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OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW W DYNOWIE 

 
Abstrakt 

W artykule przedstawiono charakterystykę jakościową ścieków dopływających i odpływających  
z oczyszczalni w Dynowie. Badania przeprowadzono w okresie od 2008 do 2009 r. Przedstawiono ilość 
ścieków, jaka dopływa do oczyszczalni ścieków w poszczególnych miesiącach badanego okresu. Określono 
stęŜenia zanieczyszczeń ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni. Badano następujące 
wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny, fosfor ogólny. Na podstawie 
wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych określono skuteczność zmniejszenia 
wybranych zanieczyszczeń ścieków. Obliczono ładunek zanieczyszczeń, jaki trafia do oczyszczalni oraz 
ładunek, jaki jest odprowadzany do odbiornika. Na podstawie analizy badań fizykochemicznych stwierdzono 
wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń. 

Słowa kluczowe: ścieki bytowe, skuteczność usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik zanieczyszczeń 
ścieków 
 
 

THE EVALUATION OF WASTEWATER  
TREATMENT PLANT IN DYNÓW 

 
Abstract 

The article presents qualitative characteristics of sewage flowing into and out of the treatment  
plant in Dynów. The research was carried out from 2008 to 2009. The amount of sewage flowing  
into the treatment plant in each month of the analyzed period was presented. Pollutant concentrations  
of sewage flowing into and out of the treatment plant were defined. The following pollution indexes were 
tested: BOD5, CODCr, total suspended solids, total nitrogen and total phosphorus. Based on the results  
of physical and chemical analyses of raw and treated sewage, the efficiency of selected sewage pollutants’ 
removal was defined. The pollution load which reaches the treatment plant and pollution load which  
is discharged to the collector were calculated. The analysis of the results of physical and chemical analyses 
revealed high efficiency of pollutants’ removal. 

Keywords: domestic sewage, efficiency of pollutants’ removal, sewage pollution index 
 

1. Wstęp 
Wraz z rozwojem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zwiększyła się ilość 

ścieków. Ścieki, czyli tzw. wody zuŜyte, zawierają w swoim składzie róŜnego rodzaju 
szkodliwe substancje, zarówno organiczne i nieorganiczne, mogące stanowić zagroŜenie 
dla zdrowia i Ŝycia ludzi. Aby do tego nie dopuścić, naleŜy je w odpowiedni sposób 
unieszkodliwić1, 2. Ścieki oczyszcza się więc przede wszystkim po to, aby chronić 
otaczające nas środowisko przyrodnicze przed skutkami działalności antropologicznej,  
a ściślej przed zanieczyszczeniami, jakie wskutek niej powstają3. Aby mieć pewność,  
Ŝe szkodliwe substancje zawarte w ściekach zostały w odpowiednim stopniu 
wyeliminowane naleŜy przeprowadzić odpowiednią analizę ścieków. Musi ona dostarczyć 

                                                           
1  R. BłaŜejewski, Kanalizacja wsi, Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2003. 
2  Z. Heidrich, A. Witkowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2005. 
3  K. Miksch, Biotechnologia ścieków, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000. 
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nam informacji na temat szkodliwych substancji zawartych w ściekach oraz ich 
ewentualnego wpływu na środowisko. Odpowiednie badania ścieków pozwalają nam takŜe 
kontrolować pracę oczyszczalni, jednak przede wszystkim powinny nam ukazywać,  
w jakim stopniu zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń po przejściu przez dany ciąg 
technologiczny oraz jaki wpływ na wody odbiornika będą miały oczyszczone ścieki  
do niego odprowadzone4, 5. 

Celem artykułu była analiza efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Dynów. 

2. Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Dynowie 
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dynów jest 

oczyszczalnią pracującą na zasadzie metody osadu czynnego o RLM wynoszącej 2550. 
Przepustowość projektowa oczyszczalni wynosi 2200 m3·d-1, jednak obecnie 
eksploatowany jest jeden ciąg o przepustowości 1204 m3·d-1. W skład oczyszczalni 
wchodzą takie urządzenia, jak: pompownia ścieków wraz z komorą krat, dwa osadniki 
wstępne Imhoffa, dwie komory osadu czynnego eksploatowane naprzemiennie, osadniki 
wtórne pionowe, pompownia osadu powrotnego, poletka osadowe, komora pomiarowa 
ścieków oraz punkt zlewny ścieków dowoŜonych. Komory osadu czynnego, osadniki 
wtórne i poletka osadowe wykonano w oparciu o system ,,UNIKLAR-77”. Odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rzeka San. 

3. Metodyka badań 
Badania ścieków surowych, jak i oczyszczonych zostały wykonane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dotyczą one czteroletniego okresu, od 
pierwszego kwartału 2007 r. do czwartego kwartału 2010 r. KaŜdorazowo badane były 
takie wskaźniki jak BZT5, ChZTCr oraz zawiesina ogólna. Dla wymienionych danych 
obliczono podstawowe statystyki opisowe, takie jak: średnia, mediana, minimum, 
maksimum, rozstęp, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Na podstawie 
danych dotyczących stęŜeń ścieków surowych i oczyszczonych dokonano analizy 
efektywności eliminacji zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Dynowie. Odnośnie 
badanych wskaźników zanieczyszczeń obliczono współczynnik niewodności działania 
oczyszczalni ścieków, posługując się następującą zaleŜnością: 

�� �
��

���	

                                                                  

gdzie: 

µx – wartość średnia wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mg·dm-3] 
Xdop – wartość dopuszczalna danego wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mg·dm-3] 
 
 
 
 
 

                                                           
4  L. Hartmann, Biologiczne oczyszczanie ścieków, Instalator Polski, Warszawa 1996. 
5  L. Kiedryńska i in., Chemia sanitarna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006. 
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Ryc. 1. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Dynowie 

 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Wyniki i dyskusja 
Z analizy danych przedstawionych na rycinie 1 i w tabeli 1 wynika, Ŝe wartości BZT5 

dla ścieków surowych wahały się od 82 mgO2·dm-3 do 254 mgO2·dm-3. Rozstęp wyniósł 
172 mgO2·dm-3. Średnie stęŜenie ścieków surowych wyniosło 155,3 mgO2·dm-3. Natomiast 
dla ścieków oczyszczonych wartości te ukształtowały się na następującym poziomie: 
wartość minimalna wyniosła 2,3 mgO2·dm-3, wartość maksymalna – 9,9 mgO2·dm-3, 
rozstęp – 7,6 mgO2·dm-3, a wartość średnia – 5,1 mgO2·dm-3. Podczas badanego okresu  
nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości dla ścieków oczyszczonych, która 
wynosiła 25 mgO2·dm-3. 
 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych statystyk opisowych dla badanych wskaźników,  
dla ścieków surowych, jak i oczyszczonych 
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BZT5 

surowe 82,00 254,00 172,00 155,31 151,50 46,63 30,03 

oczyszczone 2,30 9,90 7,60 5,05 4,20 2,33 46,21 

ChZTCr 

surowe 250,00 630,00 380,00 402,69 391,50 111,61 27,72 

oczyszczone 5,50 56,00 50,50 31,07 28,95 13,18 42,41 

Zawiesina ogólna 
surowe 52,80 304,00 251,20 148,86 155,00 68,28 45,87 

oczyszczone 2,00 14,80 12,80 8,06 8,15 3,51 43,57 

Źródło: Opracowanie własne 
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Skuteczność eliminacji zanieczyszczeń wahała si
a jej średnia wartość wyniosła 96,4%. Wynika z tego, 
czasu skuteczność oczyszczania ścieków przekraczała 91%, co 
oczyszczalni, a co za tym idzie – wysokim poziomie eliminacji zanieczyszcze
 

Ryc. 2. Zestawienie wartości BZT5

oraz stopnia redukcji zanieczyszcze

Źródło: Opracowanie własne
 

Rycina 3 przedstawia dane dotyczące ChZT
dla ścieków surowych wynosiła 250 mgO
stęŜenie ChZTCr ukształtowało się na poziomie 402,7 mgO
wyniósł 380 mgO2·dm-3. Dla ścieków oczyszczonych warto
minimalna 5,5 mgO2·dm-3, maksymalna 56 mgO
natomiast wartość średnia osiągnęła warto
przekroczeń dopuszczalnej wartości ChZT
oczyszczonych w trakcie analizowanego przedziału czasu. Skuteczno
ChZTCr wahała się w granicach od 78,2% do 99,1%, natomiast warto
ukształtowała się na poziomie 91,5%. 
 

