ze ściekami deszczowymi i z dopływem ścieków
ze stacji zlewczej. Przyjęto instalację pięciu pomp zatapialnych, pracujących w systemie 4+1
(4 pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 190 m3/h każda, równym przepływowi średniemu
godzinowemu. Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Stacja mechanicznego oczyszczania (bud. sitopiaskowników) – jak w wariancie 1;
 Zbiornik uśredniający z pompownią – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Zbiornik ścieków dowożonych i osadnik ścieków deszczowych (alternatywnie do
zbiornika uśredniającego) – obiekty nowe;
Wyrównanie ilości i jakości ścieków dowożonych, korzystne dla procesów biologicznego
oczyszczania, wymaga zastosowania zbiornika umożliwiającego gromadzenie i dawkowanie
ścieków

dowożonych

w

okresie

obniżonego

obciążenia

oczyszczalni

ściekami

dopływającymi. Pojemność czynna zbiornika powinna pozwolić na zatrzymanie średniej
dobowej ilości dowożonych ścieków. Zaprojektowano zbiornik o objętości czynnej Vcz = 34
m3 (Hcz = 3,5 m, Hc = 4,0 m, D = 3,5 m). Obiekt będzie wyposażony w system
napowietrzania grubo pęcherzykowego, zapobiegającego zagniwaniu materii organicznej oraz
mieszadło mechaniczne.
Pozostałe elementy, jak dla wariantu 1.
 Pompownia lokalna – obiekt istniejący – bez zmian;
 Komora predenitryfikacji – adaptacja istniejącego piaskownika pionowego – jak
w wariancie 1;
 Reaktory biologiczne trójfazowe z osadem czynnym i osadnikami wtórnymi –
adaptacja i przebudowa istniejących obiektów – jak w wariancie 1;
 Koryto pomiarowe – obiekt istniejący – jak w wariancie 1;
 Stacja dmuchaw – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
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 Stacja magazynowania koagulantu – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia części pływających – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia wody technologicznej – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Zbiorniki osadu nadmiernego – adaptacja istniejących WKST – jak w wariancie
1;
 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego
odwadniania osadu – jak w wariancie 1;

–

adaptacja

istniejącej

stacji

 Wydzielona Komora Stabilizacji Tlenowej – obiekt nowy – jak w wariancie 1;

 Zbiornik na osady z przydomowych oczyszczalni – obiekt nowy;
Funkcja nowo projektowanego zbiornika będzie polegała na gromadzeniu osadów
przywożonych z istniejących oczyszczalni przydomowych z terenu całej Gminy przed ich
odwodnieniem i higienizacją. Pojemność czynna zbiornika powinna pozwolić na zatrzymanie
1/2 tygodniowej ilości dowożonych osadów. Zaprojektowano zbiornik o objętości czynnej
Vcz = 12,2 m3 (Hcz = 2,5 m, Hc = 3,0 m, D = 2,5 m). Zbiornik będzie wyposażony w pompę
śrubową o wydajności 5 m3/h umieszczoną w komorze suchej.
 Stacja odwadniania i higienizacji osadu – obiekt nowy – jak w wariancie 1;
 Pompownia wód osadowych – obiekt nowy – jak w wariancie 1;

Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce

 Budynek kraty rzadkiej i pompownia główna;
Budynek kraty rzadkiej i pompownia jak w oczyszczalni w wariancie 1. Przy założeniu, że
maksymalny projektowy przepływ ścieków wyniesie 18,7 m3/h, pompownia zostanie
wyposażona w trzy pompy zatapialne, pracujące w systemie 2+1 (2 pracujące + 1 rezerwowa)
o wydajności 9,4 m3/h każda.

 Budynek sito piaskownika – jak dla wariantu 1;
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 Reaktor biologiczny przepływowy, tlenowy z symultaniczną stabilizacją oraz
osadnik wtórny (alternatywnie reaktory porcjowe SBR);
Przyjęto technologię identyczną, jak w przypadku wariantu 1. Komora osadu czynnego będzie
zbiornikiem o przepływie tłokowym, dwukomorowym, o sumarycznej pojemności czynnej
Vcz = 280 m3. Zbiornik reaktora wykonany zostanie z elementów betonowych sprężanych,
posadowionych na fundamentach

żelbetowych wylewanych na mokro z otworami

technologicznymi. Wysokość czynna reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast wymiary wewnętrzne
reaktora w rzucie to 10 m x 6 m. Wokół korony zbiorników zamontowane zostaną barierki,
wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ze stali
nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w urządzenia technologiczne: dyfuzory, ruszt napowietrzający
oraz niezbędne orurowanie i armaturę.
Na całej powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o
długości pojedynczego elementu L = 1,0 m, w ilości 30 sztuk. Reaktor zostanie wyposażony
także w sondę pomiaru stężenia tlenu, z pomiarem temperatury, do sterowania pracą
dmuchawy napowietrzającej. Proponuje się sondę stacjonarną optyczna, posiadającą
konstrukcję podtrzymującą ze stali nierdzewnej.
Osadnik wtórny, jak dla wariantu 1.
 Reaktor biologiczny porcjowy SBR z symultaniczną stabilizacją (alternatywna
opcja dla reaktora przepływowego z osadnikiem wtórnym);
Zaprojektowano 2 zbiorniki o ścianach betonowych, posadowionych na fundamentach
żelbetowych wylewanych na mokro z otworami technologicznymi i komorą zasuw. Reaktory
będą miały kształt prostokątny, o pojemności czynnej Vcz = 210 m3 każdy. Wysokość czynna
reaktora Hcz = 5,0 m, natomiast wymiary wewnętrzne reaktora w rzucie to 6 m x 7 m.
Wymiary komory zasuw: 6 m x 3 m. Wokół korony zbiorników zamontowane zostaną
barierki, wejście na płytę po schodach - wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ze stali
nierdzewnej.
Reaktory zostaną wyposażone w instalacje technologiczne: mieszania, napowietrzania,
dekantacji, odprowadzania osadu oraz niezbędne orurowanie

i armaturę. Na całej

powierzchni reaktora zamontowane zostaną dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe o długości
pojedynczego elementu L = 1,0 m, o sumarycznej ilości 50 sztuk. Przewidziano dwa
mieszadła na 1 komorę, mieszadła zanurzalne o osi poziomej i mocy pojedynczego mieszadła
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0,55 kW. Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej, podobnie konstrukcja wsporcza mieszadła, a
wyciąganie mieszadła będzie realizowane żurawikiem na poziom płyty zbiornika.
Do odprowadzania ścieków oczyszczonych dobrano dekanter pływający z rurą odpływową i
zamknięciem mechanicznym, górnym o przepustowości do 150 m3/h. Dekanter wykonany ze
stali nierdzewnej, a jego mocowanie do ścian na linach cumowniczych i sprężynach. Każdy
reaktor zostanie wyposażony w pompę osadu nadmiernego o wydajności 5 m3/h.
Ponadto reaktory wyposażone będą w aparaturę kontrolno-pomiarową jak w pozostałych
wariantach.

 Pompownia recyrkulacyjna (tylko w opcji z reaktorem przepływowym);
Pompownia wykonana zostanie jako podziemna komora o wymiarach 3,0 m x 4,0 m.
Pompownia zostanie wyposażona w trzy pompy kanalizacyjne, pracujące w systemie 2+1 (2
pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności 2,4 m3/h każda. Pompownia wyposażona zostanie w
niezbędne orurowanie i armaturę.
 Komora pomiarowa;
Rozwiązanie jak w oczyszczalni w Jeżówce (wariant 1).
 Zbiornik osadu nadmiernego;
Zadaniem zbiornika jest przetrzymanie osadu nadmiernego, który następnie będzie
przewożony do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Pojemność czynna ma zapewnić
przetrzymanie 3-dniowego zapasu osadu. Przewidziano żelbetowy zbiornik osadu
nadmiernego o średnicy wewnętrznej 3,0 m i głębokości czynnej 2,5 m, kryty płytą żelbetową
wylewaną na mokro. Zbiornik będzie wyposażony w mieszadło zanurzalne o osi poziomej i
mocy 0,1 kW.
 Stacja dmuchaw
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 7 m x 5 m, wykonany w konstrukcji
murowej, posadowiony na płycie żelbetowej i o ścianach żelbetowych, z dachem drewnianym
o pochyleniu 40°, kryty blachodachówką. W stacji zostaną zainstalowane 3 dmuchawy o
wydajności 1,5 m3/min (2 robocze oraz 1 rezerwowa), z systemem sterowania ich pracą. (W
wariancie z reaktorami SBR wymagana wydajność dmuchaw to 2,4 m3/min).
Budynek wyposażony będzie w instalacje: technologiczne, wody, kanalizacji, wentylacji,
ogrzewania i energii elektrycznej.
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11. UWARUNKOWANIA DLA REALIZACJI ROZPATRYWANYCH
WARIANTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE
WOLBROM
11.1 Wariant 1
Wariant ten zakłada realizację budowy kanalizacji sanitarnej na całym obszarze Gminy
Wolbrom i oczyszczanie odprowadzanych ścieków w oczyszczalni ścieków w Wolbromiu,
wspomaganej przez oczyszczalnię w Jeżówce, do której odprowadzane byłyby ścieki z płn.wsch. części Gminy, głównie z miejscowości Jeżówka, Boża Wola i Poręba Dzierżna.
Taki sposób podziału Gminy na zlewnie 2-ch oczyszczalni (załącznik 1) daje w wyniku
docelowe obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalni w Jeżówce na poziomie RLM =
1500. Włączenie ścieków z pozostałych terenów do oczyszczalni w Wolbromiu, jak również
ścieków dowożonych z terenu całej Gminy oraz przewidywany wzrost produkcji
przemysłowej na terenie Wolbromia będzie skutkowało zwiększeniem wartości RLM tej
oczyszczalni do 26000 MR. Jest to obciążenie około 2-krotnie większe od obserwowanego
obecnie.
W związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej oczyszczalnia ścieków w Jeżówce
będzie podlegać rozbudowie, polegającej na kompletnej wymianie urządzeń i budowie
nowych obiektów, natomiast oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu wymaga rozbudowy i
modernizacji, zarówno w odniesieniu do linii ściekowej, jak i osadowej.
W przypadku oczyszczalni ścieków w Jeżówce, której nie dotyczą wymagania usuwania
związków biogennych ze ścieków, a jedynie związków organicznych i zawiesiny ogólnej,
zastosowano uproszczony schemat oczyszczania ścieków. W części mechanicznej
zaproponowano kratę rzadką pionową, a następnie sitopiaskownik. Urządzenia te pozwolą na
usunięcie większych zanieczyszczeń pływających i wleczonych oraz zawiesin mineralnych.
W części biologicznej zastosowano metodę konwencjonalnego jednofazowego osadu
czynnego, pozwalającą przy wydłużonym wieku osadu, na osiągnięcie stabilizacji tlenowej
osadu nadmiernego na drodze symultanicznej.
Takie

