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WSTĘP 

Stężenie zanieczyszczeń oraz ich ładunki w ściekach opadowych i miesza-
nych w kanalizacji ogólnospławnej ulegają znacznym zmianom w czasie trwania 
spływu. Wartości te zależą od parametrów opadu – czyli od jego wysokości, 
natężenia, czasu trwania i długości przerw pomiędzy kolejnymi opadami. 
Najbardziej zanieczyszczona jest najczęściej pierwsza fala spływu. Zdarza się 
jednak, że maksymalne stężenie zanieczyszczeń pojawia się na późniejszym 
etapie spływu lub utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie przez 
znacznie dłuższy czas. Skład ścieków deszczowych spływających z terenów 
przemysłowych może znacznie się różnić od składu ścieków odprowadzanych 
z terenów zabudowy mieszkaniowej. Decyduje o tym rodzaj przemysłu 
i wielkość produkcji na danym terenie.  

Ocenia się, że chwilowe ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do rzek 
przez przelewy burzowe przekraczają w krajach uprzemysłowionych ładunki 
BZT5, ChZT i metali ciężkich odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. W kra-
jach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych przeznacza się duże 
środki finansowe na obniżenie stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadza-
nych przez przelewy burzowe oraz na zmniejszenie ilości tych ścieków.  

Negatywny wpływ przelewów burzowych na jakość wód odbiorników jest 
spotęgowany przez dociążenie kanalizacji ogólnospławnej, które wynika ze 
wzrostu gęstości zaludnienia oraz podłączenia kanałów ściekowych rozdzielczej 
kanalizacji przedmieść do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia.  

Podstawą przy projektowaniu i modernizacji przelewów burzowych powin-
no być kryterium jakościowe ochrony wód odbiornika, wyrażone najczęściej 
albo dopuszczalnym stężeniem zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 
przelewem do odbiornika, albo nieprzekraczaniem pewnego poziomu zanie-
czyszczenia wód odbiornika.  

Pomiary zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych oraz ogólno-
spławnych przy zastosowaniu sensorów on-line nabierają w tej sytuacji coraz 
większego znaczenia. Dają one szerokie możliwości ciągłej obserwacji zmian 
stężenia oraz ładunku zanieczyszczeń w czasie, co pozwala lepiej poznać skład 
ścieków oraz kierować procesem ich oczyszczania. Dzięki dotychczas przepro-
wadzonym badaniom określono metodologię pomiarów oraz możliwości kali-
bracji i eksploatacji sond on-line funkcjonujących w trudnych warunkach. 
Analiza danych z uwzględnieniem powstających błędów pomiarowych daje 
możliwość ich wyeliminowania i znacząco zwiększa wiarygodność gromadzo-
nych wyników. Dokładne poznanie działania sond w ściekach suchej pogody 
jest niezwykle ważne, aby można było wykorzystać te wyniki do analizy składu 
ścieków ogólnospławnych przy dużych wahaniach wskaźników.  

Dużą zaletą korzystania z sond do pomiarów on-line jest śledzenie 
dynamicznych zmian, jakie zachodzą w składzie ścieków w zależności od pory 
dnia lub wynikających ze zrzutów z zakładów przemysłowych. Zmian tych nie 
da się wykryć przy wykorzystaniu standardowych metod monitoringu. Pomiary 
on-line mogą być także z powodzeniem wykorzystywane w zintegrowanym 
systemie zarządzania systemem kanalizacyjnym. 
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W przypadku rozbudowanych systemów kanalizacyjnych nie jest możliwe, 
przy zastosowaniu tradycyjnych metod, dokonanie właściwej oceny emisji ład-
unków zanieczyszczeń emitowanych do odbiorników z przelewów burzowych 
kanalizacji ogólnospławnej. Możliwe jest natomiast uzyskanie znacznej popra-
wy oceny emisji oraz ograniczenie kosztów przy wykorzystaniu do monitoringu 
kanalizacji ogólnospławnej nowej generacji urządzeń do pomiaru on-line jakości 
i ilości ścieków.  

Celem monografii jest analiza możliwości wykorzystania sond pomiaro-
wych on-line do pomiaru stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń oraz 
określenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiornika przez ścieki 
z kanalizacji ogólnospławnej. Podjęto próbę oceny skuteczności stosowania 
sond on-line w monitoringu kanalizacji ogólnospławnej w porównaniu do stan-
dardowych metod ręcznego poboru prób i oznaczeń analitycznych. Oceniono 
celowość odszumiania surowych danych z sond on-line przy użyciu filtrów 
wykorzystujących różne metody regresji oraz opracowano metodykę kalibracji 
sond on-line. 
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1. SYSTEMY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Kanalizację, ze względu na możliwość odprowadzania ścieków, dzieli się 
na odpływową i bezodpływową (Błaszczyk, 1974). Kanalizację bezodpływową 
stosuje się głównie w obszarach słabo zurbanizowanych i o rozproszonej 
zabudowie, a najpowszechniejszymi odbiornikami ścieków są bezodpływowe 
zbiorniki na nieczystości płynne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Kanalizacja odpływowa to system urządzeń i konstrukcji, których celem jest 
odprowadzenie wszystkich rodzajów ścieków z terenów miejskich.  

Na terenie miasta powstają trzy rodzaje ścieków (Heidrich, 1999): 
  ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów 

użyteczności publicznej, punktów usługowych, zaplecza socjalnego zakła-
dów przemysłowych; 

  ścieki przemysłowe – zanieczyszczone wody poprodukcyjne, wody z proce-
sów technologicznych, często zanieczyszczone specyficznymi związkami, 
wymagające podczyszczenia przed wprowadzeniem do systemu kanali-
zacyjnego; 

  ścieki opadowe, powstające w wyniku spływu wód opadowych w kierunku 
krytych kanałów odprowadzających je do odbiorników.  

Mieszanina ścieków bytowo-gospodarczych z przemysłowymi tworzy 
ścieki komunalne. Z kolei w skład ścieków opadowych wchodzą wody desz-
czowe, wody pochodzące z roztopów oraz niekiedy ścieki ze zmywania ulic. 
Ścieki opadowe są zanieczyszczone związkami spłukiwanymi ze zlewni i nie 
należy ich traktować jako umownie czystych (Królikowska, 2012). 

 Poszczególne rodzaje ścieków są odprowadzane systemami kanaliza-
cyjnymi do odbiornika.  Sieć kanalizacyjna dzieli się na rozdzielczą, półroz-
dzielczą i ogólnospławną. W Łodzi w praktyce stosowane są systemy kanalizacji 
rozdzielczej i ogólnospławnej.  

Podział kanalizacji ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków pokaza-
no na rysunku 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat 
podziału systemów 
kanalizacyjnych  
Źródło: Błaszczyk, 1974. 
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1.1. Charakterystyka systemu kanalizacji rozdzielczej 

W systemie kanalizacji rozdzielczej ścieki komunalne i deszczowe prowa-
dzone są osobnymi kanałami. Kanały ściekowe są projektowane na przepływ 
ścieków komunalnych równy maksymalnemu sekundowemu przepływowi. 
Kanały deszczowe są projektowane na całkowite napełnienie kanału ściekami. 
Kanalizacja komunalna powinna być szczelna – nie dopuszcza się możliwości 
pracy sieci sanitarnej pod ciśnieniem. Dopuszcza się natomiast pracę kanału 
deszczowego pod ciśnieniem w czasie opadów ulewnych.  

Szczelność kanalizacji zapewnia budowa z rur z tworzyw sztucznych, 
kamionkowych lub betonowych. Przy konstrukcjach specjalnych lub przy 
dużych spadkach dopuszcza się stosowanie żeliwa. Sieć kanalizacji deszczowej 
charakteryzuje się dużymi średnicami. Stosuje się przeważnie rury o przekroju 
kołowym, alternatywnie o przekroju jajowym. W celu zmniejszenia średnic 
kanałów oraz zmniejszenia zrzutów do odbiornika powinno się stosować 
zbiorniki retencyjne na sieci. W Polsce rozwiązanie to nie znalazło jeszcze 
zastosowania na szeroką skalę, ale w krajach Europy Zachodniej jest to rozwią-
zanie standardowe, np. w Niemczech znajduje się blisko 38 000 zbiorników 
retencyjnych (Brombach, 2002). 

Sieć kanalizacji deszczowej wypełniona jest ściekami jedynie w trakcie 
opadu deszczu i bezpośrednio po jego ustąpieniu. Odbiornikiem ścieków desz-
czowych są przeważnie wody powierzchniowe stojące i płynące. Ścieki przed 
wprowadzeniem do odbiornika są podczyszczane. Typowym układem oczysz-
czania ścieków deszczowych jest układ składający się z osadnika oraz separa-
tora, do którego kierowana jest pierwsze fala spływu zanieczyszczeń. Każdy 
układ wyposażony jest w obejście boczne (tzw. by-pass), przez które przepły-
wają ścieki w strumieniu objętości powyżej wydajności separatora substancji 
ropopochodnych.  

 

1.2. Charakterystyka systemu kanalizacji ogólnospławnej 

Wytyczne DWG A105PL pt. Wybór systemu odwadniającego definiują 
system kanalizacji ogólnospławnej następująco:  

W kanalizacji ogólnospławnej ścieki bytowe i produkcyjne odprowa-
dzane są wraz z wodami opadowymi do jednego wspólnego kanału, 
zwanego kanałem ogólnospławnym. Ze względu na ograniczoną hydra-
uliczną przepustowość oczyszczalni, wymagania ekonomiczno-tech-
niczne oraz ograniczenia w zastosowaniu przekrojów przewodów kana-
lizacyjnych o dowolnej wielkości, w odpowiednich miejscach kanali-
zacji ogólnospławnej lokalizowane są budowle retencyjno-przelewowe 
lub retencyjne. Do kanałów ogólnospławnych nie należy odprowadzać 
wód nie zanieczyszczonych – takich jak powierzchniowych spływów ze 
zlewni, wód drenażowych, źródeł, odpływów z ujęć wody itp.  
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Zgodnie z powyższą definicją kanalizacja ogólnospławna charakteryzuje się 
prowadzeniem w wspólnym kanale ścieków komunalnych i deszczowych. 
Przekroje kanałów są dobierane dla przepływów deszczowych (dla deszczy krót-
kotrwałych o dużej intensywności). Kanały ogólnospławne mogą pracować 
okresowo pod ciśnieniem, dlatego przyłącza kanalizacji sanitarnej należy 
zaopatrywać w klapy lub zawory zwrotne zapobiegające podtapianiu nierucho-
mości. Integralnym elementem kanalizacji ogólnospławnej są przelewy burzo-
we, których celem jest odprowadzenie ścieków ogólnospławnych do odbiornika 
w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem oczyszczalni ścieków.  

Przewody kanalizacji ogólnospławnej mogą być wykonane z cegły kanali-
zacyjnej, betonu, tworzyw sztucznych lub żeliwa. Stosuje się przekroje kołowe, 
jajowe, jajowe podwyższone, dzwonowe, dzwonowe podwyższone, gruszkowe, 
kanały o przekrojach nietypowych. Z uwagi na duże przepływy kanalizacja 
ogólnospławna przyjmuje duże przekroje. Podobnie jak w przypadku kanalizacji 
deszczowej, na sieci powinny być stosowane zbiorniki retencyjne. Ich celem jest 
zmniejszenie natężenia przepływu ścieków poniżej zbiornika oraz zatrzymanie 
fali najbardziej zanieczyszczonych ścieków w systemie kanalizacyjnym w celu 
późniejszego odprowadzenia ich do systemu kanalizacyjnego. Na rys. 2 poka-
zano schemat typowej kanalizacji ogólnospławnej. 

 

Rysunek 2. Przykładowy układ kanalizacji ogólnospławnej  
Źródło: Błaszczyk, 1974. 
 

1.3. Charakterystyka przelewów burzowych kanalizacji 
ogólnospławnej  

Integralnym elementem kanalizacji ogólnospławnej są przelewy burzowe. 
Lokalizację przelewu burzowego w systemie kanalizacji ogólnospławnej poka-
zano na rysunku 2. Przelew burzowy spełnia następujące funkcje: 
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  zabezpiecza oczyszczalnię ścieków przed nadmiernym obciążeniem hydrau-
licznym (spowodowanym gwałtownym napływem dużej objętości roz-
cieńczonych ścieków), utrudniającym proces oczyszczania – w tym prowa-
dzący do wynoszenia osadu czynnego z komór osadu czynnego i osadników 
wtórnych; 

  zmniejsza przekroje kanałów ogólnospławnych poniżej niego. 
Dużą niedogodnością w stosowaniu przelewów burzowych jest zrzucanie 

do odbiorników dużej ilości ścieków ogólnospławnych, których jakość jest 
niebadana, a którą można oszacować jedynie zgrubnie np. ze stopnia rozcień-
czenia. Zrzuty takie są niekorzystne ze względu na obniżanie jakości wody 
w odbiorniku oraz na stres hydrauliczny związany z wprowadzaniem dużych 
objętości ścieków do odbiorników o niewielkim przepływie. Klasyfikacja prze-
lewów burzowych ze względu na konstrukcję: 
  przelewy czołowe - prostopadłe do kierunku osi kolektora (rys. 3); 
  przelewy skośne - pod pewnym kątem do osi kolektora (rys. 4); 
  przelewy boczne - o krawędzi równoległej do osi kolektora: jednostronny 

(rys. 6) lub dwustronny (rys. 5).  
 

Rysunek 3. Przelew czołowy 
Źródło: Błaszczk, 1974. 

 

Rysunek 4. Przelew skośny 
Źródło: Błaszczk, 1974.

Rysunek 5. Przelew boczny 
dwustronny 
Źródło: Błaszczk, 1974. 

 
 

Rysunek 6. Przelew boczny 
jednostronny 
Źródło: Błaszczk, 1974.
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Przelewy można również podzielić ze względu na wysokościowe położenie 
krawędzi przelewowej na dwa podstawowe rodzaje:  
  przelewy o niskich krawędziach – umieszczonych na wysokości równej wy-

pełnieniu (nominalnemu) w kanale dopływowym przy natężeniu granicznym 
przepływu ścieków; 

  przelewy o wysokich krawędziach (z urządzeniami dławiącymi dopływ do 
oczyszczalni) – umieszczonych powyżej wypełnienia w kanale dopływowym 
przy natężeniu granicznym przepływu ścieków. 

Są trzy możliwości lokalizacji dławienia w przelewie burzowym: 
1)  dławienie dopływu – takie umiejscowienie dławienia powoduje, że już przy 

granicznym natężeniu przepływu ścieków Qm możliwe staje się wykorzys-
tanie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej. Zmniejsza się zrzut ście-
ków przez przelew burzowy. 

2)  dławienie odpływu – dławienie odpływu Qo (do oczyszczalni) powoduje 
przy maksymalnym dopływie ścieków deszczowych Qd znaczne wzrost 
wysokości warstwy przelewowej co zwiększa wielkość zrzutu ścieków 
ogólnospławnych do odbiornika. Nie jest wykorzystywana pojemność 
retencyjna sieci. 

3)  istnieje możliwość wykonania przelewu burzowego z podwyższoną krawę-
dzią, czego skutkiem jest zmniejszenie objętości ścieków odprowadzanych 
do odbiornika przy jednoczesnym wykorzystaniu pojemności retencyjnej 
sieci kanalizacyjnej. Podniesiona krawędź przelewu ogranicza zrzut ścieków 
do odbiornika. 

Do dławienia przelewu wykorzystuje się różne konstrukcje: 
  rury dławiące o odpowiedniej średnicy i długości, 
  regulatory korytowe,  
  zastawki piętrzące,  
  zastawki o zmiennym stopniu otwarcia, 
   regulatory wirowe o odpowiednio dobranej charakterystyce. 

Rozwiązania wysokościowe przelewów należy realizować w zależności od 
warunków wysokościowych sieci. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie prze-
lewów burzowych niezatopionych, tzn. takich, w których poziom ścieków w ka-
nale burzowym za przelewem znajduje się poniżej krawędzi przelewu i nie 
wpływa na jego wydatek. Rozwiązanie takie wymaga dużego zagłębienia bu-
rzowca względem kanału prowadzącego ścieki ogólnospławne. W Łodzi wszyst-
kie przelewy są typu niezatopionego. 

Alternatywą jest zastosowanie przelewu burzowego zatopionego, który sto-
suje się w terenach płaskich lub nadmorskich. W tym typie przelewu ustalone 
zwierciadło ścieków w kanale burzowym jest położone wyżej od korony 
przelewu. Przelewy zatopione należy zabezpieczać przed nadmiernym podpię-
trzeniem wód w odbiorniku poprzez zastosowanie klap zwrotnych z odciąże-
niem lub urządzeń do chwilowego podnoszenia krawędzi przelewu. 
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Rysunek 7. Komora przelewu skośnego z przelewem niezatopionym 
Źródło: Błaszczyk, 1974. 

 

Rysunek 8. Komora przelewu skośnego z przelewem niezatopionym 
Źródło: Błaszczyk, 1974. 
 

1.4. Współczesne potrzeby rozbudowy i modernizacji systemów 
kanalizacyjnych 

Konieczność modernizacji systemów kanalizacyjnych wynika z potrzeby 
ochrony środowiska naturalnego przed różnorodnymi zanieczyszczeniami, 
wprowadzanymi najczęściej punktowo do odbiornika, a także z potrzeby pra-
widłowej eksploatacji hydraulicznej kanałów (z uwagi na rozbudowę miejskiej 
sieci kanalizacyjnej i dociążanie istniejących kanałów, głównie kanalizacji desz-
czowej i ogólnospławnej). Głównym celem rozwoju systemów kanalizacyjnych 
– ze względów społeczno-ekonomicznych – jest zapewnienie odpowiednich 
warunków sanitarnych mieszkańcom poprzez rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej. Równie ważne jest zapewnienie prawidłowych i wydajnych syste-
mów odwadniania dróg, ulic, placów oraz terenów utwardzonych i dachów, aby 
możliwe było bezpieczne i komfortowe korzystanie z przestrzeni miejskiej 
i publicznej (Edel, 2009).  

Budowa, modernizacja i odpowiednia eksploatacja oczyszczalni ścieków 
dla ścieków komunalnych i ogólnospławnych jest konieczna z punktu widzenia 
ochrony środowiska. W przypadku kanalizacji deszczowej potrzeby moderni-
zacji wynikają z konieczności obniżania stężenia zawiesin ogólnych w ściekach 
odprowadzanych do odbiorników. Dla niewielkich zlewni zadanie to może być 
realizowane przez studnie osadnikowe, natomiast dla dużych zlewni – przez 
zbiorniki sedymentacyjne (Edel, 2009). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
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szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r., Nr 137, poz. 
984 z późn. zm.) ograniczyć należy również stężenie węglowodorów ropo-
pochodnych. 

Badania prowadzone na Politechnice Łódzkiej wskazują, że maksymalne 
stężenie węglowodorów ropopochodnych w ściekach deszczowych pochodzą-
cych ze zlewni miejskich, przemysłowych i drogowych nie przekracza stężenia 
maksymalnego – w wysokości 15 mg/dm3. Dlatego też należy ponownie 
przeanalizować konieczność stosowania separatorów substancji ropopochodnych 
na zlewniach wymienionych powyżej (Badowska, 2012). Nie ulega natomiast 
wątpliwości konieczność stosowania separatorów w miejscach o szczególnie 
wysokim potencjale emisji zanieczyszczeń, np. w przypadku stacji benzyno-
wych lub parkingów (Badowska, 2013). Należy rozważyć również konieczność 
stosowania separatorów w przypadku odbiorników o szczególnej wrażliwości 
ekologicznej. 
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2. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA ŚCIEKÓW 
DESZCZOWYCH I BYTOWO-GOSPODARCZYCH 

Nie można podać typowego składu ścieków komunalnych i deszczowych ze 
względu na wiele czynników, które wpływają na udział poszczególnych zanie-
czyszczeń. Na skład ścieków komunalnych ma wpływ sposób zagospodarowania 
zlewni, rodzaj przemysłu w danej jednostce osadniczej czy rodzaj kanalizacji. 
Z kolei na skład ścieków deszczowych wpływ ma sposób zagospodarowania 
zlewni i częstotliwość jej czyszczenia, obecność obiektów przemysłowych, 
a także natężenie opadu oraz długość okresu tzw. suchej pogody przed 
zjawiskiem opadowym. W tabeli 1 przedstawiono skład ścieków komunalnych. 
Aby określić skład ścieków komunalnych i deszczowych należy przeprowadzić 
badania laboratoryjne dla analizowanych zlewni.  

 

Tabela 1. Zestawienie jakości ścieków komunalnych na podstawie danych 
literaturowych oraz badań własnych 

 

Parametr 
Łódź Stryków Głowno Namysłów Łódź 

przelew J-1 

Dane literaturowe Badania 
własne 

Odczyn, pH 7,4-7,9 7,2-7,5 7,2-7,4 7,2 7,64-8,44 

BZT5, mg/L 140 300 290 600 281-441 

ChZT, mg/L 380 550 440 1200 536-640 
Zawiesiny ogólne, mg/L 150 250 330 500 274-280 
Azot ogólny, mg/L 32,2 65,7 55,2 30 - 

Azot amonowy, mg/L - - - - 45,4-64,0 
Fosfor ogólny, mg/L 8,3 30,2 20,10 10 2,04-6,52 

Źródło: opracowanie własne, Dymaczewski, 2011. 
 
Mimo, że skład ścieków suchej pogody dla każdego miasta, a nawet dla 

każdej zlewni jest inny, to do projektowania oczyszczalni ścieków dla jednostek 
osadniczych podaje się standardowo stężenia przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 2. Zestawienie jakości ścieków komunalnych do projektowania 
oczyszczlani ścieków na podstawie „Poradnika eksploatatora oczyszczalni 
ścieków” 

 

Wskaźnik jakości 
lub rodzaj 

zanieczyszczenia:
Jednostka Wartość Uwagi 

Temperatura °C 

10-15 Zaopatrzenie miasta w wodę z ujęć podziemnych, 
kanalizacja rozdzielcza 

do 35 
Zrzut wód podgrzanych, wartość maksymalna 
określona warunkami odprowadzenia ścieków 
przemysłowych do kanalizacji miejskiej 

Zawiesiny ogólne mg/L do 300 
Wartość maksymalna określona warunkami 
odprowadzenia ścieków przemysłowych do 
kanalizacji miejskiej 

Odczyn pH - 

6,6-8,0 Ścieki bytowo-gospodarcze 

6,5-9,0 
Przedział graniczny określony warunkami 
odprowadzenia ścieków przemysłowych do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej 

ChZT mg/L 250-1000 - 

BZT5 mg/L 

150-500 - 

do 700 

Wartość określona warunkami odprowadzania 
ścieków przemysłowych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, w przypadku wyższego stężenia 
miasto może domagać się podczyszczania ścieków 
w zakładzie 

Azot amonowy mg/L 10-50 - 

Fosfor ogólny mg/L 5-25 - 

Źródło: opracowanie własne, Dymaczewski, 2011. 
 
Wpływ na zanieczyszczenie mają (Ociepa, 2009; Sawicka-Siarkiewicz, 

2003; Mrowiec, 2009): 
  zanieczyszczenie powietrza w obrębie miasta (z uwagi na aerozole i pyły 

zawieszone), 
  zanieczyszczenia zlewni, na które składają się: produkty zużycia części 

samochodowych (klocki hamulcowe, opony), ścieranie nawierzchni bitu-
micznych ulic, części organiczne (np. liście, trawa, odchody zwierząt), części 
mineralne (np. piasek używany do posypywania jezdni i chodników w trakcie 
zimy), środki do odladzania (np. chlorek sodu), 

  zanieczyszczenia znajdujące się na terenach przemysłowych (w zależności od 
przeznaczenia i rodzaju prowadzonej działalności), 

  udział terenów zielonych w całkowitej powierzchni zlewni, 
  intensywność ruchu pieszego, drogowego i kolejowego, 
  natężenie opadu, 
  długość okresu tzw. suchej pogody poprzedzającego opad. 
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Zakresy stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń umieszczono 
w tabeli 3. 

 

Tabela 3 Zestawienie jakości ścieków deszczowych 

Rodzaj 
                   zlewni

Stężenie 

Centra miast Dzielnice 
mieszkaniowe Ulice 

Zakres Stężenia 
średnie Zakres Stężenia 

średnie Zakres Stężenia 
średnie 

Zawiesiny 
ogólne mg/L 20-20000 300-2000 10-40000 100-3000 30-5000 300-1000 

ChZT mgO2/L 50-1000 70-300 20-1500 50-400 20-3500 100-500 
BZT5 mgO2/L do 500 10-100 do 300 20-50 do 100 30-100 
Azot 
ogólny mg/L 1-15 5-10 1-15 5-10 0,5-8 0,5-3 

Fosfor 
ogólny mg/L 0,5-1 0,5-3 0,1-4 0,2-1 0,7-7 0,3-3 

Chlorki mg/L do 25000 10-50 do 10000 10-50 do 46000 10-50 
Pb mg/L do 2 0,2-0,4 do 1 0,1-0,3 do 2 0,3-0,6 
Zn mg/L do 5 0,3-0,8 do 5 0,2-0,6 do 6 0,5-0,7 
Cd mg/L do 0,008 0,002-0,003 do 0,007 0,002-0,003 do 0,02 0,002-0,006 
Cu mg/L do 0,4 0,1-0,2 do 0,3 0,05-0,1 do 0,8 0,2-0,5 
Cr mg/L do 0,1 0,002-0,06 do 0,1 0,01-0,03 do 0,6 0,01-0,1 
Ni mg/L do 0,06 0,02-0,04 do 0,07 0,01-0,03 do 0,08 0,02-0,04 

Źródło: Sikora, 2010; Królikowska, Królikowski, 2012; Sakson, Olejnik, 2013; Zawilski, Sakson, 
2013; Wang, 2013; Gӧbel, 2007; Tobiszewski, 2010; Sablayrolles, 2010. 
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3. WYSTĘPOWANIE TZW. PIERWSZEJ FALI 
SPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ W ZRZUTACH 
Z KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

Zjawisko pierwszej fali zostało pierwszy raz zidentyfikowane w latach 90. 
XX wieku (Bertrand-Krajewski, 1998a; Deletić, 1998; Gupta, 1996; Larsen, 
1998; Saget, 1996; Sansalone, 1997; Thornton, 1987; Vorreiter, 1994). Zauwa-
żono, że ścieki w pierwszej fazie spływu są wyraźnie bardziej zanieczyszczone 
niż w kolejnych etapach trwania zjawiska. Wpływ na to ma wiele czynników, 
wśród których należy wymienić: 
  wypłukiwanie osadów kanałowych zgromadzonych w kanałach w trakcie 

okresu tzw. suchej pogody. Wielu autorów obserwujących opisywane 
zjawisko zwraca uwagę na powiązanie ilości wypłukiwanych osadów kanało-
wych z długością trwania pogody bezdeszczowej w okresie poprzedzającym 
zjawisko opadowe; 

  intensywność spłukiwania zanieczyszczeń ze zlewni – czynnik ten jest bez-
pośrednio powiązany z charakterem zjawiska opadowego; 

  skład ścieków tzw. suchej pogody – zależy od charakteru zlewni, z którego 
pochodzą oraz dobowych wahań stężenia, które wynika z nierównomierności 
dobowej zmian stężeń zanieczyszczeń i przepływu. 

Pierwsza fala spływu zanieczyszczeń jest zjawiskiem negatywnym. Jej 
wpływ należy uwzględniać przy projektowaniu i eksploatacji oczyszczalni 
ścieków, zbiorników retencyjnych czy przelewów burzowych. Zjawisko pierw-
szej fali spływu, czyli zrzut dużego stężenia zanieczyszczeń w niewielkiej 
objętości ścieków, oddziałuje również niekorzystnie na odbiornik.  

Dane literaturowe prezentowane przez wielu autorów (Gupta, Saul, 1996a, 
Saget, 1996; Sansalone, Buchberger, 1997; Deletić, 1998; Skipworth, 2000; Lee, 
2004) oraz badania własne potwierdzają fakt występowania pierwszej fali spły-
wu zanieczyszczeń głównie na zlewniach niewielkich, o dużym współczynniku 
uszczelnienia powierzchni. W przypadku zlewni rozległych zjawisko pierwszej 
fali często identyfikuje się na przelewach burzowych, natomiast na dopływie do 
oczyszczalni ścieków jest zwykle nieobserwowane (ze względu na mieszanie się 
fal spływu ścieków z poszczególnych zlewni z różnym opóźnieniem).  