Ryc. 3. Zestawienie wartości ChZT
oraz stopnia redukcji zanieczyszcze

Źródło: Opracowanie własne
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 eliminacji zanieczyszczeń wahała się w granicach od 91,8% do 98,7%,  
 wyniosła 96,4%. Wynika z tego, Ŝe dla całego badanego przedziału 

przekraczała 91%, co świadczy o dobrej pracy 
wysokim poziomie eliminacji zanieczyszczeń. 

5 w ściekach surowych i oczyszczonych  
oraz stopnia redukcji zanieczyszczeń w latach 2007–2010 

 
ródło: Opracowanie własne 

ące ChZTCr. Wartość minimalna tego wskaźnika  
cieków surowych wynosiła 250 mgO2·dm-3, maksymalna 630 mgO2·dm-3, a średnie 

 na poziomie 402,7 mgO2·dm-3. Rozstęp natomiast 
cieków oczyszczonych wartości te wyniosły odpowiednio: 

, maksymalna 56 mgO2·dm-3, rozstęp – 50,5 mgO2·dm-3, 
ła wartość 31,1 mgO2·dm-3. Nie stwierdzono 

ci ChZTCr (125 mgO2·dm-3) w odpływie ścieków 
oczyszczonych w trakcie analizowanego przedziału czasu. Skuteczność zmniejszania 

 w granicach od 78,2% do 99,1%, natomiast wartość średnia 

ci ChZTCr w ściekach surowych i oczyszczonych  
oraz stopnia redukcji zanieczyszczeń w latach 2007–2010 

 
ródło: Opracowanie własne 



Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dynowie

Z analizy ryciny 4 moŜemy uzyskać
Minimalne stęŜenie tego wskaźnika w ś
natomiast maksymalne 252,0 mg·dm-3 (rozst
uplasowała się na poziomie 148,9 mg·dm
wartości wahały się w granicach od 2,0 mg
wynoszący 12,8 mgO2·dm-3 oraz średnie st
rozpatrywanego okresu czasu ani raz nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego 
stęŜenia danego wskaźnika w ściekach o
Stopień eliminacji zanieczyszczeń wynosił 
79,8% (wartość minimalna) do 98,7% (warto
 

Ryc. 4. Zestawienie wartości zawiesiny ogólnej w 
oraz stopnia redukcji zanieczyszcze

Źródło: Opracowanie własne
 

Z informacji przedstawionych w tabeli 1 wynika, 
badanych wskaźników wahał się w granicach od 27,72% do 45,87% dla 
oraz od 42,41% do 46,21% dla ścieków oczyszczonych. Współczynnik zmienno
dla BZT5 wyniósł 30,03% dla ścieków surowych i 46,21% dla 
podczas gdy dla ChZTCr ukształtował się on na poziomie 27,72% dla 
i 42,41% dla ścieków oczyszczonych. Natomiast w odniesieniu do zawiesiny ogólnej 
wartości współczynnika zmienności osiągnę
surowych oraz 43,57% w odniesieniu do ś
zarówno wartości BZT5, jak i ChZTCr  charakteryzowały si
w przypadku ścieków oczyszczonych. 