rozwiązanie

zapewni

spełnienie

wymagań

dotyczących

jakości

ścieków

odprowadzanych do odbiornika, obowiązujących dla tej wielkości oczyszczalni, przy
jednoczesnym ograniczeniu do minimum liczby obiektów gospodarki osadowej.
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Odprowadzany z reaktora biologicznego, uwodniony ustabilizowany osad nadmierny będzie
gromadzony w zbiorniku osadu i przewożony co 3 dni do oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu, celem dalszej przeróbki.
W ramach biologicznego oczyszczania zaproponowano 2 podwarianty, oba oparte na
wybranym rozwiązaniu z konwencjonalnym osadem czynnym i symultaniczną stabilizacją
osadu, obejmujące:
 przepływowy reaktor tłokowy z pionowym osadnikiem wtórnym i pompownią
recyrkulacji osadu,
 reaktory sekwencyjne SBR.
Zastosowanie takich rozwiązań procesowych pozwoli na ograniczenie awaryjności urządzeń
oczyszczalni, jak również koniecznej obsługi. Proponuje się zastosowanie obsługi 1
zmianowej oraz monitoringu obiektu z przesyłem danych i możliwością bieżącej kontroli z
dyspozytorni oczyszczalni w Wolbromiu.
Realizacja obiektu będzie musiała uwzględnić stopniowo zwiększające się obciążenie
oczyszczalni, wynikające z czasu trwania inwestycji dotyczących budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie zlewni.
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu będzie podlegać modernizacji, związanej z nie
przystosowaniem obiektów i urządzeń do docelowego obciążenia hydraulicznego i obciążenia
ładunkiem, a także ze zużyciem eksploatowanych urządzeń i materiałów.
W związku z tym, iż oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu posiada pozwolenie na budowę,
zgodnie z „Projektem budowlanym przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni
ścieków w Wolbromiu”, autorstwa PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., 2011, w niniejszej koncepcji
w przypadku zgodności założeń procesowych i wyników obliczeń poszczególnych obiektów
przyjmowano rozwiązania zgodne z projektem.
W części mechanicznej zastosowane zostaną standardowe, dla tej wielkości oczyszczalni,
rozwiązania technologiczne obejmujące kratę rzadką pionową, a następnie sitopiaskowniki z
tłuszczownikiem, które pozwolą na usunięcie większych zanieczyszczeń pływających i
wleczonych oraz zawiesin mineralnych i tłuszczów.
Ze względu na dużą nierównomierność dopływu ścieków, wynikającą w głównej mierze z
ogólnospławnego charakteru sieci kanalizacyjnej, jak również nierównomierność dopływu
stężonych ścieków przemysłowych i dowożonych, zastosowano 2 rozwiązania alternatywne
dotyczące wyrównania jakości ścieków i przyjęcia podwyższonej ilości ścieków, w trakcie
występowania opadów nawalnych.
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Rozwiązanie pierwsze, zawarte w projekcie budowlanym, przewiduje kilkugodzinne, bieżące
wyrównanie ilości i jakości dopływających zbiorczym systemem kanalizacyjnym i
dowożonych ścieków w zbiorniku wewnętrznym i gromadzenie w zbiorniku zewnętrznym
ścieków dopływających podczas wystąpienia podwyższonych opadów (Q > 360 m3/h), a
następnie stopniowe odprowadzania i oczyszczanie ich w części biologicznej. Rozwiązanie to
niesie za sobą przede wszystkim wysokie koszty inwestycyjne, ale może również powodować
problemy w eksploatacji obiektu, wynikające z konieczności utrzymywania i czyszczenia
zbiorników.
Drugie rozwiązanie przewiduje niewielki zbiornik wyrównawczy, pozwalający na
wyrównanie dobowej ilości ścieków dowożonych oraz osadnik radialny, do którego
kierowane byłyby ścieki w ilości przekraczającej Q(1+1) = 400 m3/h. Ścieki doprowadzane
do osadnika, po ich mechanicznym oczyszczeniu zostałyby odprowadzone bezpośrednio do
odbiornika. Wariant ten niewątpliwie byłby korzystniejszy z punktu widzenia eksploatatora
obiektu, gdyż powoduje mniejsze komplikacje w eksploatacji i utrzymaniu obiektu, a
jednocześnie większą elastyczność w eksploatacji reaktorów biologicznych.
Decyzja dotycząca ewentualnego przyjęcia rozwiązania z osadnikiem dla podwyższonego
dopływu ścieków powinna być poprzedzona konsultacjami dotyczącymi możliwości
uzyskania pozwolenia na odprowadzenie do odbiornika ścieków w ilości przekraczającej
Q(1+1) po oczyszczeniu mechanicznym.
W opracowanym projekcie budowlanym starano się wykorzystać istniejące obiekty, co w
przeprowadzonej ocenie rozbudowy/modernizacji oczyszczalni uznano za działanie w pełni
uzasadnione. W przypadku oczyszczalni w Wolbromiu, kubaturę istniejących reaktorów
przeznaczono zarówno na reaktory biologiczne jak i na osadniki wtórne.

Przyjęcie, iż

docelowo zostanie osiągnięte obciążenie oczyszczalni ścieków ładunkiem na poziomie RLM
= 26 000 powoduje, iż kubatura istniejących reaktorów z osadnikami wtórnymi jest zbyt
mała, dla skutecznego prowadzenia procesu klasycznego trójfazowego układu z osadem
czynnym.
.Utrzymanie w strefach tlenowych klasycznego osadu czynnego o stężeniu ok. 4,5 kgsm/m3
możliwe jest tylko do obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń na poziomie ok.
RLM = 20 000. Wyższe obciążenie wymagałoby znacznego zwiększenia zapasu osadu
poprzez np. zwiększenie stężenia osadu do wartości trudnych w eksploatacji. Innym
rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie zapasu osadu w reaktorach jest zastosowanie
kształtek/nośników biomasy, co zostało przewidziane w projekcie budowlanym.
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Alternatywą dla takiego rozwiązania jest zwiększenie kubatury reaktorów biologicznych
sumarycznie o ok. 1100 m3 poprzez dobudowę albo dodatkowej kubatury komór osadu
czynnego albo dodatkowej nitki technologicznej oczyszczania biologicznego.
W ramach przeróbki osadów ściekowych pozostawiony zostanie układ z tlenową stabilizacja
osadu nadmiernego. Docelowa wielkość oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, (RLM =
26 000) sytuuje ją na pograniczu stosowania różnych metod stabilizacji. Przy tej wielkości
oczyszczalni korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem byłby już układ typowy dla
oczyszczalni dużych i średniej wielkości, oparty na fermentacji metanowej w WKF-ach,
szczególnie przy możliwości stosowania agregatów kogeneracyjnych o małej mocy.
Obecnie jednak

oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu jest

obciążona ładunkiem

zanieczyszczeń jedynie w połowie, w stosunku do założeń docelowych. Osiągniecie
docelowego obciążenia jest uwarunkowane budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, a
więc może wzrastać stopniowo, w długim okresie czasu. Dodatkowo, osady przywożone do
oczyszczalni w Wolbromiu z przydomowych oczyszczalni będą już przefermentowane, a osad
nadmierny z oczyszczalni w Jeżówce ustabilizowany na drodze tlenowej.
W związku z tym zmiana podejścia do przeróbki osadów, w szczególności zmiana metody
stabilizacji na beztlenową, wiążąca się dodatkowo z koniecznością wprowadzenia
sedymentacji wstępnej w części ściekowej, wydaje się ryzykowna i nieuzasadniona
ekonomicznie i technologicznie.
W związku z tym proponuje się utrzymanie stabilizacji tlenowej w wydzielonej komorze,
przyjmując rozwiązania techniczne z projektu budowlanego, zapewniające wymagany czas
stabilizacji osadu, przy założeniu temperatury minimalnej na poziomie T = 10 oC (wg
obliczeń wykonanych w ramach niniejszej koncepcji).
Układ przeróbki osadów, poza procesami zagęszczania i odwadniania będzie wyposażony w
instalację do higienizacji wapnem, ze względu na rezygnację, na obecnym etapie, z suszarni
słonecznej osadu odwodnionego. Zastosowanie suszarni słonecznej, w opinii autorów
koncepcji, jest rozwiązaniem podnoszącym koszty inwestycyjne, a także eksploatacyjne
(biorąc pod uwagę brak własnego źródła energii z biogazu) i powodującym dodatkowe
problemy w eksploatacji obiektu.
Ocena w/w wariantu nie może nie uwzględniać faktu, iż jego realizacja wymaga
czasochłonnych i kosztownych inwestycji, związanych z budową sieci kanalizacyjnej.
Sprowadzenie ścieków z większości obszaru Gminy do oczyszczalni w Wolbromiu, wiąże się
z budową nowego kolektora, prowadzącego ścieki z zachodniej części Gminy (jak opisano w
punkcie 12).
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11.2 Wariant 2
Podobnie, jak w przypadku poprzedniego wariantu, głównym założeniem wyjściowym jest
skanalizowanie całego obszaru Gminy Wolbrom, jednak do realizacji oczyszczania ścieków
przewidziano 4 oczyszczalnie ścieków (wg Koncepcji kanalizacji Gminy Wolbrom z 2007
roku). Poza modernizowaną oczyszczalnią ścieków w Wolbromiu oraz rozbudowywaną
oczyszczalnią ścieków w Jeżówce (wielkość zlewni tej oczyszczalni, a co za tym idzie
docelowe obciążenie hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń oraz zakres rozbudowy, w tym
technologia oczyszczania, obiekty i urządzenia, będą identyczne, jak w wariancie 1)
przewiduje się budowę 2 nowych oczyszczalni w zachodniej części Gminy, zlokalizowanych
w miejscowościach Załęże i Chrząstowice (załącznik 2).
Do oczyszczalni ścieków w Załężu kierowane będą ścieki z zachodniej i płn.-zach. części
Gminy – głównie z miejscowości: Załęże, Dłużec, Domaniewice, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki,
Miechówka i Strzegowa, natomiast do oczyszczalni w Chrząstowicach z płd.-zach. terenu
Gminy, głównie z miejscowości: Chrząstowice, Zarzecze, Lgota Wolbromska i Gołaczewy.
Ze względu na wielkość oczyszczalni (docelowo OŚ w Załężu RLM = 3000, OŚ w
Chrząstowicach RLM = 2300), wymagającą usuwania ze ścieków jedynie związków
organicznych i zawiesin, w nowych oczyszczalniach zostanie zastosowany układ procesowy,
analogiczny jak w oczyszczalni w Jeżówce. Poza względami technologicznymi, będzie to
rozwiązanie korzystne z eksploatacyjnego punktu widzenia, pozwalające na łatwiejszą
obsługę wszystkich lokalnych oczyszczalni oraz prowadzenie gospodarki częściami
zamiennymi.
Podobnie, jak w przypadku oczyszczalni w Jeżówce w wariancie 1, osady ustabilizowane
tlenowo z tych oczyszczalni będą gromadzone w zbiornikach osadów zlokalizowanych na
terenie każdej oczyszczalni i przewożone do dalszej przeróbki do oczyszczalni ścieków w
Wolbromiu. We wszystkich 3 oczyszczalniach proponuje się obsługę 1 zmianową oraz
instalację monitoringu i sterowania obiektem z przesyłem danych i możliwością bieżącej
kontroli z dyspozytorni oczyszczalni w Wolbromiu.
Przejęcie dużej ilości ścieków z zachodniej części Gminy przez oczyszczalnie ścieków
w Chrząstowicach i Załężu będzie skutkować:
 korzystniejszym z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia sposobem
realizacji kanalizacji sanitarnej, związanym z możliwością prowadzenia sieci w
sposób zgodny z ukształtowaniem terenu, wyeliminowaniem dużej ilości odcinków
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rurociągów tłocznych i tranzytowych oraz przepompowni sieciowych, a przede
wszystkim

brakiem

konieczności

budowy

nowego

kolektora

zbiorczego

prowadzącego ścieki z zachodniej części Gminy (w wariancie 1),
 zmniejszeniem obciążenia, głównie ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków
w Wolbromiu, szacowanego dla tego wariantu na poziomie RLM = 20 700.
Głównym skutkiem technologicznym mniejszego docelowego obciążenia oczyszczalni
ścieków w Wolbromiu jest możliwość prowadzenia procesu wielofazowego osadu czynnego
bez kształtek/nośników biomasy, oraz dobudowywania dodatkowych komór.
Przewidywana w projekcie budowlanym przebudowa reaktorów BIOOXYBLOK z
wyodrębnieniem osadników radialnych w części centralnej oraz podziałem na poszczególne
strefy procesowe odpowiada kubaturom potrzebnym do realizacji procesu osadu czynnego dla
obciążenia oczyszczalni, jak w tym wariancie.
Obniża to w znacznym stopniu koszty tego rozwiązania oraz eliminuje ewentualne problemy
eksploatacyjne.
W wariancie tym konieczne będzie wyposażenie całej powierzchni komór tlenowych w ruszt
napowietrzający z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi rurowymi.
W części mechanicznej przewiduje się rozwiązania technologiczne i prace modernizacyjne,
analogiczne, jak w wariancie 1. Zainstalowane zostaną jedynie urządzenia o mniejszych
wydajnościach, dopasowanych do niższego, niż w wariancie 1 dopływu ścieków. Ze względu
na to, iż niezależnie od wariantu dobudowywana sieć kanalizacyjna będzie w całości
rozdzielcza, a podwyższone dopływy ścieków wywołane opadami nawalnymi są związane z
funkcjonowaniem

istniejących

kanałów

ogólnospławnych,

rozwiązania

związane

z

retencjonowaniem ścieków w czasie intensywnych opadów pozostaną identyczne, jak w
wariancie 1.
Układ przeróbki osadów nie ulegnie również zasadniczym zmianom, w stosunku do wariantu
1, ze względu na to, iż do oczyszczalni w Wolbromiu trafią dodatkowo osady ze wszystkich
oczyszczalni lokalnych.