Pierwsza fala spływu zanieczyszczeń ma największe znaczenie na przele-
wach burzowych. Odprowadzają one do odbiorników ścieki ze stosunkowo 
niewielkich części zlewni miejskiej o dużym stopniu uszczelnienia. W przypad-
ku Łodzi chodzi o odbiorniki o niewielkim natężeniu przepływu. Dlatego istotne 
jest poznanie wpływu ładunku zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów wypłuki-
wanych z sieci kanalizacyjnej na badany odbiornik.  

Zjawisko pierwszej fali spływu zanieczyszczeń można identyfikować 
(McCarthy, 2008): 
  dla podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak: BZT5, ChZT 

i jego frakcje, zawiesiny ogólne i ich frakcje, azotany, azot amonowy, fosfor, 
chlorki;  
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  dla metali ciężkich, między innymi ołowiu, cynku, kadmu, miedzi, niklu;  
  dla indeksu oleju mineralnego, obrazującego zawartość węglowodorów ropo-

pochodnych; 
  dla wskaźników mikrobiologicznych, między innymi bakterii Escherichia 

coli, paciorkowców kałowych Enterococcus faecalis i przetrwalnikujących 
laseczek Clostridium perfringens. 

Zjawisko pierwszej fali można rozpatrywać w aspekcie stężeniowym i ła-
dunkowym. Analiza zjawiska w ujęciu stężeniowym jest trudna, ponieważ brak 
jest powiązania wskaźników jakościowych z objętością zrzucanych ścieków. 
Definicja zjawiska w ujęciu ładunkowym, która jest obecnie najczęściej stoso-
wana, opisuje je jako 30% początkowej objętości ścieków, w której znajduje się 
80% całkowitego ładunku zanieczyszczeń. Analizę pierwszej fali zanieczysz-
czeń dla każdego wskaźnika zanieczyszczeń prowadzi się osobno. 

Definicję zjawiska pierwszej fali spływu zanieczyszczeń można rede-
finiować, poprzez zmianę udziału ładunku zanieczyszczeń i objętości, 
w zależności od prowadzonych analiz, jednak klasyczne ujęcie tematu mówi 
o stosunku „30:80” (tabela 4). 

 

Tabela 4. Wykaz wybranych definicji zjawiska tzw. pierwszej fali spływu 
zanieczyszczeń 

Definicja Uwagi Literatura 

80% ładunku zanieczyszczeń 
transportowanych przez początkową objętość 
spływu w wielkości 30% całkowitej objętości 
Definicja „30:80” 

Jedna z pierwszych 
definicji. Najczęściej 
akceptowana i stosowana 
w literaturze 

Saget, Chebbo  
i Bertrand-Krajewski 
(1996) 

50% ładunku zanieczyszczeń
transportowanych przez początkową objętość 
spływu w wielkości 25% całkowitej objętości 
Definicja „25:50” 

Sansalone  
i Buchberger (1997) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Zjawisko pierwszej fali można przedstawić graficznie jako wykres standa-

ryzowanych krzywych sumowych ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń 
(Zawilski, Brzezińska, 2004), gdzie L(t) i V(t) są sumowanymi objętościami 
i ładunkami zanieczyszczeń licząc od początku wystąpienia spływu, wywoła-
nego opadem.  

  f( )    (1) 
 

 
L(t)
Lsum    (2) 

 

 
V(t)
Vsum    (3) 
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Wykres 1 jest ilustracją narastania ładunku zanieczyszczeń w czasie. Jeśli 
krzywa jest wypukła ku górze, wtedy można jednoznacznie stwierdzić, że 
występuje efekt szybszego narastania ładunku zanieczyszczeń niż narastanie 
objętości spływu. Przebieg krzywej w rejonie przekątnej świadczy o równo-
miernym rozkładzie ładunku zanieczyszczeń w objętości, natomiast krzywa 
z wypukłością skierowaną ku dołowi mówi o fakcie, że większość ładunku 
zanieczyszczeń znajduje się w końcowej objętości spływu. Punkt B stanowi 
umowny koniec zjawiska tzw. pierwszej fali spływu zanieczyszczeń. 

 

 

Wykres 1. Schemat definiujący występowanie zjawiska tzw. pierwszej fali 
zanieczyszczeń  
Źródło: Brzezińska i Zawilski, 2004. 

 
Pierwsza fala spływu jest jednym z wielu parametrów opisujących zlewnię 

i głównym parametrem mówiącym o uciążliwości zrzutu zanieczyszczeń na 
odbiornik (Li, 2007, Bach, 2010). 
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4. ASPEKTY PRAWNE ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW DO ODBIORNIKA 

4.1. Pozwolenia wodnoprawne 

Pozwolenie wodnoprawne to dokument administracyjny o charakterze 
konstytutywnym w formie decyzji, nadający podmiotowi uprawnienia m.in. do 
szczególnego korzystania z wód, regulacji wód czy wykonywania urządzeń 
wodnych. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest 
starosta. Dla celów określonych w art. 140 ust. 2 ustawy Prawo wodne 
(Dz.U. 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) organem właściwym jest marszałek 
województwa, a dla celów, o których mowa w art. 140 ust. 2a dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się 
w oparciu o operat wodnoprawny, którego treść określa art. 132 Prawa 
wodnego. Pozwolenie wydaje się na czas określony. Nie narusza ono prawa do 
nieruchomości ani ich nie ustanawia. 

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzys-
taniem z wód, co definiuje art. 37 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, 
z póź. zm.), który stanowi, że jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie 
powszechne lub zwykłe. Na podstawie art. 127, ust 3 pozwolenie wodnoprawne 
na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy 
niż 10 lat. Art. 131 Ustawy opisuje wymagania formalno-prawne, które należy 
spełnić, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy wykonać szereg 
czynności regulowanych wyżej wymienionymi przepisami, wśród których 
znajdują się: wykonanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodno-
prawnym, wykonanie bilansu ilościowego zrzucanych objętości ścieków czy 
opis przyjętych rozwiązań technologicznych i technicznych. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne między innymi do 
budowy i eksploatacji przelewów burzowych. 

4.2. Wskaźniki jakościowe ścieków odprowadzanych do 
odbiorników 

W tabeli 5 podano najwyższe dopuszczalne wartości podstawowych wskaź-
ników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla 
oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych, wprowadzanych do wód i do 
ziemi. Wartości te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkod-
liwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). 
W rozporządzeniu dla ścieków sanitarnych i przemysłowych wyszczególniono 
także maksymalne stężenia metali ciężkich oraz innych wskaźników wykazują-
cych dużą toksyczność.  
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Tabela 5. Dopuszczalne wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń 
lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków 
bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi 

 
RLM – równoważna liczba mieszkańców  
 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). 

 
Rozporządzenie podaje również maksymalne stężenia zawiesin ogólnych 

i węglowodorów ropopochodnych dla ścieków deszczowych wprowadzanych do 
odbiornika. Zgodnie z artykułem 19 opisywanego Rozporządzenia: 

 
1.  Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne pochodzące: 
1)  z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, 

składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli 
kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni 
powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co 
najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 

2)  z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania 
i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości 
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w 
ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na 
sekundę i 1 ha - wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny 
zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczają-
cych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 
ropopochodnych.  
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 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż 
powierzchnie, o których mowa w ustępie 1, mogą być wprowadzane do 
wód lub do ziemi bez oczyszczania. 

3.  Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających 
wartości, o których można w ustępie 1, może być wprowadzony do 
odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie podczyszczające powinno 
być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego 
przepustowość nominalna.  

4.  Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów 
kanalizacji deszczowej do jezior i ich dopływów oraz do innych zbior-
ników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchnio-
wych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach 
wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna 
liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 5. 

 

Jakość zrzutów ścieków z przelewów burzowych na kanalizacji ogólno-
spławnej nie jest regulowana przepisami prawa, dlatego odbiorniki są w sposób 
niekontrolowany zanieczyszczane zrzutami mieszaniny ścieków komunalnych 
i ścieków deszczowych, a wynikowa wartość stężeń poszczególnych wskaźni-
ków jest wynikową mieszania oraz niejednokrotnie dodatkowo wymywania 
osadów. Badania własne, prowadzone w latach 2012-2014, wykazały szeroki 
zakres zmienności stężeń zanieczyszczeń w objętości ścieków zrzucanych do 
odbiornika. Dane pokazano w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Zmiany stężeń znieczyszczeń zrzucanych do odbiornika przez przelew 
burzowy J-1 

 

Lp. Wskaźnik Jednostka Zakres zmian 

1 ChZT g/m3 73-1357 

2 BZT5 g/m3 16-460 

3 NNH4 g/m3 0,7-20,5 

4 Pog g/m3 0,79-6,08 

5 Zawiesiny ogólne g/m3 38-1024 

6 Zawiesiny mineralne g/m3 8-614 

Źródło: opracowanie własne. 
 

4.3. Polskie i światowe normy regulujące zrzuty ścieków 
ogólnospławnych do odbiorników 

Aktem prawnym, który w Polsce reguluje działanie przelewów burzowych, 
jest artykuł 20 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 
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. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm.). Mówi on, że: 
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 1. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej 
mogą być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych 
płynących oraz wód przybrzeżnych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów 
z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10. 

 2. Średnią roczną liczbę zrzutów ustala się na podstawie danych 
obejmujących wyniki obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat 
lub wyniki obserwacji działania istniejących przelewów burzowych 
w ciągu co najmniej 2 lat. 
2a Średnią liczbę zrzutów dla aglomeracji ≥100 000 RLM ustala się na 

podstawie zweryfikowanych modeli symulacyjnych 
2b W przypadku braku zweryfikowanych modeli symulacyjnych, o któ-

rych mowa w ust. 2a średnią roczną liczbę zrzutów dla aglomeracji 
≥100 000 RLM ustala się zgodnie z ust. 2, przy czym do czasu 
opracowania tych modeli zmniejsza się dla poszczególnych przele-
wów średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa w ust. 1 

3. W przypadku braku danych, o których mowa w ustępie 2, ścieki z prze-
lewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być 
wprowadzane do wód, jeżeli: 
1)  Kanalizacja doprowadza ścieki do oczyszczalni w aglomeracjach 

o RLM poniżej 100 000. 
 2) Natężenie przepływu w kanalizacji przed przelewem burzowym, 

wywołane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie 
większe [(3+1)Q] od średniego natężenia przepływu w tej kanali-
zacji, w okresach pogody bezopadowej, określonego dla doby 
o średniej ilości ścieków dopływających w ciągu roku do oczysz-
czalni ścieków Q. 

4.  Jeżeli na podstawie bezpośrednich analiz wód odbiornika zostanie 
stwierdzone, że odprowadzane do niego zrzuty z przelewów burzowych 
komunalnej kanalizacji ogólnospławnej powodują zmianę jakości wód 
uniemożliwiającą korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, 
można zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa 
w ustępie 1. 

 
Polski ustawodawca reguluje w sposób formalny działanie przelewów 

burzowych jedynie krotnością działania, a nie efektem ekologicznym. Nie bierze 
pod uwagę potencjalnych szkód w środowisku naturalnym, jakie wiążą się 
z działaniem przelewów burzowych. Należy zwrócić uwagę, że w kontekście 
dobrze opanowanej metodyki analizy stężenia i ładunku zanieczyszczeń prowa-
dzonych w ściekach zrzucanych z burzowca oraz danych literaturowych (ze 
źródeł międzynarodowych i badań własnych) na temat określania tzw. zjawiska 
pierwszej fali spływu zanieczyszczeń, należy dążyć do efektywniejszych 
sposobów regulacji dotyczących zasad działania przelewów burzowych.  

Tabela 7 przedstawia wymagania stawiane przelewom burzowym w wybra-
nych krajach europejskich. Są one różne i mogą dotyczyć współczynnika 
początkowego rozcieńczenia, krotności działania przelewów, procentu wymaga-
nej redukcji zanieczyszczeń w ściekach deszczowych, wielkości ładunku odpro-
wadzanego z jednostki szczelnej powierzchni zlewni skanalizowanej, wysokości 
opadu, który ma być retencjonowany w czasie deszczu i przekazywany później 
do oczyszczalni, a nawet parametrów ścieków zrzucanych przez przelew. 
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Tabela 7. Wymagania stawiane przelewom burzowym dla wybranych krajów 
 

Kraj Wymagania

Belgia 

W starych systemach kanalizacyjnych przyjmowano współczynnik początkowego 
rozcieńczenia 2-5, a nowych 5-10. Współczynnik ten odnosi się do średniego 
dobowego natężenia przepływu w czasie pogody bezdeszczowej. We Flandrii 
krotności działania przelewów nie powinna przekraczać 7 razy na rok. Chłonność 
odbiornika jest rozważana i mogą być lokalnie postawione ostrzejsze wymagania. 
Wówczas wymagane jest modelowanie ilości i jakości zrzutów przez przelewy 
burzowe. Jednak, z uwagi na małą wiarygodność zbadanych związków pomiędzy 
czasem trwania opadu i jego natężeniem, preferowane jest stosowanie 
uproszczonych modeli matematycznych, jak np. SIMPOL. 

Dania 

Współczynnik początkowego rozcieńczenia nie mniejszy niż 5 w odniesieniu do 
maksymalnego godzinowego natężenia przepływu w czasie pogody bezdeszczo-
wej, ogranicza się również krotność działania przelewów, ładunek BZT5 zrzucany 
wszystkimi przelewami nie może być większy od pochodzącego z oczyszczalni 
ścieków. Wprowadzane są techniki modelowania matematycznego transportu 
ładunków zanieczyszczeń do przelewów burzowych i wpływu tych ładunków na 
odbiornik. 

Francja 

Współczynnik początkowego rozcieńczenia na przelewie ustalono na poziomie 3 
w odniesieniu do maksymalnego godzinowego natężenia przepływu z okresu 
pogody bezdeszczowej. Ładunek zrzucanych zanieczyszczeń jest ustalany i jeżeli 
okaże się niebezpieczny dla odbiornika, to mogą zostać ustalone ostrzejsze 
wymagania.  

Hiszpania 
Współczynnik początkowego rozcieńczenia dla średniego dobowego natężenia 
przepływu w czasie pogody bezdeszczowej od 3 dla dużych miast do 5 dla miast 
mniejszych. 

Japonia 

Jakość ścieków zrzucanych przez przelewy burzowe do rzek ma spełniać wymaga-
nia w zakresie bakteriologicznym, BZT5, zawiesiny oraz pH. Są one łagodniejsze 
niż stawiane odpływom z oczyszczalni ścieków, ale ostrzejsze niż narzucone 
odpływom z kanalizacji deszczowej. Prowincje i miasta mogą określać własne 
wymagania, ale tylko gdy są one rygorystyczne.  

Niemcy 

Według normy ATV Guideline A128 zmodyfikowanej w 1992 roku, 90% zanie-
czyszczeń pogody deszczowej ma być kierowana na oczyszczalnie ścieków. 
Współczynnik początkowego rozcieńczenia nie mniejszy niż 7. Cel zakreślony 
w przyszłości to nie większe zrzuty zanieczyszczeń z kanalizacji ogólnospławnej 
niż z rozdzielczej. Wymagane są wiarygodne obliczenia objętości zbiorników 
wyrównawczych, a w prostych przypadkach można do tego celu stosować 
nomogramy. Przepustowość oczyszczalni ścieków ustala się tradycyjnie na 
poziomie dwukrotnego średniego natężenia przepływu ścieków sanitarnych 
i jednokrotnego natężenia wód infiltracyjnych. W większości przypadków 
przyjmuje się, że w czasie pogody deszczowej dopuszczalne jest wystąpienie 
w wodzie rzecznej zawiesiny do 50 mg/dm3, N-NH3 do 0,1 mg/dm3 i stężenia tlenu 
nie mniejsze niż 4 mg/dm3. 

Źródło: Dąbrowski, 2007. 
 
W USA kanalizacja ogólnospławna znajduje się w 772 miastach i obsługuje 

około 40 milionów mieszkańców (EPAa, 2008). W związku z potencjalnie 
wysokim ryzykiem skażenia środowiska naturalnego od 1990 roku prowadzi się 
projekty, których celem jest zmniejszenie wpływu przelewów burzowych kanali-
zacji ogólnospławnej na odbiornik. Amerykańska agencja ochrony środowiska 
(EPA) wydała w 1994 roku wymagania dla gmin w sprawie wyeliminowania lub 
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zmniejszenia problemu związanego z wprowadzaniem zanieczyszczonych ście-
ków do środowiska. W 1995 został wydany podręcznik, w którym podano 
i dokładnie opisano dziewięć wymagań odnośnie przelewów burzowych: 

1)  Właściwe działanie i eksploatacja sieci przewodów kanalizacyjnych. 
2)  Maksymalne wykorzystanie systemu kanalizacyjnego dla retencji 

nadmiernych przepływów. 
3)  Przegląd i modyfikacja programu podczyszczania ścieków 

przemysłowych. 
4)  Maksymalizacja dopływu do oczyszczalni ścieków. 
5)  Zapobieganie działaniu przelewów w czasie suchej pogody. 
6)  Kontrola obecności osadów i zanieczyszczeń pływających w zrzutach 

z przelewów. 
7)  Program zapobiegania zanieczyszczeniom (kontrola i zmniejszanie ich 

u źródła). 
8)  Informacja dla społeczeństwa – uświadomienie o zjawiskach i wpływie 

przelewów burzowych. 
9)  Monitoring w celu scharakteryzowania wpływu przelewów burzowych, 

identyfikacji punktów zrzutów i efektywności funkcjonowania podanych  
wymagań. 

W 2000 roku Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej znoweli-
zował ustawę o czystości wód, aby móc egzekwować od gmin przestrzeganie 
zaleceń amerykańskiej agencji ochrony środowiska (Wet Weather Quality Act 
of 2000). W związku z prowadzonymi programami osiągnięto zadowalające 
efekty poprawy w kwestii zmniejszenia zrzutów ścieków nieoczyszczonych do 
odbiorników przez przelewy burzowe. Na przykład z południowo-wschodniego 
obszaru Michigan przed 1990 rokiem przez przelewy burzowe zrzucano ponad 
110 mln m3 ścieków w ciągu roku. W 2005 roku, dzięki pracom moderniza-
cyjnym, uzyskano zmniejszenie zrzutów o ponad 76 mln m3, czyli o ponad 67%. 
Koszt programu wyniósł około 1 miliarda dolarów. Podobne działania są 
prowadzone w innych miastach, np. Pittsburghu, Seattle, Filadelfii, Nowym 
Jorku czy Waszyngtonie (EPA 1994, 1999, 2002). 

W USA dominuje prowadzenie kompleksowych prac polegających na 
pełnej regulacji gospodarki wodno-ściekowej, czyli rozwiązanie problemów 
z przepełnianiem kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, odłączanie zlewni od 
kanalizacji „u źródła” czy ograniczanie zrzutów z przelewów kanalizacji 
deszczowej do odbiornika. 

Podobne działania są prowadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie Agencja 
Ochrony Środowiska wydała wymagania dotyczące działań mających na celu 
ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych z przelewów burzowych. W Kana-
dzie Rada Ministrów Środowiska przyjęła strategię zarządzania miejskimi 
systemami kanalizacyjnymi, której celem jest zapobieganie przepełnianiu kana-
lizacji podczas mokrej pogody oraz zapobieganie budowie nowych przelewów 
burzowych i ograniczanie zrzutu z istniejących (Canadian Council of Ministers 
of the Environment, 2012). 
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5. SPOSOBY OGRANICZANIA ZRZUTÓW 
Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI 
OGÓLNOSPŁAWNEJ  

W związku z coraz większą koncentracją uwagi na problemach ochrony 
środowiska nie można przemilczeć tematu wpływu systemów kanalizacyjnych 
na środowisko. Prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany system kanalizacji 
rozdzielczej charakteryzuje się niewielkim negatywnym wpływem na odbiorniki 
wód powierzchniowych.  

Jest kilka możliwości modernizacji ogólnospławnych systemów kanaliza-
cyjnych. Sposobem efektywnym, choć niezwykle drogim, jest modernizacja – 
polega na likwidacji systemu ogólnospławnego i budowy w jego miejscu 
systemu kanalizacji rozdzielczej. Zaletą takiego rozwiązania jest pełne rozdzie-
lenie strumienia ścieków i skierowanie ich do odpowiednich urządzeń oczysz-
czających i podczyszczających. Takie działania stosowane są jednak bardzo 
rzadko, np. w Płocku (UCHWAŁA NR 565/XXXIII/2013). 

Skutecznym sposobem modernizacji jest budowa zbiorników retencyjnych 
na sieci kanalizacyjnej, których celem jest przechwycenie pierwszej fali najbar-
dziej zanieczyszczonych ścieków i odprowadzenie ich do oczyszczalni po ustą-
pieniu opadu, a także zmniejszeniu strumienia natężenia przepływu w kanale. 
Bardziej zaawansowanym rozwinięciem tej metody jest budowa zbiorników 
retencyjnych, wykorzystanie pojemności retencyjnej sieci oraz wdrożenie stero-
wania kanalizacją w czasie rzeczywistym w celu pełnego przechwycenia 
ścieków ogólnospławnych, które są następnie kierowane do oczyszczalni. Takie 
układy zawsze są zabezpieczone na możliwość wystąpienia opadu większego od 
obliczeniowego i w takiej sytuacji nadmiar ścieków jest kierowany do odbior-
nika. Należy zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie pozwala na znaczące odcią-
żenie odbiornika zarówno, jeśli chodzi o ładunek zrzucanych zanieczyszczeń, 
jak i spłaszczenie natężenia przepływu ścieków wprowadzanych do odbiornika.  

Obecnie w praktyce inżynieryjnej stosuje się wiele rozwiązań konstrukcyj-
nych zbiorników retencyjnych. W zależności od układu hydraulicznego można 
je podzielić na zbiorniki grawitacyjne, zbiorniki podciśnieniowe oraz zbiorniki 
pompowe. Spośród wymienionych wielokomorowe zbiorniki grawitacyjne są 
najefektywniejszym rozwiązaniem pod względem kubaturowym i ekonomicz-
nym, jednak pod warunkiem, że układ wysokościowy sieci i topografia terenu 
oraz inne uwarunkowania zapewniają niezbędną wysokość dyspozycyjną do 
retencjonowania bez konieczności wymuszenia zagłębienia sieci za zbiornikiem.  

Potwierdzeniem wyższości wielokomorowych zbiorników retencyjnych jest 
fakt, że przy zastosowaniu zbiornika wielokomorowego można spodziewać się 
oszczędności kubaturowej od kilku do nawet 50% w porównaniu do klasycz-
nego (przepływowego) zbiornika retencyjnego. 

Niezależnie od konstrukcji nowoczesne zbiorniki retencyjne muszą spełniać 
następujące wymagania: 
  ograniczać niezbędną powierzchnie zabudowy, 
  posiadać dużą wysokość dyspozycyjną retencji ścieków, 
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  charakteryzować się wysoką efektywnością kubaturową w procesie 
akumulacji ścieków, 

  posiadać prostą budowę i nieskomplikowaną obsługę, 
  wykazywać przydatność w terenach zurbanizowanych o dużej gęstości 

infrastruktury. 
Zastosowanie jednego zbiornika retencyjnego o objętości 50 m3/ha powo-

duje zmniejszenie częstotliwości działania przelewu od 5 do 8 razy w ciągu 
roku, według badań przeprowadzonych na jednej z łódzkich zlewni (Zawilski 
i Sakson, 2007). Podobny efekt daje zastosowanie ośmiu zbiorników na sieci – 
o ile zbiorniki te są zoptymalizowane co do wykorzystania objętości. Jak podają 
autorzy badań, korzystny efekt daje umiejscowienie zbiornika na burzowcu, 
ponieważ powoduje zmniejszenie częstotliwości działania przelewu o 71%, 
a zbiorniki umieszczone na sieci kanalizacyjnej dają zmniejszenie częstotliwości 
działania o 57-60%  

Stosunkowo tanim i skutecznym sposobem ograniczenia zrzutów ścieków 
z kanalizacji ogólnospławnej do odbiorników jest stosowanie zmodyfikowanych 
przelewów burzowych z dławieniem, tzw. przelewów niekonwencjonalnych. 
Jest to rozwinięcie klasycznych przelewów burzowych, pozwalające na efektyw-
niejszą ochronę środowisk (Kotowski, 2008).  

Nowoczesnym podejściem jest działanie „u źródła”, tzn. odłączanie przy-
łączy kanalizacji deszczowej tam, gdzie to jest możliwe. Ścieki opadowe 
w takiej sytuacji należy zagospodarować u źródła ich powstania, czyli najczęś-
ciej w granicach nieruchomości, na której znajduje się odwadniany obiekt. 
W celu skutecznego zagospodarowania wód opadowych można wykorzystać 
zjawiska retencji, infiltracji, a także retencji i infiltracji.  

Urządzenia wykorzystujące retencję: 
  zbiorniki retencyjne, 
  zbiorniki retencyjne z wykorzystaniem wody deszczowej na cele gospodar-

cze i do podlewania zieleni, 
  dachy zielone, 
  dachy z popiętrzeniem. 

Urządzenia wykorzystujące retencję i infiltracje: 
  powierzchniową: 

  powierzchnie zielone (trawniki, kwietniki), 
  powierzchnie z elementów perforowanych, 
  niecki i zbiorniki chłonne, 
  muldy i rowy trawiaste; 

  podziemną: 
  skrzynki rozsączające (zbiorniki podziemne),  
  komory drenażowe, 
  studnie chłonne, 
  hydrofitowe oczyszczalnie drogowe, 
  rigole – zaproponowano polską nazwę: rowy magazynująco-rozsączające. 
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6. OCHRONA CIEKÓW WODNYCH PRZED 
NADMIERNYM ZANIECZYSZCZENIEM 
POCHODZĄCYM ZE ŚCIEKÓW 
OGÓLNOSPŁAWNYCH 

Najskuteczniejszą metodą ochrony cieków wodnych przed zanieczyszcze-
niami pochodzącymi z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej jest 
stosowanie zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz wykorzysty-
wanie pojemności retencyjnej sieci poprzez sterowanie systemem kanalizacyj-
nym w czasie rzeczywistym. Nie ma możliwości oczyszczania ścieków 
pochodzących z przelewów burzowych bez zastosowania powyższych urządzeń.  

W krajach o wysokiej kulturze ochrony środowiska buduje się zbiorniki 
retencyjne, których celem jest zretencjonowanie większej części ścieków 
odprowadzanych burzowcem, a następnie, po ustąpieniu opadu, doprowadzanie 
ich do miejskiej oczyszczalni ścieków w celu oczyszczenia przed odprowadze-
niem do odbiornika. Wadą tego rozwiązania są wysokie koszty inwestycyjne, 
dociążenie oczyszczalni ścieków oraz konieczność pokrycia kosztów związa-
nych z oczyszczeniem ścieków burzowych.  
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7. WPŁYW ZRZUTÓW Z PRZELEWÓW 
BURZOWYCH NA ODBIORNIKI 

Ścieki wprowadzane do odbiornika powinny zostać oczyszczone w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. W Polsce, 
w przypadku ścieków bytowo-gospodarczych i deszczowych, maksymalne 
stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń są precyzyjne określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. 2006 r., nr 137 poz. 984 z późn. zm.). 

Wprowadzanie wód niedostatecznie oczyszczonych jest dużym zagroże-
niem dla odbiorników. Ścieki zrzucane przez przelewy burzowe są najczęściej 
silnie zanieczyszczone, niejednokrotnie wypłukiwane są osady kanałowe, 
szczególnie w początkowym okresie spływu. W konsekwencji zrzuty przelewo-
we zawierają duże ilości drobnych zawiesin stałych lub zanieczyszczeń 
w formie rozpuszczonej z dużym udziałem frakcji organicznej. Negatywne 
odziaływanie przelewów burzowych wyraża się nagłym wzrostem zapotrzebo-
wania na tlen oraz wzrostem zawartości azotu amonowego w odbiorniku 
(Brzezińska, 2008a, b). Znaczna obecność amoniaku w wodzie jest bardzo nie-
bezpieczna ze względu na jego toksyczne oddziaływanie na organizmy żywe. 

