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1. Wprowadzenie 

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, a w szczególności 

Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  

z 23 października 2000 roku, komunalne osady ściekowe powinny być 

ponownie wykorzystane, jeśli zostanie ograniczony do minimum ich 

niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze. W dużych 

oczyszczalniach ścieków osady ściekowe są poddawane termicznej 

przeróbce, najczęściej przez spalanie. Natomiast jest to rozwiązanie 

bardzo drogie, niedostępne i ekonomicznie nieuzasadnione dla 

średnich i małych oczyszczalni. Inną metodą jest tzw. recykling 

organiczny, połączony z odzyskiem pierwiastków nawozowych. Jest on 

realizowany m.in. przy rolniczym wykorzystaniu osadów, rekultywacji 

terenów zdegradowanych czy kompostowaniu.  

Przez wiele lat w Polsce dominującym sposobem 

zagospodarowania osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków 

było ich składowanie na składowiskach odpadów. Jednak od 1 stycznia 

2016 roku składowanie odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg 

suchej masy jest zakazane. Tym samym małe oczyszczalnie ścieków 

stanęły przed wyborem technologii zagospodarowania osadów. O ile 

średnie i duże oczyszczalnie mogły pozwolić sobie na budowę 

zaawansowanych, najczęściej bardzo drogich w budowie i eksploatacji 

technologii, o tyle małe oczyszczalnie, najczęściej ze względów 

ekonomicznych wybierały najprostszy sposób gospodarowania 

osadami, tj. odwadnianie mechaniczne i rolnicze wykorzystanie.  

Dla małych i średnich oczyszczalni ścieków ciekawą 

alternatywą może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do 

jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów. Metoda ta jest 

powszechnie znana i wykorzystywana w wielu krajach europejskich, 

np. we Francji, w Dani, a także w Szwecji, Norwegii, Hiszpanii i we 

Włoszech (Nielsen, 2003, 2007, Uggetti i in. 2009a). W Polsce, w skali 

technicznej, systemy trzcinowe pracują m.in. na terenie 

konwencjonalnej oczyszczalni ścieków w Gniewinie k. Wejherowa oraz 

w Zambrowie w województwie podlaskim (Kołecka i in., 2018). 
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Systemy trzcinowe eliminują główne problemy, które występują 

podczas mechanicznego odwadniania. Przede wszystkim nie 

wymagają drogich urządzeń do odwadniania. Eliminują również 

robociznę związaną z procesem mechanicznego odwadniania oraz 

konieczność stosowania drogich polielektrolitów. Istotnie też 

zmniejszają uciążliwości związane z magazynowaniem odwodnionych 

osadów, ich zagniwaniem oraz koniecznością stosowania wielokrotnie 

w ciągu roku. 

Systemy trzcinowe są przede wszystkim łatwe w obsłudze oraz 

charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Metoda ta daje 

możliwość dostosowania jej do lokalnych warunków terenowych, 

a naturalne walory umożliwiają łatwe wkomponowanie w istniejący 

krajobraz. Procesy odwadniania i stabilizacji w systemach trzcinowych 

zachodzą podobnie jak w warunkach  naturalnych, a działanie metody 

związane jest z symulacją procesów zachodzących w ekosystemach 

bagiennych. 

W celu szerszego stosowania metody trzcinowej do 

zintegrowanego odwadniania i stabilizacji konieczne są kompleksowe 

badanie systemów obejmujące, zarówno jakość zakumulowanych 

osadów ściekowych, jak i generowanych odcieków. Ważne jest 

również poznanie zachodzących w systemach trzcinowych procesów. 

Z tego względu poszukiwane są nowe narzędzia, które byłyby 

pomocne w ich określaniu. Wymienione zagadnienia zostały szerzej 

opisane w pracy.  
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2. Zagospodarowanie osadów ściekowych  

2.1. Charakterystyka osadów ściekowych 

Definicja komunalnych osadów ściekowych określa je jako 

pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych 

oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków (Ustawa 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012). Procesy oczyszczania ścieków, 

poza usuwaniem powstających zanieczyszczeń i poprawą jakości 

ścieków generują również odpady, takie jak: skratki, piasek i osady 

ściekowe, które należy odpowiednio unieszkodliwić. Ilość osadów 

ściekowych zależy od jakości ścieków oraz od stosowanych technologii 

oczyszczenia ścieków. Zwykle ilości produkowanych osadów wynoszą 

od 1 do 5% objętości ścieków trafiających do oczyszczalni ścieków 

(Obarska-Pempkowiak i in., 2015). Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej (rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz budowa nowych 

oczyszczalni), jak również zaostrzenie wymagań prawnych 

dotyczących jakości oczyszczanych ścieków (głównie w aspekcie 

stężenia związków biogennych), wpływa na systematyczny wzrost 

ilość produkowanych osadów ściekowych (Bień i in., 2011; 2015). Od 

2000 do 2017 roku ilość produkowanych osadów wzrosła z 359,8 do 

584,5 tys. ton suchej masy, co odpowiada 62,5 % (Tabela 2.1.).  

Tabela 2.1. 
Ilość osadów ściekowych produkowanych w polskich komunalnych oczyszczalniach 

ścieków w tys. ton suchej masy wg GUS (2018) 

Produkcja osadów ściekowych 
w latach 

2000 2005 2010 2015 2017 

Ilość osadów ściekowych, tys. 
ton s.m. 

359,8 486,1 526,7 568,0 584,5 

Procentowy wzrost ilości 
osadów w odniesieniu do roku 

2000 
- 35,1 46,3 57,9 62,5 

Podany trend charakterystyczny jest nie tylko dla Polski, ale 

również dla całej Unii Europejskiej. Wg Fytili i Zabaniotou (2008) 

produkcja osadów ściekowych od 2005 roku wzrosła o 50%. Krajowy 
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Plan Gospodarki Odpadami z 2014 roku (KPGO, 2014) wskazuje, że 

wzrost ilości osadów ściekowych w najbliższych latach ma zostać 

utrzymany, jednak szybkość przyrostu prawdopodobnie ulegnie 

znacznemu zmniejszeniu. Według Aktualizacji Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami (AKPGO, 2014) każdego roku ilość 

komunalnych osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę 

będzie wzrastała o około 2-2,5%, co będzie wynikało ze wzrastającej 

liczby gospodarstw z dostępem do sieci kanalizacyjnej, a więc 

wzrostem ilości oczyszczanych ścieków. Założenia programu 

potwierdzają aktualne dane statystyczne (GUS, 2018).  

Komunalne osady ściekowe charakteryzują się dużą 

skłonnością do zagniwania (wynikającą ze znacznej zawartości łatwo 

rozkładalnej materii organicznej) oraz wysokim uwodnieniem (rzędu 

95÷99%). Konsekwencją wysokiego uwodnienia jest ich płynna 

konsystencja. Często cechuje je słaba odwadnialność. W osadach 

ściekowych występują również zanieczyszczenia nowej generacji, 

takie jak: farmaceutyki, produkty higieny osobistej, plastyfikatory itp. 

oraz pasożyty i bakterie chorobotwórcze. W przypadku, gdy do 

oczyszczalni oprócz ścieków komunalnych dopływają również ścieki 

przemysłowe w osadach mogą się znajdować zanieczyszczenia 

specyficzne, czy toksyczne, takie jak: metale ciężkie, dioksyny, furany, 

pestycydy i inne, w zależności od rodzaju przemysłu (Bień, 2007, 

Podedworna i Umiejewska, 2008). Przeciętny skład komunalnych 

osadów ściekowych przedstawiono w tabeli 2.2. 

Tabela 2.2. 
Średni skład i podstawowe właściwości osadów ściekowych (Podedworna i 

Umiejewska, 2008) 

Parametry 
osadu 

Jednostka 

Osad wstępny 
mechanicznego 

oczyszczania 
ścieków 

Osad wtórny  
(po złożach 

biologicznych lub 
komorach osadu 

czynnego) 

pH - 5,0÷7,0 6,0÷7,0 

Sucha masa 
osadu 

% 5÷10 
4÷8 (złoża 

biologiczne) 
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Parametry 
osadu 

Jednostka 

Osad wstępny 
mechanicznego 

oczyszczania 
ścieków 

Osad wtórny  
(po złożach 

biologicznych lub 
komorach osadu 

czynnego) 
0,5÷3,0 (osad 

czynny) 

Sucha masa 
organiczna 

% s.m. 60÷70 55÷80 

Sucha masa 
mineralna 

% s.m. 30÷40 20÷45 

Zasadowość 
mg CaCO3/l 

lub 
mmol/l 

500÷1000 
 

20÷40 

500÷1000 
 

 20÷40 

Zawartość 
kwasów 

lotnych (LKT) 

mg 
CH3COOH/l 

lub 
mmol/l 

1800÷3600 
 

30÷60 

1800÷3600 
 

30÷60 

Azot ogólny % N w s.m. 2÷7 

1,5÷5,0 (złoża 
biologiczne) 
3÷10 (osad 

czynny) 

Fosfor ogólny % P w s.m. 0,4÷3 0,9÷1,5 

Potas % K w s.m. 0,1÷0,7 0,1÷0,8 

Opór właściwy 
filtracji 

m/kg 1011÷1013 1012÷1013 

Wartość 
opałowa 

kJ/g s.m. 16÷20 15÷21 

Według Aktualnego Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  

z 2014 roku (AKPGO, 2014) w zakresie gospodarki komunalnymi 

osadami ściekowymi przyjęto kilka celów. Najważniejsze z nich to:  

(i) uporządkowanie zagadnień z zakresu stosowanej terminologii 

dotyczącej wytwarzania, obróbki i przetwarzania komunalnych 

osadów ściekowych, co wiąże się ze sporządzeniem odpowiednich 

zaleceń i wytycznych operacyjnych, (ii) całkowite zaniechanie 

składowania osadów ściekowych, (iii) zwiększenie ilości komunalnych 

osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do 
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środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi, 

(iv) dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji 

biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu 

wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 

chemicznego oraz środowiskowego oraz (v) dążenie do 

usystematyzowania informacji na temat komunalnych osadów 

ściekowych, w celu podjęcia adekwatnych sposobów gospodarowania 

tymi odpadami.  

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, a w szczególności 

zgodnie z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną (Dyrektywa 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 października 2000 r.), 

komunalne osady ściekowe muszą być ponownie wykorzystane  

w każdym przypadku, jeśli zostanie ograniczony do minimum ich 

niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze.  

2.2. Zagospodarowanie osadów ściekowych w świetle przepisów 

prawnych 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym osadów 

ściekowych jest Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Według 

ustawy stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, 

w przypadku gdy są one ustabilizowane (tzn. o znacznie zmniejszonej 

podatności na zagniwanie, o niskim stężeniu materii organicznej) oraz 

przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania. Ustawa 

wskazuje, że sposoby przeróbki muszą być dobrane w ten sposób, aby 

eliminowały zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Art. 