11.3 Wariant 3a
Wariant ten przewiduje zakończenie na obecnym etapie kanalizowania obszaru Gminy
Wolbrom i oczyszczanie w oczyszczalni ścieków w Wolbromiu jedynie ścieków
odprowadzanych ze skanalizowanego terenu aglomeracji wolbromskiej (załącznik 3).
Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce pozostanie jako oczyszczalnia lokalna oczyszczająca
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ścieki dopływające z podłączonych obecnie zabudowań. W ramach modernizacji wymienione
zostanie jedynie wypełnienie złoża biologicznego.
Pozostałe zabudowania, znajdujące się poza granicami aglomeracji, wyposażone zostaną w
oczyszczalnie przydomowe, w liczbie ok. 3000.
Zgodnie z założeniami bilansowymi przewidującymi wzrost ilości ścieków przemysłowych,
przy

jednoczesnym

braku

dodatkowych

strumieni

ścieków

bytowych,

docelowa

przepustowość oczyszczalni ścieków w Wolbromiu wyniesie RLM = 15 300. W związku ze
zdecydowanie mniejszym obciążeniem oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, niż w
przypadku pozostałych wariantów nastąpią następujące zmiany w zakresie modernizacji:
 linii ściekowej:
 w części mechanicznej zmiany dotyczą jedynie wydajności pomp i oddzielanych ilości
zanieczyszczeń stałych,
 w zakresie obiektów dotyczących retencji ścieków zastosowane zostaną obiekty
analogiczne jak w przypadku pozostałych wariantów,
 w części biologicznej zachowany zostanie zakres przebudowy reaktorów przewidziany
w projekcie budowlanym, kubatura obiektów pozwoli na prowadzenie procesu przy
stosunkowo niskim stężeniu osadu, bez kształtek/nośników biomasy; wymagana
wydajność systemu napowietrzania, mieszadeł pompujących i pomp recyrkulacyjnych
jest niższa, niż w pozostałych wariantach,
 linii osadowej:
 do przetrzymania osadu nadmiernego wystarczająca jest kubatura zaadaptowanej
jednej z dwóch dotychczasowych komór stabilizacji (w pozostałych wariantach
konieczna kubatura obu komór)
 w adaptowanej stacji zagęszczania zastosowano elementy węzła zagęszczania o
mniejszej wydajności,
 kubatura komory stabilizacji tlenowej jest niższa, niż w pozostałych wariantach, a co
się z tym wiąże zapotrzebowanie na tlen i wydajność systemu napowietrzania jest
niższa,
 ze względu na dużą ilość oczyszczalni przydomowych konieczne jest zapewnienie
większej kubatury zbiornika dla osadów z oczyszczalni przydomowych.
Rozwiązanie to wydaje się problematyczne z kilku powodów. Podstawowym problemem są
ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących ochrony
środowiska, szczególnie zasobów wód podziemnych. Na terenie Gminy Wolbrom
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funkcjonuje obecnie 285 przydomowych oczyszczalni, jednak aktualnie obowiązuje zakaz
instalowania obiektów tego typu, związany głównie z istnieniem na tym terenie 3 Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych.
Dodatkowo, należy brać pod uwagę fakt możliwych zmian warunków gruntowo-wodnych, po
przewidywanym wyłączeniu z eksploatacji i zalaniu kopalni „Bolesław”.
W końcu, rozwiązanie to wydaje się również nieuzasadnione z technologicznego punktu
widzenia oraz z punktu widzenia interesów Gminy, w porównaniu z innymi wariantami
przewidującymi całościowe lub większościowe skanalizowanie terenu Gminy. Budowa
zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest inwestycją w stałą infrastrukturę Gminy, a zwarta
zabudowa na większości terenu Gminy (tzw. „ulicówki”), w sposób oczywisty wskazuje na
zasadność realizacji zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.
Instalacja dodatkowych 3000 oczyszczalni przydomowych będzie się wiązać z koniecznością
zapewnienia właściwej eksploatacji tych obiektów jak również zapewnienia i ustalenia zasad
odbioru osadów z tych oczyszczalni. Brak nadzoru nad pracą tych obiektów spowoduje
skrócenie ich żywotności i stanowić będzie zagrożenie dla środowiska.

11.4 Wariant 3b
W ramach niniejszego wariantu wytypowano (w porozumieniu z Inwestorem) obszary
zabudowy zwartej na terenie Gminy, dla których wskazana jest budowa zbiorczej sieci
kanalizacyjnej (załącznik 4). Z podłączenia do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków
wyłączono zabudowę rozproszona, obejmującą ok. 750 domostw, dla których przewidziano
instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przewidziane do skanalizowania tereny będą obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków w
Wolbromiu i Jeżówce, z podziałem Gminy na zlewnie, analogicznie jak w wariancie 1.
Oczyszczalnia ścieków w Jeżówce osiągnie docelową wielkość RLM = 1050, co nie zmieni
wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych i pozostałych uwarunkowań
technologicznych, w związku z czym zostanie ona zrealizowana wg technologii analogicznej,
jak w wariantach 1 i 2. Zmniejszeniu ulęgną jedynie kubatury zbiorników technologicznych
oraz wydajności stosowanego wyposażenia.
Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu, w tym wariancie osiągnie docelowo przepustowość
RLM = 23 500, tylko nieznacznie niższą, niż w przypadku wariantu 1. Jednocześnie zakres
budowy sieci kanalizacyjnej będzie zbliżony do wariantu 1, w związku z czym:
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 konieczne będzie prowadzenie kanałów kanalizacyjnych, podobnie jak w wariancie 1,
z terenu prawie całej Gminy w kierunku oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, co w
szczególności wiąże się z budową nowego kolektora zbiorczego prowadzącego ścieki
z zachodniej części Gminy,
 poza niewielkimi zmianami wydajności pomp, nie zmieni się konieczny zakres
modernizacji części mechanicznej oraz obiektów do odbioru ścieków deszczowych,
 część biologiczna po przebudowie (wg projektu budowlanego) będzie wymagała
zastosowania kształtek/nośników biomasy lub dobudowy komór o sumarycznej
pojemności ok. 700 m3; przy zastosowaniu rozwiązania projektowego zakres
modernizacji pozostanie analogiczny, jak w wariancie 1,


modernizacja linii osadowej będzie wykonana w zakresie analogicznym, jak w
wariancie 1, istnieje konieczność zapewnienie większej kubatury zbiornika dla
osadów z oczyszczalni przydomowych.

Podobnie jak w wariancie 3a, instalowanie przydomowych oczyszczalni wiąże się z
uwarunkowaniami lokalizacyjnymi oraz wymogami ochrony środowiska, szczególnie
dotyczącymi zasobów wód podziemnych, a także z zapewnieniem ich właściwej eksploatacji.
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12. ANALIZA ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO,
OBSŁUGIWANEGO PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW
W WOLBROMIU
12.1 Ocena przepustowości istniejących kanałów sieci kanalizacyjnej pod
kątem możliwości tranzytowych ścieków z nowo podłączanych terenów
Gminy
W ramach istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom można wyodrębnić
kanały zlokalizowane w zlewni oczyszczalni ścieków w Wolbromiu oraz w Jeżówce.
Sieć kanalizacyjna oczyszczalni ścieków w Jeżówce dotyczy jedynie podłączenia budynków
Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, Szkoły Podstawowej oraz 4 budynków
mieszkalnych (sumaryczna długość L = 0,8 km).
Aglomeracja wolbromska jest obecnie skanalizowana w sposób kompletny (ostatnie odcinki
sieci są obecnie w końcowej fazie realizacji). Duża część miasta Wolbromia posiada kanały
wykonane w systemie ogólnospławnym, co powoduje, iż ta część sieci w trakcie
występowania opadów nawalnych prowadzi kilkukrotnie większą ilość ścieków, niż w okresie
bezdeszczowym.

Incydentalnie,

doprowadza

to

do

przekraczania

maksymalnej

przepustowości i „wybijania” studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom, przewidywana w wariantach 1,
2 i 3b, spowoduje wzrost ilości ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem
kanalizacyjnym. Nowo wybudowane odcinki sieci, prowadzące ścieki do oczyszczalni w
Wolbromiu, w przypadku włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, spowodują wzrost jej
obciążenia.
Problem nie dotyczy planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach zlewni
oczyszczalni ścieków w Jeżówce, gdyż będzie ona składać się z nowo budowanych
odcinków, których przepustowość będzie dostosowana do docelowej ilości ścieków i nie
wpłynie na funkcjonowanie istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Przeprowadzając analizę możliwości włączenia ścieków z poszczególnych rejonów Gminy do
istniejącej sieci kanalizacyjnej brano pod uwagę włączenia w następujących punktach:
 Łobzów, rejon skrętu do Koloni Kąpielskiej -Ø200 mm, przepompownia w rejonie
Ośrodka zdrowia w Łobzowie,
 ul. Żwirki i Wigury w Wolbromiu, koło nr 61 - Ø 200 mm,
 ul. Boczna, siedziba WZWik –u, ϴ800 mm,
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 skrzyżowanie ul. 20 Straconych z ul. Pompka - Ø 400 mm,
 skrzyżowanie ulicy przebiegającej przez Chełm Grabie z ul. Łukasińskiego (zakręt) Ø 200 mm,
 pompownia ścieków Chełm Grabie przy drodze do Krakowa, rurociąg tłoczny Ø 90
mm,
 rejon zakładów (od strony Brzozówki) - Ø 250 mm.
Założeniem podstawowym, branym pod uwagę we wszystkich wariantach, było prowadzenie
ścieków z uwzględnieniem ukształtowani terenu oraz minimalizacja długości rurociągów
tranzytowych i tłocznych oraz przepompowni ściekowych.