Czystość oraz klasyfikacja wód powierzchniowych jest określona w Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowisko-
wych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 r., nr 257 poz. 
1545). Potencjalnie na zanieczyszczenia pochodzące z systemów kanalizacyj-
nych najbardziej narażone są wody powierzchniowe stojące i płynące.  

Monitoring dla rzek w rejonie Łodzi jest prowadzony przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Łódzkie rzeki znajdują się w dorze-
czu Neru. Ner wraz ze swoimi dopływami przepływa przez zurbanizowane 
tereny miasta Łodzi. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są: 
 ścieki oczyszczone, pochodzące z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi,  
 ścieki tzw. mokrej pogody, pochodzące z przelewów burzowych na kanali-

zacji ogólnospławnej, 
 ścieki z kanału ulgi, tzw. by-passu dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków.  

W tabeli 8 pokazano stan czystości dla Neru w 8 punktach oraz dla 
dopływu rzeki Jasień będącej odbiornikiem dla zrzutów z 7 przelewów burzo-
wych w Łodzi. Dodatkowo pokazano trzy dopływy, w postaci rzek nie przepły-
wających przez miasto Łódź. Dane pochodzą z roku 2006. 
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Tabela 8. Charakterystyka jakościowa rzek znajdujących się w rejonie 
odziaływania łódzkich systemów kanalizacyjnych 

 

 
 

Objaśnienia symboli: 
D –  monitoring diagnostyczny wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11.02.2004 r. 

(Dz. U. 2004, nr 32, poz. 284) 
R – monitoring wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
A –  monitoring wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 

i podatnych na eutrofizację 
Źródło: WIOŚ, 2006. 

 
W badanych próbkach określano stężenie azotu amonowego, azotu 

Kjeldahla, BZT5 i OWO. Wielkości stężeń badanych wskaźników przyjmowały 
wysokie wartości klasyfikujące badane rzeki do klasy czystości V. Wody 
powierzchniowe w powyższych punktach były analizowane również pod kątem 
przydatności do bytowania ryb karpiowatych. We wszystkich 13 profilach 
przekroczone były wskaźniki takie jak azot amonowy, fosfor ogólny, BZT5 
i azot ogólny.  

W tabeli 9 pokazano dane z roku 2012, pochodzące z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Zmianie uległa metodologia 
prowadzonych badań, jednak analizowane rzeki w dalszym ciągu znajdują się 
w stanie ekologicznym słabym i złym. 
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Tabela 9. Charakterystyka jakościowa rzek znajdujących się w rejonie 
odziaływania łódzkich systemów kanalizacyjnych  

 
Źródło: WIOŚ, 2012. 
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W roku 2008 dokonano oceny eutrofizacji wód powierzchniowych. Na 
rysunku 9 przedstawiono mapę z naniesionymi punktami pomiarowymi.  

 

Rysunek 9. Występowanie procesu eutrofizacji w wodach powierzchniowych 
w Polsce 
Źródło: WIOŚ, 2012. 

 
Literatura światowa donosi o licznych przykładach przekraczania stężenia 

substancji biogennych w wodach powierzchniowych. Wysokie stężenie azotu 
amonowego i ogólnego występuje w dopływach do Żółtej Rzeki w Chinach. 
W oceanicznych wodach Australii obserwowano podwyższone stężenie amonia-
ku wprowadzanego do odbiornika w ściekach oczyszczonych. Silnie podwyż-
szone stężenie azotu amonowego zaobserwowano również w zbiorniku 
Mamasin w Turcji (Chen, 2004; Scanes 1995; Elhatip, Güllü, 2005). 
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8. CEL I ZAKRES STOSOWANIA MONITORINGU 
ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO 
W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

Celem stosowania monitoringu ilościowego i jakościowego w szeroko 
pojętej dziedzinie inżynierii środowiska jest obserwacja wpływu instalacji zwią-
zanych z ochroną środowiska, takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdat-
niania wody, stacje unieszkodliwiania odpadów, biogazownie, spalarnie odpa-
dów itp. na środowisko naturalne. Monitoring pozwala lepiej panować nad 
procesami wykorzystywanymi w wyżej wymienionych miejscach oraz pozwala 
na wprowadzanie usprawnień zmniejszających uciążliwy wpływ na środowisko. 
Dodatkowo monitoring pozwala na wykrywanie awarii, których skutkiem jest 
niekontrolowany zrzut substancji szkodliwych do środowiska. W monitoringu 
dostrzega się również potencjał w gromadzeniu danych koniecznych do 
modelowania lub kalibracji modeli dla procesów charakterystycznych dla każdej 
z wymienionych wyżej instalacji. 

 

8.1. Monitoring jakościowy ścieków ogólnospławnych prowadzony 
w oparciu o ręczny pobór próbek oraz samplery do 
automatycznego poboru próbek 

Najprostszym sposobem pozyskiwania prób jest pobór ręczny prób o okreś-
lonej pojemności w określonym odstępie czasowym. Próby najczęściej gromadzi 
się w opisanych butelkach. Nie ma konkretnej metodyki poboru prób.  

Prace związane z poborem prób są proste do przeprowadzenia dla syste-
mów kanalizacji komunalnej i ogólnospławnej w przypadku warunków tzw. 
suchej pogody oraz ścieków w oczyszczalni ścieków na każdym etapie 
oczyszczania. Dużym problemem jest pobór ścieków w warunkach tzw. mokrej 
pogody, czyli pobór ścieków z kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej lub 
przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej. Problemy związane z pobo-
rem dotyczą nie tylko trudności związanych z koniecznością oczekiwania na 
wystąpienie opadu, a następnie poborem prób w uciążliwych warunkach 
atmosferycznych, ale także niebezpieczeństwem związanym z pracą przy kana-
łach i przelewach o dużym podpiętrzeniu ścieków. Należy zwrócić uwagę, że 
służby ochrony środowiska prowadzące monitoring mogą realizować go jedynie 
w godzinach swojej pracy, ewentualnie zlecając wykonanie nadgodzin w 
sytuacji np. 24-godzinnej serii pomiarowej dla badanego obiektu. Sposób pracy 
takich służb właściwie uniemożliwia prowadzenie monitoringu systemu 
kanalizacyjnego w warunkach tzw. mokrej pogody. 

Rozwinięciem ręcznego poboru prób jest wykorzystanie automatycznych 
urządzeń pobierających, np. samplerów do automatycznego poboru prób. Są to 
urządzenia wyposażone w zestaw butelek, do których są pobierane próby ście-
ków za pomocą kosza ssawnego umieszczonego w medium oraz pompy pery-
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staltycznej będącej na wyposażeniu samplera. Urządzenie jest najczęściej 
wyposażone w moduł chłodzący.  

Sampler umożliwia wykonanie pełnej serii poboru przed skierowaniem 
prób do badań. Pobiera próby najczęściej z określonym krokiem czasowym. 
Istnieje możliwość zastosowania bardziej wyrafinowanego sposobu sterowania 
z wykorzystaniem przepływomierza, co pozwala na pobór prób proporcjonalnie 
do natężenia przepływu. Dopiero taki układ sprawdza się w przypadku 
monitoringu systemu kanalizacyjnego w warunkach tzw. mokrej pogody. Na 
rysunku 10 przedstawiono wnętrze urządzenia do automatycznego poboru prób 
wyposażonego w dwadzieścia cztery jednolitrowe butelki (po lewej stronie) oraz 
dwa pięciolitrowe kontenery (po prawej stronie).  

 

 

Rysunek 10.  Wnętrze samplera do automtycznego poboru prób 
Źródło: materiały informacyjne firmy ISCO. 

 
Monitoring jakościowy ścieków prowadzony w oparciu o pobór prób manu-

alny lub zautomatyzowany pozwala oznaczyć dowolny wskaźnik zanieczysz-
czeń w warunkach analitycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 
przechowywania pobranych prób. Powinny być przechowywane w niskiej 
temperaturze, a po skończonym procesie poboru niezwłocznie przekazane do 
analiz laboratoryjnych. W przypadku niemożności wykonania badań laboratoryj-
nych po skończonej serii pomiarowej wskazane jest utrwalenie prób w taki 
sposób, aby stężenie badanych wskaźników nie uległo zmianie.  

W sytuacji, gdy bada się pobrane próbki, należy zwrócić również 
szczególną uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo poboru prób niereprezenta-
tywnych dla ogólnego stężenia zanieczyszczeń w medium. Jest to związane ze 
sposobem poboru, polegającym na podciśnieniowym zassaniu próby o danej 
objętości. Ze względu na trudność montażu kosza ssawnego w środkowej części 
przepływającej strugi jest on najczęściej montowany albo na pływaku – wtedy 
znajduje się pod powierzchnią zwierciadła ścieków na niewielkiej głębokości. 
Może też być umieszczony na dnie kanału – wówczas niejednokrotnie znajduje 
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się w warstwie osadów. Wobec wymienionych uwarunkowań należy zwrócić 
uwagę, aby kosz ssawny nie był lokalizowany na dnie kanału w przypadku 
podejrzenia obecności osadów kanałowych, gdyż przeprowadzone analizy 
analityczne nie dadzą wiarygodnych wyników, podobnie jest w przypadku kosza 
ssawnego umieszczonego na pływaku. W tym przypadku istnieje niebezpie-
czeństwo, że niektóre próby mogą być niewiarygodne ze względu na np. 
pobranie w objętości próby skratek, ewentualnie innych zanieczyszczeń pływa-
jących, które mogą zawyżyć wskaźniki zanieczyszczeń.  

W przypadku analizy ścieków tzw. suchej pogody można wykonać kilka 
serii pomiarowych dla różnych dni i na podstawie zgromadzonych danych 
wykryć próby potencjalnie niereprezentatywne. W przypadku ścieków tzw. 
mokrej pogody działanie takie nie jest możliwe, dlatego należy prześledzić 
zmiany wskaźników zanieczyszczeń w czasie i dopiero na ich podstawie odrzu-
cić próby o wątpliwych wartościach.  

Godnym rozważenia jest również krok czasowy, z którym są pobierane 
próby. Ze względu na fizyczną możliwość wykonania analiz oraz na ich koszty 
należy odpowiednio dobrać krok czasowy z uwzględnieniem zmienności 
stężenia wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku zjawisk opadowych 
niejednokrotnie trudne jest ustalenie kroku czasowego przed zjawiskiem lub 
w krótkim czasie po jego rozpoczęciu, wobec czego często pobierający próby 
musi korygować odstępy między pobranymi próbami w oparciu o swoje 
doświadczenie oraz możliwości pracy w terenie. W przypadku samplerów 
ograniczeniem jest maksymalna ilość butelek umieszczona w urządzeniu. 

 

8.2. Monitoring jakościowy i ilościowy ścieków prowadzony przy 
wykorzystaniu sond on-line i przepływomierzy 

W celu prawidłowej pracy systemu kanalizacyjnego, możliwości oceny 
jego wydolności oraz wpływu na środowisko niezbędne jest wprowadzenie 
powszechnego monitoringu ilościowego, a w dalszej perspektywie również 
jakościowego w systemach kanalizacyjnych.  

W systemach kanalizacyjnych dominuje monitoring ilościowy. Ze względu 
na koszt najczęściej opomiarowane są przelewy burzowe oraz kolektory 
zbiorcze. Najtańszym sposobem pomiaru strumienia przepływu jest stosowanie 
przepływomierzy, których zasada działania opiera się na pomiarze napełnienia 
kanału ściekami i przeliczeniu go z krzywej sprawności kanału na strumień 
objętości. Pomiar napełnienia jest realizowany przez ultradźwiękowy czujnik 
przymocowany do stropu kanału. Dane są transmitowane do serwera gromadzą-
cego dane ze wszystkich urządzeń pomiarowych, zlokalizowanego najczęściej 
w zakładzie eksploatującym sieć wodociągową i kanalizacyjną.  

Metoda ta jest dobra do szacowania strumienia przepływu, trudno jest 
natomiast określić dokładność pomiarów.  Stwierdzono, że pomiar natężenia 
przepływu ścieków w warunkach tzw. suchej pogody jest dokładniejszy głównie 
ze względu na mniejsze fluktuacje zwierciadła ścieków oraz na stabilny 
przepływ, zgodnie ze spadkami kanałów. Dla warunków tzw. mokrej pogody nie 
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można sformułować takiego stwierdzenia, gdyż przepływ jest wysoce turbu-
lentny, a fluktuacje zwierciadła ścieków większe. Dodatkowym czynnikiem 
niekorzystnie wpływającym na pomiar może być występowanie cofek, 
miejscowych podpiętrzeń oraz praca sieci kanalizacyjnej pod ciśnieniem. 

Rozwinięciem opisanej metody jest stosowanie czujnika prędkości, mierzą-
cego prędkość w całej strudze lub w poszczególnych jej warstwach. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na poprawny montaż czujnika prędkości umieszczo-
nego na dnie kanału oraz jego prawidłową eksploatację, polegającą na 
zapobieganiu zmulenia czujnika prędkości. Przepływomierz na podstawie 
pomiaru napełnienia i prędkości określa natężenie strumienia przepływu. Na 
rysunku 11 przedstawiono schemat urządzenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 11.  Schemat działania przepływomierza z czujnikiem prędkości 
i napełnienia 
Źródło: materiały informacyjne firmy NIVUS. 

 
Metoda pomiaru bazuje na zasadzie odbicia fal ultradźwiękowych. Dlatego 

też do funkcjonowania systemu konieczne jest, by w wodzie znajdowały się 
cząsteczki (cząsteczki zanieczyszczeń, pęcherzyki gazu itp.), które mogą odbijać 
wysyłane przez czujnik sygnały ultradźwiękowe ( Zawilski, 2011). 

Pomiar jakościowy jest prowadzony w oparciu o automatyczne urządzenia 
do pomiaru jakości ścieków w medium. Sondy do prowadzenia pomiarów 
w trybie on-line wykorzystują różnorodne techniki pomiaru i pozwalają mierzyć 
stężenie różnorodnych wskaźników zanieczyszczeń. Istnieje rozbudowa oferta 
handlowa różnych firm oferujących sondy do pomiaru stężenia wybranych 
wskaźników zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych, w stacjach uzdatnia-
nia wody czy w oczyszczalniach ścieków.  

Sondy wykorzystywane do monitoringu jakości ścieków w systemach 
kanalizacyjnych mierzą: 

  SAK254, 
  zawiesiny ogólne, 
  azot amonowy, 
  azotany, 
  tlen rozpuszczony, 
  pH, 
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  przewodność, 
  temperaturę. 

Sondy wykorzystywane do monitoringu jakości ścieków w oczyszczalniach 
ścieków mierzą: 

  SAK254, 
  OWO, 
  ChZT, 
  azotany, 
  pH, 
  przewodność, 
  temperaturę, 
  parametry osadu czynnego: 
  stężenie suchej masy, 
  objętość osadu, 
  indeks osadu, 
  mętność. 

Sondy wykorzystują do pomiaru najczęściej zjawisko absorpcji (wielo-
strumieniowy fotometr absorpcyjny) oraz czujniki jono-selektywne.  

Sondy on-line mogą wykazywać gwałtowne zmiany, jakim podlega skład 
ścieków podczas dopływu opadowego do kanalizacji ogólnospławnej. Mogą 
nawet z krokiem jednej minuty zbierać dane, ukazując w pełni obraz zmian 
stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń, co jest niemożliwe przy 
zastosowaniu technik standardowych. 

Dane z sond on-line, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepływo-
mierzy, gromadzone są albo na serwerze w zakładzie wodociągowym, albo 
bezpośrednio w panelu sterującym urządzeniami. Sondy do monitoringu jakości 
ścieków należy poddawać kalibracji.  

Monitoring jakościowy kanalizacji jest zagadnieniem nowym i trudnym 
w realizacji, głownie ze względów na brak urządzeń pomiarowych przeznaczo-
nych do pracy w silnie zanieczyszczonych ściekach o dużym zakresie zmian 
stężenia zanieczyszczeń. Pierwsze próby opomiarowania jakościowego przele-
wów burzowych kanalizacji ogólnospławnej miały miejsce w 2003 roku. 
Monitoring kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sond on-line był 
prowadzony między innymi w Berlinie, Grazu, Kopenhadze i Lyonie. 
W ostatnim z wymienionych miast w 2001 roku zainstalowano na czterech 
różnych zlewniach systemu kanalizacyjnego pięć zestawów sond on-line do 
pomiaru pH, przewodności, temperatury, mętności i ChZT – jako stężenia 
SAK254 (Hochedlinger, 2005; Bechmann, 1999; Arnbjerg-Nielsen, 2011; 
Metadier, Bertrand-Krajewski, 2011; Bertrand-Krajewski, 2011; Gruber, 2005). 
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9. PRZEDSTAWIENIE ŁÓDZKIEGO SYSTEMU 
ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

9.1. Ciąg technologiczny oczyszczania w Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Łodzi 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej jest jed-
ną z największych oczyszczalni działających w Polsce. Położona jest na prawym 
brzegu rzeki Ner, na styku granic trzech gmin: Łodzi, Pabianic i Konstantynowa 
Łódzkiego. Po przeciwnej stronie rzeki usytuowane są składowiska dla 
produktów ubocznych procesu oczyszczania, czyli skratek, piasku i osadu. Teren 
oczyszczalni wraz ze strefą ochronną zajmuje powierzchnię 366 ha, w tym część 
główna – 41,3 ha (rys. 12). 

Ścieki ogólnospławne dopływają do oczyszczalni grawitacyjnie i najpierw 
podlegają oczyszczaniu mechanicznemu na kratach, piaskownikach i osadnikach 
wstępnych. W kanałach dopływowych przy pomocy zestawu sond pomiarowych 
ultradźwiękowych ULTRAFLUX dokonywany jest pomiar natężenia przepływu 
ścieków. Skratki i piasek – po przesypaniu wapnem chlorowanym – wywożone 
są na składowisko. 

 

 

Rysunek 12. Schemat poglądowy Łódzkiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
Źródło: Źródło Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi. Plan Sytuacyjny GOŚ ŁAM (online). 
Pobrane z: http://nowa.gos.lodz.pl/wp-
content/uploads/2016/08/Plan_Sytuacyjny_GOS_%C5%81AM.pdf. 
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Osad wydzielony z osadników wstępnych poddawany jest procesowi 
zagęszczania do około 4% suchej masy i grawitacyjnie odprowadzany do 
zbiornika pompowni osadowej, gdzie miesza się go z zagęszczonym osadem 
nadmiernym. Po oczyszczaniu mechanicznym ścieki kierowane są do komór 
osadu czynnego, gdzie zachodzi ich biologiczne oczyszczanie z usuwaniem 
związków azotu i fosforu. Po procesach defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji 
mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu przepływa przez osadniki wtórne w 
celu oddzielenia osadu. Osad z dna osadników zawracamy jest do komór osadu 
czynnego, a osad nadmierny kierowany jest do procesu zagęszczania. Ścieki 
biologicznie oczyszczone przez przelewy pilaste osadników wtórnych 
odprowadzane są do rzeki Ner. 

Osad wstępny oraz nadmierny jest unieszkodliwiany w procesie fermentacji 
metanowej w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Przefermentowany osad 
poddawany jest odwadnianiu na prasach do zawartości suchej masy około 21% 
i w postaci masy o konsystencji wilgotnej ziemi jest wywożony na składowisko. 
Odcieki ze składowiska i z procesów przeróbki osadów kierowane są przed halę 
krat. 

9.2. Charakterystyka łódzkiego systemu kanalizacji ogólnospławnej 

Pod koniec XIX wieku Łódź była jednym z większych miast Europy. 
Liczyła wtedy ponad 240 tysięcy mieszkańców. Mimo tak dużej liczby miesz-
kańców oraz dynamicznego rozwoju przemysłowego miasto nie posiadało 
wodociągów ani kanalizacji. Woda czerpana ze studni nie nadawała się 
w większości przypadków do picia ze względu na jej skażenie. Dopiero w roku 
1901 władze miasta zleciły wykonanie wstępnego projektu łódzkiej kanalizacji 
i wodociągów inżynierowi Williamowi H. Lindleyowi, który wcześniej, wraz 
z ojcem Williamem Lindleyem, opracował projekt sieci wodno-kanalizacyjnej 
dla Warszawy.  

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wysokościowe Łodzi oraz względy 
ochrony środowiska Lindley uznał, że małe rzeki nie mogą być odbiornikami 
ścieków deszczowych z systemu rozdzielczego ze względu na ich ilość oraz 
stopień ich zanieczyszczenia, a także na niewielką zdolność rzek do samo-
oczyszczania. W związku z tym przyjął system kanalizacji ogólnospławnej jako 
uzasadniony. Wykorzystano główne rzeki jako odbiorniki ścieków z przelewów 
kanalizacji ogólnospławnej i w związku z tym główne kolektory poprowadzono 
w dolinach rzek. Sieć obejmowała rejon tzw. kolei obwodowej Łodzi 
w zlewniach następujących rzek: Jasieni, Karolewki, Łódki i  Bałutki. 

Budowę kanalizacji rozpoczęto w 1925 roku. Ścieki ogólnospławne według 
projektu odprowadzane były do oczyszczalni mechanicznej (kraty, piaskownik) 
na Lublinku, która rozpoczęła pracę w 1932 roku i nieprzerwanie działała do 
roku 1994. Ścieki oczyszczone mechanicznie odprowadzane były rowem 
otwartym do rzeki Ner. W 1927 roku kanalizacja łódzka liczyła już 25 km 
długości. W tym czasie poddano również regulacji łódzkie rzeki. Równocześnie 
z budową kanalizacji trwała budowa sieci wodociągowej dla miasta i w tym 
czasie liczyła ona już 71 km. Zakończenie budowy zasadniczego szkieletu 
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kanalizacji ogólnospławnej zaprojektowanej przez Williama H. Lindleya datuje 
się na koniec lat 60. XX wieku. Szkielet ten obejmuje tereny centrum miasta, 
natomiast jego obrzeża, w miarę rozwoju miasta i upływu czasu, wyposażano 
w system rozdzielczy. 

Całkowita powierzchnia zlewni systemu ogólnospławnego według projektu 
Lindleya wynosiła 63,35 km2. Niektóre fragmenty projektu nie zostały jednak 
zrealizowane i obecnie powierzchnia ta wynosi 43 km2. Łódzka zlewnia 
skanalizowana w systemie ogólnospławnym należy do dużych zlewni. Obecnie 
oprócz ścieków z tego rejonu do kanalizacji ogólnospławnej trafia również część 
ścieków bytowo-gospodarczych suchej pogody ze zlewni systemu rozdziel-
czego. Sposób numeracji głównych kolektorów ogólnospławnych zapropono-
wany przez Lindleya (I-IV) funkcjonuje do dziś. Został on jedynie rozszerzony 
na kolektory sanitarne systemu rozdzielczego (V-VIII) (Bieżanowski, 2005). 

9.3. Charakterystyka przelewów burzowych funkcjonujących 
w Łodzi 

W Łodzi w obecnej chwili działa 18 przelewów burzowych. Poniżej 
opisano wybrane z nich.  

 

Tabela 10. Prace związane z poprawą funkcjonowania analizowanych 
przelewów burzowych w ramach programu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków 
w Łodzi II”  

 

Proponowane działania na przelewach 
Realizo-

wane 
działania

Uzasadnienie zmian 

J4 

Rozbudowa istniejącego syfonu o przekroju Ø 
1,20 m na kolektorze IB na przejściu pod 
kanałem na rzece Jasień P-4,30×2,45 m o drugi 
przewód Ø 0,80 m w ulicy Pięknej. 

+  

Budowa zbiornika retencyjnego o objętości 
czynnej V=3000m3 na kolektorze ogólno-
spławnym IB powyżej przelewu burzowego J4 
w rejonie ulic Włókniarzy, Piotra Skargi i 
Pabianickiej 

- 
Brak zgody WGM UMŁ- działka 
stanowi ofertę inwestycyjną Miasta. 
Brak lokalizacji zastępczej 

Remont budowlany komory przelewu 
burzowego J4. Podniesienie przelewu o 30 cm. - 

Zostanie wykonany poza kontraktem 
(wykona go ZWIK w ramach 
remontów) 

K1 

 
Budowa podziemnego zbiornika (zbiorników) 
przed przelewem K1 w rejonie ulic: 
Obywatelska/ Dolinna/ Pienista 
 

- 

Rezygnacja z budowy zbiornik 
(zbiorników). Ze względu na rozdzie-
lenie ścieków deszczowych i sanitar-
nych poprzez budowę nowych kana-
łów, rozbudowę syfonów na kanałach 
ogólnospławnych na kanałach ogólno-
spławnych umożliwiających większy 
przepływ 
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K2 

Przebudowa istniejącego kanału ogólnospław-
nego w Al. Unii na odcinku od ul. Karolewskiej 
do ul. Konstantynowskiej i przekwalifikowanie 
na kanał deszczowy z bezpośrednim zrzutem do 
burzowca DZ-4,0×2,0 m i do kanału rzeki 
Karolewki Dz-3,60×2,43 m oraz budowa 
potrzebnych odcinków kanalizacji sanitarnej  

+  

Przebudowa istniejącego kanału ogólnospławne-
go na południe od Al. Mickiewicza na kanał 
deszczowy na kanał deszczowy wspólnie z ka-
nałem deszczowym odwadniającym tą ulice 
włączenie bezpośrednio do krytego koryta rzeki 
Karolewki 

+  

Budowa kanalizacji deszczowej dla 
odwodnienia skrzyżowania Al. Włókniarzy/ul. 
Legionów z odprowadzeniem do istniejących 
stawów w parku im J. Piłsudzkiego Realizowane 
– zmiana odbiornik na kanał w Al. Unii 

 
Zmiana odbiornika ze względu na brak 
zgody WOŚ UMŁ, na odprowadzenie wód 
opadowych do stawów 

Budowa zbiornika otwartego jako odstojnika dla 
wód deszczowych odprowadzanych z rejonu 
skrzyżowania Al. Włókniarzy/Al. Legionów 

- 
Zmiana odbiornika ze względu na brak 
zgody WOŚ UMŁ na lokalizację zbior-
ników w parku. Brak lokalizacji zamiennej 

Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego 
powyżej przelewu K2, w rejonie Al. Włókniarzy 
ul. Bandurskiego/ ul. Karolewskiej 

- 

Rezygnacja z budowy zbiornika ze 
względu na rozdzielenie ścieków 
deszczowych i sanitarnych poprzez 
budowę nowych kanałów, rozbudowę 
syfonów na kanałach ogólnospławnych 
umożliwiających większy przepływ 

B1 

Przebudowa wylotu komory przelewu 
burzowego z Ø 0,80m na 1,40 m. - 

Rezygnacja ze względu na budowę odcin-
ka kolektora IV w Al. Włókniarzy, właś-
ciwie budowę jej drugiej nitki (kanału ulgi) 

Przebudowa odcinaka kolektora IV w Al. 
Włókniarzy z Ø 1,20m na Ø 1,40 m, L= 120m +  

Budowa kanału deszczowego po północnej 
stronie Al. Włókniarzy dla bezpośredniego 
włączenia istniejącego kanału deszczowego ko 
koryta rzeki Bałutki przy ul. Wielkopolskiej 

+  

Budowa kanałów deszczowych w ul. 
Limanowskiego na odcinku od ul. Hipotecznej 
do Al. Włókniarzy z włączeniem do projek-
towanego kanału deszczowego i rzeki Bałutki. 

+  

Budowa kanału deszczowego w ul. Lutomier-
skiej na odcinku od ul. Obornickiej do 
Al. Włókniarzy 

+  

Budowa podziemnego zbiornika powyżej 
przelewu B1 w rejonie ul. Limanowskiego - 

Rezygnacja z budowy zbiornika (zbior-
ników) do 2009r. Ze względu na rozdzie-
lenie ścieków deszczowych i sanitarnych 
poprzez budowę nowych kanałów, roz-
budowę syfonów na kanałach ogólno-
spławnych umożliwiających większy 
przepływ 

  
Źródło: ŁSI, 2009 
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Na rysunku 13 przedstawiono lokalizację wszystkich przelewów burzo-

wych istniejących na sieci ogólnospławnej, występujących na kolektorach, 
kierujących zrzuty do rzek miejskich na łódzkich rzekach: Jasieni (J1-J7), Łódki 
(Ł1-Ł11- niektóre z nich zostały w ostatnich latach zlikwidowane), Bałutki (B1) 
i Karolewki (K1-K2). 