96 ustawy o odpadach określa możliwe sposoby odzysku komunalnych 

osadów ściekowych. Mogą one zostać wykorzystane: (i) w rolnictwie, 

rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 

do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do 

produkcji pasz, (ii) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu, (iii) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do 

produkcji pasz, (iv) do rekultywacji terenów, czy (v) przy 

dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających 
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z planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych 

osadów ściekowych spoczywa na ich wytwórcy. Ustawa określa 

również, że podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są 

stosowane komunalne osady ściekowe w podanych powyżej celach 

zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie katalogu odpadów klasyfikuje surowe osady ściekowe jako 

odpad o kodzie 19 08 99. W przypadku, gdy osady zostaną poddane 

przeróbce w ramach instalacji oczyszczalni ścieków i spełnią 

odpowiednie warunki, mogą być traktowane jako ustabilizowane 

komunalne osady ściekowe i zmienić klasyfikację na kod 19 08 05. 

Mogą one również zostać poddane procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania poza oczyszczalnią w specjalistycznych zakładach 

przetwórczych (Wójtowicz i in. 2013). Procesy unieszkodliwiania 

obejmują składowanie odpadów z termicznego przekształcania na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych (określane kodem D1) oraz 

składowanie osadów po ich stabilizacji na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych (określane kodem D5).  

Procesami odzysku są natomiast: (i) użytkowanie osadów 

ściekowych jako biomasy (określane kodem R1), (ii) zastosowania 

przemysłowe (określane kodem R5), (iii) zastosowanie w rolnictwie  

i rekultywacji (określane kodem R10), (iv) kompostowanie (określane 

kodem R3), (v) przetwarzanie poza oczyszczalnią (w zależności od 

stosowanych procesów określane kodem R3 - kompostowanie, R5 - 

zastosowanie przemysłowe, R10 - zastosowanie w rolnictwie 

i rekultywacji, R11 - wykorzystanie osadów uzyskanych w wyżej 

wymienionych procesach, R12 - wymiana osadów w celu poddania ich 

wyżej wymienionym procesom). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. 

w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowisku odpadów danego typu wprowadziło od 

dnia 01.01.2016 roku zakaz składowanie osadów ściekowych, które są 
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nieustabilizowane oraz których ciepło spalania wynosi powyżej 

6 MJ/kg suchej masy. Powyższy akt prawny został zastąpiony przez 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 

dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, które 

jednak utrzymało zakaz składowania nieustabilizowanych osadów 

ściekowych od 01.01.2016.  

Aktem prawnym określającym zasady odzysku osadów 

ściekowych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 

2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Określa ono 

szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach oraz 

zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych 

osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być 

stosowane.  

Powyższe rozporządzenie dopuszcza również stosowanie 

osadów ściekowych w przypadku, gdy nie powoduje to pogorszenia 

jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

w szczególności nie powoduje szkód w środowisku w rozumieniu 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie. Rozporządzenie określa, że osady mogą 

być wykorzystywane jedynie poza okresem wzrostu i rozwoju roślin 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, rozumianym 

jako czas od siewu lub sadzenia do zbioru. 

Dopuszczalne stężenia metali ciężkich w komunalnych osadach 

ściekowych określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu 

przedstawiono w tabeli 2.3. 

Według rozporządzenie komunalne osady ściekowe muszą 

spełniać również wymagania mikrobiologiczne. W przypadku 

stosowania osadów komunalnych w rolnictwie i do rekultywacji 

gruntów na cele rolne w reprezentatywnej próbce osadów o masie 

100g nie może być bakterii z rodzaju Salmonella. Dodatkowo łączna 

liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., 

Toxocara sp. w 1 kg suchej masy osadów przeznaczonych do 

stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 
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musi wynosić 0, natomiast do stosowania do innych celów nie może 

być większa niż 300. 

Tabela 2.3. 
Dopuszczalne stężenia metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych,  

wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych 

Metale 

Maksymalne dopuszczalne stężenia metali ciężkich  
w mg/kg suchej masy osadów przy stosowaniu 

komunalnych osadów ściekowych 

w rolnictwie 
oraz do 

rekultywacji 
gruntów na 
cele rolne 

do 
rekultywacji 
terenów na 

cele nierolne 

przy dostosowywaniu 
gruntów do określonych 

potrzeb wynikających  
z planów gospodarki 

odpadami, planów 
zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji  
o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania 
terenu, do uprawy roślin 

przeznaczonych do 
produkcji kompostu, do 

uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do 

spożycia i produkcji pasz 
Kadm 
(Cd) 

20 25 50 

Miedź 
(Cu) 

1000 1200 2000 

Nikiel 
(Ni) 

300 400 500 

Ołów 
(Pb) 

750 1000 1500 

Cynk 
(Zn) 

2500 3500 5000 

Rtęć 
(Hg) 

16 20 25 

Chrom 
(Cr) 

500 1000 2500 

Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych 

stosowane w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 

w nie mogą przekraczać 3 Mg s.m./ha/rok. Natomiast dawki 

stosowane do rekultywacji terenów na cele nierolne, do uprawy roślin 
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przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin 

nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz nie mogą 

przekraczać15 Mg s.m. /ha /rok.  

Kwestie regulujące kryteria zmiany klasyfikacji odpadu na 

nawóz organiczny reguluje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu. Ustawa ta jest szczególnie istotna dla kompostowni 

osadowych, gdyż definiuje pojęcie nawozu organicznego i organiczno-

mineralnego oraz środków wspomagających uprawę roślin. Reguluje 

również warunki i tryb wprowadzania ich do obrotu. 

Natomiast kwestie prawne dotyczące spalania osadów 

ściekowych zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów 

postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. 

Rozporządzenie określa zarówno wymagania dotyczące prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów 

medycznych i weterynaryjnych, jak i sposoby postępowania 

z odpadami powstałymi w wyniku procesu.  

Standardy emisyjne dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 

spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 

określa Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 1 marca 2018 

roku. 

2.3. Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych 

Zróżnicowanie właściwości fizyczno-chemicznych 

i filtracyjnych osadów ściekowych powoduje, że przeróbka oraz 

finalne ich zagospodarowanie (utylizacja) wymagają każdorazowo 

indywidualnego podejścia. Celem przeróbki osadów jest przede 

wszystkim zmiana składu fizyczno-chemicznego, zmniejszenie ich 

objętości, obniżenie stężenia materii organicznej, eliminacja 

pasożytów i bakterii chorobotwórczych oraz przygotowanie ich  

w taki sposób, aby było można je ostatecznie zagospodarować (Bień  

i in., 2011). Wybór metody przeróbki osadów ściekowych powinien 
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być poprzedzony szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną 

szeregu uwarunkowań (Fukas-Płonka i Zielewicz, 2010). 

 

 

Rys. 2.1. Konwencjonalne kierunki gospodarki osadami ściekowymi, opracowane na 
podstawie Wójtowicza i in. (2013) 



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

14 

 

Procesy przeróbki osadów ściekowych można podzielić na 

pierwotne i wtórne (Rys. 2.1). 

W trakcie przeróbki pierwotnej nie zawsze wszystkie wyżej 

wymienione procesy muszą być stosowane. Wybór oraz kolejność 

procesów z przeróbki pierwotnej zależy przede wszystkim od 

ostatecznego zagospodarowania osadów (Lee i Liu, 2000, Podedworna 

i Umiejewska, 2008, Wójtowicz i in., 2013, Bień i in., 2014). Przeróbka 

pierwotna jest problemem nabierającym coraz większego znaczenia, 

gdyż coraz trudniej znaleźć odbiorców i drogę do ostatecznego 

zagospodarowania dla źle ustabilizowanych i słabo odwodnionych 

osadów (Bień i in., 2015). Część oczyszczalni ścieków, szczególnie 

małych, powstające osady ściekowe oddaje do zakładów 

przetwarzania odpadów, przeprowadzając jedynie przeróbkę 

pierwotną, najczęściej ograniczającą się do odwadniania.  

Ostateczne zagospodarowanie osadów ściekowych 

praktycznie ogranicza się do dwóch możliwości: recyklingu 

energetycznego i organicznego (Ostojski, 2011, Wójtowicz i in., 2013). 

W przypadku składowania komunalnych osadów ściekowych, to mogą 

być one deponowane na składowisku danego typu pod warunkiem 

spełnienia kryteriów określonych w przepisach Ustawy o odpadach. 

Przyjęto kryteria, że do składowania na składowisku odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne dopuszcza się jedynie odpady o kodzie 

19 08 05, zatem ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 

W praktyce uniemożliwia to ich składowanie bez uprzedniego 

przetworzenia. Jak już wcześniej wspomniano, ograniczenia 

możliwości składowania osadów weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. 

Recykling energetyczny związany jest ze spalaniem osadów 

w spalarniach (w monospalarniach lub współspalarniach, np. 

w cementowniach), jak i z ich przetwarzaniem w biogazowniach. 

Jednak ten sposób zagospodarowania osadów jest ekonomicznie 

uzasadniony jedynie w przypadku dużych oczyszczalni ścieków. 

Obecnie w Polsce pracuje 11 monospalarni (Tabela 2.4.) (Ostojski, 

2011, Ostojski i Gajewska, 2014, Bień i Bień, 2015, Pająk, 2014). 
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Tabela 2.4. 
Lokalizacja monospalarni w Polsce i ich wydajność, opracowane na podstawie Bień 

i Bień (2015)  

L.p. Lokalizacja Wydajność, Mg s.m./rok 

1 Warszawa (Czajka) 62200 

2 Kraków 23000 

3 Łódź 21000 

4 Gdańsk 14000 

5 Bydgoszcz 10000 

6 Gdynia 9000 

7 Zielona Góra 6400 

8 Kielce 6200 

9 Szczecin 6000 

10 Olsztyn 3200 

11 Łomża 1500 

  Suma 162500  

Monospalarnie przetwarzają około 30% wytwarzanych 

osadów ściekowych. Pozostałe ok. 70% musi zostać zagospodarowane 

w inny sposób. 

Recykling organiczny osadów prowadzony jest w kierunku 

odzysku związków biogennych. Ma on miejsce m.in. przy ich rolniczym 

wykorzystaniu, przy kompostowaniu, czy przy rekultywacji terenów 

zdegradowanych. Ze względu na ilości wytwarzanych osadów oraz ich 

jakość ten rodzaj utylizacji jest praktycznie niedostępny dla dużych 

oczyszczalni ścieków. Natomiast zalecany jest przede wszystkim dla 

małych oczyszczalni (Bień i in., 2011). W Polsce jedynie niewielki 

procent wytwarzanych osadów jest w ten sposób zagospodarowywany 

(Bień i in., 2015). Od 2000 roku do roku 2010 obserwowano 
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systematyczny wzrost ilości osadów stosowanych w rolnictwie i do 

rekultywacji gruntów. Wprowadzenie w 2010 regulacji prawnych 

(Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r.) zahamowało tę tendencję 

i obecnie ilość ta utrzymuje się na stałym, zbliżonym poziomie. Jednak 

ze względu na postępujące zaostrzenia legislacyjne, przewiduje się 

dalszy spadek ilości osadów wykorzystywanych w ten sposób (Bień 

i in., 2015). Może to przynieść znaczne straty w polskiej gospodarce, 

gdyż szacuje się, że łączny potencjał nawozowy osadów ściekowych 

warty jest ok. 200-300 mln zł rocznie (Wójtowicz i in., 2013). 

Zmiany sposobu zagospodarowania osadów ściekowych  

w Polsce podano w tabeli 2.5. 

Tabela 2.5. 
Zagospodarowanie osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków, 

opracowano na podstawie GUS (2018) 

Zagospodarowanie osadów 
ściekowych w latach 

2000 2005 2010 2015 2017 

Osady stosowane w rolnictwie, 
tys. Mg s.m. 