WARIANT 1
Ocena możliwości włączenia nowo wybudowanych odcinków do istniejącej sieci
kanalizacyjnej wykazała, iż:

 ścieki z miejscowości Łobzów, kolonie II-V włączone zostaną do istniejącej kanalizacji
w ul. Wyzwolenia w Wolbromiu, maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo
do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 5 m3/h i nie stanowi zagrożenia dla
przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z nieskanalizowanej części miejscowości Łobzów (w kierunku Bożej Woli) oraz
miejscowości Zabagnie, kol. Hektary włączone zostaną do istniejącej kanalizacji w
miejscowości Łobzów, maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego
kanału jest szacowana na Qhmax = 4,2 m3/h i nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia
przepustowości tego kanału;

 ścieki z miejscowości Zabagnie, kol. Radocha włączone zostaną do kanału Ø 800 mm
przebiegającego w ul. Bocznej w Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków doprowadzana
dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 3 m3/h i nie stanowi zagrożenia
dla przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z pozostałej części miejscowości Zabagnie włączone zostaną do kanału Ø 200 mm
przebiegającego w ul. Żwirki i Wigury w Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków
doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 3,5 m3/h i nie
stanowi zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego kanału;
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 ścieki z miejscowości Lgota Wolbromska, kol. Leśna włączone zostaną do kanału Ø 400
mm przebiegającego przez skrzyżowanie ul. 20 Straconych z ul. Pompka w Wolbromiu;
maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na
Qhmax = 1,5 m3/h i nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego
kanału;

 ścieki z miejscowości Budzyń, Chełm, kol. Szwajcary, Poręba Górna i Zasępiec
włączone zostaną do kanału Ø 200 mm przebiegającej przez Chełm Grabie; maksymalna
ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 14
m3/h i nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z miejscowości Gołaczewy, kol. Chełmska, Chełm i kol. Zapielnik włączone
zostaną do pompowni ścieków Chełm Grabie; maksymalna ilość ścieków doprowadzana
dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 12,5 m3/h i nie stanowi
zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego fragmentu sieci;

 ścieki z miejscowości Brzozówka, Lgota Wielka, Sulisławice i Wierzchowisko włączone
zostaną do sieci kanalizacyjnej w rejonie zakładów przemysłowych od strony Brzozówki;
maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na
Qhmax = 17,3 m3/h; w związku z występowaniem w tym fragmencie sieci problemów z
przekroczeniami przepustowości sieci już w tym momencie, włączenie kolejnych
odcinków może spowodować incydentalne przekraczanie przepustowości tego fragmentu
kanalizacji;

 problematyczne jest włączenie ścieków z zachodniej części Gminy Wolbrom, z
miejscowości: Załęże, Domaniewice, Dłużec, Strzegowa, Kapiele Wielkie, Miechówka i
Kąpiołki, Chrząstowice, Gołaczewy, kol. Nadmłynie, Stara Wieś, Suska i Piaski, Kaliś,
Zarzecze i Lgota Wolbromska, do istniejącej sieci kanalizacyjnej; maksymalna ilość
ścieków doprowadzana dodatkowo z tej części Gminy jest znaczna i szacowana na
Qhmax = 100 m3/h;
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WARIANT 2
W ramach tego wariantu większość ścieków z zachodniej części Gminy Wolbrom będzie
kierowana do nowo projektowanych lokalnych oczyszczalni ścieków w Chrząstowicach i
Załężu.
Ścieki z pozostałych miejscowości tej części Gminy: Kaliś i Gołaczewy, kol. Piaski, będą
włączane indywidulanym kanałem wprost do oczyszczalni w Wolbromiu lub kierowane do
kanału Ø 400 mm przebiegającego przez skrzyżowanie ul. 20 Straconych z ul. Pompka w
Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków doprowadzana z tej części Gminy jest szacowana na
Qhmax = 7,7 m3/h;
W zakresie pozostałych odcinków planowanej sieci włączenia nowo wybudowanych
odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjnej będą analogiczne, jak w przypadku wariantu 1.

WARIANT 3b
Ocena możliwości włączenia nowo wybudowanych odcinków do istniejącej sieci
kanalizacyjnej wykazała, iż:

 ścieki z miejscowości Łobzów, kolonie II-V włączone zostaną do istniejącej kanalizacji
w ul. Wyzwolenia w Wolbromiu, maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo
do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 2,7 m3/h i nie stanowi zagrożenia dla
przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z nieskanalizowanej części miejscowości Łobzów (w kierunku Bożej Woli) oraz
miejscowości Zabagnie, kol. Hektary włączone zostaną do istniejącej kanalizacji w
miejscowości Łobzów, maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego
kanału jest szacowana na Qhmax = 4,2 m3/h i nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia
przepustowości tego kanału;

 ścieki z miejscowości Zabagnie, kol. Radocha włączone zostaną do kanału Ø 800 mm
przebiegającego w ul. Bocznej w Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków doprowadzana
dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 3,0 m3/h i nie stanowi zagrożenia
dla przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z pozostałej części miejscowości Zabagnie włączone zostaną do kanału Ø 200 mm
przebiegającego w ul. Żwirki i Wigury w Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków
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doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 1,6 m3/h i nie
stanowi zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z miejscowości Lgota Wolbromska, kol. Leśna włączone zostaną do kanału ϴ400
mm przebiegającego przez skrzyżowanie ul. 20 Straconych z ul. Pompka w Wolbromiu;
maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na
Qhmax = 1,5 m3/h i nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego
kanału;

 ścieki z miejscowości Budzyń, Chełm, kol. Szwajcary, Poręba Górna i Zasępiec
włączone zostaną do kanału Ø 200 mm przebiegającej przez Chełm Grabie; maksymalna
ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 9,6
m3/h i nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego kanału;

 ścieki z miejscowości Gołaczewy, kol. Chełmska, Chełm i kol. Zapielnik włączone
zostaną do pompowni ścieków Chełm Grabie; maksymalna ilość ścieków doprowadzana
dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 12,5 m3/h i nie stanowi
zagrożenia dla przekroczenia przepustowości tego fragmentu sieci;

 ścieki z miejscowości Brzozówka, Lgota Wielka, Sulisławice i Wierzchowisko włączone
zostaną do sieci kanalizacyjnej w rejonie zakładów przemysłowych od strony Brzozówki;
maksymalna ilość ścieków doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na
Qhmax = 13,7 m3/h; w związku z występowaniem w tym fragmencie sieci problemów z
przekroczeniami przepustowości sieci już w tym momencie, włączenie kolejnych
odcinków może spowodować incydentalne przekraczanie przepustowości tego fragmentu
kanalizacji;

 ścieki z zachodniej części Gminy Wolbrom, z miejscowości: Załęże, Dłużec, Strzegowa,
Kapiele Wielkie, Miechówka i Kąpiołki, Chrząstowice, Gołaczewy, kol. Nadmłynie,
Stara Wieś, Suska i Piaski, Kaliś, Zarzecze i Lgota Wolbromska, będą połączone w jeden
system kanalizacyjny i doprowadzone nowym kolektorem prowadzącym od zachodniej
części do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków doprowadzana
dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 100 m3/h, ;
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12.2 Określenie zakresu rozbudowy kanałów tranzytowych ścieków z
terenów przewidzianych do skanalizowania, koniecznego do realizacji
poszczególnych wariantów
Wszystkie warianty, zakładające rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom
pociągają za sobą potrzebę rozbudowy kanałów tranzytowych zlokalizowanych na terenie
aglomeracji wolbromskiej w 2 fragmentach, w części zachodniej i pd.-wsch.
 Planowane odprowadzanie ścieków z miejscowości Brzozówka, Lgota Wielka,
Sulisławice i Wierzchowisko do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu poprzez kanał Ø
250 mm, zlokalizowany w rejonie zakładów przemysłowych (od strony Brzozówki),
wymaga rozbudowy w związku z występowaniem w tym fragmencie sieci problemów z
przekroczeniami przepustowości sieci już w tym momencie; proponuje się rozbudowę
istniejącego kanału (albo poprowadzenie równolegle drugiego kanału) do momentu jego
włączenia do kolektora Ø 600 mm; - dotyczy wariantów 1, 2 i 3b,
 W wariantach 1 i 3b ścieki z zachodniej części Gminy Wolbrom, z miejscowości: Załęże,
Domaniewice (tylko wariant 1), Dłużec, Strzegowa, Kapiele Wielkie, Miechówka i
Kąpiołki, Chrząstowice, Gołaczewy, kol. Nadmłynie, Stara Wieś, Suska i Piaski, Kaliś,
Zarzecze i Lgota Wolbromska wymagają połączenia w jeden system kanalizacyjny i
włączenia do oczyszczalni w Wolbromiu nowym kolektorem prowadzącym od
zachodniej części do oczyszczalni ścieków w Wolbromiu; maksymalna ilość ścieków
doprowadzana dodatkowo do tego kanału jest szacowana na Qhmax = 100 m3/h, wymaga
budowy kanału Ø 250 mm.

13. OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH
Zestawienie kosztów inwestycyjnych oczyszczalni ścieków dla analizowanych wariantów
gospodarki ściekowej przedstawiono w tabelach 13-1 do 13-8. Zbiorcze zestawienie kosztów
zawiera tabela 13-9.
Podane koszty inwestycyjne są kosztami netto.
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WARIANT 1

Tab.13-1. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Wolbromiu – wariant 1
LP

OBIEKT

1

Przebudowa (modernizacja) istniejącej komory pompowni ścieków z kratą rzadką,
zabudowa kraty z praską skratek, pomp, zastawek, orurowania i armatury.
Dostosowanie obiektu do nowych montażu nowych urządzeń
Stacja zlewcza ścieków dowożonych wyposażona w opomiarowany ciąg zlewczy,
dostosowanie istniejącego stanowiska „drogowego” dla samochodów
asenizacyjnych
Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków o wymiarach 10x15m,
dwukondygnacyjny, mieszczący w sobie dwa sitopiaskowniki, płuczkę piasku,
orurowanie i armaturę Budynek mieszczący w sobie poza sitopiaskownikami układ
dozujący PIX oraz dmuchawy napowietrzające zbiornik uśredniający
Zbiornik uśredniający z pompownią, średnica 26m, wysokość 6,35m z pompownią
w części centralnej. Zbiornik wyposażony w mieszadła, instalację napowietrzającą,
układ pompowy, całość z orurowaniem i armaturą
Komora predenitryfikacji – przebudowa (modernizacja) istniejącego piaskownika,
wyposażenie komory w mieszadło, przelewy, orurowanie i armaturę
Reaktory osadu czynnego z osadnikami wtórnymi – przebudowa (modernizacja
istniejących reaktorów BIOXYBLOK). Dostosowanie obiektu do nowej funkcji i
nowego wyposażenia: mieszadeł, instalacji napowietrzającej, pomp, sita
odpływowego, armatury i orurowania w nowoprojektowanych komorach reaktorów
oraz zgarniaczy, kolumn centralnych, przelewów orurowania i armatury w
osadnikach wtórnych. Reaktory z nośnikami biomasy
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 18,0x4,5m wraz z dmuchawami,
orurowaniem i armaturą

2

3

4

5
6

7

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
90 000,00

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł
770 000,00

RAZEM
zł
860 000,00

3000,00

130 000,00

133 000,00

900 000,00

2 110 000,00

3 010 000,00

1 310 000,00

600 000,00

1 910 000,00

96 000,00

270 000,00

366 000,00

2 100 000,00

3 945 000,00

6 045 000,00

320 000,00

510 000,00

830 000,00
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8
9
10
11

12

13

14
15

16

17

Stacja magazynowania koagulanta PIX w postaci wanny żelbetowej o wymiarach
8x4,0m ze zbiornikiem koagulanta o pojemności 16m3 i wiatą
Koryto pomiarowe – przebudowa (modernizacja) w zakresie układu pomiarowego
Pompownia części pływających, studnia o średnicy 1,2m wyposażona w pompę
kanalizacyjną orurowanie i armaturę
Pompownia wody technologicznej studnia o średnicy 2,5m z pompami wody
płucznej orurowaniem i armaturą. Nad pompownią budynek o wymiarach w rzucie
3,4x3,4m, w budynku montaż pobieraka automatycznego, próbek, filtru
samopłuczącego ze zbiornikiem pośrednim oraz hydroforu całość wraz z armaturą i
orurowaniem
Zbiornik osadu nadmiernego - przebudowa (modernizacja) istniejącej komory
stabilizacji, budowa nowego przykrycia z płyt poliwęglanowych oraz przejść
szczelnych jak i montaż nowego orurowania
Budynek stacji zagęszczania osadu – przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji
odwadniania do funkcji stacji zagęszczania osadu; montaż pompy osadu,
zagęszczacza taśmowego osadu, automatycznej stacji PEL, pompy dozującej PEL
orurowania i armatury
Wydzielona komora stabilizacji, zbiornik o średnicy 12m i wysokości 7,2m
wyposażony w ruszt napowietrzający, orurowanie i armaturę
Budynek stacji odwadniania osadu o wymiarach w rzucie 14,15x7,25m; montaż
pompy osadu, zbiornika flokulacyjnego, prasy filtracyjnej osadu, automatycznej
stacji PEL, pompy dozującej PEL, mieszarki osadu z wapnem, podajników
śrubowych osadu, kontenera osadu orurowania i armatury
Zbiornik na osady z oczyszczalni przydomowych pojemność 70m3, średnicy 5,0;
wysokości 3,5m wyposażony w mieszadło z komorą na pompę śrubową oraz
armaturę i orurowanie
Komora przelewowa – rozbudowa i przebudowa (modernizacja) istniejącej
komory. Rozbudowa o kanał żelbetowy i montaż kraty ręcznej oraz instalacji
pomiarowej na kanale awaryjnym oraz remont istniejących konstrukcji żelbetowej i
stalowej komory przelewowej.