 

 

Rysunek 13.  Lokalizacja przelewów burzowych na sieci kanalizacyjnej w Łodzi 
Źródło: ZWIK Łódź. 
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10. KONCEPCJA BADAŃ - ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

10.1. Miejsce poboru próbek ścieków do analizy zawartości 
wybranych wskaźników zanieczyszczeń 

Sposób montażu sond on-line w systemach kanalizacyjnych ograniczają 
specyficzne warunki brzegowe, do których należą między innymi: rodzaj 
kanalizacji, spadek dna kanału, strumień przepływu, możliwości gromadzenia 
się osadów kanałowych, przepływ w warunkach tzw. suchej i mokrej pogody, 
możliwość i ryzyko pracy kanału pod ciśnieniem, zmienność stężenia wprowa-
dzanych zanieczyszczeń oraz dynamika ich zmian.  

W zależności od specyficznych uwarunkowań konstrukcji obiektu, w któ-
rym sondy on-line będą instalowane można umieszczać je bezpośrednio 
w kanale prowadzącym ścieki ogólnospławne lub stosować specjalne kon-
strukcje, które lokalizowane są głównie w oczyszczalniach ścieków w halach 
krat rzadkich (Häck, Lorenz, 2002, Gruber i inni, 2005). Naczelną ideą tworze-
nia takich konstrukcji jest lokalizacja sond pomiarowych poza kanałem 
dopływowym w oczyszczalni ścieków w celu ułatwienia eksploatacji zestawu 
sond pomiarowych. W tym celu jest tworzony specjalny przepływowy zbiornik 
o niewielkiej pojemności, w którym są zlokalizowane urządzenia pomiarowe. 
Ścieki ze stałym strumieniem są pompowane do zbiornika, a następnie z powro-
tem wprowadzane do systemu kanalizacyjnego. 

Sondy on-line dają możliwość automatycznego pomiaru stężenia wybra-
nych wskaźników zanieczyszczeń z określonym przez eksploatatora krokiem 
czasowym. Najczęściej jest to interwał pomiędzy 1 a 5 minutami. Sondy mają 
możliwość gromadzenia danych w trybie rzeczywistym, dając eksploatatorowi 
sieci kanalizacyjnej informacje na temat zmienności stężenia, w połączeniu 
z pomiarem przepływu, zmienności ładunków czy niekontrolowanych zrzutów 
zanieczyszczeń. Nie jest możliwe ani zebranie wystarczającej liczby danych do 
modelowania systemów kanalizacyjnych, ani skuteczne monitorowanie kanali-
zacji z wykorzystaniem metod polegających na ręcznym poborze prób i ich 
analitycznej analizie.  

Na rysunkach 14 i 15 pokazano przykłady montażu sond on-line. 
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Rysunek 14. Lokalizacja sond on-line firmy s-can umieszczonych na pływaku 
(pontonie) w burzowcu w systemie kanalizacji ogólnospławnej w Grazu  
Źródło: Gruber, 2005. 

 
 

 

Rysunek 15.  Lokalizacja sond on-line firmy S-can w przepływowym zbiorniku 
z pompowym dopływem ścieków umieszczonym w hali krat rzadkich 
w Wiedniu 
Źródło: Gruber, 2005. 

 

10.2. Kanał wlotowy do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 

W celu sprawdzenia możliwości stosowania sond on-line do oceny emisji 
ładunku zanieczyszczeń przeprowadzono badania pilotażowe w Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W kanale wlotowym został zainstalowany 
zestaw trzech sond do pomiaru stężenia azotu amonowego, zawiesin ogólnych 
oraz SAK254. Sondy były przymocowane fabrycznym zestawem montażowym 
do pionowych rur przykręconych do ściany kanału. W trakcie prowadzenia 
badań sondy były regularnie oczyszczane ze skratek pochodzących ze ścieków. 
W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że w celu ochrony sond należałoby 
wykonać osłonę wykonaną np. z blachy kwasoodpornej, której celem byłoby 
zabezpieczenie sond oraz rur montażowych przed nadmiernym zanieczyszcze-
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niem, zwłaszcza w okresie tzw. mokrej pogody. Kalibrację sond on-line przepro-
wadzano w oparciu o badania analityczne ręcznie pobieranych prób ścieków 
z określonym krokiem czasowym. 

Dwa kanały dopływowe do Grupowej Oczyszczalni Ścieków mają wymiary 
3,35 x 3,91 m każdy. Średnia wielkość dopływu ścieków w 2012 roku wynosiła 
175,7 tys. m3/d. 

 

 

Rysunek 16.  Panel do sczytywania danych na tle kanału dopływowego do 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
Źródło: fotografia własna. 

 

10.3. Przelew J-1 na kanale ogólnospławnym zlokalizowanym w ulicy 
Rogozińskiego 

W celu oceny możliwości pełnego porównania wykorzystania sond on-line 
z tradycyjnymi analitycznymi metodami oznaczania stężenia wybranych wskaź-
ników zanieczyszczeń zdecydowano się przeprowadzić badania w komorze 
przelewu burzowego J-1, zlokalizowanego u zbiegu ulicy Rogozińskiego i Alei 
Jana Pawła II. 

Stanowisko pomiarowe wyposażone jest w zestaw trzech sond pomiaro-
wych. Do pomiaru SAK245 wykorzystano sondę UVAS plus, do pomiaru azotu 
amonowego czujnik amonowy NH4D sc, natomiast do pomiaru zawiesiny 
ogólnej sondę SOLITAX. Sondy umieszczono na pływaku pokazanym na 
rysunkach 21 i 23.  
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Zainstalowano pływak konstrukcji własnej o wymiarach 50 x 140 cm. 
Pływak wykonano ze styropianu ekstrudowanego. Poszczególne warstwy 
styropianu są ze sobą sklejone klejem o właściwościach chemoodpornych 
i wodoodpornych. Pływak w całości został pokryty żywicą epoksydową. Celem 
tego działania było poprawienie właściwości wytrzymałościowych oraz opływo-
wości. Konstrukcja nośna dla sond oraz wzmocnienie pływaka zostało wykona-
ne z płyty pleksi oraz blachy obustronnie zabezpieczonej antykorozyjnie.  

Sondy pomiarowe do pomiaru stężenia zawiesiny ogólnej oraz SAK254 
przykręcono z wykorzystaniem metalowych obejm z gumową uszczelką do 
konstrukcji nośnej pontonu (rys. 18). Do konstrukcji wsporczej pontonu jest 
również przykręcony element zawiasu łączącego ponton z ramieniem mocują-
cym go w komorze przelewu burzowego. Zastosowano połączenie rozłączne. 
Sonda do pomiaru stężenia azotu amonowego, ze względu, na specyficzny 
sposób pomiaru, została zainstalowana pionowo w czołowej części pontonu 
(prawa część rysunku 23). Sondę zainstalowano z wykorzystaniem dwóch 
pierścieni wykonanych ze stali kwasoodpornej. Prostopadle do osi sondy 
wkręcono śruby mocujące sondę do obejmy, natomiast równolegle przez całą 
wysokość pontonu wkręcono śruby łączące ze sobą dwie obejmy jednocześnie, 
wzmacniając konstrukcję pływaka. 

Pływak zabezpieczono przez uderzeniami dużych ciał pływających i wle-
czonych w kanale poprzez montaż osłony z blachy dopasowanej kształtem do 
kształtu pontonu. Poszczególne płaty blach przymocowano z wykorzystaniem 
kleju oraz śrub.  

Pomiar jakości ścieków uzupełniany jest przez zestaw czterech przepływo-
mierzy. Lokalizację przepływomierzy pokazano na rysunku 17. Przepływo-
mierze będące częścią monitoringu ZWiK Łódź zainstalowane są w kanałach 
dopływowych biegnących wzdłuż ulic Rogozińskiego i Alei Włókniarzy oraz 
w burzowcu. Pomiar natężenia przepływu następuje w oparciu o krzywą spraw-
ności i wyznaczenie wysokości napełnienia w kanale. Dane są transmitowane 
w trybie rzeczywistym do ZWiK. 
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Rysunek 17.  Lokalizacja stanowiska pomiarowego oraz przepływomierzy 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Rysunek 18. Schemat montażu pływaka w komorze przelewu burzowego 
Źródło: opracowanie własne. 
 

. 
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Rysunek 19.  Przelew burzowy J-1 
widok krawędzi przelewu 
Źródło: fotografia własna. 

Rysunek 20. Widok szafki pomiarowej. 
Na pierwszym planie sampler do 
automatycznego poboru próbek 
Źródło: fotografia własna.

 

 
 

Rysunek 21.  Widok odwróconego 
pływaka z widocznymi sondami do 
pomiaru zawiesin ogólnych i SAK254 
Źródło: fotografia własna.

Rysunek 22. Panel sc1000 do obsługi 
sond on-line związanej z kalibracją, 
konserwacją, magazynowaniem danych 
Źródło: fotografia własna.
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Rysunek 23.  Widok pływaka z podczepionymi sondami on-line zainstalowanego 
w komorze przelewu stalowym ramieniem do belki pod stropem kanału 
Źródło: fotografia własna. 

 
Badania z wykorzystaniem sond on-line są uzupełniane przez badania anali-

tyczne, do których wykorzystywany jest sampler do automatycznego poboru 
prób (rysunek 20). Kosz ssawny samplera znajduje się w odległości około 5 m 
od sond pomiarowych na drugim pływaku w sąsiedniej studni rewizyjnej. Próby 
pobierane są w trakcie spływów tzw. mokrej pogody, które wywołują aktywację 
przelewu burzowego oraz okresowo w czasie trwania tzw. suchej pogody. 
Celem badań analitycznych jest porównanie wskazań sond z wartościami ozna-
czonymi analitycznie oraz sprawdzanie poprawności kalibracji urządzeń 
pomiarowych.  

Badania z wykorzystaniem sond on-line do pomiarów stężenia zanie-
czyszczeń w przelewach burzowych były prowadzone również w Danii, Niem-
czech i Austrii (Hochedlinger, 2005; Gruber, 2005; Arnbjerg-Nielsen, 2011; 
Lepot, 2013). 
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Rysunek 24. Przelew burzowy J-1 rysunek konstrukcyjny 
Źródło: archiwum ZWiK Łódź. 
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Tabela 11. Wady i zalety lokalizowania sond w świetle kanału i w konstrukcjach 
specjalnych  

 

Lokalizacja urządzeń pomiarowych (sond on-line) 

Kanał ściekowy
(ponton) 

Konstrukcja specjalna 
(zbiornik przepływowy) 

 Oznaczanie wartości stężenia bez opóźnienia, 
wysoka reprezentatywność danych 

 Oznaczenie wartości z niewielkim 
opóźnieniem, wysoka reprezentatywność 
danych 

 Brak konieczności montażu pompy ścieków, 
mniejsze zużycie energii 

 Konieczność montażu pompy tłoczącej ścieki 
do zbiornika przepływowego w sąsiedztwie 
kanału w oczyszczalni ścieków, podwyższone 
zużycie energii elektrycznej 

 Montaż sond do pontonu podwieszonego do 
stropu kanału, ryzyko uszkodzenia lub urwania 
pływaka, niekiedy trudności związane z 
montażem sond (np. montaż czujnika 
amonowego w pozycji pionowej) 

 Sondy umieszczone w zbiorniku 
przepływowym, duże bezpieczeństwo 
konstrukcji, małe prawdopodobieństwo 
uszkodzenia urządzeń, wygoda i swoboda 
montażu sond on-line 

 Montaż sond wymaga wywiercenia otworów pod 
konstrukcje wspomagające w kanale, 
uszkodzenia kanału 

 Montaż w zbiorniku przepływowym nie 
wymaga naruszania konstrukcji kanału 

 W bezpośredniej okolicy stanowiska 
pomiarowego wymagana jest budowa kontenera 
na urządzenia pomiarowe 

 Panele odczytowe urządzeń pomiarowych 
można umieścić w hali, na której 
zlokalizowano zbiornik lub w szafie 
sterowniczej 

 Wymagana jest budowa przyłącza prądu  Brak konieczności budowy przyłącza prądu, 
możliwa konieczność instalacji podlicznika 

 Wymagane jest uzyskanie zgód właścicieli na 
lokalizację kontenera na urządzenia pomiarowe 
oraz ponoszenie kosztów związanych z 
użyczeniem terenu 

 Wymagana zgoda właściciela obiektu, w 
którym będą instalowane sondy on-line 

 Sondy muszą być regularnie czyszczone (zagro-
żenie zanieczyszczenia biofilmem i makro 
i makro zanieczyszczeniami unoszonymi ze ście-
kami – włókniny, torebki foliowe, gałęzie itp.) 

 Sondy muszą być regularnie czyszczone 
(zagrożenie zanieczyszczenia biofilmem) 

 Zaleca się montaż kompresora do czyszczenia 
sond 

 Zaleca się montaż kompresora do czyszczenia 
sond 

 Wymagana jest ścisła współpraca ze służbą 
eksploatującą kanalizację w celu każdorazowego 
czyszczenia i kontroli urządzeń w kanale – 
utrudniony nadzór 

 Wymagana jest przepustka do obiektu, gdzie 
zlokalizowano sondy, w celu samodzielnego 
czyszczenia i eksploatacji sond on-line – 
ułatwiony dozór 

 W celach konserwacji i naprawy urządzeń 
pomiarowych konieczny jest demontaż pontonu 
oraz kabli i wyjęcie go z kanału 

 Ułatwiony dostęp do urządzeń pomiarowych, 
prosty demontaż sond on-line 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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11. METODYKA BADAŃ 

11.1. Zakres pojęcia monitoring on-line w aspekcie pomiarów 
jakościowych i ilościowych 

W prowadzonych badaniach do pomiaru natężenia przepływu wykorzys-
tano urządzenia pomiarowe firmy NIVUS mierzące napełnienie i prędkość 
przepływu. Zasada działania urządzenia została omówiona w rozdziale 8.2 
niniejszej pracy. W badaniach własnych do pomiaru jakości ścieków były 
wykorzystywane sondy on-line firmy Hach-Lange.  

 
Zasady pomiaru sond on-line 
 

Badania zostały wykonane na dopływie ścieków do Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Łodzi oraz w komorze przelewu burzowego J-1. W badaniach został 
wykorzystany zestaw trzech sondy pomiarowych. Do pomiaru spektralnego 
współczynnika absorpcji przy 254 nm (SAK254) wykorzystano sondę UVAS 
plus, azotu amonowego - czujnik amonowyNH4D sc, zawiesiny ogólnej - sondę 
SOLITAX. Poszczególne sondy różnią się techniką pomiaru. 

 
Sonda UVAS plus 
 

Pomiar odbywa się poprzez zmierzenie absorpcji UV o długości fali pomia-
rowej 254 nm (według Normy DIN 38402 C2) i określa wartość jako spektralny 
współczynnik absorpcji przy 254 nm (SAK254). W przypadku ścieków posiada-
jących mętność pomiar powinien być uzupełniony o pomiar substancji stałych, 
na przykład sondą SOLITAX. Sonda UVAS wykorzystuje wielostrumieniowy 
fotometr absorpcyjny z elektryczną kompensacją mętności (Badowska, Ban-
dzierz, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 25.   
Sonda UVAS plus  
Źródło: fotografia własna. 
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Czujnik amonowy NH4D sc 
 

Czujnik NH4D sc jest wyposażony w jonowo-selektywną elektrodę do 
pomiaru stężenia jonu amonowego NH+4. Interferencje temperatury i potasu są 
kompensowane poprzez zastosowanie odpowiednio wbudowanych czujników. 
Elektrody jono-selektywne zostały wyposażone w membranę, do której przyle-
gają tylko specyficzne rodzaje jonów. W efekcie na powierzchni membrany 
pojawiają się jono-specyficzne formy potencjału. W celu dokonania pomiaru 
różnicy potencjałów niezbędna jest elektroda referencyjna, na którą mierzona 
próbka nie ma wpływu. Czujnik amonowy mierzy równocześnie stężenie jonu 
amonowego i potasu, wynik natomiast podawany jest jako stężenie azotu amo-
nowego (Arnbjerg-Nielsen, 2011). Czujnik amonowy NH4D sc może pracować 
jedynie w pozycji pionowej. 

 

 

Rysunek 26.  Czujnik amonowy NH4D sc  
Źródło: fotografia własna. 
 

 
Sonda SOLITAX 

 

Pomiar polega na kombinowanym procesie absorpcji i rozproszenia pro-
mieni w podczerwieni, który to określa zmętnienie (pomiar według DIN 27027). 
Proces ten przebiega przy pomiarze światła rozproszonego bocznie przez cząstki 
wywołujące zmętnienie pod kątem 90° (Zawilski, 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 27.   
Sonda SOLITAX  
Źródło: fotografia własna. 
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Tabela 12. Tabelaryczne zestawienie techniki pomiaru sond on-line 
 

Nazwa sondy Technika pomiaru sonda Technika oznaczenia 
analitycznego 

Sonda SOLITAX 

Pomiar w oparciu o połączenie 
procesu absorpcji i rozproszenia 
promieni w podczerwieni wg 
DIN 27027 

Oznaczenie zawiesin ogólnych, 
nielotnych (mineralnych) 
i lotnych metodą wagową 
bezpośrednią i pośrednią 

Sonda UVASplus 
Pomiar absorpcji UV przy 
długości fali pomiarowej 254 
nm wg DIN 38402 C2 

Oznaczanie ChZT całkowitego 
i ChZT rozpuszczonego metodą 
dwuchromianową 

Czujnik amonowy 
NH4D sc 

Pomiar stężenia jonu 
amonowego oraz potasu 
z wykorzystaniem elektrody 
jonowo-selektywnej 

Oznaczanie azotu amonowego 
w zależności od stężenia 
metodą destylacyjną lub metodą 
bezpośredniej nessleryzacji 

Źródło: Brzezińska, Bandzierz, 2013. 
 
 

Dane surowe pochodzące z sond on-line 
 

Dane z sond on-line są zapisywane w pamięci urządzenia sterującego, do 
którego są podłączone. W prowadzonych badaniach wykorzystywano urządze-
nie firmy Hach Lange model sc1000 wyposażony w panel dotykowy. Urządze-
nie jest wyposażone w wewnętrzną pamięć, której nie można rozbudować. 
Sterownik, poza gromadzeniem danych pomiarowych, umożliwia wprowadzanie 
punktów niezbędnych do kalibracji sond, przeprowadzanie czynności związa-
nych z konserwacją sond oraz graficzne przeglądanie zgromadzonych danych w  
postaci wykresów. Panel sc1000 pozwala na podłączenie do 8 urządzeń pomia-
rowych. Zasilanie sond odbywa się poprzez sterownik sc1000. Przetwornik 
można wyposażyć w moduł GSM, który pozwala na przekazywanie danych 
w czasie rzeczywistym do operatora. Urządzenie pozwala na ustalenie kroku, 
z jakim będą zbierane dane. Jest to istotne ze względu na ograniczoną pojem-
ność pamięci urządzenia – mały krok w zbieraniu danych skutkuje szybkim 
zapełnieniem pamięci.  

Panel sc1000 zbiera również komunikaty wysyłane przez sondy pomiaro-
we. Komunikaty najczęściej dotyczą konieczności wyczyszczenia, konserwacji 
przeprowadzonej przez wyspecjalizowany serwis, a często także konieczności 
wymiany wkładu czujnika w przypadku stosowania sond z czujnikiem jonowo-
selektywnym.  

Dane z każdej sondy, poza datą i godziną oraz stężeniem, są uzupełnione 
dodatkowymi informacjami. Przykładowy wydruk surowych danych z urządze-
nia pomiarowego pokazano w tabeli 13. Pokazano w niej fragment pliku z suro-
wymi danymi pochodzącymi z czujnika amonowego NH4Dsc. Pomiar stężenia 
amoniaku jest uzupełniony pomiarami stężenia jonu potasu oraz pomiarem 
temperatury. 
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Tabela 13. Tabelaryczne zestawienie przykładowych danych z czujnika 
amonowego NH4Dsc  

 

MIEJSCE POMIAR. 1334021
NUMER SERYJNY 1334021
WERSJA OPROGR. 2.05 (0 2 5)

DATA 
 

AMONIAK NH4-N POTAS TEMP 
[mg/l NH4-N] [mg/l K+] [°C ]

2010-12-06 14:30 41.029533 55.526184 16.453205
2010-12-06 14:31 39.916584 55.315845 16.492779
2010-12-06 14:32 39.475677 55.025867 16.519451
2010-12-06 14:33 39.300495 54.888023 16.540310
2010-12-06 14:34 39.256874 54.803909 16.549679
2010-12-06 14:35 39.440624 54.919102 16.536034
2010-12-06 14:36 39.501568 55.412373 16.517151
2010-12-06 14:37 39.446125 56.645622 16.514137
2010-12-06 14:38 39.307693 58.998657 16.513050
2010-12-06 14:39 39.113094 61.934437 16.503639
2010-12-06 14:40 39.088280 65.234489 16.493343
2010-12-06 14:41 39.119289 67.870811 16.489174
2010-12-06 14:42 38.797882 68.806503 16.487343
2010-12-06 14:43 38.032478 67.410583 16.487930
2010-12-06 14:44 37.210003 64.989037 16.492287
2010-12-06 14:45 37.167027 62.746399 16.495445

Źródło: opracowanie własne. 
 
W tabeli 14 pokazano fragment pliku z przykładowymi surowymi danymi 

pochodzącymi z sondy SOLITAX. Pomiar stężenia zawiesin ogólnych jest uzu-
pełniony wartościami testowymi F1 i F2 nie mającymi wpływu na interpretację 
wyniku. 

 

Tabela 14. Tabelaryczne zestawienie przykładowych danych z sondy SOLITAX 
 

SOLITAX sc 
MIEJSCE POMIAR. 1343085
NUMER SERYJNY 1343085
WERSJA OPROGR. 2.19 (0 2 19)  

DATA METNOSC FNU SUBST.ST. mg/l F1 F2 

[FNU TRB] [mg/l TS] [ ] [ ] 
2010-08-04 14:35 371.277191 67.450378 191626.875000 
2010-08-04 14:36 394.053650 75.831192 215233.687500 
2010-08-04 14:37 406.529297 83.627937 236269.937500 
2010-08-04 14:38 406.631104 88.008987 248093.312500 
2010-08-04 14:39 408.161957 87.956955 248944.578125 
2010-08-04 14:40 411.825500 85.015404 242421.531250 
2010-08-04 14:41 409.679138 81.009895 231582.453125 
2010-08-04 14:42 401.793610 78.013260 222288.093750 
2010-08-04 14:43 397.104431 78.221390 220678.000000 
2010-08-04 14:44 397.875031 84.727798 232803.843750 
2010-08-04 14:45 426.567352 95.116806 252922.078125 
2010-08-04 14:46 475.406189 104.418259 272282.718750 

Źródło: opracowanie własne. 
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W tabeli 15 pokazano fragment pliku z surowymi danymi pochodzącymi 
z sondy UVAS. W przykładowym pliku pokazano dane po skalibrowaniu sondy 
na ChZT całkowite. W toku badań zrezygnowano jednak z takiego sposobu 
kalibracji, ze względu na błędne wskazania sondy w trakcie tzw. mokrej pogody. 
Zmienność składu ścieków mokrej pogody powodowała, że zdecydowano się na 
pomiar SAK254 jako ekwiwalentu stężenia ChZT rozpuszczonego. 

Tabela 15. Tabelaryczne zestawienie przykładowych danych z sondy UVAS  
 

UVASplus sc 
MIEJSCE POMIAR. 1234567 
NUMER SERYJNY 1149582
WERSJA OPROGR. 2.01 (0 2 0) 

DATA 
STEZENIE UVAS

[mg/l ChZTuv]
2010-08-09 20:28 270.819855 
2010-08-09 20:29 271.338318 
2010-08-09 20:30 274.448822 
2010-08-09 20:31 277.559387 
2010-08-09 20:32 278.077759 
2010-08-09 20:33 281.706696 
2010-08-09 20:34 288.446136 
2010-08-09 20:35 291.556641 
2010-08-09 20:36 292.593475 
2010-08-09 20:37 294.667175 
2010-08-09 20:38 295.704041 
2010-08-09 20:39 295.185608 
2010-08-09 20:40 294.148743 
2010-08-09 20:41 291.038239 
2010-08-09 20:42 287.927765 
2010-08-09 20:43 291.038239 
2010-08-09 20:44 294.148743 
2010-08-09 20:45 297.259277 
2010-08-09 20:46 301.406647 
2010-08-09 20:47 309.182922 
2010-08-09 20:48 313.330261 
2010-08-09 20:49 324.735474 
2010-08-09 20:50 324.217102 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

11.2. Metodyka odszumiania danych oraz sposoby określania błędów 
pomiarowych 

Dane dotyczące przepływów i wskaźników zanieczyszczeń zbierano z kro-
kiem 1-minutowym zarówno dla danych dotyczących stężenia, jak i przepły-
wów. Dobowo gromadzono po 1440 rekordów opisujących każdy wskaźnik 
zanieczyszczeń oraz przepływ w każdym z kanałów. Zsumowana ilość danych 
poddawanych analizie z każdej doby wyniosła 11520.  
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W pierwszej kolejności zgromadzone dane testowano ze względu na wystę-
powanie błędnych wartości. Jako błędne wartości podlegające odrzuceniu przy-
jęto wskazania o wartości „0” (występowały głównie w danych dotyczących 
przepływów pochodzących ze ZWiK Łódź w momentach błędnej transmisji 
danych), wartości wskaźników zanieczyszczeń o wartościach zawyżonych 
w sposób oczywisty (wartości o rząd wielkości wyższe od oczekiwanych, które 
pojawiały się w przypadkach zawieszenia się skratek na pływaku lub sondach) 
oraz dane, których wartość różni się co najmniej o 100% od wskazania 
z poprzedzającej minuty.  

Dane te następnie uśredniano w przedziałach 5-minutowych. Zauważono, 
że proces ten polepszał jakość danych. Przed przeprowadzeniem procesu 
odszumiania sprawdzano poprawność kalibracji w oparciu o wyniki pochodzące 
z badań analitycznych. Dalszym etapem prac było przeprowadzenie procesu 
odszumiania, zwanego również procesem wygładzania przebiegów.  

Do odszumiania danych wykorzystywano program komputerowy Golden 
Software Table Curve v.5.01. Program pozwala na wybór algorytmu odszumia-
nia danych. W trakcie poszukiwań metody najlepiej oddającej przebieg zmian 
testowano między innymi następujące metody:  
 filtrowanie FFT, 
 metodę Loessa, 
 metodę kawadratury Gaussa, 
 filtrowanie metodą Kaisera-Bessela, 
 metodę Savitzky’ego-Golaya, 
 metodę dekompozycji. 

Jako najskuteczniejszą metodę odszumiania uznano metodę Savitzky’ego-
Golaya. Jest to filtr wygładzający, którego działanie jest oparte na lokalnej 
regresji wielomianowej stopnia (k) na serii wartości (co najmniej k +1 punktów, 
które są traktowane jako równomiernie rozmieszczone w serii) w celu ustalenia 
wartości wygładzonej dla każdego punktu (Savitzky, Golay, 1964). Zaletą tego 
typu odszumiania jest fakt, że ma ona tendencję do zachowania funkcji rozkładu, 
jak np. dobre odwzorowanie minimów i maksimów. Metody Savitzky’ego-
Golaya użyto do odszumiania dla następujących parametrów: szerokość okna 
czasowego – 20, współczynnik potęgowy – 2.  

Na rysunku 28 pokazano przykładowy zrzut ekranu z programu Golden 
Software Table Curve v.5.01 pokazujący zmianę przebiegów natężenia 
przepływu w okresie 10 dni. Błękitnym kolorem narysowano przebiegi danych 
surowych, natomiast kolorem żółtym wykreślono przebiegi danych po wygła-
dzeniu. W podobny sposób odszumiono przebiegi stężenia. Na wykresie 2 
pokazano porównanie przebiegów w zależności od wybranej metody wygładza-
nia. Jak widać, lepsze odwzorowanie przebiegu stężenia zawiesin ogólnych 
uzyskano przy wykorzystaniu metody Savitzky’ego-Golaya niż w przypadku 
wykorzystania metody dekompozycji.  