- 66,0 109,3 107,5 108,7 

Osady stosowane do 
rekultywacji terenów, w tym 

gruntów na cele rolne, tys. Mg 
s.m.  

- 120,6 54,3 19,2 19,9 

Osady stosowane do uprawy 
roślin przeznaczonych do 

produkcji kompostu, tys. Mg 
s.m.  

25,5 27,4 30,9 47,1 25,7 

Osady przekształcone 
termicznie  

5,9 6,2 19,8 79,3 106,2 

Osady składowane  151,6 150,7 58,9 40,5 15,2 

Osady nagromadzone na 
terenie oczyszczalni 

675,0 782,7 332,4 246,9 257,8 

W ostatnich latach najbardziej wzrosła ilość osadów 

przekształcanych termicznie. Natomiast od 2000 roku systematycznie 

zmniejszała się ilość osadów składowanych. Składowane mogą być 

tylko osady ustabilizowane. Z tego powodu w 2016 roku jedynie 

niecałe 4% wytworzonych osadów było składowanych. 



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

17 

 

2.4. Problemy związane z gospodarką osadową  

Podstawowym problemem w gospodarce osadowej jest to, że 

nie istnieją "typowe" osady ściekowe. W związku z tym nie istnieje 

jedno właściwe rozwiązanie dla wszystkich oczyszczalni ścieków. 

Przyjmując model gospodarki osadowej należy uwzględnić aspekty 

ekonomiczne, techniczne, ekologiczne oraz uwarunkowania lokalne. 

Zatem przy wyborze sposobu zagospodarowania osadów należy 

uwzględnić szereg czynników, m.in. (i) rodzaj zlewni ścieków (miasto, 

gmina, wieś), jej wielkość oraz charakterystyka, (ii) wielkość 

oczyszczalni, (iii) stosowaną technologię oczyszczania ścieków,  

(iv) jakość i ilość powstających osadów, (v) specyfikę podmiotów 

odbierających, wykorzystujących, przekształcających oraz 

unieszkodliwiających osady, (vi) analizę kosztów inwestycyjnych  

i eksploatacyjnych - bardzo istotna jest odległość transportu osadów 

do miejsca dalszej ich przeróbki, czy ostatecznego zagospodarowania, 

gdyż znacząco wpływa to na koszt zagospodarowania,  

(vii) bezpieczeństwo i niezawodność stosowanej technologii przeróbki 

osadów ściekowych. Przy wyborze sposobu zagospodarowania 

osadów nie można pominąć uregulowań prawnych (Szwabowska, 

1994, Fukas-Płonka, Zielewicz, 2010, Burzała, 2014, Matuszczak, 

2015). Dodatkowo dokumenty, takie jak: Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) czy Krajowy Plan 

Zagospodarowania Odpadami (KPZO) i ich późniejsze aktualizacje, 

pomimo że spełniają formalne wymogi prawne,  

w sposób niewyczerpujący odnoszą się do kwestii przeróbki  

i właściwego przygotowania do zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych (Bień i Wystalska, 2014). KPOŚK skupia się jedynie 

na osiągnięciu określonych właściwości oczyszczonych ścieków, które 

jednak nie są analizowane w aspekcie racjonalności przyjętych 

rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi. Tymczasem 

możliwości techniczno-organizacyjne poszczególnych oczyszczalni 

ścieków wpływają znacząco na jakość osadów, a co za tym idzie na 

sposoby ich przetwarzania. Natomiast w komunalnych 

oczyszczalniach ścieków przede wszystkim należy zapewnić 
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efektywne oczyszczanie ścieków w celu spełnienia wymagań 

przewidzianych w aktach prawnych. Dodatkowo często na etapie 

projektowania, budowy, czy modernizacji poszczególnych 

oczyszczalni ścieków nie przeprowadza się dostatecznej analizy 

możliwości zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

Problem ten dotyczy przede wszystkim małych oczyszczalni ścieków, 

które nie są w stanie samodzielnie stworzyć zintegrowanych 

technologicznie oraz często bardzo kosztownych instalacji do 

zagospodarowywania osadów, takich jak np. spalarnie, czy 

kompostownie. Natomiast koszty przeróbki osadów ściekowych są 

istotne i mogą stanowić nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni 

(Boruszko i in., 2014). Problem stanowią również niepełne informacje 

na temat jakości i ilości przetwarzanych komunalnych osadów 

ściekowych (szczególnie z kompostowni, biogazowni, cementowni, 

składowisk). Ilości przetwarzanych osadów ściekowych, określone dla 

celów statystycznych, nie pokrywają się z sytuacją rzeczywistą. Dane 

statystyczne dotyczące ilości osadów ściekowych podane przez GUS 

(2018) są znacznie mniejsze w porównaniu z danymi KPOŚK. Jest to 

prawdopodobnie spowodowane tym, że w praktyce ilości osadów 

powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków szacowane są 

głównie na podstawie uśrednionych wskaźników jednostkowych 

(AKPGP, 2014).  
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3. Zintegrowana metoda odwadniania  

i stabilizacji osadów ściekowych w systemach 

trzcinowych 

Konwencjonalne metody odwadniania i stabilizacji osadów 

ściekowych są kosztowne i energochłonne. Stanowi to bardzo istotny 

kłopot szczególnie dla małych oczyszczalni ścieków (obsługujacych do 

2000 RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców), które dysponują 

bardzo ograniczonym budżetem. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż 

według Rady Unii Europejskiej (Dyrektywa 2000/60/WE) liczba 

małych oczyszczalni ścieków będzie wzrastać. Tym samym wzrastać 

będzie także ilość wytwarzanych osadów ściekowych, jako produktów 

ubocznych procesu oczyszczania ścieków. Z tego względu potrzebne są 

tanie metody nie tylko unieszkodliwiania, ale również 

zagospodarowania osadów na terenie oczyszczalni. Odpowiedzią na to 

zapotrzebowanie może być metoda trzcinowa stosowana do 

odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych (Nielsen, 2003, Kołecka 

i in., 2018). Metoda ta jest znana i wykorzystywana od końca lat 80-

tych w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji (Troesch i in., 

2009), Dani (Nielsen 2003, Nielsen i Bruun, 2015, a także  

w Niemczech (Blumberg-Engineers, 2018), Grecji (Stefanakis i in., 

2011), Hiszpanii (Uggetti i in., 2010), Belgii (De Maeseneer, 1997), 

Wielkiej Brytanii (Edwards i in., 2001) i Włoszech (Masciandaro i in., 

2015). We Francji pracuje ok. 120 obiektów tego typu, a w Danii ok. 

140. W Polsce w skali technicznej pracuje m.in. obiekt trzcinowy na 

terenie konwencjonalnej oczyszczalni ścieków w Gniewinie  

k. Wejherowa oraz w Zambrowie w woj. podlaskim. Dla mniejszych 

oczyszczalni ścieków stosowana była między innymi w Darżlubiu  

k. Pucka oraz Nadolu k. Wejherowa (Obarska-Pempkowiak i in., 2003, 

2015, Kołecka i in. 2018). 

W systemach trzcinowych mogą być odwadniane  

i stabilizowane osady pochodzące z różnych źródeł,  

m.in. z fermentacji beztlenowej (Nielsen, 2003), ze stabilizacji tlenowej 

(De Maeseneer, 1997), z konwencjonalnych komór osadu czynnego 
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(Obarska-Pempkowiak i in., 2003, Nielsen, 2003), z komór  

z przedłużonym napowietrzaniem (Begg i in., 2001, Edwards  

i in., 2001, Nielsen, 2003, Uggetti i in., 2009a), ze zbiorników 

bezodpływowych (Summerfelt i in., 1999, Karolinczak i Dąbrowski, 

2017), czy zbiorników Imhoffa (Zwara i Obarska-Pempkowiak, 2000). 

Podejmowane są również próby odwadniania i stabilizacji osadów 

pochodzących ze stacji uzdatniania wody (Nielsen i Cooper, 2011, 

Masciandaro i in., 2017). 

Zasada działania metody trzcinowej polega na stosowaniu 

wielowarstwowych zalewów osadami, które charakteryzują się 

najczęściej niskim stężeniem suchej masy (0,5-1%). Proces ten odbywa 

się w specjalnie zbudowanych betonowych obiektach naziemnych lub 

basenach zasiedlonych zazwyczaj trzciną pospolitą. Czas przeróbki 

osadów w systemach trzcinowych wynosi średnio od 8 do 12 lat. 

Jednak można spotkać obiekty, w których czas eksloatacji jest dłuższy 

i wynosi 15, a nawet 20 lat (Nielsen i in., 2014). Osady mogą być 

podawane do systemu bezpośrednio z komór napowietrzania lub 

mogą być uprzednio uśrednione w zbiorniku. Stamtąd są podawane do 

systemu trzcinowego, złożonego z kilku kwater. Zasilana jest zawsze 

tylko jedna kwatera. W tym czasie pozostałe nie są zalewane, czyli są 

w fazie odpoczynku (Rys. 3.1.) (Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2013, 

Nielsen 2003).  
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Rys. 3.1. Schemat systemu trzcinowego do odwadniania i stabilizacji osadów 
ściekowych dla oczyszczalni ścieków z komorą osadu czynnego, opracowane na 
podstawie Uggetti i in. (2010) 
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3.1. Projektowanie i budowa systemów trzcinowych 

Przez około 30 lat systemy trzcinowe stosowane do przeróbki 

osadów znalazły zastosowanie w oczyszczalniach ścieków 

obsługujących od kilkuset do nawet 125 000 RLM (Uggetti i in. 2009b, 

Nielsen, 2003). Zatem można przyjąć, że pojemność systemów 

trzcinowych nie jest parametrem ograniczającym ich stosowanie. 

Metoda ta może być stosowana, jeśli tylko jest dostępna wymagana 

powierzchnia. 

 Na wymiarowanie obiektów hydrofitowych ma wpływ szereg 

czynników, m.in. (De Maeseneer, 1997, Nielsen 2005a, b, Kołecka  

i Obarska-Pempkowiak, 2008): (i) warunki klimatyczne określonego 

regionu, (ii) ilość i rodzaj dostarczanych osadów, (iii) jakość osadów 

(określana zwykle na podstawie stężenia suchej masy) i czas ssania 

kapilarnego oraz zawartość tłuszczów. Ważne jest, aby przed 

projektowaniem znany był stopień stabilizacji osadów, 

zapotrzebowanie na tlen, zdolności flokulacyjne oraz charakterystyka 

odwadniania. Stosowane metody laboratoryjne pomagają określić 

niezbędne parametry, m.in. opór filtracji, czy czas ssania kapilarnego. 

Jakość osadu zmienia się wraz z kolejnymi etapami odwadniania. 