50 000,00

170 000,00

220 000,00

10 000,00
42 000,00

45 000,00
56 000,00

55 000,00
98 000,00

300 000,00

180 000,00

480 000,00

130 000,00

60 000,00

190 000,00

120 000,00

350 000,00

470 000,00

375 000,00

120 000,00

495 000,00

330 000,00

790 000,00

1 120 000,00

120 000,00

70 000,00

190 000,00

40 000,00

50 000,00

90 000,00

133

18

Budowa pompowni odcieków z odwadniania w formie studni o średnicy 1,2m
wyposażonej w pompę oraz armaturę i orurowanie
19
Budynek socjalno-warsztatowy
20
Sieci zewnętrzne, kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne, osadu, sprężonego
powietrza, wody technologicznej.
21
Sieci energetyczne w zakresie sieci zasilających, oświetlenia terenu oraz
sygnalizacyjno-sterowniczych. Modernizacja komór transformatowych. Budowa
stanowiska agregatu prądotwórczego
22
AKPiA – pomiary i automatyka, obiektowe układy pomiarowe, szafy automatyki,
oprogramowanie i uruchomienie systemu
23
Likwidacja i rozbiórka obiektów wyłączonych z eksploatacji
24
Drogi, ukształtowanie terenu, zieleń
25
Rozruch i oddanie obiektu do eksploatacji
RAZEM (opcja ze zbiornikiem wyrównawczym) ob.4
4a

Zbiornik ścieków dowożonych o pojemności 7m3 wyposażony w mieszadło i
pompkę dawkującą
Osadnik radialny o średnicy 18m wyposażony w zgarniacz osadu i części
pływających orurowanie i armaturę
Pompownia osadu z orurowaniem i armaturą
RAZEM (opcja ze zbiornikiem ścieków dowożonych i osadnikiem) ob.4a

36 000,00

70 000,00

106 000,00

750 000,00
490 000,00

120 000,00
910 000,00

870 000,00
1 400 000,00

300 000,00

1 400 000,00

1 700 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

100 000,00
4 600 000,00
-

220 000,00

100 000,00
4 600 000,00
220 000,00
26 758 000,00

20 000,00

45 000,00

65 000,00

420 000,00

400 000,00

820 000,00

70 000,00

80 000,00

150 000,00
25 883 000,00
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Tab.13-2. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Jeżówce – wariant 1
LP

LP
1

2
3

4

5
6

7
8
9

OBIEKT

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
OPCJA Z REAKTOREM PRZEPŁYWOWYM
OBIEKT
KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
190 000,00
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,
Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości
4,5m, wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i
armaturę
Reaktory osadu czynnego, przepływowe, konstrukcja żelbetowa, pojemność czynna
400m3, dwa ciągi technologiczne, wyposażenie w instalację napowietrzającą,
orurowanie i armaturę
Pompownia recyrkulacyjna, komora podziemna o wymiarach 3x4,0m, wyposażona
w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
Osadnik wtórny, żelbetowy, podziemny o kształcie kołowym i średnicy wew.
4,5m, pojemność 45m3, z wyposażeniem technologicznym, przelewy, rura
centralna, instalacja odprowadzania kożucha
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych,
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 3,5m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł
KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
250 000,00

RAZEM
zł
RAZEM
440 000,00

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

380 000,00

60 000,00

440 000,00

80 000,00

90 000,00

170 000,00

220 000,00

85 000,00

305 000,00

130 000,00

80 000,00

210 000,00

90 000,00

30 000,00

120 000,00

330 000,00

300 000,00

630 000,00
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10
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
11
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
RAZEM
OPCJA Z REAKTOREM SBR
1
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość
3,0m,
2
Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości
4,5m, wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
3
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i
armaturę
4
Reaktory osadu czynnego, SBR z komorą zasuw, reaktory żelbetowe, wylewane
na mokro, 2 komory o objętości czynnej każdego po 300m3; komora zasuw 8x3,0
m, wyposażenie w mieszadła, pompy osadu nadmiernego, dekanter, instalację
napowietrzającą, orurowanie i armaturę
5
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w dmuchawy orurowanie i armaturę
6
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 3,5m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
7
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na
ławach żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne,
rozdzielnie ze sterownią i agregatornię
8
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
9
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
RAZEM

70 000,00
180 000,00

70 000,00
-

140 000,00
180 000,00
3 625 000,00

190 000,00

250 000,00

440 000,00

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

550 000,00

250 000,00

800 000,00

130 000,00

80 000,00

210 000,00

90 000,00

30 000,00

120 000,00

330 000,00

350 000,00

680 000,00

50 000,00
180 000,00

50 000,00
-

100 000,00
180 000,00
3 520 000,00
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WARIANT 2

Tab.13-3. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Wolbromiu – wariant 2
LP

OBIEKT

1

Przebudowa (modernizacja) istniejącej komory pompowni ścieków z kratą rzadką,
zabudowa kraty z praską skratek, pomp, zastawek, orurowania i armatury.
Dostosowanie obiektu do nowych montażu nowych urządzeń
Stacja zlewcza ścieków dowożonych wyposażona w opomiarowany ciąg zlewczy,
dostosowanie istniejącego stanowiska „drogowego” dla samochodów
asenizacyjnych
Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków o wymiarach 10x15m,
dwukondygnacyjny, mieszczący w sobie dwa sitopiaskowniki, płuczkę piasku,
orurowanie i armaturę Budynek mieszczący w sobie poza sitopiaskownikami układ
dozujący PIX oraz dmuchawy napowietrzające zbiornik uśredniający
Zbiornik uśredniający z pompownią, średnica 26m, wysokość 6,35m z pompownią
w części centralnej. Zbiornik wyposażony w mieszadła, instalację napowietrzającą,
układ pompowy, całość z orurowaniem i armaturą
Komora predenitryfikacji – przebudowa (modernizacja) istniejącego piaskownika,
wyposażenie komory w mieszadło, przelewy, orurowanie i armaturę
Reaktory osadu czynnego z osadnikami wtórnymi – przebudowa (modernizacja
istniejących reaktorów BIOXYBLOK). Dostosowanie obiektu do nowej funkcji i
nowego wyposażenia: mieszadeł, instalacji napowietrzającej, pomp, armatury i
orurowania w nowoprojektowanych komorach reaktorów oraz zgarniaczy, kolumn
centralnych, przelewów orurowania i armatury w osadnikach wtórnych.
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 18,0x4,5m wraz z dmuchawami,
orurowaniem i armaturą
Stacja magazynowania koagulanta PIX w postaci wanny żelbetowej o wymiarach

2

3

4

5
6

7
8

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
90 000,00

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł
770 000,00

RAZEM
zł
860 000,00

3000,00

130 000,00

133 000,00

900 000,00

2 060 000,00

2 960 000,00

1 310 000,00

600 000,00

1 910 000,00

96 000,00

270 000,00

366 000,00

2 100 000,00

2 315 000,00

4 415 000,00

320 000,00

490 000,00

810 000,00

50 000,00

170 000,00

220 000,00
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9
10
11

12

13

14
15

16

17

18

8x4,0m ze zbiornikiem koagulanta o pojemności 16m3 i wiatą
Koryto pomiarowe – przebudowa (modernizacja) w zakresie układu pomiarowego
Pompownia części pływających, studnia o średnicy 1,2m wyposażona w pompę
kanalizacyjną orurowanie i armaturę
Pompownia wody technologicznej studnia o średnicy 2,5m z pompami wody
płucznej orurowaniem i armaturą. Nad pompownią budynek o wymiarach w rzucie
3,4x3,4m, w budynku montaż pobieraka automatycznego, próbek, filtru
samopłuczącego ze zbiornikiem pośrednim oraz hydroforu całość wraz z armaturą i
orurowaniem
Zbiornik osadu nadmiernego - przebudowa (modernizacja) istniejącej komory
stabilizacji, budowa nowego przykrycia z płyt poliwęglanowych oraz przejść
szczelnych jak i montaż nowego orurowania
Budynek stacji zagęszczania osadu – przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji
odwadniania do funkcji stacji zagęszczania osadu; montaż pompy osadu,
zagęszczacza taśmowego osadu, automatycznej stacji PEL, pompy dozującej PEL
orurowania i armatury
Wydzielona komora stabilizacji, zbiornik o średnicy 12m i wysokości 7,2m
wyposażony w ruszt napowietrzający, orurowanie i armaturę
Budynek stacji odwadniania osadu o wymiarach w rzucie 14,15x7,25m; montaż
pompy osadu, zbiornika flokulacyjnego, prasy filtracyjnej osadu, automatycznej
stacji PEL, pompy dozującej PEL, mieszarki osadu z wapnem, podajników
śrubowych osadu, kontenera osadu orurowania i armatury
Zbiornik na osady z oczyszczalni przydomowych pojemność 70m3, średnicy 5,0;
wysokości 3,5m wyposażony w mieszadło z komorą na pompę śrubową oraz
armaturę i orurowanie
Komora przelewowa – rozbudowa i przebudowa (modernizacja) istniejącej
komory. Rozbudowa o kanał żelbetowy i montaż kraty ręcznej oraz instalacji
pomiarowej na kanale awaryjnym oraz remont istniejących konstrukcji żelbetowej i
stalowej komory przelewowej.
Budowa pompowni odcieków z odwadniania w formie studni o średnicy 1,2m

10 000,00
42 000,00

45 000,00
56 000,00

55 000,00
98 000,00

300 000,00

180 000,00

480 000,00

130 000,00

60 000,00

190 000,00

120 000,00

350 000,00

470 000,00

375 000,00

120 000,00

495 000,00

330 000,00

790 000,00

1 120 000,00

120 000,00

70 000,00

190 000,00

40 000,00

50 000,00

90 000,00

36 000,00

70 000,00

106 000,00
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wyposażonej w pompę oraz armaturę i orurowanie
19
Budynek socjalno-warsztatowy
20
Sieci zewnętrzne, kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne, osadu, sprężonego
powietrza, wody technologicznej.
21
Sieci energetyczne w zakresie sieci zasilających, oświetlenia terenu oraz
sygnalizacyjno-sterowniczych. Modernizacja komór transformatowych. Budowa
stanowiska agregatu prądotwórczego
22
AKPiA – pomiary i automatyka, obiektowe układy pomiarowe, szafy automatyki,
oprogramowanie i uruchomienie systemu
23
Likwidacja i rozbiórka obiektów wyłączonych z eksploatacji
24
Drogi i ukształtowanie terenu
25
Rozruch i oddanie obiektu do eksploatacji
RAZEM (opcja ze zbiornikiem wyrównawczym) ob.4
4a

Zbiornik ścieków dowożonych o pojemności 7m3 wyposażony w mieszadło i
pompkę dawkującą
Osadnik radialny o średnicy 18m wyposażony w zgarniacz osadu i części
pływających orurowanie i armaturę
Pompownia osadu z orurowaniem i armaturą
RAZEM (opcja ze zbiornikiem ścieków dowożonych i osadnikiem) ob.4a

750 000,00
490 000,00

120 000,00
910 000,00

870 000,00
1 400 000,00

300 000,00

1 400 000,00

1 700 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

100 000,00
4 600 000,00
-

220 000,00

100 000,00
4 600 000,00
220 000,00
25 058 000,00

20 000,00

45 000,00

65 000,00

420 000,00

400 000,00

820 000,00

70 000,00

80 000,00

150 000,00
24 183 000,00
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Tab.13-4. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Załężu – wariant 2

LP

1

2
3

4

5
6

7
8
9

OBIEKT

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
OPCJA Z REAKTOREM PRZEPŁYWOWYM
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
190 000,00
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,
Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości
4,5m, wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i
armaturę
Reaktory osadu czynnego, przepływowe, konstrukcja żelbetowa, pojemność czynna
900m3, dwa ciągi technologiczne, wyposażenie w instalację napowietrzającą,
orurowanie i armaturę
Pompownia recyrkulacyjna, komora podziemna o wymiarach 3x4,0m, wyposażona
w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
Osadnik wtórny, żelbetowy, podziemny o kształcie prostokątnym szerokość boku
4,5mm, pojemność 57m3 z wyposażeniem technologicznym, przelewy, rura
centralna, instalacja odprowadzania kożucha
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w dmuchawy orurowanie i armaturę
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 4,5m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł

RAZEM

250 000,00

440 000,00

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

620 000,00

120 000,00

740 000,00

80 000,00

100 000,00

180 000,00

270 000,00

85 000,00

305 000,00

130 000,00

100 000,00

230 000,00

130 000,00

30 000,00

160 000,00

330 000,00

420 000,00

750 000,00

zł

140

10
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
11
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
RAZEM
OPCJA Z REAKTOREM SBR
1
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,

90 000,00
250 000,00

90 000,00
-

180 000,00
250 000,00
4 275 000,00

190 000,00

250 000,00

440 000,00

2

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

780 000,00

330 000,00

1 110 000,00

130 000,00

100 000,00

230 000,00

130 000,00

30 000,00

160 000,00

330 000,00

460 000,00

790 000,00

70 000,00
250 000,00

70 000,00
-

140 000,00
250 000,00
4 110 000,00

Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości
4,5m, wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
3
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i
armaturę
4
Reaktory osadu czynnego, SBR z komorą zasuw, reaktory żelbetowe, wylewane na
mokro, 2 komory o objętości czynnej każdego po 600m3; komora zasuw 8x3,0 m,
wyposażenie w mieszadła, pompy osadu nadmiernego, dekanter, instalację
napowietrzającą, orurowanie i armaturę
5
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w dmuchawy orurowanie i armaturę
6
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 4,5m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
7
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię
8
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
9
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
RAZEM
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Tab.13-5. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Chrząstowicach – wariant 2
LP

OBIEKT

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
OPCJA Z REAKTOREM PRZEPŁYWOWYM
1
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
190 000,00
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,
2
Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości
120 000,00
4,5m, wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
3
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
250 000,00
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i
armaturę
4
Reaktory osadu czynnego, przepływowe, konstrukcja żelbetowa, pojemność czynna
500 000,00
600m3, dwa ciągi technologiczne, wyposażenie w instalację napowietrzającą,
orurowanie i armaturę
5
Pompownia recyrkulacyjna, komora podziemna o wymiarach 3x4,0m, wyposażona
80 000,00
w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
6
Osadnik wtórny, żelbetowy, podziemny o kształcie kołowym i średnicy wew. 4,5m
220 000,00
3
pojemność 45m , z wyposażeniem technologicznym, przelewy, rura centralna,
instalacja odprowadzania kożucha
7
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
130 000,00
żelbetowych, wyposażenie w dmuchawy orurowanie i armaturę
8
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 4,0m,
120 000,00
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
9
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
330 000,00
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię
10
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
80 000,00
11
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
220 000,00
RAZEM

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł

RAZEM

250 000,00

440 000,00

90 000,00

210 000,00

530 000,00

780 000,00

80 000,00

580 000,00

90 000,00

170 000,00

85 000,00

305 000,00

90 000,00

220 000,00

30 000,00

150 000,00

350 000,00

680 000,00

80 000,00
-

160 000,00
220 000,00
3 915 000,00

zł
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1

OPCJA Z REAKTORAMI SBR
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
190 000,00
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,

2

Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości
4,5m, wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
3
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i
armaturę
4
Reaktory osadu czynnego, SBR z komorą zasuw, reaktory żelbetowe, wylewane na
mokro, 2 komory o objętości czynnej każdego po 450m3; komora zasuw 8x3,0m,
wyposażenie w mieszadła, pompy osadu nadmiernego, dekanter, instalację
napowietrzającą, orurowanie i armaturę
5
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w dmuchawy orurowanie i armaturę
6
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 4,0m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
7
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię
8
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
9
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
RAZEM

250 000,00

440 000,00

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

650 000,00

300 000,00

950 000,00

130 000,00

90 000,00

220 000,00

110 000,00

30 000,00

140 000,00

330 000,00

400 000,00

730 000,00

60 000,00
220 000,00

60 000,00
-

120 000,00
220 000,00
3 810 000,00

Koszty oczyszczalni ścieków w Jeżówce, jak dla wariantu 1.
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WARIANT 3a

Tab.13-6. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Wolbromiu – wariant 3a
LP

1

2

3

4

5
6

7

OBIEKT

Przebudowa (modernizacja) istniejącej komory pompowni ścieków z kratą rzadką,
zabudowa kraty z praską skratek, pomp, zastawek, orurowania i armatury.
Dostosowanie obiektu do nowych montażu nowych urządzeń
Stacja zlewcza ścieków dowożonych wyposażona w opomiarowany ciąg zlewczy,
dostosowanie istniejącego stanowiska „drogowego” dla samochodów
asenizacyjnych
Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków o wymiarach 10x15m,
dwukondygnacyjny, mieszczący w sobie dwa sitopiaskowniki, płuczkę piasku,
orurowanie i armaturę Budynek mieszczący w sobie poza sitopiaskownikami układ
dozujący PIX oraz dmuchawy napowietrzające zbiornik uśredniający
Zbiornik uśredniający z pompownią, średnica 26m, wysokość 6,35m z pompownią
w części centralnej. Zbiornik wyposażony w mieszadła, instalację napowietrzającą,
układ pompowy, całość z orurowaniem i armaturą
Komora predenitryfikacji – przebudowa (modernizacja) istniejącego piaskownika,
wyposażenie komory w mieszadło, przelewy, orurowanie i armaturę
Reaktory osadu czynnego z osadnikami wtórnymi – przebudowa (modernizacja
istniejących reaktorów BIOXYBLOK). Dostosowanie obiektu do nowej funkcji i
nowego wyposażenia: mieszadeł, instalacji napowietrzającej, pomp, armatury i
orurowania w nowoprojektowanych komorach reaktorów oraz zgarniaczy, kolumn
centralnych, przelewów orurowania i armatury w osadnikach wtórnych.
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 18,0x4,5m wraz z dmuchawami,
orurowaniem i armaturą

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
90 000,00

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł
770 000,00

RAZEM
zł
860 000,00

3000,00

130 000,00

133 000,00

900 000,00

2 060 000,00

2 960 000,00

1 310 000,00

600 000,00

1 910 000,00

96 000,00

270 000,00

366 000,00

2 100 000,00

2 305 000,00

4 405 000,00

320 000,00

470 000,00

790 000,00
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8
9
10
11

12

13

14
15

16

17

Stacja magazynowania koagulanta PIX w postaci wanny żelbetowej o wymiarach
8x4,0m ze zbiornikiem koagulanta o pojemności 16m3 i wiatą
Koryto pomiarowe – przebudowa (modernizacja) w zakresie układu pomiarowego
Pompownia części pływających, studnia o średnicy 1,2m wyposażona w pompę
kanalizacyjną orurowanie i armaturę
Pompownia wody technologicznej studnia o średnicy 2,5m z pompami wody
płucznej orurowaniem i armaturą. Nad pompownią budynek o wymiarach w rzucie
3,4x3,4m, w budynku montaż pobieraka automatycznego, próbek, filtru
samopłuczącego ze zbiornikiem pośrednim oraz hydroforu całość wraz z armaturą i
orurowaniem
Zbiornik osadu nadmiernego - przebudowa (modernizacja) istniejącej komory
stabilizacji, budowa nowego przykrycia z płyt poliwęglanowych oraz przejść
szczelnych jak i montaż nowego orurowania
Budynek stacji zagęszczania osadu – przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji
odwadniania do funkcji stacji zagęszczania osadu; montaż pompy osadu,
zagęszczacza taśmowego osadu, automatycznej stacji PEL, pompy dozującej PEL
orurowania i armatury
Wydzielona komora stabilizacji, zbiornik o średnicy 12m i wysokości 7,2m
wyposażony w ruszt napowietrzający, orurowanie i armaturę
Budynek stacji odwadniania osadu o wymiarach w rzucie 14,15x7,25m; montaż
pompy osadu, zbiornika flokulacyjnego, prasy filtracyjnej osadu, automatycznej
stacji PEL, pompy dozującej PEL, mieszarki osadu z wapnem, podajników
śrubowych osadu, kontenera osadu orurowania i armatury
Zbiornik na osady z oczyszczalni przydomowych pojemność 35m3, średnicy 3,5;
wysokości 3,5m wyposażony w mieszadło z komorą na pompę śrubową oraz
armaturę i orurowanie
Komora przelewowa – rozbudowa i przebudowa (modernizacja) istniejącej
komory. Rozbudowa o kanał żelbetowy i montaż kraty ręcznej oraz instalacji
pomiarowej na kanale awaryjnym oraz remont istniejących konstrukcji żelbetowej i
stalowej komory przelewowej.

50 000,00

170 000,00

220 000,00

10 000,00
42 000,00

45 000,00
56 000,00

55 000,00
98 000,00

300 000,00

180 000,00

480 000,00

130 000,00

60 000,00

190 000,00

120 000,00

310 000,00

430 000,00

260 000,00

90 000,00

350 000,00

330 000,00

790 000,00

1 120 000,00

70 000,00

70 000,00

140 000,00

40 000,00

50 000,00

90 000,00
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18

Budowa pompowni odcieków z odwadniania w formie studni o średnicy 1,2m
wyposażonej w pompę oraz armaturę i orurowanie
19
Budynek socjalno-warsztatowy
20
Sieci zewnętrzne, kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne, osadu, sprężonego
powietrza, wody technologicznej.
21
Sieci energetyczne w zakresie sieci zasilających, oświetlenia terenu oraz
sygnalizacyjno-sterowniczych. Modernizacja komór transformatowych. Budowa
stanowiska agregatu prądotwórczego
22
AKPiA – pomiary i automatyka, obiektowe układy pomiarowe, szafy automatyki,
oprogramowanie i uruchomienie systemu
23
Likwidacja i rozbiórka obiektów wyłączonych z eksploatacji
24
Drogi i ukształtowanie terenu
25
Rozruch i oddanie obiektu do eksploatacji
RAZEM (opcja ze zbiornikiem wyrównawczym) ob.4
4a

Zbiornik ścieków dowożonych o pojemności 7m3 wyposażony w mieszadło i
pompkę dawkującą
Osadnik radialny o średnicy 18m wyposażony w zgarniacz osadu i części
pływających orurowanie i armaturę
Pompownia osadu z orurowaniem i armaturą
RAZEM (opcja ze zbiornikiem ścieków dowożonych i osadnikiem) ob.4a

26

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, osadnik z reaktorem biologicznym i
odprowadzeniem ścieków, 3000 sztuk

36 000,00

70 000,00

106 000,00

750 000,00
490 000,00

120 000,00
910 000,00

870 000,00
1 400 000,00

300 000,00

1 400 000,00

1 700 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

100 000,00
4 600 000,00

220 000,00

100 000,00
4 600 000,00
220 000,00
24 793 000,00

20 000,00

45 000,00

65 000,00

420 000,00

400 000,00

820 000,00

70 000,00

80 000,00

150 000,00
23 918 000,00

18 000 000,00

36 000 000,00

54 000 000,00
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WARIANT 3b
Tab.13-7. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Wolbromiu – wariant 3b
LP