Na wykresach 3, 4, 10, 11 pokazano przykładowe przebiegi zmian stężenia 
zanieczyszczeń dla ścieków ogólnospławnych w trakcie trwania tzw. mokrej 
pogody. 
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Wygładzone dane pozwoliły na narysowanie wykresów przedstawiających 
zmiany przebiegu ładunku zawiesin ogólnych (wykresy 5, 6, 7). Pozbawione są 
gwałtownych zmian występujących w niewielkim zakresie, które mogły być 
spowodowane niepełnym wymieszaniem ścieków w łączących się kanałach 
komory przelewu burzowego, w którym zainstalowano urządzenia pomiarowe. 

 

 

Rysunek 28.  Przykład odszumiania danych w programie komputerowym Table 
Curve 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Wykres 2. Przykładowy przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w czasie 
jednej doby - przebiegi zmiany stężenia w wykorzystaniem różnych filtrów: 
filtru Savitzky’ego i Golaya – dane odszumione - A, metody dekompozycji – 
dane odszumione – B 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 3. Przykład przebiegu zmian stężenia SAK254 dla wybranego zjawiska 
pogody mokrej 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wykres 4. Przykład przebiegu zmian stężenia azotu amonowego dla wybranego 
zjawiska pogody mokrej 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Na wykresach 3 i 4 kolorem niebieskim przedstawiono zmiany stężenia 
SAK254 i azotu amonowego w porównaniu z danymi uzyskanymi z badań anali-
tycznych. Przebiegi są ze sobą zbieżne, jednak można zauważyć, że pojedyncze 
próbki oznaczone analitycznie odbiegają znacząco od wartości wskazanej przez 
sondy. Powodem takiej sytuacji może być brak reprezentatywności niektórych 
próbek analitycznych, gdyż kosz ssawny samplera znajduje się w odległości 
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około 2 metrów od sond pomiarowych. W przypadkach dynamicznej zmiany 
składu ścieków stężenie oznaczone analitycznie może się znacząco różnić od 
wartości pochodzącej z sond. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że próby 
zbierane przez sampler proporcjonalnie do przepływu w przypadku pogody 
deszczowej pobierane są z minimalnym interwałem 5 minut, a w wielu 
przypadkach większym.  

Należy zauważyć, że próby oznaczane analitycznie mogą być niereprezen-
tatywne ze względu na wysoką dynamikę zmian składu ścieków. To powoduje, 
że próba oznaczona analitycznie może nie odpowiadać wskazaniu sondy 
w momencie rozpoczęcia poboru próby. Jako godzinę poboru próby przyjmuje 
się moment rozpoczęcia zasysania ścieków przez urządzenie. Pobór próby 
o objętości 1 litra przy długości linii ssącej L=15 m wynosi około 4 minut. 
W celu zniwelowania wpływu czasu trwania poboru próbki przez sampler dane 
pochodzące z sond pomiarowych uśredniano w przedziałach 5-minutowych. 
Innym powodem rozbieżności przebiegów może być spłaszczenie przebiegu 
zmian stężenia pomierzonego sondami w trakcie procesu wygładzania prze-
biegów. 

Stwierdzono, że do kalibracji sond on-line niezbędne są badania analityczne 
dla warunków tzw. suchej i mokrej pogody. Jednak ze względu na dużą 
dynamikę zmian składu ścieków jako referencyjne wskazania należy traktować 
dane pochodzące z sond on-line. Nie ma praktycznej możliwości zastosowania 
ani ręcznego poboru prób, ani samplera w celu skutecznego monitorowania 
składu ścieków zarówno w trakcie dynamicznych zmian i w okresie dłuższym, 
niż ten, w jakim wykorzystywane są 24 pojemniki samplera. Zastosowanie sond 
on-line pozwala na bieżąco śledzić skład ścieków suchej pogody oraz 
rejestrować nagłe zmiany spowodowane nieprzewidzianymi zrzutami ścieków 
do kanalizacji oraz opadami atmosferycznymi. 

Należy zwrócić również uwagę na trudności związane z badaniami anali-
tycznymi prób pobieranych ręczenie lub samplerem. W związku z tym, że seria 
pomiarowa może liczyć nawet 24 próby pobierane w ciągu doby wydłuża się 
czas do rozpoczęcia analiz, co powoduje, że oznaczenia są obarczone dużymi 
błędami, np. w przypadku ChZT dla próby o temperaturze 20° C po 8 godzinach 
wartość ChZT może być mniejsza o 13-40% (Masiuk, 2011). Ma to znaczenie 
głównie przy nieprawidłowym przechowywaniu próbek.  

Na wykresach pokazano przykładowe przebiegi odszumiania dla różnych 
metod: 
  Wykres 5 obrazuje przebieg odszumiania stężenia zawiesin ogólnych dla 

19.03.2012 z wykorzystaniem filtru Savizky’ego-Golaya dla parametrów 
win n 20, order 2, passes 10, oraz metodą dekompozycji dla parametru 
signal space 1. 

  Wykres 6 przedstawia przebieg odszumiania stężenia zawiesin ogólnych 
z wykorzystaniem metod i współczynników jak na wykresie 5, uzupełniony 
o odszumianie metodą filtra FFT (level 35%), aby pokazać różnice 
w przebiegach i szczegółowość algorytmów.  

  Wykres 7 przedstawia przebieg odszumiania jak na wykresie 5, wzboga-
cony przebiegiem uzyskanym po filtrze Kaisera-Bassela. 
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  Wykres 8 obrazuje przebieg odszumiania stężenia SAK254 dla 04.03.2013 
z wykorzystaniem filtru Savizky’ego-Golaya dla parametrów win n 20, 
order 2, passes 10, metodę dekompozycji dla parametru signal space 1 oraz 
metody Loessa. 

  Wykres 9 obrazuje przebieg odszumiania stężenia azotu amonowego dla 
17.03.2012 z wykorzystaniem filtru Savitzky’ego-Golaya dla parametrów 
win n 20, order 2, passes 10, oraz metody dekompozycji dla parametru 
signal space 1. 
 
 

 
 

Wykres 5. Przykładowy przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w czasie 
jednej doby - przebiegi zmiany stężenia w wykorzystaniem różnych filtrów: 
filtru Savitzky’ego-Golaya i metody dekompozycji 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 6. Przykładowy przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w czasie 
jednej doby - przebiegi zmiany stężenia w wykorzystaniem różnych filtrów: 
filtru Savitzky’ego-Golaya, metody dekompozycji i filtr FFT 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

 

Wykres 7. Przykładowy przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w czasie 
jednej doby - przebiegi zmiany stężenia w wykorzystaniem różnych filtrów: 
filtru Savitzky’ego-Golaya, metody dekompozycji i filtrowania moetodą 
Kaisera-Bassela 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 8. Przykładowy przebieg zmian stężenia SAK254 w czasie jednej doby - 
przebiegi zmiany stężenia z wykorzystaniem różnych filtrów: filtru 
Savitzky’ego-Golaya, metody dekompozycji i metodą Loessa 
Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 9. Przykładowy przebieg zmian stężenia NH4 w czasie jednej doby - 
przebiegi zmiany stężenia z wykorzystaniem różnych filtrów: filtru 
Savitzky’ego-Golaya oraz metody dekompozycji 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 10. Przykładowy przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w czasie 
mokrej pogody - przebiegi zmiany stężenia z wykorzystaniem różnych filtrów: 
filtru Savitzky’ego-Golaya oraz metody dekompozycji w porównaniu z danymi 
analitycznymi 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Wykres 11. Przykładowy przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w czasie 
mokrej pogody – przebiegi zmiany stężenia z wykorzystaniem różnych filtrów: 
filtru Savitzky’ego-Golaya, metody dekompozycji oraz metody FFT w 
porównaniu z danymi analitycznymi 
Źródło: opracowanie własne. 
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Jak widać na przedstawionych wykresach, w zależności od jakości danych 
surowych wybór metody odszumiania ma duże znaczenie. Każda z użytych 
metod może być zastosowana jeśli dane są wysokiej jakości, tzn. występuje 
niewielka zmienność między „sąsiednimi pomiarami” (np. wykres 9) oraz brak 
jest lub występują w małej ilości błędy przypadkowe. 

W przypadku gdy dane pomiarowe mają gorszą jakość, tzn. rozrzut danych 
surowych jest większy oraz jest dużo błędów przypadkowych, które należy 
usunąć, wtedy wybór metody odszumiania ma większe znaczenie (wykresy 5, 6, 
7). Jako najskuteczniejszą metodę odszumiania uznano metodę Savitzky’ego-
Golaya.  

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że: 
  Na obecnym etapie badań konieczna jest kontrola danych zbieranych z wyko-

rzystaniem sond pomiarowych w trybie on-line i porównanie ich z badaniami 
analitycznymi. 

  Konieczna jest manualna kontrola danych wejściowych w celu usunięcia 
błędnych pomiarów. 

  Metoda wygładzania Savitzky’ego-Golaya dla parametrów: szerokość okna 
czasowego – 20, współczynnik potęgowy – 2 jest skuteczną metodą odszu-
miania danych pochodzących z sond pomiarowych. 

  Prowadzone badania potwierdzają wysoką przydatność sond on-line w pro-
wadzeniu monitoringu jakościowego i ilościowego ścieków. 

  Można zauważyć ekonomiczność rozwiązania w odniesieniu do ilości groma-
dzenia danych. 

  Występuje ciągłość zbierania danych. 
  Obserwowana jest wysoka jakość pozyskiwanych danych. 

 

11.3. Kalibracja i walidacja sond on-line 

Sonda UVAS plus została skalibrowana fabrycznie dla pomiaru SAK254. 
Istnieje możliwość skalibrowania jej na inne parametry, np. OWO (ogólny 
węgiel organiczny), poprzez wprowadzenie danych w postaci matrycy, w której 
danym skrajnym wartościom SAK254 przypisuje się oznaczone wartości OWO. 
Podobne działanie można wykonać dla innych parametrów, np. rozpuszczonego 
węgla organicznego, chemicznego zapotrzebowania tlenu czy biochemicznego 
zapotrzebowania tlenu. W pierwszej fazie badań sonda UVAS plus była skali-
browana na ChZT za pomocą jednego współczynnika – jest to współczynnik 
kierunkowy prostej, będącej korelacją między wartościami mierzonymi wskazy-
wanymi przez sondę a wartościami oznaczonymi analitycznie.  

W dalszych badaniach zrezygnowano z takiego rodzaju kalibracji na rzecz 
wskazań w jednostkach SAK254. Jednostki te są bardziej uniwersalne i pozwa-
lają przeliczać je na inne jednostki przy wykorzystaniu odpowiednich zależności 
matematycznych wynikających z procesu kalibracji. 

Czujnik amonowy NH4D sc można skalibrować przy wykorzystaniu jednej 
wartości aktualnie mierzonej poprzez sondę. W tym celu należy oznaczyć azot 
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amonowy oraz potas natychmiast po pobraniu próbki i przy tym samym stężeniu 
azotu i potasu wprowadzić oznaczone wartości. Opisana wyżej metoda kalibracji 
nie dawała prawidłowych wartości azotu amonowego szczególnie w niskich 
zakresach, dlatego wykonano kalibrację sondy przy wykorzystaniu dwóch punk-
tów matrycy. Opisane badania wykonano dla dwóch skrajnych wartości azotu 
amonowego, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów. 

W przypadku pomiarów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 
kalibracja fabryczna sondy SOLITAX pozostała wystarczająca. Sonda do po-
miaru zawiesin może być skalibrowana przy wykorzystaniu współczynnika lub 
matrycy 2 do 5 punktów dla skrajnych lub skrajnych i przejściowych wartości 
zawiesin. 

Kalibracja sond powinna być okresowo sprawdzana ze względu na 
możliwość rozkalibrowania urządzenia. Stwierdzono, że najbardziej podatny na 
rozkalibrowanie jest czujnik amonowy NH4D sc ze względu na sposób pomiaru. 
Elektroda jonoselektywna ulega stopniowemu zużyciu i z czasem może docho-
dzić do zawyżania wskazań wartości NNH4. Jest to zjawisko zachodzące powoli, 
jednakże należy mieć je na uwadze podczas eksploatacji sond.  
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12. WYNIKI BADAŃ 

 

12.1. Wyniki kalibracji sond w Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej 

Po zainstalowaniu sond pozostawiono je w medium w celu wpracowania 
urządzeń. Następnie wykonano oznaczenia wszystkich badanych wartości. Na 
tej podstawie dokonano wstępnej kalibracji, po czym ponownie dokonano 
oznaczeń poszczególnych wskaźników, aby dokalibrować urządzenia. W okresie 
od czerwca do listopada 2010 roku wykonywano badania kontrolne celem 
sprawdzenia poprawności działania urządzeń. Badania analityczne prowadzono 
w terminach wymienionych w tabeli nr 16. 

 
Tabela 16. Tabelaryczne zestawienie dat badań analitycznych  

 

Lp. Data Warunki pogodowe
1. 30.05.2010 sucha pogoda
2. 02.06.2010 sucha pogoda
3. 15.06.2010 mokra pogoda
4. 18.06.2010 sucha pogoda
5. 23.06.2010 sucha pogoda
6. 30.06.2010 sucha pogoda
7. 12.07.2010 sucha pogoda
8. 30.07.2010 mokra pogoda
9. 14.09.2010 sucha pogoda

10. 30.09.2010 sucha pogoda
11. 02.10.2010 sucha pogoda
12. 09.10.2010 sucha pogoda
13. 15.11.2010 sucha pogoda
14. 23.11.2010 mokra pogoda
15. 06.12.2010 sucha pogoda
16. 09.06.2011 sucha pogoda
17. 18.07.2011 sucha pogoda

Źródło: opracowanie własne. 
 
W tabeli 17 przedstawiono przykładowe wyniki kalibracji dla poszczegól-

nych serii pomiarowych. W celu wykonania kalibracji równocześnie z pomiara-
mi wykonano szereg badań w sposób analityczny, których wyniki umożliwiły 
kalibrację opisywanych w dokumencie sond on-line.  
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Tabela 17. Przykładowe wyniki z kalibracji trzech sond - sucha pogoda 
 

Nr SAK 254
(sonda) 

ChZT rozp.
(analityka) 

ChZT całk.
(analityka)

NNH4
(sonda)

NNH4 
(analityka)

Zawiesiny 
ogólne 
(sonda) 

Zawiesiny 
Ogólne 

(analityka) 

1 189,8 170 720 49,3 49,8 294 264 

2 185,7 170 700 47,7 49,3 284 313 

3 94,0 80 340 20,1 19,0 77 88 

4 108,0 110 380 23,7 24,5 124 134 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 18. Przykładowe wyniki z kalibracji trzech sond - sucha pogoda 
 

Nr ChZTcałk.
(sonda) 

ChZTcałk.
(analityka)

NNH4 
(sonda) 

NNH4 
(analityka)

Zawiesiny 
ogólne 
(sonda) 

Zawiesiny 
Ogólne 

(analityka) 
1 287,9 300 27,3 22,40 333 154 

2 313,3 329 30,2 27,45 160 178 

3 368,3 330 32,7 30,80 171 150 

4 412,8 396 35,6 38,10 224 228 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W tabelach 17 i 18 pokazano przykładowe zestawienia danych pochodzą-

cych ze skalibrowanych sond on-line w porównaniu z badaniami analitycznymi. 
W tabeli 17 zaprezentowano dane dla sondy UVAS plus skalibrowanej dla 
ChZT rozpuszczonego jako SAK254, w tabeli 18 sonda UVAS plus jest 
skalibrowana na ChZT całkowite. W takim wariancie kalibracji uzyskano zado-
walający współczynnik korelacji jedynie dla ścieków w warunkach tzw. suchej 
pogody, dlatego w dalszym toku prac sondy były skalibrowane dla ChZT 
rozpuszczonego. Jak widać z tabeli 17 i 18 wartości pomierzone sondami pozos-
tają w dobrej zgodności z wartościami wskaźników oznaczonymi metodami 
analitycznymi. 

Na wykresach 12 i 13 pokazano korelację SAK254 z ChZT rozpuszczonym 
i ChZT całkowitym. Wykresy zostały sporządzone dla przepływu suchej pogody 
dla pojedynczej serii pomiarowej. 

 



 
70 

 

 

Wykres 12. Kalibracja w postaci zależności ChZT rozpuszczonego w funkcji 
SAK254 
Źródło: opracowanie własne. 

 

  

Wykres 13. Kalibracja w postaci zależności ChZT całkowitego w funkcji 
SAK254 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jak wynika z przedstawionych danych, występuje wyraźna korelacja po-

między wskazaniami sondy a wyznaczonymi analitycznie wartościami wskaźni-
ków ChZT. Wartość współczynnika korelacji była satysfakcjonująca. W podob-
nych badaniach przeprowadzonych przez Hacka i Lorenza w 2002 roku uzyska-
no współczynnik korelacji na poziomie 0,77 (wykres 14). Należy zauważyć jed-
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nak, że prosta wyznaczona na wykresie 12 i 13 przecina układ współrzędnych 
w punkcie 0,0. W przypadku rezygnacji z wymuszonego przecięcia prostej 
korelacyjnej z układem współrzędnych w punkcie 0,0 uzyskano dla badanych 
próbek współczynnik korelacji na poziomie 0,92 dla ChZT rozpuszczonego oraz 
0,94 dla ChZT całkowitego. 

 

 

Wykres 14. Kalibracja w postaci zależności ChZT całkowite w funkcji SAK254  
Źródło: Häck, Lorenz, 2002. 

 
Na wykresie 15 przedstawiono korelację między pomierzonymi sondą a za-

wiesinami ogólnymi oznaczonymi analitycznie. Uzyskano wysoki współczynnik 
determinacji wynoszący 0,87. Uzyskana dokładność pomiaru wynika z liniowej 
korelacji, która przechodzi przez początek układu współrzędnych.  

W dalszej części rozdziału pokazano przykładowe przebiegi pomiarów on-
line dla badanych wskaźników zanieczyszczeń. Na dane pomiarowe pochodzące 
z skalibrowanych sond nałożono krzywą odszumiającą Savitzky’ego i Golaya. 
Ma ona na celu usunięcie błędnych wskazań, które mogą pojawiać się podczas 
pomiarów. Na podstawie wykresów 16, 17, 18, 19 można określić zmienność 
stężenia opisywanych wskaźników zanieczyszczeń. Wykorzystanie sond on-line 
pozwala na precyzyjne określanie stężenia badanych wskaźników w każdym 
momencie pracy urządzenia, zarówno w warunkach tzw. suchej, jak i mokrej 
pogody. 
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Wykres 15. Kalibracja w postaci zależności zawiesin ogólnych oznaczonych 
analitycznie w funkcji zawiesin ogólnych oznaczonych sondą 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

 

Wykres 16. Przebieg zmian stężenia ChZT rozpuszczonego jako SAK254 
w funkcji czasu dla okresu 04.05.2013-10.05.2013 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 17. Przebieg zmian stężenia ChZT rozpuszczonego jak SAK254 
w funkcji czasu  
Źródło: Häck, Lorenz, 2002. 
 

Na wykresach 16 i 17 przedstawiono przebiegi SAK254 w funkcji czasu. 
Należy zauważyć, że wyniki pomiarów przeprowadzonych w Grupowej Oczysz-
czalni Ścieków korespondują z tymi wyznaczonymi przez Häcka i Lorenza 
w 2002 roku. Należy zwrócić uwagę na wysoką powtarzalność wyników, która 
świadczy o stałym składzie ścieków w badanym okresie czasu, a także na to, że 
dopiero odszumienie danych i odrzucenie wartości pomiarowych o małym 
prawdopodobieństwie wystąpienia pozwoliło na wykreślenie krzywej przebiegu 
stężenia zanieczyszczeń. Podobne korelacje występują dla azotu amonowego 
NNH4 oraz zawiesin ogólnych (wykresy 18 i 19).  

Na tym etapie analizy danych można stwierdzić, iż sondy on-line z powo-
dzeniem można wykorzystywać do monitoringu jakościowego kanalizacji 
ogólnospławnej. 

 

 

Wykres 18. Przebieg zmian stężenia N-NH4 w funkcji czasu dla okresu 
04.05.2013-12.05.2013 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 19. Przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych w funkcji czasu dla 
okresu 10.05.2013-15.05.2013 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

12.2. Wyniki kalibracji sond na kanale przy ul. Rogozińskiego 

 
Warunki tzw. suchej pogody 

 
Badania analityczne prowadzono dla próbek pobranych w terminach 

wymienionych w tabeli 19. 
 
Tabela 19. Tabelaryczne zestawienie dat serii prób pobieranych do kalibracji  
 

Lp. Data
1 14-15.03.2012
2     28.03.2012
3     13.07.2012
4 23-24.10.2012

Źródło: opracowanie własne. 
 
Usytuowanie sond w komorze przelewu burzowego kanalizacji ogólno-

spławnej pozwala na monitorowanie zarówno składu ścieków pogody suchej, 
jak i jego zmian zachodzących w trakcie dopływu ścieków opadowych. Ze 
względu na znaczne i gwałtowne zmiany składu ścieków podczas opadów 
podjęto próby kalibracji sond dla pogody suchej oraz osobno dla pogody mokrej. 
Celem tego działania było wykazanie, czy taka kalibracja jest konieczna i jakie 
różnice można otrzymać jeśli chodzi o poprawność wyników.  

Wykresy 20 i 23 przedstawiają przykładowe korelacje zawiesin ogólnych 
oraz ChZT oznaczonych analitycznie oraz zawiesin i SAK254 pomierzonych 
sondą dla ścieków suchej pogody w przypadku pojedynczej serii pomiarowej. 
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Wykres 21 i 22 pokazuje relację dla sumarycznego zbioru serii pomiarowych. 
W taki sam sposób postępowano dla pozostałych badanych wskaźników. 

 

 

Wykres 20. Zależność zawiesin ogólnych pomierzonych sondą on-line od 
oznaczonych analitycznie dla pojedynczego zjawiska z dnia 23.10.2012 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 21. Zależność zawiesin ogólnych pomierzonych sondą on-line od 
oznaczonych analitycznie dla sumy zjawisk z roku 2012 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 22. Zależność ChZT rozpuszczonego pomierzonego sondą on-line od 
oznaczonego analitycznie dla pojedynczego zjawiska z dnia 13.07.2012 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Wykres 23. Zależność ChZT rozpuszczonego pomierzonego sondą on-line od 
oznaczonego analitycznie dla sumy zjawisk z roku 2012 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wykresy pokazują, że współczynnik determinacji dla przykładowego 

zjawiska (wykres 20) jest na poziomie 0.78, a dla całego zbioru danych osiąga 
wartość 0,76, co wskazuje na dość dobre dopasowanie wyników dla obu metod 
pomiarowych. 

W tabeli 20 pokazano wartości współczynnika determinacji w przypadku 
kalibracji badanych wskaźników zanieczyszczeń dla poszczególnych dni oraz 
sumarycznego zbioru danych dla pogody suchej. 
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Tabela 20 Wartości współczynnika determinacji dla poszczególnych serii badań 
oraz zbioru zsumowanych serii pomiarowych dla pogody suchej w roku 2012 
 

Nr Charakter 
zjawiska Data 

R2

Zależność 
ChZT 

rozp. od 
SAK254 

Zależność zawiesin 
ogólnych pomie-
rzonych przez 

sondę od wartości 
oznaczonych 
analitycznie 

Zależność NH4 
pomierzonego 
przez sondę od 

wartości oznaczo-
nej analitycznie 

Korelacja wykonywana w oparciu o pojedynczą serię pomiarową 

1 sucha pogoda 15.03.2012 0,60 0,75   0,34* 

2 sucha pogoda 28.03.2012 0,86 0,75 0,54 

3 sucha pogoda 13.07.2012 0,80 0,84 0,40 

4 sucha pogoda 23.10.2012 0,80 0,78 0,61 

5 zbiór danych dla 
sumarycznej serii 0,69 0,76 0,55 

*   sonda amonowa w trakcie wpracowania (seria pomiarowa nie uwzględniana dla korelacji 
zbiorczej) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Jak widać z powyższej tabeli, współczynniki determinacji różnią się nie 

tylko dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń, ale również w zależności 
od badanego dnia. W przypadku wskaźnika ChZT rozpuszczonego zakres zmian 
R2 wynosił od 0,6 do 0,86. Natomiast w przypadku zawiesin ogólnych wahał się 
w zakresie 0,75-0,84. Najgorsze wyniki uzyskano dla azotu amonowego, gdzie 
współczynnik determinacji zmieniał się od 0,34 do 0,61. W przypadku wyników 
kalibracji dla tego wskaźnika najprawdopodobniej wpływ miała sama metoda 
pomiaru stosowana przez sondę oraz jej bardzo duża czułość na wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenie membrany. Ta sonda wymaga szczególnej uwagi jeśli 
chodzi o uzyskanie wiarygodnych wyników.  

Również żywotność wkładu ma znaczenie dla wartości pomierzonych. 
Z uzyskanych doświadczeń wynika, że poprawna praca tej sondy przy odpo-
wiednim nadzorze i kontroli trwa do około 3 miesięcy. Po upływie tego czasu 
wkład powinien być wymieniony na nowy, a sonda wymaga od 1 do 2 dni wpra-
cowania w badanym medium oraz przeprowadzenia nowej kalibracji. 

Rozbieżności w wartościach współczynnika R2 uzyskane w poszczególnych 
seriach pomiarowych dla pogody suchej mogą wynikać także ze zmieniającego 
się składu ścieków w zależności od dnia tygodnia i pory roku. Współczynnik R2 
dla zsumowanych serii i badanych wskaźników zawierał się w przedziale war-
tości uzyskiwanych w poszczególnych seriach pomiarowych. Zaleca się jednak 
kalibrację sond co najmniej raz w miesiącu (przede wszystkim w przypadku 
sondy amonowej) i osobną interpretację danych w tych cyklach, co pozwala na 
uzyskanie większej dokładności wyników. 
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Warunki tzw. mokrej pogody 
 
Badania analityczne prowadzono dla próbek pobranych w terminach 

podanych w tabeli 21. 
 

Tabela 21. Tabelaryczne zestawienie dat serii prób pobieranych do kalibracji 
 

Lp. Data 
Opad qmax 
[dm3/s·ha] 

Deszczomierz PŁ 

Przelew QPB
[m3] 

Przepływomierz ZWiK 
1 31.03.2012 24,70 73
2 21.04.2012 17,78 663
3 07.05.2012 10,28 487
4 14.06.2012 163,35 20176
5 14.07.2013 40,81 122
6 26.07.2012 28,25 277
7 07.08.2012 36,97 1116
8 09.08.2012 40,14 750
9 20.08.2012 48,92 534
10 12.09.2012 41,20 3094
11 05.11.2012 brak danych brak danych
12 30.01.2013 roztopy 42
13 27.04.2013 32,59 2598
14 07.05.2013 80,70 301
15 11.05.2013 45,34 536
16 20.05.2013 66,95 484
17 08.08.2013 60,00 1220
18 29.08.2013 brak danych na krawędzi przelewu 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Linie trendu oraz współczynniki determinacji dla kalibracji wyznaczono 

również dla przepływów ścieków mokrej pogody. Analizą objęto 18 zjawisk 
opadowych pochodzących z lat 2012 i 2013, w większości których nastąpiła 
aktywacja przelewu burzowego. Dane pomiarowe poddano obróbce polegającej 
na usunięciu błędów przypadkowych i wygładzeniu przebiegów, podobnie jak 
w przypadku wyników dotyczących ścieków suchej pogody.  

Wykresy 24-27 obrazują przebieg linii trendu i współczynnika R2 dla 
zawiesin ogólnych i SAK254 (tak jak w przypadku pogody suchej) dla wybra-
nych dwóch zjawisk opadowych różniących się charakterem (z dni 31.03.2012 
oraz 26.07.2012). 
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Wykres 24. Zależność zawiesin ogólnych pomierzonych sondą on-line od 
oznaczonych analitycznie dla pojedynczego zjawiska z dnia 26.07.2012 
Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 25. Zależność zawiesin ogólnych pomierzonych sondą on-line od 
oznaczonych analitycznie dla pojedynczego zjawiska z dnia 23.10.2012 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 26. Zależność zawiesin ogólnych pomierzonych sondą on-line od 
oznaczonych analitycznie dla sumy zjawisk pogody mokrej i suchej 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 27. Zależność ChZT rozp. pomierzonych sondą on-line od oznaczonych 
analitycznie dla sumy zjawisk pogody mokrej i suchej 
Źródło: opracowanie własne. 
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W taki sam sposób postępowano dla pozostałych dwóch badanych wskaź-
ników. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 22, gdzie zebrano współczynniki 
determinacji dla wybranych zjawisk opadowych o różnym charakterze oraz dla 
sumarycznego zbioru serii pomiarowych pogody mokrej, podobnie jak uczy-
niono to w przypadku pogody suchej. 