Zdolność do odwadniania osadu czynnego nadmiernego szacuje się na 

poziomie 20-60 s, natomiast przefermentowanego jest wolniejsza 100-

1000 s. Zawartość tłuszczów i skrobi, a także poprzedzające procesy, 

niski wiek osadu, mezofilowa lub termofitowa fermentacja mają 

wpływ na zdolności do oddawania wody oraz projektowanie systemu 

(Nielsen, 2011). Jednak najbardziej istotnym parametrem jest 

obciążenie obiektu ładunkiem osadów. Parametr ten decyduje  

o całkowitej powierzchni systemu. Dawka osadów ściekowych 

powinna być dobrana na podstawie ich pochodzenia oraz rodzaju, 

a także powinna uwzględniać czas, po którym następuje usuwanie 

ustabilizowanych osadów z systemu. Maksymalna dawka dla osadów 

wtórnych nie może przekraczać 60 kg s.m./m2∙rok. W przypadku 

osadów z dużą zawartością tłuszczów lub z niskim wiekiem osadu  

(< 20 dni) dawka ta powinna być niższa i nie może przekraczać 50 kg 

s.m./m2∙rok (Nielsen, 2003, Obarska-Pempkowiak i in., 2015). Istotne 
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jest, aby w okresie rozruchu (po obsadzeniu systemu trzciną) stosować 

niższe dawki, niż projektowane. Daje to czas roślinom na lepszy rozwój 

oraz ukorzenienie się w podłożu. Okres rozruchu trwa średnio ok. 2 lat 

(Nielsen, 2003, Burgoon i in., 1997).  

Na etapie projektowania istotne jest określenie nie tylko 

całkowitej powierzchni systemu, ale również jej podziału na kwatery. 

Ich liczba powinna być dobrana na podstawie okresów dostarczania 

osadów oraz niezbędnych przerw pomiędzy kolejnymi 

nawodnieniami, tzw. czasu odpoczynku. Liczba kwater nie jest 

obligatoryjna. W literaturze można znaleźć informacje o systemach, 

które składają się jedynie z dwóch kwater (Zwara i Obarska-

Pempkowiak, 2000, Kołecka i in., 2018), czy nawet z 25 (Burgoon i in., 

1997). Polskie doświadczenia wykazały, że oczyszczalnie do 5000 RLM 

wymagają 2 - 6 kwater, natomiast oczyszczalnie większe powyżej 5000 

RLM, 6 – 12 kwater. Natomiast doświadczenia duńskiej firmy Orbicon 

wskazały, że liczba eksploatowanych kwater powinna wynosić 

minimum 8, bez względu na rodzaj i ładunek dostarczanych osadów. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stwierdzono, że dla 

obiektów o wydajności do 500, 500-1000 i powyżej  

1000 t s.m./rok, wymagana liczba kwater wchodzących w skład 

systemu, powinna wynosić odpowiednio: 8, 10, 12-14 kwater (Nielsen, 

2003). Przy mniejszej liczbie w wielu systemach stwierdzono 

problemy eksploatacyjne. Charakterystykę wybranych obiektów 

pracujących w skali technicznej podano w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. 
Liczba kwater, powierzchnia całkowita i dawki osadów stosowane podczas 

eksploatacji systemów trzcinowych pracujących w skali technicznej 

Liczba 
kwater 

Powierzchnia 
kwatery (m2) 

Dawki osadu 
(kg s.m./ 
m2∙rok) 

Literatura 

25 1,000 65 Burgoon i in. (1997) 

2 240 - 
Obarska-Pempkowiak i in. 

(2003) 

8 500 60 Nielsen (2005a) 
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Liczba 
kwater 

Powierzchnia 
kwatery (m2) 

Dawki osadu 
(kg s.m./ 
m2∙rok) 

Literatura 

10 1,050 60 Nielsen (2007) 

8 468 22-44 Troesch i in. (2009) 

3 66 55 Uggetti i in. (2009a) 

6 54 51 Uggetti i in. (2009a) 

7 25 125 Uggetti i in. (2009a) 

10 900 60 Peruzzi i in. (2013) 

11 110 38 Peruzzi i in. (2013) 

5 75 45 Masciandaro i in. (2015) 

5 45 67 Masciandaro i in. (2015) 

6 42 67 Masciandaro i in. (2015) 

Kwatery trzcinowe to zazwyczaj konstrukcje betonowe lub 

uszczelnione zbiorniki ziemne, w których znajdują się poziome 

warstwy filtracyjne. Przykłady warstw filtracyjnych podano w tabeli 

3.2.  
Tabela 3.2. 

Typowe warstwy filtracyjne występujące w systemach trzcinowych do odwadniania  
i stabilizacji osadów, opracowano na podstawie danych Brixa (2017) 

Warstwa 
Miąższość 

warstwy, cm 
Wypełnienie 

Uziarnienie 
wypełnienia, mm 

Drenażowa 
(najgłębsza) 

20-30 
Kruszywo 

gruboziarniste 
10-40 

Pośrednia 20-25 Żwir 2,5-10 

Wzrostu 10-20 Piasek 0,32-2,5 

Warstwa piasku w górnej części kwatery (warstwa wzrostu) 

zapewnia międzyfazowy rozdział pomiędzy głębszymi warstwami 

filtrem a warstwą osadów. Warstwa piasku zatrzymuję części stałe 
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osadów, co zapobiega kolmatacji (Platzer i Mauch, 1997). Dodatkowo 

podczas usuwania osadów warstwa piasku chroni warstwę pośrednią, 

której później nie trzeba wymieniać (Nielsen, 2005a, b).  

W warstwie tej sadzi się rośliny. Gatunki roślin zasiedlające system 

powinny być przystosowane do wzrostu w wodnym, mułowatym 

środowisku oraz w beztlenowych warunkach. Powinny 

charakteryzować się tolerancją na zmiany poziomu wody, wysokie 

zasolenie oraz zróżnicowane wartości pH (Edwards i in., 2001, 

Obarska-Pempkowiak i in, 2010). Rośliną spełniającą wyżej 

wymienione warunki i z tego powodu najczęściej stosowaną, jest 

trzcina pospolita (Phragmites australis). Liczba sadzonek trzciny 

powinna wynosić 4 szt./m2. W najgłębszej warstwie filtra należy 

ułożyć drenaż. Spełnia on dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze 

odprowadza wody odciekowe, po drugie zapewnia wentylację  

i napowietrzenie systemu. Drenaż powinien być ułożony ze spadkiem, 

aby zapewnić prawidłowe i szybkie odprowadzenie odcieków. Cały 

system drenarski powinien zostać zaprojektowany na maksymalny 

odpływ wód odciekowych wynoszący 1,4 l/(minm2). W celu 

zapewnienia stałego dopływu powietrza, powyżej zaprojektowanej 

wysokości systemu drenarskiego powinny zostać zamontowane 

kominki wentylacyjne (Ugetti i in., 2010). Dno systemu powinno być 

zabezpieczone nieprzepuszczalną geomembraną, aby wykluczyć 

możliwość wystąpienia przecieków i ewentualnego skażenia wód 

gruntowych. Geomembranę należy przykryć warstwą piasku, aby nie 

uległa mechanicznym uszkodzeniom.  

Bardzo ważnym aspektem jest pozostawienie wolnej 

przestrzeni na kolejne warstwy osadów, uwzględniając przewidywany 

czas użytkowania systemu. Przyjmuje się, że wysokość 

projektowanych kwater powinna wynosić ok. 1,5 m. Ze względu na 

wysokość poszczególnych warstw, całkowita głębokość obiektu 

powinna wynosić ok. 2,4 m (Rys. 3.2.). Przyrost warstw osadów 

powinien być kontrolowany za pomocą łat pomiarowych, które 

umieszcza się w wybranych punktach (Nielsen, 2005 a, b). 
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Rys. 3.2. Schemat warstw w systemie trzcinowym do odwadniania i stabilizowania 
osadów ściekowych, opracowanie wlasne 

Jednym z istotnych parametrów, które decydują o sprawnym 

działaniu systemu trzcinowego jest sposób doprowadzania osadów 

oraz ich równomierne rozprowadzenie na całej powierzchni. Osady 

mogą być doprowadzone za pomocą pionowych rur zakończonych 

"grzybkiem" (Rys. 3.3.) lub za pomocą systemu rur  ułożonych wzdłuż 

jednego boku (Rys. 3.4.), bądź w narożnikach.  
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Rys. 3.3. Doprowadzenie osadów ściekowych za pomocą rur pionowych (Brix, 2017) 

 

Rys. 3.4. Doprowadzenie osadów za pomocą rur umieszczonych z boku kwatery (foto 
Dariusz Rohde) 

Schemat kwatery trzcinowej z warstwami osadów pokazano na 

rys. 3.5. 
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Rys.3.5. Schemat kwatery trzcinowej z doprowadzeniem osadów ściekowych 
centralnie za pomocą rur pionowych (Brix, 2017) 

3.2. Eksploatacja systemów trzcinowych  

Przeciętny okres eksploatacji systemu trzcinowego wynosi  

8-12 lat. Jednak na podstawie doświadczeń wykazano, że można 

wydłużonyć ten okres do ponad 15 lat. Jednak niezależnie od długości 

eksploatacji zawsze składa się on z trzech etapów: (i) okres rozruchu, 

(ii) okres pełnej eksploatacji, (iii) opróżnianie systemu (Nielsen, 2003, 

Uggetti i in., 2010, Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2008). Okres 

rozruchu trwa ok. 2 lat. W tym czasie dawka doprowadzanych do 

systemu osadów powinna być znacznie mniejsza od dawki zalecanej 

w projekcie. Zaleca się, aby nie przekraczać wartości 30 kg/m2∙rok. Po 

upływie tego czasu rośliny są całkowicie rozwinięte i eksploatacja 

obiektu może odbywać się z pełną, projektowaną wydajnością. 

Wydajność po przeliczeniu na suchą masę osadów powinna wynosić 

50-60 kg/m2∙rok, w zależności od rodzaju i jakości osadów. Osady 

można dostarczać do systemu aż do całkowitego zapełnienia kwater. 

W ostatnim, trzecim etapie rozpoczyna się usuwanie warstw 

odwodnionych i ustabilizowanych osadów. Kwatery trzcinowe 

opróżniane są po kolei. Jeśli użytkowane jest 8 kwater, to najczęściej 

2 są opróżniane. W celu zwiększenia stężenia suchej masy osadów 
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przed opróżnieniem nie powinno dostarczać się "świeżych" osadów, 

czyli nowych dawek. Czas ten powinien wynosić od kilku miesięcy 

nawet do roku, w zależności od skuteczności pracy systemu (Obarska-

Pempkowiak i in., 2015). Na rys. 3.6. przestawiono etapy eksploatacji 

systemów trzcinowych. 

 

Rys. 3.6. Schemat pracy kwatery systemu trzcinowego dla cyklu 12-letniego w latach, 
opracowano na podstawie Nielsen (2003) 

Systemy trzcinowe pracują w cyklu naprzemiennym: 

nawadnianie (dostarczanie "surowych" osadów) – bez nawodnień 

(odpoczynek). Według Nielsena (2005a, b) ważne jest, aby osady 

dostarczane były szybko, a następnie powinien nastąpić okres 

odpoczynku od zasilania osadami. W tym okresie osady zgromadzone 

w kwaterze podlegają intensywnym przemianą prowadzącym do ich 

odwodnienia i stabilizacji. Obecnie nie ma ogólnie przyjmowanych 

standardów dotyczących zasilania oraz odpoczynku (przerw  

w zasilaniu) systemów trzcinowych. Na przykład systemy duńskie 

zasilane są przez 7-8 dni, a następnie przez okres 55-56 dni następuje 

ich odpoczynek (nie są dostarczane surowe osady) (Nielsen,  

2005a, b, 2007). Natomiast we Francji systemy zasilane są przez  

2-3 dni, a następnie odpoczywają 14-21 dni (Troesch i in., 2009). 