OBIEKT

1

Przebudowa (modernizacja) istniejącej komory pompowni ścieków z kratą rzadką,
zabudowa kraty z praską skratek, pomp, zastawek, orurowania i armatury.
Dostosowanie obiektu do nowych montażu nowych urządzeń
Stacja zlewcza ścieków dowożonych wyposażona w opomiarowany ciąg zlewczy,
dostosowanie istniejącego stanowiska „drogowego” dla samochodów
asenizacyjnych
Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków o wymiarach 10x15m,
dwukondygnacyjny, mieszczący w sobie dwa sitopiaskowniki, płuczkę piasku,
orurowanie i armaturę Budynek mieszczący w sobie poza sitopiaskownikami układ
dozujący PIX oraz dmuchawy napowietrzające zbiornik uśredniający
Zbiornik uśredniający z pompownią, średnica 26m, wysokość 6,35m z pompownią
w części centralnej. Zbiornik wyposażony w mieszadła, instalację napowietrzającą,
układ pompowy, całość z orurowaniem i armaturą
Komora predenitryfikacji – przebudowa (modernizacja) istniejącego piaskownika,
wyposażenie komory w mieszadło, przelewy, orurowanie i armaturę
Reaktory osadu czynnego z osadnikami wtórnymi – przebudowa (modernizacja
istniejących reaktorów BIOXYBLOK). Dostosowanie obiektu do nowej funkcji i
nowego wyposażenia: mieszadeł, instalacji napowietrzającej, pomp, sita
odpływowego, armatury i orurowania w nowoprojektowanych komorach reaktorów
oraz zgarniaczy, kolumn centralnych, przelewów orurowania i armatury w
osadnikach wtórnych. Reaktory z nośnikami biomasy
Budynek stacji dmuchaw o wymiarach w rzucie 18,0x4,5m wraz z dmuchawami,

2

3

4

5
6

7

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
90 000,00

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł
770 000,00

RAZEM
zł
860 000,00

3000,00

130 000,00

133 000,00

900 000,00

2 110 000,00

3 010 000,00

1 310 000,00

600 000,00

1 910 000,00

96 000,00

270 000,00

366 000,00

2 100 000,00

3 945 000,00

6 045 000,00

320 000,00

490 000,00

810 000,00
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8
9
10
11

12

13

14
15

16

17

orurowaniem i armaturą
Stacja magazynowania koagulanta PIX w postaci wanny żelbetowej o wymiarach
8x4,0m ze zbiornikiem koagulanta o pojemności 16m3 i wiatą
Koryto pomiarowe – przebudowa (modernizacja) w zakresie układu pomiarowego
Pompownia części pływających, studnia o średnicy 1,2m wyposażona w pompę
kanalizacyjną orurowanie i armaturę
Pompownia wody technologicznej studnia o średnicy 2,5m z pompami wody
płucznej orurowaniem i armaturą. Nad pompownią budynek o wymiarach w rzucie
3,4x3,4m, w budynku montaż pobieraka automatycznego, próbek, filtru
samopłuczącego ze zbiornikiem pośrednim oraz hydroforu całość wraz z armaturą i
orurowaniem
Zbiornik osadu nadmiernego - przebudowa (modernizacja) istniejącej komory
stabilizacji, budowa nowego przykrycia z płyt poliwęglanowych oraz przejść
szczelnych jak i montaż nowego orurowania
Budynek stacji zagęszczania osadu – przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji
odwadniania do funkcji stacji zagęszczania osadu; montaż pompy osadu,
zagęszczacza taśmowego osadu, automatycznej stacji PEL, pompy dozującej PEL
orurowania i armatury
Wydzielona komora stabilizacji, zbiornik o średnicy 12m i wysokości 7,2m
wyposażony w ruszt napowietrzający, orurowanie i armaturę
Budynek stacji odwadniania osadu o wymiarach w rzucie 14,15x7,25m; montaż
pompy osadu, zbiornika flokulacyjnego, prasy filtracyjnej osadu, automatycznej
stacji PEL, pompy dozującej PEL, mieszarki osadu z wapnem, podajników
śrubowych osadu, kontenera osadu orurowania i armatury
Zbiornik na osady z oczyszczalni przydomowych pojemność 35m3, średnicy 3,5;
wysokości 3,5m wyposażony w mieszadło z komorą na pompę śrubową oraz
armaturę i orurowanie
Komora przelewowa – rozbudowa i przebudowa (modernizacja) istniejącej
komory. Rozbudowa o kanał żelbetowy i montaż kraty ręcznej oraz instalacji
pomiarowej na kanale awaryjnym oraz remont istniejących konstrukcji żelbetowej i

50 000,00

170 000,00

220 000,00

10 000,00
42 000,00

45 000,00
56 000,00

55 000,00
98 000,00

300 000,00

180 000,00

480 000,00

130 000,00

60 000,00

190 000,00

120 000,00

350 000,00

470 000,00

375 000,00

120 000,00

495 000,00

330 000,00

790 000,00

1 120 000,00

70 000,00

70 000,00

140 000,00

40 000,00

50 000,00

90 000,00
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stalowej komory przelewowej.
18
Budowa pompowni odcieków z odwadniania w formie studni o średnicy 1,2m
wyposażonej w pompę oraz armaturę i orurowanie
19
Budynek socjalno-warsztatowy
20
Sieci zewnętrzne, kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne, osadu, sprężonego
powietrza, wody technologicznej.
21
Sieci energetyczne w zakresie sieci zasilających, oświetlenia terenu oraz
sygnalizacyjno-sterowniczych. Modernizacja komór transformatowych. Budowa
stanowiska agregatu prądotwórczego
22
AKPiA – pomiary i automatyka, obiektowe układy pomiarowe, szafy automatyki,
oprogramowanie i uruchomienie systemu
23
Likwidacja i rozbiórka obiektów wyłączonych z eksploatacji
24
Drogi i ukształtowanie terenu
25
Rozruch i oddanie obiektu do eksploatacji
RAZEM (opcja ze zbiornikiem wyrównawczym) ob.4
4a

Zbiornik ścieków dowożonych o pojemności 7m3 wyposażony w mieszadło i
pompkę dawkującą
Osadnik radialny o średnicy 18m wyposażony w zgarniacz osadu i części
pływających orurowanie i armaturę
Pompownia osadu z orurowaniem i armaturą
RAZEM (opcja ze zbiornikiem ścieków dowożonych i osadnikiem) ob.4a

26

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, osadnik z reaktorem biologicznym i
odprowadzeniem ścieków, 750sztuk

36 000,00

70 000,00

106 000,00

750 000,00
490 000,00

120 000,00
910 000,00

870 000,00
1 400 000,00

300 000,00

1 400 000,00

1 700 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

100 000,00
4 600 000,00

220 000,00

100 000,00
4 600 000,00
220 000,00
26 468 000,00

20 000,00

45 000,00

65 000,00

420 000,00

400 000,00

820 000,00

70 000,00

80 000,00

150 000,00
25 593 000,00

4 500 000,00

9 000 000,00

13 500 000,00
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Tab.13-8. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Jeżówce – wariant 3b
LP

1

2
3
4

5
6

7
8
9

10

OBIEKT

KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH
zł
OPCJA Z REAKTOREM PRZEPŁYWOWYM
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
190 000,00
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,
Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości 4,5m,
wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i armaturę
Reaktory osadu czynnego, przepływowe, konstrukcja żelbetowa, pojemność czynna
300m3, dwa ciągi technologiczne, wyposażenie w instalację napowietrzającą,
orurowanie i armaturę
Pompownia recyrkulacyjna, komora podziemna o wymiarach 3x4,0m, wyposażona w
3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
Osadnik wtórny, żelbetowy, podziemny o kształcie kołowym i średnicy wew. 4,5m
pojemność 45m3, z wyposażeniem technologicznym, przelewy, rura centralna,
instalacja odprowadzania kożucha
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych,
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 2,5m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody

KOSZTY ROBÓT
INSTALACYJNYCH
zł

RAZEM

250 000,00

440 000,00

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

280 000,00

50 000,00

330 000,00

80 000,00

80 000,00

160 000,00

220 000,00

85 000,00

305 000,00

130 000,00

70 000,00

200 000,00

60 000,00

30 000,00

90 000,00

330 000,00

280 000,00

610 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

zł
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11

Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie

150 000,00

-

RAZEM

1

2

OPCJA Z REAKTOREM SBR
Budynek kraty wymiary 6x6m, konstrukcja murowa na ławach żelbetowych, w
budynku kanał z kratą pionową, kanał żelbetowy szerokości 0,5m, głębokość 3,0m,

Pompownia ścieków I°, zbiornik podziemny o średnicy wew. 2,5m i głębokości 4,5m,
wyposażony w 3 pompy kanalizacyjne orurowanie i armaturę
3
Budynek sitopiaskownika wymiary 9,0x6,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w sitopiaskownik z płuczką piasku, orurowanie i armaturę
4
Reaktory osadu czynnego, SBR z komorą zasuw, reaktory żelbetowe, wylewane na
mokro, 2 komory o objętości czynnej każdego po 210m3; komora zasuw 6x3,0 m,
wyposażenie w mieszadła, pompy osadu nadmiernego, dekanter, instalację
napowietrzającą, orurowanie i armaturę
5
Budynek stacji dmuchaw, wymiary 7,0x5,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, wyposażenie w dmuchawy orurowanie i armaturę
6
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik żelbetowy, średnica wewnętrzna 2,5m,
głębokość czynna 3m, wyposażenie w mieszadło
7
Budynek techniczno-socjalny wymiary 9,0x12,0m; konstrukcja murowa na ławach
żelbetowych, mieszący w sobie pomieszczenia obsługi techniczne, rozdzielnie ze
sterownią i agregatornię
8
Sieci międzyobiektowe, technologiczne, energetyczne, kanalizacji i wody
9
Ukształtowanie, drogi, ogrodzenie
RAZEM

150 000,00
3 375 000,00

190 000,00

250 000,00

440 000,00

120 000,00

90 000,00

210 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

380 000,00

260 000,00

640 000,00

130 000,00

70 000,00

200 000,00

60 000,00

30 000,00

90 000,00

330 000,00

350 000,00

680 000,00

40 000,00
150 000,00

40 000,00
-

80 000,00
150 000,00
3 270 000,00
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Tab.13-9. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych oczyszczania
poszczególnych wariantów gospodarki ściekowej (koszty netto)
WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT
3a

ścieków dla

WARIANT
3b

Koszty rozwiązania ze zbiornikiem retencyjnym w OS w Wolbromiu
i opcją z reaktorami przepływowymi w pozostałych oczyszczalniach
26 758 000
25 058 000
24 793 000
26 468 000
OŚ Wolbrom
4 275 000
OŚ Załęże
3 915 000
OŚ Chrząstowice
3 625 000
3 625 000
3 375 000
OŚ Jeżówka
Razem
bez przydomowych OS
30 383 000
36 873 000
24 793 000
29 843 000
54
000
000
13 500 000
Przydomowe OS
Razem
z przydomowymi OS
30 383 000
36 873 000,00
78 793 000
43 343 000
Koszty rozwiązania ze zbiornikiem retencyjnym w OS w Wolbromiu
i opcją z reaktorami SBR zamiast reaktorów przepływowych w małych OS
Razem
z przydomowymi OS
30 278 000

36 498 000

78 793 000

43 238 000
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14. ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
WARIANTOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE
1). Rozwiązania wariantowe gospodarki ściekowej w gminie Wolbrom, przyjęte w niniejszej
koncepcji, są zgodne z ustaleniami ze Zleceniodawcą. Przedmiotem analizy
porównawczej jest system oczyszczania ścieków w poszczególnych wariantach, którego
zaprojektowanie obejmuje obliczenia bilansowe, dobór schematu oraz obliczenia
technologiczne obiektów i parametrów urządzeń. Przyjęte rozwiązania oczyszczalni
zostały zwymiarowane w oparciu o opracowane w pierwszej części koncepcji założenia
wyjściowe, uwzględniające docelowy bilans ścieków dla każdego z wariantów.

2). Koncepcja nie obejmuje projektowania i szacowania kosztów rozbudowy systemu
kanalizacji

zbiorczej.

Przeprowadzono

jedynie

analizę

zbiorczego

systemu

kanalizacyjnego, obsługiwanego przez oczyszczalnię ścieków w Wolbromiu, pod kątem
możliwości włączenia ścieków z nowo podłączanych terenów Gminy. Określono także
zakres rozbudowy istniejących kanałów, dla prowadzenia tranzytu ścieków z terenów
przewidzianych do skanalizowania, konieczny do realizacji poszczególnych wariantów.