 
Tabela 22. Wartości współczynnika determinacji dla wybranych serii badań dla 
pogody mokrej w roku 2012 
 

Nr 
Charakter
zjawiska 

Data 

Średnie 
natężenie w 
okresie 15 

minut 
szczytowego 

opadu 
[dm3/s·ha] 

R2 

Zależność 
ChZT 

rozp. od 
SAK254 

Zależność zawiesin 
ogólnych pomie-

rzonych przez 
sondę od wartości 

oznaczonych 
analitycznie 

Zależność NH4 
pomierzonego 
przez sondę od 

wartości 
oznaczonej 
analitycznie 

Korelacja wykonywana w oparciu o pojedynczą serię pomiarową 

1 deszcz 31.03.2012 6,7 0,81 0,91 0,84 
2 deszcz 14.07.2012 30,3 0,87 0,66 0,73 
3 burza 26.07.2012 26,6 0,87 0,83 0,67 
4 burza 12.09.2012 35,3 0,62 0,65 0,80 

5 
zbiór danych dla 
sumarycznej serii 

0,68 0,62 - 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Analizując współczynniki determinacji pochodzące ze zjawisk opadowych 

pogody mokrej dla badanych stężeń zanieczyszczeń zauważono znaczne różnice 
w jego wartościach. W przypadku tabeli 22 wartości te mieściły się w przedzia-
łach odpowiednio dla SAK254 od 0,62 do 0,87, dla azotu amonowego od 0,67 
do 0,84 oraz zawiesin ogólnych od 0,65 do 0,91.  

Analiza korelacji dla wszystkich 18 zjawisk wykazała zdecydowanie więk-
sze różnice w wartościach R2. Wyniosły one odpowiednio dla SAK 254 od 0,43 
do 0,87, dla zawiesin ogólnych od 0,56 do 0,91. Dla azotu amonowego wartość 
współczynnika dla poszczególnych zjawisk zawierała się w przedziale od 0,43 
do 0,95. Jednak dla zsumowanych wszystkich serii pomiarowych w przypadku 
tego wskaźnika dla pogody mokrej nie uzyskano zadowalającego wyniku 
(wartość bliska 0). Najprawdopodobniej przyczyną było zużywanie się czujnika, 
co skutkowało okresowym wzrostem wskazań sondy w stosunku do wartości 
analitycznych. Natomiast dla wskaźnika ChZT rozpuszczonego otrzymano 
wartość równą 0,68, a dla zawiesin ogólnych 0,62. Wpływ na takie różnice może 
mieć przede wszystkim indywidualność zjawiska opadowego, stan czystości 
kanałów oraz zmiany nie tylko samego składu ścieków ogólnospławnych, ale 
także zmiany we frakcjach poszczególnych badanych wskaźników. 

Ze względu na różny charakter zjawisk opadowych powodujących aktywa-
cję przelewu burzowego J-1 całkowity zbiór danych dla pogody mokrej podzie-
lono (uwzględniając właśnie rodzaj opadu) na dane pochodzące z burz oraz dane 
z pozostałych zjawisk.  
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Tabela 23. Wartości współczynnika determinacji dla zbioru zsumowanych serii 
pomiarowych pogody mokrej oraz w podziale na rodzaj zjawiska opadowego 
w roku 2012 
 

Nazwa
pogody/zjawisk 

Ilość punktów 
pomiarowych - n 

Współ-
czynniki 

SAK 
254 

Zawiesiny 
ogólne 

mokra sumowane serie 
pomiarowe 113 

R2 0,50 0,62 
a 1,17 0,52 

mokra 
burze 30 

R2 0,59 0,68 
a 1,11 0,56 

deszcze 82 
R2 0,43 0,55 
a 1,12 0,46 

suma – mokra + sucha 171 
R2 0,72 0,64 
a 1,64 0,55 

a – współczynnik kierunkowy regresji liniowej 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Wyniki przedstawione w tabeli 23 potwierdzają, że charakter opadu ma 

wpływ na wielkość współczynnika determinacji oraz współczynnik kierunkowy 
linii trendu. Burze charakteryzują się wyższą wartością R2 dla badanych wskaź-
ników w stosunku do pozostałych zjawisk opadowych. Najprawdopodobniej wy-
nika to z podobieństw jeśli chodzi o charakter ich przebiegu, czyli stosunkowo 
krótki czas trwania oraz znaczną intensywność opadu. Dane pochodzące z po-
zostałych deszczy zebrane w jeden zbiór pozwoliły na uzyskanie R2 jedynie 
o wielkości 0,45 dla ChZT rozpuszczonego oraz 0,55 dla zawiesin ogólnych. 
Zauważono natomiast niewielkie różnice w wartości tego współczynnika 
pomiędzy zbiorem samej pogody mokrej a zbiorem pogody mokrej i suchej 
łącznie. 
 
Dyskusja wyników 

 
Uzyskane współczynniki determinacji dla poszczególnych serii pomiaro-

wych są zbliżone do podawanych w literaturze (Hochedlinger, 2006; Hoppe, 
2008) i niejednokrotnie wyższe od uzyskanych w trakcie badań prowadzonych 
w Niemczech (Lorenz, Häck, 2002). Wyniki kalibracji dla trzech badanych 
podstawowych wskaźników zanieczyszczeń pozwoliły na stwierdzenie, że war-
tości współczynnika R2 wyznaczonego dla danych pochodzących ze zbioru 
zsumowanych serii pomiarowych są z reguły niższe od współczynników wyzna-
czonych w badaniach krótkoterminowych. Nie zauważono natomiast znacznych 
rozbieżności pomiędzy wynikami kalibracji dotyczącymi tylko pogody mokrej 
oraz pogody mokrej i suchej łącznie. Zatem można wnioskować, że jeśli nie jest 
konieczne bardzo dokładne określanie np. ładunków zanieczyszczeń lub ich 
stężenia, można oprzeć się na kalibracji łącznej dla obu rodzajów pogody (tym 
bardziej, że korelacja ta jest nieznacznie lepsza).  

Jeśli jednak dane pozyskiwane z pracy sond powinny być bardzo dokładne, 
zalecane jest zastosowanie kalibracji krótkoterminowych, obarczonych naj-
mniejszym błędem wynikającym przede wszystkim ze zmian zachodzących 
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w składzie i strukturze płynących ścieków – zależnych często od rodzaju 
pogody, intensywności zjawisk opadowych, dnia badań w danym tygodniu oraz 
pory roku.  

Najlepsze wyniki kalibracji odnośnie zbioru całkowitego uzyskano dla 
pogody suchej i związane jest to najprawdopodobniej z najmniejszymi wahania-
mi zmiany składu ścieków. Różnice w wartościach poszczególnych serii pomia-
rowych dla tej pogody tłumaczyć można nie tyle sezonowością pór roku, co 
raczej przypadkowością dni objętych badaniami w ciągu tygodnia, a w związku 
z tymi różnicami w składzie frakcyjnym ścieków w poszczególnych dniach 
badań. Zauważono różnice między wartością współczynnika R2 dla burz i pozos-
tałych opadów – co sugeruje, że charakter zjawiska opadowego również wpływa 
na wynik korelacji.  

Próby korelacji sond on-line w ściekach ogólnospławnych obejmowały 
okres dwóch lat. Konieczne zatem jest prowadzenie dalszych badań w tym 
kierunku w celu potwierdzenia lub eliminacji nasuwających się wyżej opisanych 
wniosków i spostrzeżeń. Dużą rolę odgrywa w tym przypadku ilość serii pomia-
rowych, która w wypadku pogody mokrej uzależniona jest od częstotliwości 
występowania i długości trwania zjawisk opadowych. 

Na tym etapie analizy danych można stwierdzić, iż sondy on-line pozwalają 
na wiarygodną ocenę zmiany stężenia mierzonych wskaźników zanieczyszczeń, 
a w dalszej kolejności mogą być wykorzystywane do obliczania ładunków 
zanieczyszczeń oraz monitoringu jakościowego ścieków. 
 

12.3. Wyznaczenie tła suchej pogody dla wybranych wskaźników 
zanieczyszczeń 

W celu wyznaczenia zmienności jakości ścieków w warunkach tzw. mokrej 
pogody należy określić tło pogody suchej.  

W pierwszej kolejności dokonano analizy natężenia przepływu oraz stężeń 
i ładunków dla okresów pogody suchej. Dla przelewu J-1 dni te podzielono na 
robocze i świąteczne. Jako dni świąteczne traktowano soboty, niedziele i dni 
wolne od pracy. Dodatkowo podzielono okres zbieranych danych na okres wa-
kacji (lipiec i sierpień) oraz okres roku szkolnego (od września do końca 
czerwca). Celem tego działania było sprawdzenie sezonowej zmienności natę-
żenia dopływu oraz stężenia wskaźników zanieczyszczeń. Podziału dokonano po 
analizie pełnego roku badań na przelewie J-1. Widoczną różnicę w zmianie 
dynamiki natężenia przepływu i wskaźników zanieczyszczeń zaobserwowano 
jedynie dla letnich miesięcy lipca i sierpnia. 

W przypadku oczyszczalni ścieków dla obliczenia średniego stężenia 
wybranych wskaźników zanieczyszczeń na dopływie nie dokonywano podziału 
na dni świąteczne i powszednie ze względu na nakładające się fale dopływów 
z poszczególnych zlewni oraz opóźnienie związane z dopływem ścieków do 
oczyszczalni. 

Celem analizy ścieków suchej pogody w przypadku oczyszczalni ścieków 
jest potwierdzenie możliwości wykorzystania sond on-line do monitoringu kana-
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lizacji ogólnospławnej. Sondy on-line w badanej konfiguracji nie były do tej 
pory stosowane do badania ścieków surowych ani w oczyszczalni ścieków, ani 
w komorze przelewu burzowego. 

Identyfikacja dni pogody suchej następowała dzięki analizie zapisów 
pluwiometrycznych na terenie miasta. Jako dni pogody suchej zostały zakwalifi-
kowane te, w których nie występowały żadne opady, zaś odstęp czasu od ostat-
niego opadu wynosił co najmniej 8 godzin. Dodatkowo dane te zweryfikowano 
poprzez sprawdzenie natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni. 

 

12.4. Średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków suchej 
pogody dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 

Na wykresach 28-31 pokazano zmianę ładunku poszczególnych badanych 
wskaźników zanieczyszczeń w czasie w porównaniu z przepływem. Można 
zauważyć, że przebiegi posiadają podobny kształt oraz że minimum przepływu 
wyprzedza minimum ładunku zanieczyszczeń dla każdego badanego wskaźnika 
zanieczyszczeń, natomiast maksimum przepływu występuje z niewielkim opóź-
nieniem z stosunku do maksimum zawiesin ogólnych oraz azotu amonowego. 
W przypadku SAK254 maksima występują w tym samym momencie.  

Największą dynamiką zmian charakteryzują się ładunki zawiesin ogólnych, 
które zmieniają się w zakresie od 94,6 g/s do 669 g/s. Oznacza to, że między 
minimalnym a maksymalnym ładunkiem zawiesin ogólnych jest siedmiokrotna 
różnica wielkości. Efekt ten jest związany z dużą nierównomiernością dobową 
zanieczyszczeń w postaci zawiesin ogólnych wprowadzanych do systemu kana-
lizacyjnego. Największe wahania współczynnika nierównomierności godzino-
wej również stwierdzono dla zawiesin ogólnych i wynosi on od 0,50 do 1,47 dla 
dni powszednich oraz od 0,44 do 1,60 dla dni świątecznych. 

Mniejszą dynamiką zmian charakteryzują się kolejno SAK254 oraz azot 
amonowy. Zakres zmienności dla SAK254 wynosi od 94,5 g/s do 377,6 g/s, 
natomiast dla azotu amonowego od 29,5 g/s do 95,7 g/s W tabeli 24 przedsta-
wiono zestawienie ładunków i średnie stężenia ważone przepływem dla analizo-
wanych wskaźników zanieczyszczeń.  
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Wykres 28. Zamiana ładunku ChZT rozpuszczonego, jako ekwiwalentu 
SAK254 oraz przepływu dla dni suchej pogody w GOŚ 

Źródło: opracowanie własne. 
 

  

Wykres 29. Zamiana ładunku zawiesin ogólnych oraz przepływu dla dni suchej 
pogody w GOŚ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 30. Zamiana ładunku azotu amonowego oraz przepływu dla dni suchej 
pogody w GOŚ 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wykres 31. Porównanie zmienności ładunków analizowanych zanieczyszczeń 
oraz przepływu dla dni suchej pogody w GOŚ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 24. Ładunki i średnie stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń 
na dopływie do Grupowej Oczyszczani Ścieków 

 
W tabeli 25 pokazano zakres zmienności współczynników nierównomier-

ności godzinowej dla analizowanych wskaźników zanieczyszczeń.  
 

Tabela 25. Współczynniki nierównomierności dobowej dla analizowanych 
wskaźników zanieczyszczeń i dla przepływu 
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0:00 0,97 1,01 0,86 0,87 0,91 0,93 1,15 1,13 
1:00 0,92 0,98 0,72 0,80 0,92 0,95 1,07 1,08 
2:00 0,85 0,93 0,60 0,66 0,93 0,98 0,93 0,97 
3:00 0,78 0,87 0,51 0,57 0,94 1,00 0,78 0,83 
4:00 0,71 0,79 0,51 0,53 0,94 0,99 0,65 0,70 
5:00 0,65 0,73 0,51 0,44 0,92 0,96 0,56 0,60 
6:00 0,62 0,68 0,50 0,44 0,91 0,91 0,53 0,55 
7:00 0,63 0,62 0,57 0,52 0,93 0,89 0,56 0,52 
8:00 0,71 0,58 0,82 0,65 1,03 0,93 0,69 0,54 
9:00 0,91 0,65 1,10 0,88 1,17 1,05 0,90 0,64 

10:00 1,16 0,89 1,25 1,16 1,28 1,20 1,09 0,83 
11:00 1,31 1,20 1,36 1,45 1,33 1,29 1,20 1,06 
12:00 1,35 1,39 1,44 1,56 1,30 1,30 1,25 1,25 
13:00 1,33 1,41 1,44 1,60 1,23 1,23 1,24 1,34 
14:00 1,27 1,36 1,41 1,54 1,13 1,13 1,20 1,35 
15:00 1,19 1,28 1,47 1,44 1,04 1,04 1,16 1,31 
16:00 1,14 1,19 1,43 1,33 0,95 0,97 1,14 1,27 
17:00 1,11 1,12 1,29 1,23 0,89 0,92 1,12 1,22 
18:00 1,09 1,08 1,25 1,19 0,85 0,89 1,10 1,17 
19:00 1,07 1,07 1,15 1,14 0,85 0,87 1,10 1,13 
20:00 1,06 1,06 1,10 1,09 0,88 0,87 1,11 1,11 
21:00 1,06 1,05 1,13 1,05 0,90 0,88 1,14 1,12 
22:00 1,04 1,04 1,08 1,00 0,91 0,90 1,17 1,14 
23:00 1,01 1,02 1,03 0,90 0,91 0,92 1,18 1,15 

Źródło: opracowanie własne. 

Lp. Wskaźnik 

Średnie stężenie 
ważone 

przepływem 

Średni 
ładunek

Ładunek 
dobowy 

Ładunek 
chwilowy 

min max 
[g/m3] [g/s] [kg] [g/s] [g/s] 

1 SAK254 161 245 21162 94,5 377,6 

2 Zawiesiny ogólne 256 339 33582 94,6 669 

3 Azot amonowy 44 67 5777 29,5 95,7 
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Dane niezbędne do wyznaczenia wskaźników zanieczyszczeń pochodziły 
z sond on-line. Wykorzystano dane z całego okresu eksploatacji sond w Grupo-
wej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Współczynnik podano osobno dla dni 
świątecznych i osobno dla dni powszednich. W celu lepszego zobrazowania 
wartości maksymalnych i minimalnych oraz różnic w przebiegach wskaźników 
pokazano również przebiegi zmian współczynników nierównomierności dobo-
wej na wykresach 32-35. 

Wykres 32. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
zawiesin ogólnych, porównanie dla dni świątecznych i powszednich 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 33. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
przepływu, porównanie dla dni świątecznych i powszednich 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 34. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254, porównanie dla dni świątecznych i powszednich 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Wykres 35. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla azotu 
amonowego, porównanie dla dni świątecznych i powszednich. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Zauważono niewielkie różnice w przebiegu współczynników nierówno-

mierności godzinowej dla badanych wskaźników zanieczyszczeń i przepływu. 
Zwrócono uwagę, iż dla dni letnich wystąpiło przesunięcie w fazie krzywej dla 
przepływu i SAK254 o około godzinę, natomiast dla przebiegu azotu amono-
wego przesunięcia nie stwierdzono.  

W przypadku zawiesin ogólnych okres maksymalnych wartości współ-
czynnika Nh dla dni suchej pogody dni powszednich utrzymują się przez około 
5 godzin na podobnym poziomie, natomiast w przebiegu dla dni świątecznych 
maksimum jest dobrze widoczne o godzinie 13.00. Przesunięcia są spowodo-
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wane różnym sposobem funkcjonowania społeczeństwa w dniach powszednich 
i w trakcie weekendów, np. późniejszym wstawaniem, późniejszym gotowaniem 
posiłków itp. w dniach wolnych od pracy. 

 

12.5. Przelew burzowy J-1 przy ul. Rogozińskiego w Łodzi – 
zmienność ładunków 

Na poniższych wykresach pokazano zmianę przepływu oraz ładunków dla 
poszczególnych dni suchej pogody z podziałem na dni powszednie i świąteczne 
oraz rok szkolny i lato. 
 

Wykres 36. Zmienność natężenia przepływu w funkcji czasu dla przelewu J-1 
w warunkach suchej pogody z podziałem na dni powszednie i świąteczne oraz 
lato i rok szkolny 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 37. Zmienność ładunku zawiesin ogólnych w funkcji czasu dla przelewu 
J-1 w warunkach suchej pogody z podziałem na dni powszednie i świąteczne 
oraz lato i rok szkolny 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Jak widać na wykresach 36 i 37 ścieki powstające w okresie od września do 
czerwca charakteryzują się większymi ładunkami chwilowymi od ścieków pow-
stających w okresie lipca i sierpnia dla wszystkich badanych wskaźników. 
Podobnie jest w przypadku przepływu – w okresie roku szkolnego przepływ jest 
większy niż w przypadku wakacji.  

Minimalny przepływ odnotowano dla dni powszednich latem i wynosi on 
45 dm3/s o godzinie 3:25. Wartości minimalnego przepływu dla dni świątecz-
nych latem oraz dni powszednich i świątecznych w roku szkolnym są zbliżone 
do siebie i również wynoszą około 45 dm3/s. Wartość maksymalna przepływu 
jest osiągana dla dni świątecznych w roku szkolnym i wynosi ona około 
121 dm3/s o godzinie 9:25. Maksymalna wartość przepływu dla dni powszednich 
roku szkolnego wynosi 114 dm3/s o godzinie 7:45. Pomiędzy maksymalnym 
przepływem dni świątecznych i dni powszednich w roku szkolnym występuje 
przesunięcie o 1 godzinę i 40 minut. Maksymalna wartość przepływu dla dni 
świątecznych latem wynosi 101 dm3/s o godzinie 9:40, natomiast dla dni pow-
szednich 94 dm3/s o godzinie 8:45. Pomiędzy maksymalnym przepływem dla 
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dni świątecznych i dni powszednich latem występuje przesunięcie o 55 minut 
i jest ono mniejsze o 55 minut w porównaniu z miesiącami roku szkolnego.   

Zauważono, że wartości minimalnego przepływu są do siebie zbliżone. 
Stwierdzono, że minimalny przepływ niezależnie od pory roku przyjmuje war-
tość około 45 dm3/s i ma na niego wpływ przede wszystkim obecność wód przy-
padkowych oraz ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych, szpitali 
oraz częściowo z budownictwa mieszkaniowego. Wartość minimalnego przepły-
wu jest niezależna od wartości maksymalnej przepływu i nie mają na nią wpły-
wu np. wyjazdy wakacyjne mieszkańców czy zmiana godzin związana z czyn-
nościami bytowymi mieszkańców w odniesieniu do dni weekendu i dni 
powszednich.  

W tabeli 28 podano wartości przepływu całkowitego, jednostkowego oraz 
średniego z podziałem na okres lata i roku szkolnego oraz dni powszednich 
i świątecznych. Minimalny całkowity przepływ dla analizowanej zlewni zaob-
serwowano dla dni powszednich latem i wynosi ono 6368 m3/d, maksymalny 
przepływ określono dla dni powszednich roku szkolnego i wynosi on 7920 m3/d. 
Przepływ jednostkowy wynosi odpowiednio minimalny 30,20 m3/ha·d i maksy-
malny 37,60 m3/ha·d. Całkowity przepływ dla dni powszednich roku szkolnego 
jest o 24,4% większy od całkowitego przepływu dla dni powszednich latem.  

W przypadku zawiesin ogólnych minimalną wartość ładunku chwilowego 
odnotowano dla ścieków dni powszednich roku szkolnego. Wartość ta wynosi 
5,30 g/s o godzinie 3:00. Dla ścieków dni świątecznych roku szkolnego wartość 
ta jest nieznacznie wyższa i wynosi 6,10 g/s o godzinie 2:15. Wartości mak-
symalne wynoszą analogicznie dla dni powszednich 45,20 g/s o godzinie 9:10, 
dla dni świątecznych 38,30 o godzinie 7:50. Przesunięcie w fazie maksymalnych 
wartości ładunku wynosi 1 godzinę 20 minut, dla wartości minimalnych 
45 minut. 

Dla okresu lata minimalna wartość ładunku dla dni powszednich wynosi 
6,10 g/s o godzinie 0:00, dla dni świątecznych wynosi 9,30 g/s o godzinie 4:25. 
Wartości maksymalne ładunków zawiesin wynoszą 31,70 g/s o godzinie 8:25 dla 
dni powszednich oraz 31 g/s o godzinie 8:50 dla dni świątecznych. Przesunięcie 
momentu występowania maksymalnych wartości wynosi 25 minut. 

Dla dni w okresie roku szkolnego zaobserwowano wyższe ładunki chwilo-
we zawiesin ogólnych niż dla okresu lata. Największy całkowity ładunek 
zawiesin ogólnych występuje dla dni powszednich roku szkolnego i wynosi 
1918 kg/d, najmniejszy całkowity ładunek wynosi 1577,5 kg/d dla dni świą-
tecznych latem. Ładunki jednostkowe wynoszą odpowiednio 9,10 kg/ha·d dla 
dni powszednich roku szkolnego oraz 7,50 kg/ha·d dla dni świątecznych latem. 
Największa wartość ładunku całkowitego jest większa od najmniejszego 
o 21,6%.  

Na wykresach 38 i 39 pokazano zmiany ładunku azotu amonowego oraz 
SAK254 w funkcji czasu. Na wykresie 38 pokazano zmianę ładunków chwilo-
wych azotu amonowego. Wartości minimalne ładunków chwilowych azotu 
amonowego dla okresu letniego wynoszą 1,93 g/s o godzinie 1:50 dla dni 
powszednich oraz 2,20 g/s o godzinie 1:30 dla dni świątecznych. Wartości 
maksymalne ładunków wynoszą 5,54 g/s o godzinie 7:25 dla dni powszednich 
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oraz 5,55 g/s o godzinie 8:25 dla dni świątecznych. Wartości chwilowych 
ładunków dla dni powszednich i świątecznych są niemalże takie same, maksy-
malna wartość ładunku azotu amonowego dla dni świątecznych jest osiągana 
1 godzinę później niż dla dni powszednich. W roku szkolnym minimalna 
wartość azotu amonowego wynosi 2,48 g/s o godzinie 3:20 dla dni powszednich 
oraz 2,36 g/s o godzinie 2:50 dla dni świątecznych. Wartości maksymalne 
chwilowego ładunku azotu amonowego wynoszą 7,76 g/s o godzinie 8:00 dla 
dni powszednich oraz 7,08 g/s o godzinie 8:45 dla dni świątecznych. Przesu-
nięcie momentu występowania maksymalnych wartości wynosi 45 minut, 
natomiast wartości minimalnych 30 minut.  
 

Wykres 38. Zmienność ładunku azotu amonowego w funkcji czasu dla przelewu 
J-1 w warunkach suchej pogody z podziałem na dni powszednie i świąteczne 
oraz lato i rok szkolny 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 39. Zmienność ładunku SAK254 w funkcji czasu dla przelewu J-1 
w warunkach suchej pogody z podziałem na dni powszednie i świąteczne oraz 
lato i rok szkolny 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Obliczono ładunek całkowity dla azotu amonowego. Największa wartość 
całkowitego ładunku zanieczyszczeń wynosi 375,9 kg/d dla dni świątecznych 
roku szkolnego, natomiast najmniejsza wartość całkowitego ładunku azotu 
amonowego wynosi 257,8 kg/d dla dni powszednich latem. Wartości jednostko-
wego ładunku azotu amonowego odpowiednio dla dni świątecznych roku 
szkolnego wynoszą 1,78 kg/ha·d oraz dla dni powszednich latem 1,22 kg/ha·d. 
Wartość największego ładunku całkowitego od najmniejszego jest większa 
o 45,8%. 

W przypadku ładunku chwilowego SAK254 (wykres 39) również zaobser-
wowano przesunięcia w czasie dla maksymalnych i minimalnych wielkości 
ładunków oraz znaczące różnice maksymalnych wartości ładunków chwilowych 
w opisywanych przedziałach czasu. Minimalne wartości ładunków chwilowych 
dla okresu letniego wynoszą 5,80 g/s o godzinie 3:30 dla dni powszednich oraz 
7,00 g/s o godzinie 1:40 dla dni świątecznych. Wartości maksymalne ładunków 
wynoszą 25,60 g/s o godzinie 8:55 dla dni świątecznych oraz 22,30 g/s o go-
dzinie 8:00 dla dni powszednich.  
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Ładunki minimalne i maksymalne dla dni świątecznych są wyższe od 
chwilowych ładunków pomierzonych dla dni powszednich w okresie letnim. 
Minimalny ładunek zanieczyszczeń w okresie roku szkolnego wynosi 5,80 g/s 
o godzinie 3:15 dla dni świątecznych i 5,30 g/s o godzinie 2:35 dla dni 
powszednich. Maksymalny chwilowy ładunek zanieczyszczeń wynosi 28,30 g/s 
o godzinie 8:40 dla dni świątecznych oraz 25,90 o godzinie 7:35 dla dni 
powszednich. Ładunek chwilowy SAK254 dla dni świątecznych (zarówno 
minimalny i maksymalny) jest wyższy niż ładunek dla analizowanych dni 
powszednich. Minimalna wartość ładunku dla dni świątecznych występuje 
40 minut później niż dla dni powszednich. W przypadku maksymalnego ładunku 
chwilowego dla dni świątecznych również występuje przesunięcie o 1 godzinę 
i 5 minut względem dni powszednich. 

 Określono również największy i najmniejszy całkowity ładunek zanie-
czyszczeń dla azotu amonowego. Największy występuje dla dni świątecznych 
roku szkolnego i wynosi 1348 kg/d, najmniejszy zaś wynosi 1146,2 kg/d i został 
odnotowany dla dni powszednich latem. Odpowiednio jednostkowe ładunki 
SAK254 wynoszą 6,40 kg/ha·d dla dni o największym ładunku i 5,40 kg/ha·d 
dla dni o najmniejszym ładunku całkowitym. Największa wartość ładunku 
SAK254 od najmniejszej jest większa o 17,6%. 