Giraldi i in. (2009) wykazali, że zarządzanie tego typu obiektami może 

być zoptymalizowane przez wdrażanie modeli numerycznych, które 

uwzględniają zarówno procesy odwadniania, jak i stabilizacji. 

Przykładowy cykl pracy systemu trzcinowego przedstawiono na  

rys. 3.7.  
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Rys. 3.7. Cykl pracy systemu trzcinowego, opracowane na podstawie Brix'a (2014) 

Przerwy pomiędzy kolejnymi nawodnieniami zależą m.in. od 

wydajności złoża, warunków atmosferycznych, wieku obiektu, 

stężenia suchej masy w osadach, miąższości warstw zgromadzonych 

osadów. 

Dłuższe okresy odpoczynku pomiędzy kolejnymi 

nawodnieniami, mogą powodować poprawę efektywności 

odwadniania i stabilizacji osadów. Jednak, aby zapewnić odpowiednio 

długie przerwy pomiędzy kolejnymi zasileniami, konieczna jest 

odpowiednia liczba kwater.  

3.3. Efektywność działania systemów trzcinowych 

Nadrzędnym zadaniem systemów trzcinowych jest 

zapewnienie odpowiedniego przebiegu  procesów odwodniania 

i stabilizacji dostarczonych osadów ścieków. Rozgałęziony system 

kłączy i korzeni trzciny pospolitej (Rys. 3.8.) zapewnia rozwój 

różnorodnych mikroorganizmów (heterotroficznych 

i autotroficznych), dlatego też obecność trzciny pospolitej 

przyspiesza stabilizację osadów ściekowych.  
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Rys. 3.8. Części nadziemne i podziemne trzciny pospolitej (Blumberg-Engineers, 2018)  

3.3.1 Odwadnianie 

Podczas procesu odwadniania początkowo płynne osady (99% 

uwodnienia) przekształcają się w formę stałą. Przyczynia się to do 

znaczącej redukcji ich objętości. Wzrost stężenia suchej masy osadów 

o 7% powoduje redukcję jego początkowej objętości o 87%. Natomiast 

osady o stężeniu suchej masy wynoszącej 30%, posiadają jedynie 4% 

swojej początkowej objętości (Kołecka i in, 2017a).  

Odwadnianie w systemach trzcinowych zachodzi przede 

wszystkim na skutek grawitacyjnego odciekania wody z osadów oraz 

ewapotranspiracji. Proces ten wspomagany jest przez temperaturę, 

promieniowanie słoneczne i fotodegradację. W prawidłowo 

funkcjonujących obiektach grawitacyjne odciekanie wody zachodzi 

najszybciej, bezpośrednio po zalaniu złoża. Dodatkowo wiatr 

poruszając łodygami trzciny, przeciwdziała zatykaniu się świeżej 
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warstwy osadów. Dzięki temu tworzy wolne przestrzenie, które 

wspomagają proces grawitacyjnego odwadniania. Następnie  

po osiągnięciu około 20% suchej masy proces ten ustaje. Dalsze 

odwodnienie następuje wskutek ewapotranspiracji. Jest to zjawisko 

parowania wody z powierzchni osadów oraz z nadziemnych części 

roślin, którego efektem jest dalsze zwiększenie stężenia suchej masy 

(Nielsen, 2003, Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2008). Pomimo 

naturalnego charakteru procesów skuteczność odwadniania  

w systemach trzcinowych jest wysoka (Tabela 3.3).  

Tabela 3.3. 
Średnie stężenia suchej masy osadów w systemach trzcinowych 

Nazwa 
obiektu, 

kraj 

Rodzaj 
osadów, 

Stężenie 
suchej 

masy w 
osadzie 

surowym, 
% 

Stężenie 
suchej masy 
osadów po 

odwadnianiu, 
% 

Literatura 

Fort 
Campbell, 

USA 

Osady po 
fermentacji 

3,0 32 
Kim i Smith 

(1997) 

Staffordshire, 
UK 

Osady 
wstępne 

oraz 
nadmierne 
ze złóż biol. 

4,0 20 
Edwards i 
in. (2001) 

Helsinge, 
Dania 

Nadmierny 
osad 

czynny z 
komory 

oraz 
osadnika 
wtórnego 

0,6 20 
Nielsen 
(2007) 

Rudkobing, 
Dania 

Nadmierny 
osad 

czynny z 
komory 

oraz 
osadnika 
wtórnego 

0,8 29 

Kołecka i 
Obarska-

Pempkowiak 
(2013) 

Alpens, 
Hiszpania 

Nadmierny 
osad 

czynny 
1,1 24 

Uggetti i in. 
(2009a) 
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Nazwa 
obiektu, 

kraj 

Rodzaj 
osadów, 

Stężenie 
suchej 

masy w 
osadzie 

surowym, 
% 

Stężenie 
suchej masy 
osadów po 

odwadnianiu, 
% 

Literatura 

Seva, 
Hiszpania 

Nadmierny 
osad 

czynny 
1,2 18 

Uggetti i in. 
(2009a) 

Darżlubie, 
Polska 

Osady ze 
osadnika 
Imhoffa 

7,0 42 

Zwara  
i Obarska-

Pempkowiak 
(2000) 

Swarzewo, 
Polska 

Nadmierny 
osad 

czynny z 
osadnika 
wtórnego 

1,0 14 
Obarska-

Pemkowiak  
i in. (2003) 

Efektywność odwadniania osadów w systemach trzcinowych 

(Tabela 3.3.) jest porównywalna lub wyższa do efektywności urządzeń 

mechanicznych (Tabela 3.4.). W przypadku wirówek, filtrów 

ciśnieniowych oraz pras taśmowych stwierdzono niższe stężenia 

suchej masy niż w większości systemów trzcinowych (Gonçalves i in., 

2007, Metcalf i Eddy 2003). Zaletą obiektów trzcinowych 

w porównaniu do urządzeń mechanicznych jest brak konieczności 

stosowania polieletrolitów dla poprawy efektywności procesu. 

Dodatkowo systemy trzcinowe wymagają znacznie mniej energii 

elektrycznej, niż urządzenia mechaniczne.  
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Tabela 3.4. 

Średnie stężenia suchej masy uzyskane z pomocą urządzeń mechanicznych, 
opracowane na podstawie Gonçalves i in. (2007) oraz Metcalf i Eddy (2003) 

Metoda odwadniania Rodzaj osadów 
Średnie stężenia 
suchej masy, % 

Wirówki 

Osad czynny 14-20 

Osad przefermentowany 15-30 

Osad po stabilizacji tlenowej 8-10 

Filtry ciśnieniowe 
Osad czynny 12-18 

Osad przefermentowany 17-23 

Prasy taśmowe 

Osad czynny 12-18 

Osad przefermentowany 12-30 

Osad po stabilizacji tlenowe 12-25 

Prasy filtracyjne 
Osad czynny 27-33 

Osad przefermentowany 29-35 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Kołecką  

i Obarską-Pempkowiak (2013) oraz Nielsena (2007) wykazano,  

że następuje wzrost stężenia suchej masy wraz z głębokością 

zakumulowanych osadów. Potwierdza to, że czas zatrzymania osadów 

w systemach trzcinowych wpływa na efektywność ich odwadniania.  

3.3.2. Stabilizacja 

Procesy stabilizacji pozwalają na zmniejszenie intensywności 

wydzielających się przykrych zapachów. Dodatkowo usprawniają 

proces odwadniania, zmniejszają liczbę organizmów patogennych oraz 

poprawiają właściwości reologiczne (Bień i Wystalska, 2011, Bień i in., 

2014, Wójtowicz i in., 2013). W systemach trzcinowych osady 

ściekowe poddawane są jednoczesnemu odwadnianiu i stabilizacji. 

Tlen z atmosfery jest transportowany za pośrednictwem nadziemnych 
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części roślin do rozbudowanego systemu korzeni i kłączy, a z nich do 

otaczającego środowiska glebowego. Tworzą się w ten sposób lokalne 

tlenowe mikrostrefy, wokół których występują mikrostrefy 

niedotlenione oraz mikrostrefy redukcyjne. Przyczynia się to do 

rozwoju różnorodnych mikroorganizmów, biorących udział 

w przemianach biochemicznych materii organicznej przy różnych 

wartościach potencjałów redukująco-utleniających. Rozkład materii 

organicznej powoduje stabilizację zgromadzonych osadów (Obarska-

Pempkowiak i in., 2010, Gajewska, 2013).  

O postępującej stabilizacji świadczy ubytek stężenia materii 

organicznej. W systemach trzcinowych ubytek ten w okresie 10-12 lat 

wynosi średnio 25-30%. Ostatecznie stężenie materii organicznej  

w zgromadzonych osadach przyjmuje wartość 40-50% s.m. (Tabela 

3.5.). Niższe wartości mogą wskazywać, że osady zatrzymano zbyt 

krótko, bądź system nie funkcjonuje prawidłowo. 

Tabela 3.5.  
Średnie stężenie materii organicznej w osadach z systemów trzcinowych 

Nazwa 
obiektu, 

kraj 

Rodzaj 
osadów 

Stężenia 
materii 

organicz-
nej w 

osadach 
surowych, 

% s.m. 

Stężenia 
materii 

organicz-
nej po 

stabilizacji, 
% s.m. 

Literatura 

Fort 
Campbell, 

USA 

Osady po 
fermentacji 

- 46 
Kim i Smith 

(1997) 

Staffordshire, 
UK 

Osady 
wstępne oraz 
nadmierne ze 

złóż 
biologicznych 

74 52 
Edwards i in. 

(2001) 

Helsinge, 
Dania 

Nadmierny 
osad czynny  

z komory 
oraz 

osadnika 
wtórnego 

61 41 
Nielsen 
(2007) 

Rudkobing 
Nadmierny 

osad czynny  
59 42 

Kołecka  
i Obarska-
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Nazwa 
obiektu, 

kraj 

Rodzaj 
osadów 

Stężenia 
materii 

organicz-
nej w 

osadach 
surowych, 

% s.m. 

Stężenia 
materii 

organicz-
nej po 

stabilizacji, 
% s.m. 

Literatura 

z komory 
oraz 

osadnika 
wtórnego 

Pempkowiak 
(2013) 

Alpens, 
Hiszpania 

Nadmierny 
osad czynny 

60 41 
Uggetti i in. 

(2009a) 
Seva, 

Hiszpania 
Nadmierny 
osad czynny 

58 48 
Uggetti i in. 

(2009a) 

Darżlubie, 
Polska 

Osady z 
osadnika 
Imhoffa 

60 45 

Zwara  
i Obarska-

Pempkowiak 
(2000) 

Swarzewo, 
Polska 

Nadmierny 
osad czynny  
z osadnika 
wtórnego 

- 60 
Obarska-

Pemkowiak  
i in. (2003) 

Wg Uggetti i in. (2010) oraz von Sperling i Gonçalves (2007) 

końcowe stężenie materii organicznej w osadach stabilizowanych  

w systemach trzcinowych jest porównywalna do wartości uzyskanych 

przy zastosowaniu procesu fermentacji (w warunkach beztlenowych).  