3). Przedstawione rozwiązania wariantowe gospodarki ściekowej w gminie Wolbrom bazują
na zapewnieniu odbioru ścieków z całej Gminy. Sposób realizacji tego zadania jest
zróżnicowany w poszczególnych wariantach. Obejmujący obszar całej gminy zbiorczy
system kanalizacji w wariancie 1, zapewniający włączenie do kanalizacji zbiorczej ok. 90
% wszystkich gospodarstw domowych, jest przedsięwzięciem inwestycyjnym najbardziej
rozbudowanym obszarowo, kosztowo i czasowo. Skrajnie odmiennym rozwiązaniem jest
wariant 3a, ograniczający funkcjonowanie kanalizacji zbiorczej do obszaru aglomeracji
wolbromskiej, przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy gminy zamieszkujący poza
aglomeracją będą korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków.

4). Opracowana koncepcja zakłada wiodącą rolę oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, w
każdym z analizowanych wariantów. Poza odbiorem i oczyszczaniem ścieków z
aglomeracji wolbromskiej (zgodnie z zapisami decyzji o ustanowieniu aglomeracji), musi
ona zapewnić odbiór ścieków dowożonych (bytowych i przemysłowych) z całej Gminy.
Oczyszczalnia musi być także dostosowana do odbioru i końcowej przeróbki osadów
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ściekowych, zarówno z oczyszczalni lokalnych, jak i przydomowych. Oczyszczalnia
pełni też funkcję centrum monitoringu i zdalnego sterowania systemem, przy
wykorzystaniu

możliwości

bezprzewodowego

przesyłania

danych,

dotyczących

funkcjonowania zbiorczego systemu kanalizacji i oczyszczalni lokalnych.

5). Istotnym założeniem przy opracowywaniu koncepcji było przyjęcie technologii
oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Wolbromiu, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym, w oparciu o który uzyskano już pozwolenie na budowę. Technologia ta
obejmuje mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków oraz przeróbkę osadu opartą
na wydzielonej tlenowej stabilizacji zagęszczonego osadu. Wykorzystano kubaturę
istniejących reaktorów BIOOXBLOK, przeznaczonych na reaktory biologiczne i
zblokowane z nimi, zlokalizowane wewnątrz istniejących zbiorników, osadniki wtórne
radialne. Wynikająca z przebudowy kubatura reaktorów biologicznych, wymusiła
konieczność zastosowania „nośników biomasy”– czyli kształtek z tworzywa sztucznego
w komorach tlenowych reaktorów dla zapewnienia wymaganego zapasu biomasy
nitryfikacyjnej, przy przyjętej docelowej przepustowości oczyszczalni biologicznej. W
niniejszej koncepcji, w przypadku zgodności założeń procesowych i wyników obliczeń
poszczególnych obiektów, przyjmowano rozwiązania zgodne z projektem. Potrzeba lub
możliwość wyeliminowania stosowania „nośników biomasy” czyli wypełnienia, została
określona dla każdego z analizowanych wariantów.
W wyniku analizy

projektu budowlanego, opracowanego w 2011 r., jako

problematyczne oceniono zastosowanie rozwiązania ze zbiornikiem wyrównawczym dla
całej ilości ścieków i zaproponowano alternatywne rozwiązanie z wykorzystaniem
zbiornika wyrównawczego tylko dla ścieków dowożonych oraz osadnika dla ścieków
deszczowych.
Zakwestionowano także potrzebę stosowania 2-ch hal suszarniczych słonecznej suszarni
osadu odwodnionego, pomimo panującej obecnie w Polsce tendencji wzrostowej
stosowania tego procesu. Korzyści wynikające z częściowego tylko wysuszenia osadu w
polskich warunkach klimatycznych, wiążą się w tym przypadku z dużymi kosztami
inwestycyjnymi. Dodatkowo, nie sprzyja temu rozwiązaniu fakt, że oczyszczalnia
ścieków w Wolbromiu nie będzie dysponować ciepłem odpadowym (brak biogazu) dla
zwiększenia efektywności suszenia osadu.
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6). Technologia lokalnych oczyszczalni ścieków (Jeżówka, Załęże, Chrząstowice) została
ujednolicona i obejmuje w części mechanicznej cedzenie na kracie rzadkiej oraz
oddzielanie skratek i piasku w sitopiaskowniku, natomiast w części biologicznej
przepływowy reaktor biologiczny, napowietrzany, z symultaniczną stabilizacją osadu
oraz osadnik wtórny pionowy (alternatywnie zaprojektowano reaktory porcjowe SBR).
Ustabilizowany osad nadmierny gromadzony będzie w każdej oczyszczalni w zbiorniku
osadu i wywożony do końcowej przeróbki w oczyszczalni ścieków w Wolbromiu.

7). Analiza porównawcza wariantowych rozwiązań gospodarki ściekowej bazuje na
zestawieniu oszacowanych kosztów inwestycyjnych oczyszczania ścieków. Ponadto, w
opisie rozwiązań podano uwarunkowania technologiczne i prawno - organizacyjne
związane z realizacją poszczególnych wariantów, dotyczące systemu kanalizacji,
pozyskiwania terenów dla lokalizacji nowoprojektowanych oczyszczalni, gospodarki
osadowej, warunków lokalizacji i budowy oczyszczalni przydomowych.

8). Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych oczyszczania ścieków dla poszczególnych
wariantów gospodarki ściekowej (koszty netto) podano w tab.13-9. Zawiera ona koszty
rozwiązania ze zbiornikiem retencyjnym (wg projektu budowlanego) w oczyszczalni
ścieków w Wolbromiu oraz dwóch opcji reaktorów biologicznych w pozostałych
oczyszczalniach lokalnych: tj. reaktorów przepływowych i SBR.
W oparciu o oszacowane koszty inwestycyjne można stwierdzić, że:
 koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków w Wolbromiu kształtują się we wszystkich
wariantach na zbliżonym poziomie, a ich zróżnicowanie wynika ze stosowania lub
pominięcia, w poszczególnych wariantach, drogich inwestycyjnie (ok.1,5 mln zł)
„nośników biomasy”.
 Niezależnie od wariantu, rozwiązanie oczyszczalni w Wolbromiu z osadnikiem wód
deszczowych i zbiornikiem wyrównawczym dla ścieków dowożonych będzie tańsze o
około 875 000 zł. Rozwiązanie to nie zapewni jednak wyrównania składu ścieków
doprowadzanych systemem kanalizacyjnym.
 Najtańszy inwestycyjnie, w odniesieniu do oczyszczania ścieków wariant 1 wymaga
realizacji zbiorczego systemu kanalizacji na obszarze całej gminy, co wiązać się
będzie zarówno z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, jak i koniecznością uzgodnień
przebiegu kanałów zbiorczych, zwłaszcza tranzytowych, sprowadzających wszystkie
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ścieki do oczyszczalni w Wolbromiu. Realizacja tego wariantu wymaga długiego
horyzontu czasowego.
 Najwyższe koszty dotyczą wariantu 3a, bazującego na oczyszczalni w Wolbromiu i
ok. 3000 oczyszczalni przydomowych. Należy jednak odnotować, że rozwiązanie to
nie wymaga już ponoszenia kosztów na realizację zbiorczego systemu kanalizacji,
poza kosztami rozbudowy kanałów na obszarze aglomeracji wolbromskiej. Realizacja
kanalizacji dla 3000 budynków przy około 180 km sieci to szacunkowy koszt
inwestycyjny na poziomie 72 000 000 – 90 000 000 zł. Z przytoczonych danych
wynika, że koszt budowy zbiorczej kanalizacji przekracza koszty budowy
przydomowych oczyszczalni, oszacowane na około 54 000 000 zł.
W przypadku stosowania oczyszczalni przydomowych odrębną kwestią jest
uwzględnienie miejscowych warunków lokalizacyjnych, które nie uzasadniają
stosowania takich rozwiązań (np. zabudowa ulicowa, mała powierzchnia działki), oraz
możliwość spełnienie warunków odprowadzenie ścieków do ziemi, określonych w
obowiązujących przepisach prawnych.
Ze względu na występujące na obszarze gminy Wolbrom Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych, kluczowe znaczenie dla dopuszczenia stosowania oczyszczalni
przydomowych będzie mieć także stanowisko regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej.
 Zastosowanie reaktorów SBR zamiast reaktorów przepływowych w trzech, lokalnych
oczyszczalniach ścieków tylko nieznacznie obniża koszty inwestycyjne oczyszczania
ścieków.

9). Przesłanki dla wyboru docelowego rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie
Wolbrom powinny uwzględniać opisane w niniejszej koncepcji uwarunkowania
technologiczne, lokalizacyjne, eksploatacyjne i kosztowe dla poszczególnych wariantów.
Poniżej przedstawiono główne zagadnienia, które powinny być uwzględnione przy
wyborze wariantu do realizacji:
 Oczyszczalnia w Wolbromiu wymaga rozbudowy i modernizacji bez względu na
realizowany model gospodarki ściekowej. Jest to zadanie priorytetowe, związane z
podstawową funkcją jaką pełni ta oczyszczalnia w aglomeracji wolbromskiej i z
koniecznością uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, uzależnionego od
wielkości aglomeracji (RLM>10 000). Przy założeniu, że końcowa przeróbka osadów
ściekowych z całego obszaru gminy, prowadzona będzie w tej oczyszczalni, obiekty
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linii osadowej muszą zostać na tym etapie rozbudowy, przystosowane do warunków
docelowych.
Koszt tego zakresu rozbudowy oczyszczalni w Wolbromiu został oszacowany na
blisko 25 mln zł (wariant 3a, bez oczyszczalni przydomowych).
Wydane pozwolenie na budowę tej inwestycji daje możliwość przystąpienia do prac
budowlanych, przy zabezpieczeniu środków finansowych. Równolegle, powinna być
realizowana kanalizacja zbiorcza w aglomeracji, dla uzyskania pełnego stopnia
skanalizowania (100%).
 Realizacja oczyszczalni przydomowych powinna zostać ograniczona do zabudowy
rozproszonej, położonej poza obszarem aglomeracji wolbromskiej. W przypadku
zabudowy zwartej w miejscowościach położonych poza aglomeracją, należy dążyć do
budowy kanalizacji zbiorczej. Jest to założenie przyjęte w wariancie 3b, w którym
ograniczono liczbę oczyszczalni przydomowych, a ścieki zebrane systemem
kanalizacyjnym skierowano do oczyszczalni w Wolbromiu. Rozwiązanie to, podobnie
jak realizacja wariantu 1, zakładającego podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
90% mieszkańców Gminy wymaga realizacji kanałów tranzytowych, warunkujących
korzystanie z kanalizacji na terenach oddalonych od Wolbromia. Istotne znaczenie
mają tu warunki ukształtowania terenu w zachodniej części gminy, które wymuszają
konieczność sprowadzenia ścieków na kraniec południowo-zachodni (okolice
Chrząstowic) i zachodni (okolice Załęża) dopiero stąd przepompowania ich do
dodatkowego kolektora zbiorczego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni w
Wolbromiu. Możliwość objęcia zbiorczym systemem kanalizacyjnym terenu całej
gminy (wariant 1) należy uznać za zbyt optymistyczny i mało realny w bliskiej
perspektywie czasowej.
 Alternatywą dla sprowadzania ścieków z zabudowy zwartej w całej gminie do
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu jest realizacja lokalnych oczyszczalni ścieków
(wariant 2). Główna zaletą tego rozwiązania jest umożliwienie przystąpienia do
kanalizowania oddalonej od Wolbromia zabudowy zwartej,

bez oczekiwania na

realizację kosztownych kolektorów tranzytowych. W wariancie tym, poza zbiorczym
systemem kanalizacji powinna pozostać zabudowa rozproszona wyposażona w
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
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10). Pełna analiza wariantowych rozwiązań gospodarki ściekowej wymaga

opracowania

koncepcji kanalizacji dla analizowanych wariantów wraz z oszacowaniem kosztów jej
budowy. Koszty budowy kanalizacji mogą wskazać zasadność rozważenia dodatkowych
wariantów. Przykładowo: w wariancie 2 można wyłączyć z kanalizowania obszary o
zabudowie rozproszonej (jak w wariancie 3b) co może znacząco obniżyć sumaryczne
koszty inwestycyjne budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
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