W tabeli 26 pokazano zestawienie ładunków całkowitych oraz minimalnych 
i maksymalnych dla analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. W tabeli 27 
przedstawiono ładunki średnie i jednostkowe oraz stężenia ważone przepływem, 
natomiast w tabeli 28 znajdują się informacje dotyczące przepływu całkowitego, 
jednostkowego oraz średniego. W każdej tabeli zastosowano podział na dni roku 
szkolnego i lata oraz dni powszednich i świątecznych. 

 
Tabela 26. Ładunki całkowite, minimalne i maksymalne dla ścieków suchej 
pogody w przelewie J-1 z podziałem na dni roku szkolnego i lata oraz dni 
powszednie i świąteczne 
 

Lp. Wskaźnik 
Dni powszednie Dni świąteczne 

Całk. Min. Max. Całk. Min. Max. 
[kg] [g/s] [g/s] [kg] [g/s] [g/s] 

Rok szkolny - ładunek 

1 SAK254 1263,0 (1494)* 5,30 25,90 1348,0 5,80 28,30 
2 Zawiesiny ogólne 1918,0 (2002)* 5,30 45,20 1892,7 6,10 38,30 
3 Azot amonowy   366,4 (398) * 2,48 7,76 375,9 2,36 7,08 

Lato - ładunek 

1 SAK254 1146,2 5,80 22,30 1223,1 7,00 25,60 
2 Zawiesiny ogólne 1601,0 6,10 31,70 1577,5 9,30 31,00 
3 Azot amonowy 257,8 1,93 5,54 285,5 2,20 5,55 

*  W nawiasie podano wyniki analiz dla badanych wskaźników zanieczyszczeń obliczony na 
podstawie 5 serii danych pochodzących z badań analitycznych z 24 godzinnego poboru prób 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 27. Ładunki średnie i jednostkowe oraz stężenie ważone przepływem dla 
ścieków suchej pogody w przelewie J-1 z podziałem na dni roku szkolnego i lata 
oraz dni powszednie i świąteczne 

 

Lp. Wskaźnik 

Dni powszednie Dni świąteczne 
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[g/s] [kg/h·d] [g/m3] [g/s] [kg/ha·d] [g/m3] 

Rok szkolny - ładunek 

1 SAK254 14,6 6,00  159,40 (188,6)* 15,60 6,40 211,60 
2 Zawiesiny ogólne 22,2 9,10 241,20 (252,8)* 21,90 9,00 297,20 
3 Azot amonowy 4,24 1,73   46,30 (50,4)* 4,34 1,78 58,90 

Lato - ładunek 

1 SAK254 13,30 5,40 180,0 14,15 5,80 187,15 
2 Zawiesiny ogólne 18,60 7,60 252,3 18,25 7,50 241,40 
3 Azot amonowy 2,98 1,22 40,5 3,30 1,35 43,70 
*  W nawiasie podano wyniki analiz dla badanych wskaźników zanieczyszczeń obliczony na 

podstawie 5 serii danych pochodzących z badań analitycznych z 24 godzinnego poboru prób 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 28. Przepływ całkowity, jednostkowy oraz średni dla ścieków suchej 
pogody w przelewie J-1 z podziałem na dni roku szkolnego i lata oraz dni 
powszednie i świąteczne 
 

Lp. Jednostka 
Rok szkolny Lato

Dni 
powszednie 

Dni 
świąteczne 

Dni 
powszednie 

Dni 
świąteczne 

Q całkowite [m3] 7920,00 7832,00 6368,00 6536,00 
Q jednostkowe [m3/ha·d] 37,60 37,10 30,20 31,00 
Q średnie [dm3/s] 91,60 90,60 73,70 75,60 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Dyskusja wyników 
 

Zaobserwowano dużą zmienność ładunków całkowitych, średnich i jedno-
stkowych oraz stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w różnych 
miesiącach (do celów analizy podzielonych na dwa okresy wyraźnie różniące się 
między sobą – okres lata i okres roku szkolnego) oraz w różnych dniach tygod-
nia (podzielone na dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz dni świą-
teczne, w skład których wchodziły soboty, niedziele oraz pozostałe dni wolne 
od pracy).  

Generalnie zauważono mniejsze całkowite ładunki zanieczyszczeń oraz 
natężenia przepływu dla dni w okresie letnim. Jest to spowodowane prawdo-
podobnie wyjazdami na urlopy mieszkańców miasta. W przypadku dni świątecz-
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nych i powszednich latem nie ma znaczących różnic dla ładunków całkowitych 
badanych wskaźników zanieczyszczeń – w przypadku SAK254 i azotu amono-
wego większe wartości występują dla dni świątecznych, wartość SAK 254 dla 
dni świątecznych jest 6,7% większa niż dla dni powszednich, natomiast azotu 
amonowego o 10,7%. W przypadku zawiesin ogólnych wyższe wartości ładunku 
całkowitego odnotowano dla dni powszednich – o 1,5% w porównaniu z dniami 
świątecznymi. Przepływ jest również mniejszy dla dni powszednich. 

W okresie roku szkolnego występują wyższe wartości ładunków całko-
witych i średnich oraz większe wahania ładunków jednostkowych. Większe są 
również przepływy.  

Zaobserwowano, że identycznie jak dla dni okresu letniego w okresie roku 
szkolnego większe wartości ładunek całkowity SAK254 i azot amonowy osiąga 
dla dni świątecznych, natomiast zawiesiny ogólne dla dni powszednich. Różnica 
występuje w przypadku przepływów – w okresie roku szkolnego wyższy 
przepływ notuje się dla dni powszednich. Ładunek całkowity SAK254 dla dni 
świątecznych jest większy o 2,6% niż dla dni powszednich, ładunku SAK254 
o 6,7%. W przypadku zawiesin ogólnych ładunek całkowity dla dni powszed-
nich jest większy o 1,3% od ładunku dla dni świątecznych. 

Pomiędzy najmniejszym a największym ładunkiem całkowitym dla bada-
nych wskaźników zanieczyszczeń oraz natężeniem przepływu dla analizowa-
nych okresów występowały następujące różnice: 
  Całkowity przepływ dla dni powszednich roku szkolnego jest o 24,4% 

większy od całkowitego przepływu dla dni powszednich latem. 
  Ładunek całkowity zawiesin ogólnych dla dni powszednich roku szkolnego 

jest większy od najmniejszego ładunku występującego w dni świąteczne 
latem o 21,6%. 

  Wartość ładunku całkowitego azotu amonowego dla dni świątecznych 
w roku szkolnym jest większa od najmniejszego ładunku całkowitego, który 
odnotowano dla dni powszednich latem o 45,8%. 

  Ładunek całkowity SAK254 dla dni świątecznych roku szkolnego jest 
większy o 17% od najmniejszego ładunku występującego w dni powszednie 
latem o 17,6%. 

Największe różnice w wielkości ładunku całkowitego odnotowano dla 
azotu amonowego. Różnica ta jest spowodowana mniejszą ilością mieszkańców 
w trakcie letnich miesięcy.  

  

12.6. Przelew burzowy J-1 przy ul. Rogozińskiego w Łodzi – 
współczynniki nierównomierności godzinowej 

Na podstawie analizowanych danych pochodzących z sond on-line dla wa-
runków suchej pogody wyznaczono współczynniki nierównomierności godzino-
wej dla stężenia badanych wskaźników zanieczyszczeń oraz dla przepływów. 
W poniższej części pracy pokazano tabelaryczne zestawienie współczynników 
nierównomierności godzinowej dla każdego badanego wskaźnika zanieczysz-
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czeń oraz przepływu, dodatkowo przedstawiono cztery wykresy porównujące 
przebiegi wskaźników nierównomierności godzinowej między sobą. W załączni-
kach pokazano dodatkowo przebiegi zmiany stężenia analizowanych wskaźni-
ków zanieczyszczeń. W tabeli 29 przedstawiono współczynniki nierównomier-
ności godzinowej dla przepływu z podziałem na dni świąteczne i powszednie 
w okresie roku szkolnego i lata.  

 
Tabela 29. Współczynniki nierównomierności godzinowej dla przepływu 
z podziałem na dni świąteczne i powszednie oraz lato i rok szkolny  

 

 
Nh przepływ dni 

powszednie 

Nh przepływ 
dni świąteczne 

i soboty 

Nh przepływ 
dni powszednie 

Nh przepływ 
dni świąteczne  

i soboty 

Godzina Okres od września do końca 
czerwca (rok szkolny) Lato 

00:00 0,75 0,78 0,73 0,74
01:00 0,59 0,64 0,65 0,66
02:00 0,56 0,59 0,62 0,65
03:00 0,55 0,57 0,61 0,68
04:00 0,57 0,57 0,62 0,67
05:00 0,68 0,59 0,68 0,64
06:00 1,04 0,71 0,91 0,70
07:00 1,23 0,98 1,15 0,89
08:00 1,23 1,20 1,23 1,17
09:00 1,21 1,30 1,27 1,32
10:00 1,16 1,29 1,22 1,33
11:00 1,12 1,24 1,16 1,29
12:00 1,09 1,19 1,13 1,22
13:00 1,05 1,16 1,07 1,20
14:00 1,07 1,12 1,06 1,16
15:00 1,07 1,08 1,03 1,12
16:00 1,08 1,05 1,04 1,09
17:00 1,09 1,04 1,06 1,04
18:00 1,11 1,04 1,08 1,01
19:00 1,18 1,11 1,15 1,09
20:00 1,22 1,15 1,22 1,16
21:00 1,23 1,17 1,24 1,18
22:00 1,18 1,14 1,14 1,11
23:00 1,01 0,98 0,92 0,90

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na wykresach 40-43 przedstawiono przebiegi zmian współczynników 

nierównomierności godzinowej dla przepływu. Zaobserwowano przesunięcie 
w fazie dla dni świątecznych w porównaniu z dniami powszednimi. Przesunięcie 
jest dobrze widoczne dla maksymalnych wartości współczynnika – dla okresu 
roku szkolnego maksymalny współczynnik dla dni świątecznych występuje 
2 godziny później niż dla dni powszednich, w przypadku okresu letniego 
przesunięcie jest jednogodzinne. Minimalna wartość współczynnika nierówno-
mierności godzinowej dla przepływu występuje o godzinie 3:00 dla wszystkich 
analizowanych przedziałów czasowych poza dniami świątecznymi latem – 
w tym przypadku minimalna wartość występuje o godzinie 5:00. Maksymalna 
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wartość współczynnika nierównomierności godzinowej była 2,08 razy większa 
od minimalnej dla przepływu dni powszednich latem – wartość ta świadczy 
o najniższej dynamice zmian. Natomiast maksymalna wartość współczynnika 
nierównomierności dla dni powszednich w okresie roku szkolnego jest 2,24 razy 
większa od minimalnej i charakteryzuje najwyższą dynamikę zmian dla 
opisywanych współczynników. 
 

Wykres 40. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
przepływu w warunkach suchej pogody – porównanie dni powszednich z dniami 
świątecznymi w roku szkolnym 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 41. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych z dniami 
powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 42. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych w roku 
szkolnym z dniami świątecznymi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 43. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni powszednich w roku 
szkolnym z dniami powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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W tabeli 30 pokazano zmienność współczynników nierównomierności 
godzinowej dla SAK254.  

 

Tabela 30. Współczynniki nierównomierności godzinowej dla SAK254 z 
podziałem na dni świąteczne i powszednie oraz lato i rok szkolny 

 

 
Nh dni 

powszednie 

Nh 
dni świąteczne 

i soboty 

Nh dni 
powszednie 

Nh  
dni świąteczne 

i soboty 

Godzina Okres od września do końca 
czerwca (rok szkolny) Lato 

00:00 0,73 0,77 0,80 0,81 

01:00 0,71 0,73 0,77 0,78 

02:00 0,69 0,71 0,78 0,78 

03:00 0,71 0,71 0,76 0,81 

04:00 0,77 0,72 0,76 0,82 

05:00 0,94 0,82 0,87 0,89 

06:00 1,23 1,04 1,18 1,12 

07:00 1,42 1,33 1,38 1,37 

08:00 1,39 1,48 1,37 1,47 

09:00 1,28 1,39 1,28 1,40 

10:00 1,22 1,27 1,20 1,28 

11:00 1,17 1,15 1,16 1,14 

12:00 1,11 1,06 1,06 1,03 

13:00 0,98 1,02 1,05 0,99 

14:00 0,98 0,98 1,01 0,95 

15:00 1,02 1,00 0,99 0,96 

16:00 1,01 1,00 0,97 0,95 

17:00 1,00 1,04 0,97 0,97 

18:00 1,01 1,05 0,99 0,96 

19:00 1,01 1,02 0,99 0,95 

20:00 0,98 1,01 0,96 0,93 

21:00 0,93 0,96 0,93 0,91 

22:00 0,86 0,92 0,89 0,87 

23:00 0,80 0,86 0,83 0,86 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na wykresach 44-47 przedstawiono graficznie przebiegi zmian współczyn-

ników nierównomierności z tabeli 30. Zaobserwowano przesunięcie dla maksy-
malnej wartości współczynnika nierównomierności dla okresu roku szkolnego – 
wynosi ono 1 godzinę między dniami świątecznymi i powszednimi. Maksy-
malną wartość współczynnik nierównomierności godzinowej dla dni świątecz-
nych osiąga o godzinie 8:00 i wynosi on 1,48, natomiast dla dni powszednich 
o godzinie 7:00 i wynosi ono 1,42.  

Wartości minimalne współczynników nierównomierności dla analizowa-
nego okresu są do siebie zbliżone i występują o tej samej godzinie. Minimalny 
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współczynnik nierównomierności godzinowej dla dni powszednich wynosi 0,69, 
dla dni świątecznych 0,71 – obydwa o godzinie 2:00. W okresie letnim zakres 
zmian wartości współczynnika nierównomierności godzinowej jest mniejszy 
i waha się od 0,77 dla dni powszednich i 0,78 dla dni świątecznych o godzinie 
1:00 do 1,38 o godzinie 7:00 dla dni powszednich oraz 1,47 o godzinie 8:00 dla 
dni świątecznych.  

 

Wykres 44. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych z dniami 
powszednimi w roku szkolnym 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 45. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych z dniami 
powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 46. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych z dniami 
powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 47.Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 w warunkach suchej pogody – porównanie dni powszednich w roku 
szkolnym z dniami powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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Maksymalne współczynniki nierównomierności dla okresu letniego i roku 
szkolnego występują o tych samych godzinach, różnią się jednak wartościami, 
minimalne natomiast dla okresu letniego występują jedną godzinę wcześniej. 
Maksymalna wielkość współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
SAK254 dla dni świątecznych jest wyższa niż dla dni powszednich zarówno 
w okresie roku szkolnego, jak i lata. 

W tabeli 31 oraz na wykresach 48-51 podano informacje dotyczące zmien-
ności współczynnika nierównomierności godzinowej dla zawiesin ogólnych. 
Współczynnik nierównomierności godzinowej dla analizowanego wskaźnika 
zanieczyszczeń charakteryzują się większą zmiennością niż wcześniej opisywa-
ne dla przepływu oraz SAK254.  

 
Tabela 31. Współczynniki nierównomierności godzinowej dla zawiesin 
ogólnych z podziałem na dni świąteczne i powszednie oraz lato i rok szkolny 
 

 Nh dni 
powszednie 

Nh 
dni świąteczne 

i soboty 

Nh dni 
powszednie 

Nh 
dni świąteczne 

i soboty 

Godzina Okres od września do końca 
czerwca (rok szkolny) 

Lato 

00:00 0,54 0,56 0,72 0,86
01:00 0,51 0,53 0,78 0,78
02:00 0,49 0,51 0,84 0,74
03:00 0,48 0,54 0,89 0,69
04:00 0,52 0,60 0,80 0,79
05:00 0,72 0,62 0,85 0,86
06:00 1,04 0,84 0,98 1,00
07:00 1,39 1,23 1,16 1,16
08:00 1,44 1,56 1,29 1,31
09:00 1,39 1,64 1,30 1,33
10:00 1,34 1,56 1,23 1,29
11:00 1,28 1,47 1,15 1,26
12:00 1,19 1,27 1,09 1,17
13:00 1,09 1,17 1,04 1,05
14:00 1,13 1,11 1,08 1,04
15:00 1,11 1,07 1,12 1,10
16:00 1,10 1,01 1,09 1,08
17:00 1,11 1,05 1,00 1,00
18:00 1,09 1,05 0,97 0,97
19:00 1,12 1,01 0,96 0,94
20:00 1,14 1,01 0,95 0,91
21:00 1,02 0,95 0,93 0,85
22:00 0,85 0,88 0,85 0,82
23:00 0,70 0,71 0,78 0,90

Źródło: opracowanie własne. 
 
Maksymalny współczynnik nierównomierności godzinowej w okresie roku 

szkolnego wyznaczono dla dni świątecznych i wynosi on 1,64 o godzinie 9:00, 
dla dni powszednich jest on mniejszy i wynosi 1,44 o godzinie 8:00. W okresie 
letnim maksymalną wartość 1,33 współczynnik nierównomierności godzinowej 
dla zawiesin ogólnych osiąga o godzinie 9:00 w dni świąteczne, natomiast dla 
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dni powszednich 1,30 również o godzinie 9:00. Minimalną wartość współczyn-
nik nierównomierności godzinowej dla okresu lata przyjmuje dla dni powszed-
nich o godzinie 3:00 i wynosi ono 0,48, w przypadku dni świątecznych wartość 
współczynnika wynosi 0,69 o godzinie 3:00.  

 Współczynnik nierównomierności godzinowej dla zawiesin ogólnych cha-
rakteryzuje się większą dynamiką zmian dla dni roku szkolnego w porównaniu 
z okresem letnim.  

Wykres 48. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
zawiesin ogólnych w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych 
z dniami powszednimi w roku szkolnym 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 49. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
zawiesin ogólnych w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych 
z dniami powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 50. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
zawiesin ogólnych w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych 
w roku szkolnym z dniami świątecznymi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Wykres 51. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla 
zawiesin ogólnych w warunkach suchej pogody – porównanie dni powszednich 
w roku szkolnym z dniami powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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W tabeli 32 oraz na wykresach 52-55 przedstawiono zmienność współ-
czynników nierównomierności godzinowej dla azotu amonowego. Współczyn-
nik nierównomierności dla azotu amonowego jest najmniej dynamicznie zmie-
niającym się wskaźnikiem zanieczyszczeń z opisywanych w niniejszej pracy.  

 

Tabela 32. Współczynniki nierównomierności godzinowej dla azotu amonowego 
z podziałem na dni świąteczne i powszednie oraz lato i rok szkolny 

 

 
Nh dni 

powszednie 

Nh  
dni świąteczne 

i soboty 

Nh dni 
powszednie 

Nh  
dni świąteczne 

i soboty 

Godzina Okres od września do końca 
czerwca (rok szkolny) Lato 

00:00 1,04 1,01 0,98 0,96 
01:00 1,04 0,97 0,97 1,01 
02:00 1,04 0,98 1,03 1,01 
03:00 1,03 1,00 1,07 1,06 
04:00 1,03 1,03 1,19 1,13 
05:00 1,04 1,04 1,37 1,24 
06:00 1,13 1,08 1,57 1,41 
07:00 1,27 1,20 1,61 1,49 
08:00 1,34 1,29 1,41 1,39 
09:00 1,31 1,22 1,20 1,22 
10:00 1,18 1,12 1,00 1,04 
11:00 1,03 1,02 0,82 0,90 
12:00 0,92 0,92 0,73 0,84 
13:00 0,87 0,86 0,73 0,82 
14:00 0,84 0,86 0,69 0,79 
15:00 0,80 0,86 0,73 0,78 
16:00 0,81 0,87 0,77 0,81 
17:00 0,82 0,88 0,81 0,83 
18:00 0,83 0,90 0,83 0,88 
19:00 0,85 0,92 0,84 0,88 
20:00 0,88 0,93 0,86 0,87 
21:00 0,91 0,97 0,88 0,84 
22:00 0,97 1,00 0,92 0,88 
23:00 1,01 1,06 0,96 0,92 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Minimalna wartość współczynnika nierównomierności godzinowej dla 

azotu amonowego w okresie roku szkolnego wynosi 0,8 o godzinie 15:00, dla 
okresu lata 0,69 o godzinie 14:00, dla dni świątecznych w roku szkolnym 0,86 
w godzinach od 13:00 do 15:00, natomiast dla okresu letniego 0,78 o godzinie 
15:00. Maksymalna wartość współczynnika nierównomierności dla okresu roku 
szkolnego dla dni powszednich wynosi 1,34 o godzinie 8:00, dla dni powszed-
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nich latem 1,61 o godzinie 7:00, w przypadku dni świątecznych 1,29 o godzinie 
8:00 w okresie roku szkolnego oraz 1,49 o godzinie 7:00 latem.  

Dla okresu roku szkolnego współczynnik nierównomierności godzinowej 
dla azotu amonowego osiąga minimalną i maksymalną wartość o tej samej 
godzinie zarówno dla dni powszednich i świątecznych, ponadto przebiegi zmian 
współczynników są do siebie zbliżone. 

 

Wykres 52. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla azotu 
amonowego w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych 
z dniami powszednimi w roku szkolnym 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 53. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla azotu 
amonowego w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych 
z dniami powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 54. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla azotu 
amonowego w warunkach suchej pogody – porównanie dni świątecznych 
w roku szkolnym z dniami świątecznymi latem 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Wykres 55. Zmienność współczynnika nierównomierności godzinowej dla azotu 
amonowego w warunkach suchej pogody – porównanie dni powszednich w roku 
szkolnym z dniami powszednimi latem 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla okresu letniego stwierdzono, że wartości maksymalne współczynników 
zarówno dla dni powszednich jak i świątecznych, występują o tej samej 
godzinie, zaś wartość minimalna współczynnika nierównomierności godzinowej 
dla dni powszednich występuje godzinę wcześniej niż dla dni świątecznych. 
Dynamika zmian współczynnika nierównomierności godzinowej dla okresu 
letniego jest większa niż dla okresu roku szkolnego 
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12.7. Interpretacja charakterystyki opadu 

Przeanalizowano zjawiska opadowe z dni wskazanych w tabeli 33. W tabeli 
podano dodatkowo objętości zrzutów z przelewu burzowego do odbiornika oraz 
maksymalne natężenie opadu zanotowanego w trakcie danego zjawiska. Opady 
charakteryzowały się różnym czasem trwania oraz różnymi godzinami występo-
wania. Godzina wystąpienia opadu, czas jego trwania, intensywność zjawiska 
oraz okres suchej pogody poprzedzający dany opad są czynnikami losowymi 
i przy obecnym stanie wiedzy oraz ilości dotychczas zgromadzonych danych nie 
określono ich bezpośredniego wpływu na siebie i wzajemnych korelacji.  

Istnieją pewne zależności możliwe do wyznaczenia, pozwalające określić 
wpływ okresu suchej pogody poprzedzającej opad na ładunek zanieczyszczeń 
spłukiwany ze zlewni. Inną zależnością możliwą do przewidzenia i przeanalizo-
wania jest wpływ nagromadzonego ładunku zanieczyszczeń po okresie zimo-
wym na obszarze zlewni, który jest spłukiwany pierwszym intensywnym opa-
dem, co powoduje znaczący wzrost stężeń i ładunków wskaźników zanieczysz-
czeń prowadzonych w ściekach ogólnospławnych zarówno do odbiornika, jak 
i do oczyszczalni ścieków. 

Do prowadzenia analiz wpływu opadu na skład ścieków mokrej pogody 
niezbędne jest gromadzenie danych opadowych w sposób pozwalający na 
przestrzenne określenie zmienności intensywności i czasu trwania zjawiska. 
Doświadczenia w analizowaniu opadów w Łodzi potwierdzają duże zróżnicowa-
nie natężenia deszczu nad poszczególnymi rejonami miasta mającymi duży 
wpływ na sumaryczny odpływ ze zlewni. Jedynie gęsta sieć odpowiednio eks-
ploatowanych pluwiometrów pozwala na zebranie wiarygodnych danych umoż-
liwiających analizowanie wpływu charakteru zjawiska na wielkość odpływu, 
określenie retencji terenowej oraz analizę ładunków spłukiwanych ze zlewni.  

Dla analizowanych zjawisk podano podstawowe dane opisujące opad atmo-
sferyczny w postaci godziny rozpoczęcia i zakończenia zjawiska, czasu jego 
trwania oraz maksymalnego i średniego natężenia opadu. Dane uzupełniono 
sumaryczną wysokością opadu dla każdego zjawiska.  

Dane przedstawione w tabeli 33 opisują zjawiska opadowe o różnorodnym 
charakterze. W tabeli 34 scharakteryzowano wielkości zrzutów ścieków ogólno-
spławnych przez przelew burzowy J-1. Analizowano skład ścieków mokrej po-
gody, których skład był tworzony przez spływy będące skutkiem m.in.: 
  deszczu z dnia 21.04.2012 o niewielkim średnim natężeniu, stosunkowo 

krótkim czasie trwania i niewielkiej całkowitej wysokości opadu wynoszącej 
3,7 mm, który wzbudzał przelew burzowy na 1 godz. 10 min powodując 
zrzut ścieków o objętości 663 m3,  

  deszczu z dnia 07.05.2012 o niewielkim średnim natężeniu, długotrwałym, 
o wysokiej sumarycznej wysokości opadu wynoszącej 12,9 mm, który wzbu-
dzał przelew burzowy na 2 godz. 40 min powodując zrzut ścieków o obję-
tości 487 m3, 

  deszczu z dnia 14.07.2012 o umiarkowanym średnim natężeniu, krótkim 
czasie trwania oraz niskiej sumarycznej wysokości opadu wynoszącej 
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3,6 mm, który wzbudzał przelew burzowy na 45 min powodując zrzut ście-
ków o objętości 122 m3, 

  deszczu z dnia 06-07.08.2012 o umiarkowanym średnim natężeniu, długim 
czasie trwania i sumarycznej wysokości opadu wynoszącej 16,1 mm, który 
wzbudzał przelew burzowy na 1 godz. 30 min powodując zrzut ścieków 
o objętości 1116 m3, 

  deszczu z dnia 14.06.2013 o wysokim maksymalnym natężeniu, długim cza-
sie trwania i wysokiej sumarycznej wysokości opadu wynoszącej 41,1 mm, 
który wzbudzał przelew burzowy na 5 godz. 25 min powodując zrzut 
ścieków o objętości 19320 m3. 

 

Tabela 33. Tabelaryczne zestawienie charakterystyk opadów atmosferycznych 
aktywujących przelew dla wybranych zjawisk opadowych z lat 2012-2013 

 

Data 

Charakterystyka opadu 

Początek 
zjawiska

Koniec 
zjawiska 

Czas 
trwania q śr q max 

Całkowita 
wysokość 

opadu 

godz. godz. [h] [dm3/s·ha] [dm3/s·ha] [mm] 

31.03.2012 08:40 12:50 4 h 10 min 4,17 24,70 6,50 
21.04.2012 16:00 18:30 2 h 30 min 3,94 17,78 3,70 
07.05.2012 04:15 10:10 8 h 20 min 4,94 10,28 12,90 
14.06.2012 09:40 18:00 5h 55 min 13,61 163,35 41,10 
14.07.2012 19:40 20:45 1 h  5 min 8,70 40,81 3,60 
26.07.2012 17:40 19:55 2 h 15 min 8,78 28,25 7,40 

06-07.08.2012 23:40 06:00 5 h 20 min 6,95 26,97 16,10 
09.08.2012 14:30 15:45 1h 15 min 15,33 40,14 7,40 
20.08.2012 22:55 23:30      35 min 19,64 48,92 4,70 
12.09.2012 16:00 17:00 1 h 14,47 41,20 5,60 
27.04.2013 21:50 02:50 5 h 9,25 32,59 17,10 
07.05.2013 19:40 20:45 1 h  5 min 10,70 80,70 4,50 

11.05.2013 
05:55 08:05 2 h 10 min 9,36 45,34 7,60 
15:20 18:55 3 h 35 min 2,64 15,56 3,50 

20.05.2013 13:35 15:55 2 h 20 min 6,42 66,95 7,30 
08.08.2013 18:55 20:20 1 h 25 min 18,53 60,00 10,00 
09.08.2013 00:00 02:55 2 h 55 min 8,61 26,67 8,30 

Źródło: opracowanie własne. 
 