Badania przeprowadzone przez Kołecką i Obarską-

Pempkowiak (2013) oraz Nielsena (2007) wykazały obniżenie 

stężenia materii organicznej wraz z głębokością zgromadzonych 

osadów. Podobnie jak w przypadku odwadniania, świadczy  

to o wpływie czasu na efektywność stabilizacji. Giraldi i in. (2009) oraz 

Peruzzi i in. (2009) zaobserwowali pewien stopień mineralizacji oraz 

humifikacji już po pierwszym roku stabilizacji w systemach 

trzcinowych.  
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3.3.3. Właściwości nawozowe 

Związki biogenne 

Ze względu na przeważnie wysokie stężenia azotu i fosforu  

w ustabilizowanych osadach ściekowych mogą one stanowić cenny 

nawóz (Uggetti i in., 2010, Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2013, 

Nielsen i Bruun, 2015). Według Moss i in. (2002) stężenia związków 

biogennych zależą przede wszystkim od źródła ścieków oraz 

stosowanych procesów podczas ich oczyszczania. Stężenia związków 

biogennych w osadach ściekowych z wybranych systemów 

trzcinowych podano w tabeli 3.6. 

Tabela 3.6. 
Średnie stężenia azotu i fosforu w osadach ściekowych zgromadzonych w systemach 

trzcinowych 

Nazwa obiektu, kraj 

Stężenie w % 
s.m. 

Literatura 
Azot Fosfor 

Helsing, Dania 2,6 3,4 Nielsen i Bruun (2015) 

Nakskov, Dania 3,0 4,0 Nielsen i Bruun (2015) 

Kellerup, Dania 3,4 3,7 Nielsen i Bruun (2015) 

Kolding, Dania 3,6 4,1 Nielsen i Bruun (2015) 

La Fontina, Włochy 2,9 - Peruzzi i in. (2013) 

Alpens, Hiszpania 3,3 0,1 Uggetti i in. (2009a) 

Sant Boi de Lluçanès, 
Hiszpania 

3,1 0,07 Uggetti i in. (2009a) 

Seva, Hiszpania 3,0 0,14 Uggetti i in. (2009a) 

Darżlubie, Polska 2,4 0,24 Kołecka i in. (2018) 

Swarzewo, Polska 1-10 0,2-1 Kołecka i in. (2018) 
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Zazwyczaj podczas przemian biochemicznych w systemach 

trzcinowych stężenia azotu ulegają obniżeniu wraz z głębokością. Na 

przykład w badaniach przeprowadzonych przez Matamorosa i in. 

(2012) wykazano, że w systemie w Nakskov (Dania) stężenie azotu 

obniżyło się o ponad 45% z 3,4% s.m. w warstwie górnej (0-10cm) do 

1,8% s.m. w dolnej warstwie (120-130 cm) stabilizowanej  

w okresie 20 lat stabilizacji. Obniżenie stężenia azotu wraz  

z głębokością potwierdzają również inne badania (Zwara i Obarska-

Pempkowiak, 2000, Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2013). Ubytek 

azotu jest spowodowany przez mikrobiologiczne procesy nitryfikacji  

i denitryfikacji (Nielsen i in., 2014). Dodatkowo część azotu wymywana 

jest ze zgromadzonych warstw osadów i opuszcza system trzcinowy 

drenażem, jako składnik wody odciekowej (przede wszystkim 

w postaci azotanów). W przypadku stężenia fosforu analizowane 

osady znacznie różniły się. Dodatkowo stwierdzono, że stężenie 

fosforu w stabilizowanych osadach zwiększa się wraz z głębokością. Tę 

zależność potwierdzają między innymi Matamoros i in. (2012), Zwara 

i Obarska-Pempkowiak (2000) czy Kołecka i Obarska-Pempkowiak 

(2013). Część związków fosforu reaguje z żelazem i innymi 

składnikami osadów, powodując jego związanie w strukturę 

zakumulowanych osadów.  

Metale ciężkie 

Osady ściekowe mogą stanowić potencjalnie bardzo cenny 

nawóz. Jednak bardzo często zawierają również zanieczyszczania 

stanowiące potencjalne ryzyko dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz 

dla środowiska. Głównym zanieczyszczeniem osadów są metale 

ciężkie (Wójtowicz i in., 2013). Stężenia metali w osadach ściekowych 

są zmienne. Zakłada się, że najważniejszym ich źródłem są ścieki 

przemysłowe (szczególnie związane z działalnością taką, jak: 

galwanotechnika, przemysł chemiczny, zakłady garbarskie, przemysł 

farmaceutyczny, obróbka metali, huty stali, produkcja nawozów, 

pralnie, przemysł naftowy, impregnacja drewna itp.) oraz spływy 

powierzchniowe (Wójtowicz i in., 2013, Bień i in., 2015).  
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Według Bienia (2007) oraz Bernackiej i Pawłowskiej (2000) 

zakres stężeń metali w osadach wynosi: 

 dla kadmu - 8-562 mg/kg s.m. osadów,  

 dla ołowiu - 58-2970 mg/kg s.m. osadów, 

 dla niklu - 3-950 mg/kg s.m. osadów, 

 dla chromu - 8-17075 mg/kg s.m. osadów, 

 dla miedzi - 14-1250 mg/kg s.m. osadów, 

 dla cynku - 1150-10000 mg/kg s.m. osadów. 

W osadach z różnych systemów trzcinowych dominującymi 

metalami były cynk i miedź. Potwierdzają to badania przeprowadzone 

m.in. przez Peruzzi i in., (2011), Uggetti i in. (2010) czy Kołecką 

i Obarską-Pempkowiak (2013). Badania przeprowadzone przez 

Nielsena i in. (2014), Matamorosa i in. (2012) oraz Kołecką  

i Obarską-Pempkowiak (2013) wskazują, że metale związane są 

przede wszystkim z frakcją niemobilną. Zatem ich uwalnianie do 

środowiska jest znacznie ograniczone. Dodatkowo w żadnym  

z analizowanych systemów trzcinowych stężenia metali  

w zakumulowanych osadach nie przekraczały wartości 

dopuszczalnych przy rolniczym wykorzystaniu (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych). Średnie stężenia metali w wybranych systemach 

trzcinowych podano w tabeli 3.7. 

Tabela 3.7. 
Średnie stężenia wybranych metali ciężkich w osadach ściekowych odwadnianych  

i stabilizowanych w systemach trzcinowych 

Nazwa obiektu, kraj 
Stężenie, mg/kg s.m. 

Literatura 
Pb Cd Cr Ni Cu Zn 

Helsing, Dania 52 1,2 31 22 372 627 
Nielsen  
i Bruun 
(2015) 

Nakskov, Dania 79 1,7 34 32 270 1140 
Nielsen  
i Bruun 
(2015) 
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Nazwa obiektu, kraj 
Stężenie, mg/kg s.m. 

Literatura 
Pb Cd Cr Ni Cu Zn 

Kellerup, Dania 65 1,1 28 37 233 880 
Nielsen  
i Bruun 
(2015) 

Kolding, Dania 64 1,7 35 26 419 929 
Nielsen  
i Bruun 
(2015) 

La Fontina, Włochy 66 1,5 38 47 581 1752 
Peruzzi i in. 

(2015) 

Alpens, Hiszpania 52 0,6 55 29 392 551 
Uggetti i in. 

(2009a) 
Sant Boi de 

Lluçanès,Hiszpania 
40 0,6 44 33 147 497 

Uggetti i in. 
(2009a) 

Seva, Hiszpania 80 1,0 58 41 237 706 
Uggetti i in. 

(2009a) 

Darżlubie, Polska 31 1,7 23 17 28 869 
Kołecka i in. 

(2018) 

Swarzewo, Polska 16 0,9 7,0 15 22 649 
Kołecka i in. 

(2018) 

Według Sheiran i Sheoran (2006) najbardziej istotnym 

biologicznym procesem odpowiedzialnym za usuwania metali ciężki 

jest ich pobieranie przez rośliny (bioakumulacja). De Maeseneer 

(1997) wykazał jednak, ze pobór metali ciężkich przez trzcinę 

pospolitą jest niewielki i niższy niż na przykład w przydatku wierzby. 

Peruzzi i in. (2009) wykazali niewielki wzrost stężenia metali ciężkich 

w korzeniach trzciny po 400 dniach pracy systemu. Chociaż wzrost ten 

w porównaniu do stężeń metali w zakumulowanych osadach był 

bardzo niski. Kolejnym biologicznym procesem powodującym 

usuwanie metali z osadów zgromadzonych w obiektach trzcinowych 

jest ich metabolizm przez bakterie (Ye i in., 2001, Hallberg i Johnson, 

2005). Wymienione procesy przyczyniają się do usuwania metali 

ciężkich z osadów w bardzo niewielkim stopniu. Obecność metali  

w osadach jest uwarunkowana ich stężeniem w ściekach 

dopływających do oczyszczalni (Uggetti i in., 2010, Nielsen i in., 2014) 

oraz ich akumulacją w osadach (Obarska-Pempkowiak i Gajewska, 

2008).  
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Wskaźniki mikrobiologiczne 

Na podstawie badań mikrobiologicznych osadów ściekowych 

wykonanych przez Obarską-Pempkowiak i in. (2003) wykazano, że po 

8 miesiącach ich stabilizacji w systemach trzcinowych liczba bakterii 

E. coli została znacząco zmniejszona, a bakterie Salmonella 

inaktywowane. W porównaniu do początkowego stanu 

mikrobiologicznego osadów nastąpiła znaczna poprawa. Natomiast 

Nielsen (2007) analizował obniżenie bakterii kałowych w osadach po 

stabilizacji w systemach trzcinowych wynoszącej 1-4 miesięcy od 

ostatniego zasilenia. Wyniki wykazały obniżenie liczby bakterii do 

wartości: 2/100 g osadów dla Salmonelli, poniżej  

10/100g osadów dla Enterokoków i poniżej 200/100 g osadów dla  

E. coli. Jednocześnie nie stwierdzono obecności tych bakterii  

w warstwie osadów na głębokości poniżej 25 cm. 

Niebezpieczne związki organiczne 

W europejskim i polskim prawodawstwie nie ma 

opracowanych ograniczeń dotyczących niebezpiecznych związków 

organicznych obecnych w osadach ściekowych przeznaczonych do 

przyrodniczego wykorzystania. Takie ograniczenia wprowadza prawo 

duńskie (Nielsen i Bruun, 2015), które ogranicza obecność liniowych 

alkilobenzenosulfonianów (z ang. linear alkylo-benzen sulfonates - 

LAS) do 1300 mg/kg s.m., nonylofenolu etoksylowanego (z ang. 

nonylphenol ethoxylates - NPE) do 10 mg/kg s.m., ftalanu  

di-2etyloheksylu (z ang. di-2ethylhexyl-phtalate - DEHP) do 50 mg/kg 

s.m. oraz węglowodorów poliaromatycznych (z ang. polyaromatic 

hydrocarbons - PAH) do 3 mg/kg s.m. 

Jednymi z bardziej niebezpiecznych związków organicznych są 

ftalany. Pełnią one rolę plastyfikatorów i są wykorzystywane do 

zmiękczania tworzyw sztucznych, co powoduje, że tworzywa nie łamią 

się i nie kruszą. Przyjmuje się, że ftalany stanowią ponad 60% 

całkowitej produkcji plastyfikatorów. Producenci chętnie z nich 

korzystają, bo są niedrogie i znacznie wydłużają wytrzymałość 

produktów. Stosowane są one zwłaszcza w produktach PVC, a także 
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przy wyrobach medycznych, takich jak: dreny, cewniki, strzykawki, 

przy produkcji opakowań (np. foliowych), płyt gramofonowych, 

akcesoriów sportowych (np. piłki nożne). Ponadto ftalany można 

znaleźć w kosmetykach (takich jak lakiery do włosów czy szampony). 