Tabela 2 zawiera obliczone współczynniki niezawodno
wskaźników zanieczyszczeń. Z jej analizy wynika, 
niezawodności wahały się w granicach od 0,20 dla BZT
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emy uzyskać informacje dotyczące zawiesiny ogólnej. 
nika w ściekach surowych wynosiło 52,8 mg·dm-3, 

(rozstęp – 199,2 mgO2·dm-3). Wartość średnia 
·dm-3. JeŜeli chodzi o ścieki oczyszczone, to ich 

ranicach od 2,0 mg·dm-3 do 14,8 mg·dm-3, co dało rozstęp 
rednie stęŜenie wynoszące 8,1 mg·dm-3. W trakcie 

rozpatrywanego okresu czasu ani raz nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego 
ciekach oczyszczonych, który wynosił 35 mgO2·dm-3. 
 wynosił średnio 92,9% i mieścił się w granicach od 

 minimalna) do 98,7% (wartość maksymalna). 

ci zawiesiny ogólnej w ściekach surowych i oczyszczonych  
oraz stopnia redukcji zanieczyszczeń w latach 2007–2010 

 
ródło: Opracowanie własne 

Z informacji przedstawionych w tabeli 1 wynika, Ŝe współczynnik zmienności dla 
 w granicach od 27,72% do 45,87% dla ścieków surowych 

cieków oczyszczonych. Współczynnik zmienności  
cieków surowych i 46,21% dla ścieków oczyszczonych, 

ę on na poziomie 27,72% dla ścieków surowych  
cieków oczyszczonych. Natomiast w odniesieniu do zawiesiny ogólnej 

ągnęły poziom 45,87% w odniesieniu do ścieków 
surowych oraz 43,57% w odniesieniu do ścieków oczyszczonych. Wynika z tego, Ŝe 

charakteryzowały się większym zróŜnicowaniem  

ela 2 zawiera obliczone współczynniki niezawodności w stosunku do badanych 
. Z jej analizy wynika, Ŝe wartości współczynników 

 w granicach od 0,20 dla BZT5 do 0,25 dla ChZTCr. Dla 
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zawiesiny ogólnej wartość ta osiągnęła poziom 0,23. Tak niskie wartości współczynników 
świadczą o prawidłowej pracy badanej oczyszczalni ścieków. 
 

Tabela 2. Zestawienie wartości współczynników niezawodności 

Wskaźnik zanieczyszczeń �x 
[mg·dm-3] 

Xdop                           

[mg·dm-3] 
�� �

��

���	

 

BZT5 5,05 25 0,20 

ChZTCr 31,07 125 0,25 

Zawiesina ogólna 8,06 35 0,23 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Podsumowanie i wnioski 

W artykule poddano ocenie efektywność oczyszczania ścieków w mechaniczno- 
-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dynowie. Analiza obejmowała lata 2007–2010  
i poddano niej takie wskaźniki, jak: BZT5, ChZTCr i zawiesinę ogólną. Ponadto dla 
wymienionych wskaźników obliczono podstawowe statystyki opisowe oraz współczynnik 
niezawodności. Po przeprowadzonej analizie skuteczności oczyszczania ścieków moŜemy 
wyciągnąć następujące wnioski: 

� Średnie stęŜenia ścieków oczyszczonych miały niskie wartości i ukształtowały się one 
następująco: dla BZT5 – 5,1 mgO2·dm-3, dla ChZTCr – 31,1 mgO2·dm-3, dla zawiesiny 
ogólnej – 8,1 mg·dm-3. 

� Podczas badanego okresu nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
stęŜenia ścieków oczyszczonych. 

� Średnia skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń była na wysokim poziomie i 
wynosiła odpowiednio: dla BZT5 – 96,4%, dla ChZTCr – 91,5%, a dla zawiesiny 
ogólnej – 92,9%. 

� Wartości współczynnika zmienności wahały się w przedziale od 27,72% do 45,87%  
w przypadku ścieków surowych oraz od 42,41% do 46,21% w odniesieniu do ścieków 
oczyszczonych. 

� Współczynniki niezawodności wyniosły odpowiednio: 0,20 dla BZT5, 0,23 dla 
zawiesiny ogólnej oraz 0,25 dla ChZTCr. 

WyŜej wymienione wnioski świadczą o prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, a co 
za tym idzie o wysokiej efektywności usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 
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