12.8. Analiza stężenia i ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do 
odbiornika ze zrzutami ścieków z przelewów burzowych  

W tabeli 34 zestawiono charakterystyczne wielkości opisujące działanie 
przelewu burzowego. Podano godzinę rozpoczęcia zrzutu ścieków ogólno-
spławnych przez krawędź przelewu do odbiornika, czas trwania zrzutu oraz 
całkowitą objętość zrzutu. Objętość zrzutów dla analizowanych zjawisk 



 
112 

 

wynosiła od 73 m3 przy długości czasu pracy przelewu wynoszącej 35 minut 
w dniu 31.03.2012 do 20176 m3 przy długości czasu pracy przelewu wynoszącej 
5 godz. 25 min w dniu 14.06.2012. W 14 analizowanych zjawiskach zrzut 
ścieków przez przelew burzowy trwał krócej niż 2 godziny, w przypadku 
3 zdarzeń czas zrzutu ścieków do odbiornika był większy od 2 godzin.  

Największy zrzut ścieków do odbiornika odnotowano w dniu 14.06.2012 
przy maksymalnym natężeniu opadu 163,35 dm3/s·ha i średnim natężeniu opadu 
13,61 dm3/s·ha. Opad, który wywołał zadziałanie przelewu określono jako 
nawalny – objętość zrzutu wynosząca 20176 m3 była większa od sumy 
pozostałych 16 zrzutów z analizowanych zjawisk z lat 2012-2013, która 
wynosiła 12205 m3. 

 

Tabela 34. Tabelaryczne zestawienie zrzutów z przelewów burzowych dla 
analizowanych zjawisk 

 

Data 

Działanie przelewu burzowego 

Aktywacja 
przelewu 

burzowego 

Zakończenie 
pracy 

Czas 
trwania Q PB 

godz. godz. [h] [m3] 
31.03.2012 11:25 12:00       35 min 73,00 
21.04.2012 16:15 17:25 1 h 10 min 663,00 
07.05.2012 06:30 09:10 2 h 40 min 487,00 
14.06.2012 09:30 14:55 5 h 25 min 20176,00 
14.07.2012 20:35 21:20       45 min 122,00 
26.07.2012 18:25 19:10       45 min 277,00 

06-07.08.2012 02:05 03:35 1 h 30 min 1116,00 
09.08.2012 15:25 16:25 1h 700,00 
20.08.2012 22:55 23:30       35 min 534,00 
12.09.2012 16:20 17:00       40 min 3094,00 
27.04.2013 23:20 02:05 2 h 55 min 2598,00 
07.05.2013 20:10 20:55       45 min 301,00 

11.05.2013 
06:35 07:30       55 min 

536,00 
16:25 16:40 1 h 15 min 

20.05.2013 15:05 15:45       40 min 484,00 
08.08.2013 19:55 21:50 1 h 55 min 1220,00 
09.08.2013 02:25 03:40 1 h 25 min 1220,00  

Źródło: opracowanie własne. 
 
Poniżej na wybranych przykładach pokazano dynamikę zmian składu ście-

ków oraz ładunek wprowadzany do odbiornika.  
Ścieki wprowadzane do odbiornika w czasie opadu poza ładunkiem suchej 

pogody wprowadzają ładunek zgromadzony w spływach wód opadowych. Na 
sumaryczny ładunek prowadzony w ściekach mokrej pogody ma wpływ wiele 
czynników, między innymi: 
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  godzina wystąpienia opadu – wpływ na sumaryczny przepływ ścieków ma 
przepływ suchej pogody oraz jego udział w całości przepływu tzw. mokrej 
pogody, 

  intensywność zjawiska – wpływ na intensywność mieszania się ścieków 
w kanale, wymywanie osadów kanałowych, spłukiwanie zanieczyszczeń 
z obszaru zlewni, 

  czas trwania opadu – wpływ na dynamikę zmiany składu ścieków w czasie 
spływu, 

  długość trwania tzw. bezdeszczowej pogody – wpływ na czystość zlewni 
oraz nagromadzenie zanieczyszczeń (np. w postaci osadów kanałowych), 
które mogą być wymyte w trakcie kolejnego zjawiska. 

 

Na wykresach 56-61 pokazano przebieg zmienności stężenia dla danych 
pochodzących z sond on-line linią ciągłą, punktami zaznaczono wartości stężeń 
z prób oznaczanych analitycznie oraz przebiegi zmian stężenia analizowanych 
wskaźników zanieczyszczeń: 
  zawiesin ogólnych,  
  ChZT rozpuszczonego jako SAK254, 
  azotu amonowego. 

Zauważono, że w przypadku większości analizowanych zjawisk opado-
wych nie ma istotnych odchyleń pomiędzy wartościami wskaźników zanieczysz-
czeń pochodzących z sond on-line a wartościami określonymi na podstawie prób 
pobieranych samplerem. Rozbieżności pomiędzy wskazaniami sond on-line 
a próbami pochodzącymi z poboru i oznaczeń analitycznych mogą wynikać 
z niepełnego wymieszania ścieków w kanale – ze względu na łączące się 
w komorze przelewu dwa kanały dopływowe oraz fakt, że próby pobierane 
samplerem nigdy nie są tymi samymi, w których oznaczenia wykonuje się 
sondami on-line. Jest to spowodowane dwoma czynnikami: 
1)  kosz ssawny samplera jest umieszczony w odległości około 5 m od pływaka 

z sondami, 
2)  pobór próby samplerem trwa około 4 minut, należy więc przyjąć, że próba 

jest mieszaniną ścieków o zmieniającym się w niewielkim zakresie stężeniu 
i nie jest w pełni reprezentacyjną dla oznaczenia sondą on-line, która w ciągu 
1 minuty dokonuje czterech pomiarów, a następnie je uśrednia podając 
wartości minutowe. 

Jako zadowalający uznano fakt, że zmiany stężenia dla danych pochodzą-
cych z sond on-line oraz badań analitycznych przyjmują podobne przebiegi i że 
nie występują w większości przypadków istotne odchylenia. Na wykresach 
pokazano dwa zjawiska opadowe pochodzące z dni 31.03.2012 oraz 21.04.2012.  



 
114 

 

 

Wykres 56. Przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych - porównanie analityki 
z sondami z dnia 31.03.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

 

Wykres 57. Przebieg zmian stężenia SAK254 - porównanie analityki z sondami 
z dnia 31.03.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 58. Przebieg zmian stężenia azotu amonowego - porównanie analityki 
z sondami z dnia 31.03.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Wykres 59. Przebieg zmian stężenia zawiesin ogólnych - porównanie analityki 
z sondami z dnia 21.04.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 60. Przebieg zmian stężenia SAK254 - porównanie analityki z sondami 
z dnia 21.04.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

 

Wykres 61. Przebieg zmian stężenia azotu amonowego - porównanie analityki 
z sondami z dnia 21.04.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 
W tabeli 35 przedstawiono zestawienie zakresu stężenia wybranych wskaź-

ników zanieczyszczeń dla analizowanych zjawisk opadowych pochodzących 
z lat 2012 i 2013. Analizie poddano 18 zjawisk opadowych i uwzględniono 
następujące wartości stężeń: 
  ChZT całkowitego, 
  ChZT rozpuszczonego, 
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  BZT5, 
  azotu amonowego N-NH4, 
  fosforu, 
  zawiesin ogólnych, 
  zawiesin mineralnych, 
  zawiesin organicznych. 

Wskaźniki te zostały oznaczone metodami analitycznymi z prób pobranych 
samplerem w trakcie opadów. W tabeli podano również zakres wskazań sond 
on-line dla każdego analizowanego zjawiska. Należy zwrócić uwagę na brak 
wielu danych dotyczących stężenia azotu amonowego w badanych ściekach. Jest 
to spowodowane wyczerpywaniem się wkładu czujnika amonowego, ponadto 
sonda, którą wykorzystano do monitoringu azotu amonowego w ściekach ogól-
nospławnych jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w medium mniej 
zanieczyszczonym. Skutkiem pracy w ściekach ogólnospławnych jest szybkie 
zapychanie się porów membrany i ograniczone możliwości wykorzystywania 
zgromadzonych danych ze względu na niepewność poprawności wskazań. 

W celu wyeliminowania niedogodności eksploatacyjnych należy stosować 
sondy nowej generacji już dostępne na rynku lub poddawać sondę częstemu 
i szczegółowemu czyszczeniu, co było niemożliwe ze względu na sposób 
umiejscowienia urządzenia (w komorze burzowca).  

Brak danych w dniu 07.05.2012 oraz 07.08.2012 był spowodowany 
awariami na stanowisku pomiarowym. 

Porównanie zakresu stężenia z badań analitycznych i sond on-line wskazuje 
na dużą przydatność sond on-line do monitorowania składu ścieków. Należy 
zwrócić uwagę, że dane pochodzące z sond on-line były poddane procesowi 
odszumiania i uśredniania z krokiem 5-minutowym w celu jak najlepszego opra-
cowania, umożliwiającego wiarygodne porównanie ich do danych pochodzących 
z oznaczeń analitycznych. Należy zwrócić uwagę, że sonda służąca do pomiaru 
stężenia azotu amonowego (mimo dużej awaryjności) dawała wyniki, które pod 
względem wartości były najbardziej zbliżone do wartości oznaczanych anali-
tycznie.  

W tabeli 37 pokazano globalne zestawienie zakresu stężeń dla wszystkich 
badanych zjawisk. Należy zwrócić uwagę na słabe odwzorowanie minimalnych 
stężeń zawiesin ogólnych. Według badań analitycznych minimalne stężenie 
wynosiło 38 g/m3, podczas gdy sonda wskazywała minimalną wartość 172 g/m3. 
W przypadku wartości maksymalnych różnica we wskazaniach jest zdecydowa-
nie mniejsza, wartość maksymalna oznaczona analitycznie wynosi 1024 g/m3, 
wartość określona z wykorzystaniem sondy on-line wynosi 1180 g/m3. Dla 
ChZT rozpuszczonego różnice minimalnych i maksymalnych stężeń są mniej-
sze, zakres zmian dla prób oznaczanych analitycznie wynosi od 15 do 270 g/m3, 
natomiast dla ścieków analizowanych z wykorzystaniem sondy on-line od 34 do 
237 g/m3. W przypadku azotu amonowego zakres zmienności dla próbek bada-
nych analitycznie wynosił od 0,7 do 20,5 g/m3, natomiast dla ścieków badanych 
z wykorzystaniem sond on-line od 0,77 do 16,4 g/m3.  
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Tabela 35. Tabelaryczne zestawienie zakresu stężeń wybranych wskaźników 
zanieczyszczeń dla zrzutów z przelewów burzowych dla analizowanych zjawisk 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 W tabeli 36 poglądowo pokazano zmienność zawiesin z podziałem na 
frakcje dla analizowanych zjawisk. Określenie frakcji zawiesin przy użyciu sond 
on-line jest obecnie niemożliwe.  

 

Tabela 36. Tabelaryczne zestawienie zakresu stężeń zawiesin z podziałem na 
frakcje dla zrzutów z przelewów burzowych dla analizowanych zjawisk 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
W celu potwierdzenia użyteczności stosowania sond on-line do monito-

ringu oraz określania ładunków obliczono ładunek emitowany do odbiornika na 
podstawie danych pochodzących z badań analitycznych i sond on-line oraz 
określono błąd względny wielkości ładunku oraz jego medianę. 

 

Lp. 
Data 

wystąpienia 
opadu 

Zawiesiny 
ogólne 

Zawiesiny 
mineralne 

Zawiesiny 
organiczne 

[g/m3] [g/m3] [g/m3] 

1 31.03.2012 224-934 94-486 130-262 

2 21.04.2012 410-840 164-614 226-246 

3 07.05.2012 182-436 60-134 122-302 

4 07.05.2012 148-766 86-416 62-350 

5 21.06.2012 314-682 152-306 162-376 

6 14.07.2013 296-596 96-232 200-364 

7 26.07.2012 174-894 62-368 112-526 

8 07.08.2012 99-276 49-125 50-151 

9 09.08.2012 338-646 146-470 176-192 

10 20.08.2012 340-1024 167-494 173-530 

11 12.09.2012 310-664 124-452 186-212 

12 05.11.2012 394-490 208-282 186-208 

13 30.01.2013 172-556 78-264 94-292 

14 27.04.2013 164-722 92-406 72-316 

15 07.05.2013 460-1236 318-632 142-604 

16 11.05.2013 184-542 42-258 142-284 

17 20.05.2013 184-376 42-226 142-150 

18 08.08.2013 150-722 86-358 64-364 
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Tabela 37. Tabelaryczne zestawienie zakresu stężeń wybranych wskaźników 
zanieczyszczeń dla zrzutów z przelewów burzowych dla analizowanych zjawisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na wykresach 62 i 63 pokazano przykładowe przebiegi zmiany ładunku 

zanieczyszczeń dla ścieków mokrej pogody. Na podstawie bazy danych o stęże-
niach i przepływach dla ścieków suchej pogody istnieje możliwość określenia 
ładunku mokrej pogody, który jest dodatkowym komponentem pojawiającym 
się w kanalizacji ogólnospławnej jedynie podczas opadu deszczu.  

 

 

Wykres 62. Zamiana ładunku ChZT rozpuszczonego – dla zjawiska opadowego 
z dnia 21.04.2012 

Źródło: opracowanie własne. 

Lp. Wskaźnik Jednostka Zakres zmian 
analityka 

Zakres zmian 
sondy 

1 ChZT [g/m3] 73-1357 - 

2 ChZT rozp [g/m3] 15-270 34-237 

3 BZT5 [g/m3] 16-460 - 

4 N-NH4 [g/m3] 0,7-20,5 0,77-16,4 

5 P ogól [g/m3] 0,79-6,08 - 

6 Zawiesiny ogólne [g/m3] 38-1024 172-1180 

7 Zawiesiny mineralne [g/m3] 8-614 - 
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Wykres 63. Zamiana ładunku zawiesin ogólnych – dla zjawiska opadowego 
z dnia 21.04.2012 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na wykresach pokazano przebiegi przepływu suchej pogody, przepływu 

mokrej pogody dla analizowanego zjawiska oraz przepływu przez przelew 
burzowy. Na wykresie przedstawiającym zmianę ładunku ChZT rozpuszczonego 
pokazano przebieg ładunku ChZT rozpuszczonego dla warunków suchej i mok-
rej pogody oraz ładunek będący składową mokrej pogody niosącą zanieczysz-
czenia spłukiwane ze zlewni, atmosfery oraz wypłukiwane z kanału.   

W podobny sposób sporządzono wykres przedstawiający przebieg zmiany 
ładunku zawiesin ogólnych. W tym przypadku również pokazano charakterys-
tyczne przepływy suchej pogody, mokrej pogody, przepływ przez przelew 
burzowy oraz ładunki suchej pogody wyznaczone na podstawie danych zbiera-
nych on-line przed i po zjawisku oraz ładunek mokrej pogody wraz z przebie-
giem ładunku będącego komponentem w ładunku mokrej pogody będącym 
spływem zanieczyszczonych wód opadowych. 
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W tabeli 38 przedstawiono zestawienie ładunków zanieczyszczeń emitowa-
nych do odbiornika przez przelew burzowy J-1 w trakcie analizowanych zjawisk 
opadowych.  

Obliczono sumaryczne ładunki dla wskaźników zanieczyszczeń oznaczo-
nych metodami analitycznymi oraz dla wybranych wskaźników objętych moni-
toringiem jakościowym ścieków z wykorzystaniem sond on-line. W tabeli 
podano także błąd względny wynikający z porównania ładunku zanieczyszczeń 
obliczonego na podstawie danych z badań analitycznych i z badań z wykorzys-
taniem sond on-line. Ładunki zanieczyszczeń emitowanych do odbiornika 
zawierają się w przedziale od 39 do 6199 kg dla zawiesin ogólnych w ciągu 
jednorazowej aktywacji przelewu burzowego na podstawie danych pozyskanych 
z poboru prób i oznaczeń analitycznych oraz od 36 do 6050 kg na podstawie 
danych z sondy on-line SOLITAX. 

W przypadku ChZT rozpuszczonego zakres ładunku całkowitego emitowa-
nego do odbiornika wynosił od 7,7 do 1038 kg, obliczony na podstawie danych 
z analiz analitycznych oraz 7,9 do 920 kg na podstawie danych pozyskanych 
dzięki zastosowaniu sondy UVAS plus. W przypadku azotu amonowego zakres 
ładunków wynosił od 0,7 do 39 kg na podstawie danych uzyskanych z anali-
tycznych analiz prób ścieków oraz od 0,7 do 31,1 kg na podstawie danych 
uzyskanych dzięki monitoringowi ścieków z wykorzystaniem czujnika amono-
wego NH4D sc. W przypadku ładunku azotu amonowego porównanie dwóch 
metod pozyskiwania danych jest nie do końca miarodajny ze względu na brak 
dużej ilości informacji na temat stężenia azotu amonowego z sondy on-line. 

Na podstawie uzyskanych danych określono błędy względne – dla zawiesin 
ogólnych wynosiły one od 0 do 50%. Należy jednak zwrócić uwagę, że błąd 
50% pojawił się jedynie dla pojedynczego zjawiska, dlatego istnieje podejrzenie, 
że badania analityczne mogły być błędnie wykonane. Nie ma możliwości 
powtórzenia badań analitycznych ścieków z dnia, w którym opisywany błąd się 
pojawił. Poza wyżej opisaną sytuacją wszystkie błędy względne dla badanego 
wskaźnika wynosiły do 10%. Mediana dla zbioru wszystkich błędów pomiaro-
wych dla zawiesin ogólnych wynosi 5%, natomiast średnia wartość błędu 
względnego 5% (do wyznaczenia mediany i średniej wartości błędu względnego 
odrzucono błąd w wartości 50%). 

Błąd względny dla ChZT rozpuszczonego zawiera się w granicach od 0 do 
20%, mediana wynosi 7%, zaś średnia wartość błędu względnego wynosi 8%. 
W przypadku azotu amonowego również wyznaczono błąd względny oraz 
medianę i średni błąd względny, należy jednak rozszerzyć zbiór danych pocho-
dzących z sondy on-line, ponieważ ze względu na niewielką ilość zgromadzo-
nych danych wyników nie należy traktować jako reprezentatywnych. Zakres 
błędu względnego wynosi od 0 do 25%, mediana 2%, natomiast średni błąd 
względny 9%. 
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Tabela 38. Zestawienie ładunków zanieczyszczeń zrzucanych przelewem 
burzowym J-1 w dniach badań w roku 2012 i 2013 

Źródło: opracowanie własne. 
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12.9. Analiza występowania zjawiska tzw. pierwszej fali spływu 
zanieczyszczeń w zrzutach ścieków przez przelew burzowy J-1 

Na podstawie zgromadzonych danych wykonano analizę występowania 
pierwszej fali spływu zanieczyszczeń. Na poniższych wykresach pokazano 
przykład wystąpienia niewielkiej pierwszej fali spływu zanieczyszczeń dla 
wszystkich badanych wskaźników zanieczyszczeń poza fosforem. Jest to opad 
z 27-28.04.2013. Wykres pierwszej fali sporządzono dla ścieków odprowadza-
nych do odbiornika przez przelew burzowy kanalizacji ogólnospławnej. Zja-
wisko pokazano na wykresie 64.  

 

 

Wykres 64. Analiza występowania pierwszej fali spływu zanieczyszczeń 
emitowanych przez przelew burzowy do odbiornika dla zjawiska z dnia 27-
28.04.2013 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na wykresie 65 pokazano analizę fenomenu pierwszej fali spływu zanie-

czyszczeń dla zjawiska opadowego z dnia 07.05.2013. W tym przypadku 
pierwsza fala zanieczyszczeń nie wystąpiła dla żadnego analizowanego 
wskaźnika zanieczyszczeń.  
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Wykres 65. Analiza występowania pierwszej fali spływu zanieczyszczeń 
emitowanych przez przelew burzowy do odbiornika dla zjawiska z dnia 
07.05.2013 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Analizie występowania pierwszej fali zanieczyszczeń poddano wszystkie 

badane zjawiska opadowe z podziałem na ścieki trafiające do oczyszczalni oraz 
ścieki trafiające przelewem burzowym do odbiornika. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 39. Dla większości analizowanych zjawisk występowała pierwsza fala 
spływu zanieczyszczeń dla co najmniej jednego wskaźnika zanieczyszczeń. 

Najbardziej pożądaną jest sytuacja, gdy ścieki pierwszej fali spływu zanie-
czyszczeń trafiają do oczyszczalni ścieków i takie sytuacje miały miejsce na 
przykład w dniach: 30.03.2012, 31.03.2012, 21.04.2012, 30.01.2013 i 27-
28.04.2013. Potencjalna możliwość wystąpienia pierwszej fali spływu zanie-
czyszczeń znacząco spada w okresie deszczowym, gdy pomiędzy opadami 
występuje niewielki interwał czasowy. Kanały są wtedy najczęściej wypłukane, 
a zlewnia czysta. Występowanie pierwszej fali na przelewie burzowym nie jest 
skorelowane z wielkością ładunku, ale na przykład z intensywnością opadu, 
który zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia. 
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Tabela 39. Zestawienie wystąpienia efektu pierwszej fali zanieczyszczeń dla 
badanych wskaźników w przypadku aktywacji przelewu J-1  

 Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 

Data 
Kanał Przelew 

ChZT Zawiesiny 
ogólne 

Azot 
amonowy ChZT Zawiesiny 

ogólne 
Azot 

amonowy 

30.03.2012 + + + + 

31.03.2012 + + + + 

13.03.2012 + + 

15.04.2012 + + 

21.04.2012 + + + + + 

10.06.2012 + + 

14.07.2012 + + + 

26.07.2012 + + 

07.08.2012 + + 

09.08.2012 + + 

12.09.2012 + 

30.01.2013 + + +    

27/28.04.2013 + + + + +  

07.05.2013   +    

11.05.2013 + +     

20.05.2013   +    

08.08.2013 +   + + + 

09.08.2013       
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13. DYSKUSJA WYNIKÓW I PODSUMOWANIE 

 
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sondy on-line są 

przydatne do prowadzenia monitoringu kanalizacji ogólnospławnej ze szczegól-
nym uwzględnieniem przelewów burzowych. Eksploatacja sond, zwłaszcza 
czujnika amonowego jest czynnością wymagającą i dość drogą w związku 
z koniecznością cyklicznego wymianu wkładu jonowo-selektywnego.  

Zaobserwowano wysoką zgodność wyników pomiarów wykonywanych 
z wykorzystaniem sond on-line w porównaniu z próbami ścieków pobieranymi 
samplerami i poddawanymi tradycyjnej analizie analitycznej. 

Zauważono, że w przypadku dynamicznych zjawisk pogodowych i gwał-
townych spływów ścieków sondy nie zawsze mierzą zmiany składu ścieków 
w oczekiwanym czasie. Jest to związane prawdopodobnie z bezwładnością 
urządzenia, które w założeniach konstrukcyjnych jest przeznaczone dla cieczy 
o niewielkich zmianach stężenia badanych wskaźników zanieczyszczeń, np. 
ścieków oczyszczonych lub wody w stacji uzdatniania. Co więcej, w przypadku 
porównywania stężenia zawiesin ogólnych wartość najmniejsza wskazywana 
przez sondę wynosiła 172 g/m3, a minimalna wartość oznaczona analitycznie 
wynosiła 38 g/m3, czyli różnica pomiędzy minimalnymi wartościami wynosiła 
450%, ale nie miało to bezpośredniego przełożenia na całkowite ładunki zanie-
czyszczeń. 

Dużą zaletą monitoringu on-line jest możliwość całodobowego monitoro-
wania jakości ścieków bez konieczności wykonywania badań analitycznych. 
Daje to możliwość dokładnego poznania dynamiki zmian składu ścieków 
zarówno dla suchej, jak i mokrej pogody. Zbiór danych zebranych z wykorzys-
taniem sond on-line może być pomocny w modelowaniu, planowaniu prac 
modernizacyjnych czy lepszej eksploatacji sieci.  

Wydaje się, że w sondy on-line w przyszłości będą integralnym elementem 
systemu kanalizacyjnego wyposażonego w system sterowania w czasie rzeczy-
wistym, gdyż w zależności od jakości ścieków łatwiej będzie podejmować 
decyzję, które objętości ścieków poddać retencji, a które można bezpiecznie 
odprowadzić do odbiornika. Pomiary z wykorzystaniem sond on-line są również 
konkurencyjne cenowo w porównaniu z badaniami analitycznymi. Do popraw-
nej pracy sond on-line niezbędne jest zasilanie elektryczne oraz miejsce, 
w którym można umieścić panel sterujący. 

W ciągu całego analizowanego okresu czasu wystąpił jeden opad nawalny, 
którego maksymalne natężenie wyniosło 163,35 dm3/s·ha, a całkowita wysokość 
opadu wynosiła 41,1 mm. Deszcz padał niecałe 6 godzin. Do odbiornika (rzeki 
Jasień) w ciągu 5,5 godziny trafiło 20176 m3 ścieków wnosząc ponad 6000 kg 
zawiesin ogólnych, około 1000 kg SAK254 (odpowiadającego około 6000 kg 
ChZT) oraz 31 kg azotu amonowego. Przelew J-1 jest jednym z siedmiu 
przelewów na rzece Jasień, dlatego bardzo istotne jest dokładne zbadanie jakości 
ścieków zrzucanych do odbiornika, co w przyszłości będzie podstawą do działań 
naprawczych. 
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14. WNIOSKI 

 
Przeprowadzone badania pozwoliły na sfomułowanie następujących 

wniosków: 
 

  Sondy on-line z powodzeniem można wykorzystywać do monitoringu przele-
wów burzowych kanalizacji ogólnospławnej ze szczególnym uwzględnie-
niem przelewów burzowych oraz dopływu do oczyszczalni ścieków. 

  Dane pochodzące z sond on-line wymagają odszumienia oraz usunięcia tzw. 
„błędów grubych”. Jako skuteczne narzędzie odszumiające można zastoso-
wać filtr Savitzky’ego-Golaya. 

  Istnieje konieczność opracowania automatycznego narzędzia do obróbki 
danych, polegającego na usuwania „grubych błędów” ze względu na bardzo 
dużą ilość magazynowanych rekordów. 

  Sondy SOLITAX do pomiaru zawiesin ogólnych oraz UVAS plus do 
pomiaru stężenia SAK254 są trudno podatne na rozkalibrowanie, natomiast 
czujnik amonowy NH4D sc, z powodu zużywania się wkładu jonowo-
selektywnego wymaga okresowej sprawdzającej kalibracji. Sondy on-line, ze 
względu na technikę pomiaru oraz warunki panujące w kanalizacji, 
wymagają także okresowego czyszczenia i sprawdzającej kalibracji. 

  Montaż sond on-line w kanale ogólnospławnym w komorze przelewu 
burzowego na pływaku przytwierdzonym do belki pod stropem za pomocą 
ramienia jest rozwiązaniem dotychczas niestosowanym, które w ciągu 2 lat 
eksploatacji potwierdziło swoją pewność mocowania i niezawodność oraz 
umożliwiło otrzymywanie ciągłych wyników. 

  Badania prowadzone na przelewie burzowym J-1 pozwoliły wyznaczyć 
średnie wartości stężenia wskaźników zanieczyszczeń i ładunków dla typo-
wego dnia suchej pogody wraz z wykazaniem różnic sezonowych i podzia-
łem na dni powszednie i świąteczne oraz wiarygodnych współczynników 
nierównomierności dobowej. 

  Badania pozwoliły na precyzyjne określenie ładunków zanieczyszczeń 
emitowanych do odbiornika. 

  Sondy on-line są skutecznym urządzeniem do określania stężenia chwilo-
wego, a w konsekwencji ładunków chwilowych w badanym medium. 

  Analiza wyników wykazała, że sumaryczne ładunki z dni suchej pogody oraz 
ze zjawisk opadowych pochodzące z badań analitycznych i z sond on-line nie 
wykazują istotnych rozbieżności.  

  Powinno się prowadzić dalsze badania w celu udoskonalenia metod kalibracji 
oraz montażu i eksploatacji urządzeń pomiarowych w kanałach ogólnospław-
nych oraz stworzyć wspólny format dla gromadzonych danych i opracowy-
wanych wyników. 

  W toku prowadzonych badań uzyskano wiele wyników umożliwiających two-
rzenie modeli działania przelewów burzowych lub kalibracji już istniejących.  
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