Wykorzystywane są także w produkcji zabawek dla dzieci, chociaż UE 

wprowadziła zakaz ich stosowania w artykułach pielęgnacyjnych oraz 

zabawkach dla dzieci i niemowląt, które są przeznaczone do brania do 

ust, jak gryzaki czy smoczki (Gao i Wen, 2016). Cześć produktów 

należących do grupy ftalanów zostało w ramach unijnego programu 

REACH (Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja i Restrykcja Substancji) 

zidentyfikowanych jako substancje endokrynnie czynne, czyli 

zaburzające działanie układu hormonalnego człowieka. Również 

amerykańska instytucja Environmental Protection Agency (US-EPA, 

2012) potwierdziła szkodliwe działanie ftalanów na człowieka  

i środowisko przyrodnicze. Ze względu na powszechność 

występowania tworzyw sztucznych, obecność ftalanów w środowisku 

jest nieunikniona. Stężenia, jakie stwierdzono w krwi ludzkiej wynoszą 

średnio 12-16 mg/l. Znaczna część zostaje wprowadzona do 

organizmu podczas spożywania pokarmów (przede wszystkim 

tłuszczy) pakowanych w materiałach z polichlorku winylu (Dąbrowski 

i in., 1998, Szychowski i Wójtowicz, 2013, Kida i Koszelnik, 2015, Cheng 

i in., 2000). Ftalany są powszechnie obecne zarówno w ściekach, 

jak i w osadach ściekowych. 

W badaniach przeprowadzonych przez Federle i Itrich (1997) 

oraz Nielsena (2005b) stwierdzono, że niebezpieczne związki 

organiczne mogą ulegać mineralizacji w systemach trzcinowych. 

Stwierdzono, że mineralizacja LAS i NPE była bardzo skuteczna  

i wynosiła odpowiednio 98,0 i 93,0%. Wykazano, że czynnikiem 

ograniczającym degradację zanieczyszczeń organicznych był tlen oraz 

temperatura, która wpływała na szybkość degradacji. W tym samym 

badaniu stwierdzono zmniejszoną zawartość DEHP o ok. 60,0%,  

a PAH o 32,0%. Mikrozanieczyszczenia organiczne zostały 

zmineralizowane na całej głębokości, a nie tylko w górnej warstwie 

osadów. Dla porównania analizowane związki organiczne  

w składowanych osadach po fermentacji ulegały mineralizacji tylko  
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w warstwie powierzchniowej (0-20 cm). Poniżej mineralizacja nie 

zachodziła (Nielsen i Willoughby, 2005, Nielsen i Bruun, 2015). 

Również Masciandaro i in. (2015) potwierdzili wysoką podatność na 

biodegradację LAS w warunkach tlenowych. W przypadku NPE  

w systemach trzcinowych we Włoszech stwierdzono stężenia powyżej 

50 mg/kg s.m. Ze względu na stosunkowo słabą biodegradowalność  

wysokie stężenia utrzymywały się w okresie 2-4 lat (González i in., 

2010, Ömeroğlu i in., 2015). Po tym czasie następowało znaczne 

obniżenie NPE w tych osadach, co wskazuje na możliwość usuwania 

tych związków podczas długookresowego przetwarzania w systemie 

(Roig i in., 2012, Masciandaro i in., 2015). Przeprowadzone badania 

potwierdziły, że podobnie DEPH jako zanieczyszczenie hydrofobowe 

o lipofilowych właściwościach (Aparicio i in., 2009) wymagało 

warunków tlenowych w celu skutecznej biodegradacji. 

3.4. Oddziaływanie na środowisko 

Jak wspomniano w rozdziale 3.3.2, osady w systemach 

trzcinowych ulegały stabilizacji. Proces stabilizacji zachodzi 

z udziałem mikroorganizmów, zarówno w warunkach tlenowych, jak 

i beztlenowych. Procesy tlenowe są bardziej wydajne. Ich głównym 

produktem ubocznym jest ditlenek węgla (CO2). Procesy beztlenowe są 

znacznie wolniejsze i wytwarzają przede wszystkim CH4 i CO2 

(Vymazal i in., 1998). Oba te gazy są odpowiedzialne za efekt 

cieplarniany. Metan ma 25 razy wyższy potencjał tworzenia efektu 

cieplarnianego w porównaniu do ditlenku węgla (IPCC, 2007). W celu 

uniknięcia dużych emisji CH4 przy stabilizacji osadów należy tak 

eksploatować obiekty trzcinowe, aby zapewnić warunki tlenowe. 

Błędy projektowe, zła eksploatacja (najczęściej związana ze zbyt 

wysokim ładunkiem osadów), drenaż o zbyt małej wydajności, czy 

kolmatacja warstwy filtracyjnej mogą prowadzić do powstania 

warunków beztlenowych, a w konsekwencji do zwiększonej emisji 

metanu, powstawania odorów oraz wymierania trzciny (Nielsen, 2011, 

Vincent i in., 2012). Obecność trzciny sprzyja stabilizacji tlenowej, 

a tym samym zmniejsza do minimum produkcję metanu (Maltais-



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

44 

 

Landry i in., 2009a, b), jak również sprzyja utlenianiu CH4 przez 

aerobowe bakterie metanotroficzne (Whalen, 2005).  

Olsson i in. (2014) przeprowadzili badania emisji gazów 

cieplarnianych dla eksploatowanych systemów trzcinowych, dla 

naturalnych mokradeł oraz zakumulowanych osadów ściekowych. 

Stwierdzili, że najwyższa emisja metanu występowała dla 

zakumulowanych osadów (2 mgm-2h-1). Dla systemów trzcinowych 

emisja wynosiła 0,5, a dla mokradeł 0,2 mgm-2h-1. W przypadku 

systemów trzcinowych dobrze funkcjonujące odwadnianie oraz 

obecność roślin sprzyjała warunkom tlenowym w osadach, co 

przyczyniło się do niskiej emisji metanu, natomiast zwiększyło emisję 

ditlenku węgla. Średnio wynosiła ona 1200 mgm-2h-1. Dla porównania 

w zakumulowanych osadach emisja CO2 wynosiła 500 mgm-2h-1, a na 

mokradłach 100 mgm-2h-1. Stwierdzono również, że po 

doprowadzeniu do systemu trzcinowego świeżych osadów górna 

warstwa funkcjonowała jak uszczelnienie i zapobiegała emisji gazów. 

Po 4 - 7 dniach wskaźniki emisji CO2 zbliżył się do wartości 

uzyskiwanych przed dostarczeniem osadów. Natomiast współczynniki 

emisji CH4 były niższe niż przed doprowadzeniem osadów. Badania 

przeprowadzone przez Cui i in. (2015) wskazały na podobny poziom 

emisji ditlenku węgla z systemów trzcinowych, który wynosił od 687 

do 2017 mgm-2h-1 dla CO2. Natomiast w przypadku metanu 

stwierdzono dużo niższą emisję, która wynosiła od 17,6 do  

81,3 mgm-2h-1. W tych badaniach stwierdzono również wzrost emisji 

gazów cieplarnianych po dostarczeniu do systemu świeżych osadów. 

Różnice mogły wynikać z mniej efektywnego odwadniania i powstania 

warunków beztlenowych. W systemie trzcinowym w Hiszpanii 

stwierdzono wzrost emisji CH4 natychmiast po dostarczeniu świeżych 

osadów. Z drugiej strony nie stwierdzono wzrostu emisji CH4 po 

doprowadzeniu osadów w systemie trzcinowym w Danii (Uggetti i in., 

2012a, b).  

Emisja gazów przez systemy trzcinowe jest nieunikniona, 

ponieważ jednym z celów tych systemów jest mineralizacja 

mikrobiologiczna związków organicznych. Wykazano jednak, że 
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systemy te emitują 2-9 razy mniejszy ekwiwalent CO2, niż 

konwencjonalne metody przeróbki osadów (Uggetti i in., 2011, 2012b) 

W celu dokładniejszego określenia wpływu systemów 

trzcinowych na środowisko Uggetti i in. (2012a), na podstawie analizy 

LCA (Life Cycle Assesment) określili ich ślad węglowy (ŚW). Określanie 

czynnika, który powoduje największą emisję, całkowity ŚW został 

podzielony na emisję: (i) ze świeżych osadów, (ii) ze zużycia energii 

elektrycznej, (iii) podczas pracy systemów trzcinowych. Na ŚW 

systemów trzcinowych na wpływ wykonanie projekt oraz ich budowa. 

W przypadku wykonania dna i ścianek obiektu trzcinowego z betonu, 

wpływ na środowisko wzrastał znacząco. W związku z tym, wykonanie 

systemów trzcinowych jako obiektów ziemnych jest kluczowym 

elementem gwarantującym niski ŚW. Stwierdzono również 

zaskakująco niski udział emisji gazów cieplarnianych z systemu, mimo 

że badania były przeprowadzane latem, kiedy emisja jest znacznie 

wyższa, niż zimą (Søvik i in., 2006, Søvik i Kløve, 2007).  

W porównaniu z emisją CO2 ze świeżych osadów, czy energią 

elektryczną niezbędną do pracy systemu, emisja związana z pracą 

obiektu trzcinowego była pomijalna. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy LCA wykazano, że wpływ systemów trzcinowych na 

środowisko jest około 500 razy niższy w porównaniu do 

konwencjonalnych metod przeróbki osadów (takich jak  

np. odwadnianie za pomocą wirówek) oraz około 2000 razy mniejszy 

w porównaniu do transportu osadów (Uggetti i in., 2011). 

 Porównanie różnych metod przeróbki osadów ściekowych, 

jak: (i) stosowanie w rolnictwie, (ii) systemy trzcinowe oraz 

(iii) suszenie i spalanie dla konwencjonalnej oczyszczalni ścieków 

produkującej 2000 ton suchej masy osadów rocznie podano w tabeli 

3.8.  
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Tabela 3.8. 

Porównanie różnych metod przeróbki osadów dla oczyszczalni produkującej  
2 000 ton suchej masy osadów rocznie, opracowano na podstawie 

http://armreedbeds.co.uk/ 

Parametr 
Zastosowanie 
w rolnictwie 

Systemy 
trzcinowe 

Centralne 
suszenie/spalanie 

Emisja 

CO2 (ton/rok) 157 37 335 

NOx (kg/rok) 735 235 200 000 

SO2 (kg/rok) ˜ 0 ˜ 0 10 000 

Zapach 

Podczas 
dawkowania na 

pola 
Występuje Brak - 

Podczas 
transport 

Występuje Brak Występuje 

Zapach z 
wentylacji/dym 

Występuje Brak Występuje 

Ruch pojazdów 

Liczba 
ciężarówek 

910 300 1010 

Hałas 

Wentylacja 
+samochody 

Występuje Brak Występuje 

Inne czynniki 
powodujące 

hałas 

Podczas 
dawkowania 

na pole 
Opróżnianie Występują 

Wpływ na środowisko 

Ryzyko 
chemiczne 

Występuje Brak Występuje 

Ruch pojazdów 
ciężkich 

Występuje Brak Występuje 

Niebezpieczne 
maszyny 

Średnia liczba Kilka Wiele 
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Parametr 
Zastosowanie 
w rolnictwie 

Systemy 
trzcinowe 

Centralne 
suszenie/spalanie 

Pozostały product 

Patogeny Występują Brak Brak 

Metale ciężkie Bez zmian Bez zmian 
W gazach 

wylotowych/popiele 
Związki 

szkodliwe 
Bez zmian Redukcja W popiele 

Przeprowadzona analiza, podana w tabeli 3.8, wykazała, że 

systemy trzcinowe w porównaniu do bezpośredniego rolniczego 

wykorzystania, czy suszenia i spalania osadów charakteryzują sie 

najmniejszym wpływem na środowisko.  

3.5. Zalety i wady  

Podstawową zaletą systemów trzcinowych jest ich proste 

wykonanie. Jest to metoda, która daje możliwości dostosowania do 

lokalnych warunków terenowych. Jej naturalne walory umożliwiają 

łatwe wkomponowanie się w istniejący krajobraz (Sobczyk i Sypuła, 

2011). Dodatkowo charakteryzują się niskimi kosztami 

inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Polskie doświadczenia  

z budowy systemów trzcinowych pokazują, że koszty inwestycyjne ich 

budowy stanowią jedynie około 20% kosztów budowy kompostowni 

(Kołecka i Rohde, 2018). Natomiast koszty eksploatacyjne związane są 

jedynie z energią elektryczną niezbędną dla pracy pomp 

dostarczających osady do systemu. Powoduje to, że koszty te wynoszą 

jedynie 5-10% kosztów konwencjonalnych metod przeróbki osadów 

(Obarska-Pempkowiak i in., 2003). Według Giraldi i in. (2009) 

oszczędności netto kosztów eksploatacji w systemach trzcinowych  

w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych to około 50 euro/m2 

kwatery trzcinowej rocznie. Na obniżenie kosztów inwestycyjnych  

i eksploatacyjnych ma również wpływ możliwość bezpośredniego 

doprowadzenia osadów ściekowych do systemu trzcinowego  
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z komory osadu czynnego lub osadnika wtórnego bez stosowania 

żadnych dodatkowych zabiegów. Stosując metodę trzcinową można 

również istotnie zaoszczędzić na kosztach transportu, ponieważ przy 

użyciu systemu trzcinowego ilość osadów ściekowych, które należy 

przewieźć ulego obnizeniu o 50-60%, w porównaniu do 

mechanicznego odwadniania. Stosunkowo niskie koszty powodują, że 

rozwiązania te są szczególnie przydatne dla małych i średnich 

oczyszczalni ścieków, które najczęściej dysonują bardzo 

ograniczonymi środkami finansowymi. 

Podstawy metody trzcinowej stanowią procesy naturalne. 

Dlatego nie przewiduje się dodatkowych środków chemicznych, czy 

elektrolitów w celu przeprowadzenia skutecznego odwadniania.  

W prawidłowo eksploatowanych obiektach proces odwadniania jest 

bardzo skuteczny i porównywalny, a nawet wyższy, niż 

w urządzeniach mechanicznych. Metoda trzcinowa jest przyjazna dla 

środowiska oraz należy do technologii nisko energochłonnych oraz 

niskoemisyjnych. Eksploatacja systemów trzcinowych nie wymaga 

stosowania ciężkiego sprzętu (Obarska-Pempkowiak i in., 2015). Jak 

wspomniano w rozdziale 3.3, osady ściekowe mogą stanowić cenny 

nawóz. Po sprawdzeniu jakości osadów, m.in. w Danii i Francji są one 

taktowane jako produkt i stosowane bezpośrednio na pola (Nielsen  

i Willoughby, 2005, Lienard i in., 2008). Natomiast w Hiszpanii 

wymagane jest jeszcze kompostowanie osadów przed ich 

zastosowaniem (Uggetti i in. 2011). Wykorzystanie osadów 

w rolnictwie, czy do rekultywacji gruntów zdegradowanych 

przyczynia się do zamknięcie obiegu materii organicznej  

w przyrodzie, wpisując się w ten sposób w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, która jest rekomendowana przez Unię Europejską 

(Komisja Europejska, 2015). 

Mimo szeregu zalet oraz przydatności metody trzcinowej dla 

małych i średnich oczyszczalni ścieków w Polsce jest ona rzadko 

stosowana. Wynika to z braku dostatecznej wiedzy i doświadczenia 

projektantów, którzy nie proponują tego rozwiązania inwestorom. 

Dodatkowo brakuje polskich firm, które mają doświadczenie  

w budowie tego typu rozwiązań. 
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Systemy trzcinowe, podobnie jak każde inne rozwiązanie, mają 

również wady. Przede wszystkim wymagają dużej powierzchni. 

Największy system trzcinowy w Kolding obsługujący 125 000 RLM 

zajmuje powierzchnię aż 6,2 ha (Nielsen, 2003), co daje niecałe 0,5m2 

na mieszkańca. Potrzebny jest również czas na wpracowanie obiektu 

(rozdział 3.2.), który wynosi 2-3 lata. W tym czasie obiekt trzcinowy 

powinien być zasilany mniejszą dawką osadów. Konstrukcja obiektu 

trzcinowego jest bardzo prosta jednak, aby osiągnąć prawidłowe 

parametry eksploatacyjne potrzeba bardzo precyzyjnego projektu 

oraz wykonania w zakresie systemu drenażowo-wentylacyjnego oraz 

zapewnienia odpowiedniej jakości warstw filtracyjnych i technologii 

ich układania. W tym zakresie popełnianych jest wiele błędów.  

Bardzo często problemy eksploatacyjne wynikają z błędów 

popełnionych w początkowych etapach wykonywania obiektu, takich 

jak: projektowanie, budowa, czy rozruch. Efekty błędów często 

widoczne są dopiero po kilku latach eksploatacji. Na rys. 3.9. 

przedstawiono system trzcinowy, na którym wystąpiły problemy 

eksploatacyjne. 

 

Rys. 3.9. System trzcinowy, w którym wystąpiły problemy eksploatacyjne (Brix, 2014) 

Nieprawidłowo wykonany system drenażowo-wentylacyjny 

oraz nieprawidłowy skład warstw filtracyjnych może prowadzić do 
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zbyt długiego czasu odprowadzania wód odciekowych, co  

w konsekwencji powoduje powstanie warunków beztlenowych  

i nieprawidłową pracę systemu. Nieprawidłowe przeprowadzenie 

rozruchu może wpływać negatywnie na rozwijającą się roślinność. 

Jeśli trzcina nie zakorzeni się odpowiednio, w okresie pełnej 

eksploatacji, może nie poradzić sobie z dostarczoną, projektową dawką 

osadów. Problemy eksploatacyjne wynikać mogą również ze zbyt 

małej liczby kwater w systemie, które nie zapewniają odpowiednio 

długiego czasu odpoczynku pomiędzy kolejnymi zasileniami. Jednym 

z najczęstszych błędów powodujących poważne problemy 

eksploatacyjne są zbyt duże dawki osadów. Problemy eksploatacyjne 

mogą wynikać również ze złej jakości osadów. Niekorzystnie na ich 

odwadnianie i stabilizację wpływa miedzy innymi: (i) duża zawartość 

tłuszczów, (ii) duża zawartość lotnych substancji stałych, (iii) wysoki 

indeks objętościowy osadów, (iv) słabe właściwości sedymentacyjne 

osadów, (v) występowanie bakterii nitkowatych.  

W przypadku stosowania osadów o złej jakości niezbędne jest 

obniżenie dawki dostarczanych osadów nawet o połowę. 

W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia powierzchni systemu 

(Nielsen, 2003, 2011, Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2013, Brix, 

2014, 2017). 

  



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

51 

 

4. Farmaceutyki 

Farmaceutyki to duża grupa bioaktywnych związków 

chemicznych stosowanych w weterynarii, hodowli zwierząt  

i medycynie. Reprezentują one różnorodne grupy zanieczyszczeń, 

które nie są systematycznie monitorowane i mogą powodować 

negatywne skutki dla środowiska (Farré i in., 2008). Przeprowadzone 

badania wskazują, że farmaceutyki znajdują się w wodach 

powierzchniowych, w wodzie morskiej, a nawet w wodzie gruntowej 

(Borecka i in., 2015; Boxall i in., 2012; Caban i in., 2015; Farré i in., 

2008; Watkinson i in., 2009). Jednak najwyższe ich stężenia można 

znaleźć w nieoczyszczonych ściekach (Biel-Maeso i in., 2018, Sim i in., 

2011; Verlicchi i in., 2012). Wiele badań potwierdziło, że ścieki 

odpływające z oczyszczalni są najbardziej istotnym źródłem 

farmaceutyków w wodach (Thiebault i in., 2017, Jelic i in., 2011, 

Kasprzyk-Horder i in., 2009). Stwierdzono również, że rozkład 

zanieczyszczeń, w tym farmaceutyków, w dużym stopniu zależał od 

stosowanych procesów oczyszczania oraz jakości ścieków (Arlos i in., 

2014, Zorita i in., 2009). 

Według Verlicchi i in. (2013) zakres stężeń farmaceutyków  

w surowych ściekach wynosi od 10-3 do 102 μg / l. Tradycyjne 

oczyszczalnie ścieków nie są w stanie skutecznie usunąć wszystkich 

farmacuetyków zarówno ze ścieków, jak i osadów ściekowych. Wiele 

badań potwierdza, że ze ścieków prawie całkowicie usuwany jest 

ibuprofen (efektywność usuwania ponad 90%) (Paxéus, 2004, Clara  

i in., 2005, Joss i in., 2005). Niższą skuteczność usuwania stwierdzono 

w przypadku naproksenu (80%) i diklofenaku (39%) (Tiwari i in. 

2017, Clara i in., 2005). W przypadku osadów ściekowych również 

stwierdzono obecność wielu farmaceutyków, szczególnie leków 

przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz antybiotyków. Według 

Gawlika i in. (2012) stężenia ibuprofenu w osadach ściekowych 

wynosiły od 0,2 do 108,2 ng/g s.m., naproksenu od do 9,0 ng/g s.m.,  

a diklofenaku od 1,3 do aż 429,1 ng/g s.m. Martin i in. (2015) 

stwierdzili, że najbardziej zanieczyszczone farmaceutykami były osady 
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wtórne, mniej osady wstępne, stabilizowane tlenowo, składowane, 

kompostowane i stabilizowane beztlenowo. 

Skuteczność usuwania farmaceutyków w oczyszczalniach 

hydrofitowych (najczęściej wykorzystujących trzcinę) jest stosunkowo 

dobrze znana. Natomiast skuteczności ich usuwania w systemach 

trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów nie badano. Można 

jednak przyjąć, że procesy zachodzące w systemach trzcinowych do 

przeróbki osadów są podobne do procesów zachodzących 

oczyszczalniach hydrofitowych. Według Carvalho i in. (2016) 

skuteczność usuwania farmaceutyków w oczyszczalniach 

hydrofitowych jest podobna lub wyższa w porównaniu do 

konwencjonalnych oczyszczalni. Leki usuwane są dzięki degradacji  

w podłożu w obecności roślin oraz pobieraniu przez rośliny. Badania 

przeprowadzone przez Vymazala i in. (2017) wykazały, że  

w oczyszczalniach hydrofitowych najbardziej skutecznie był usuwany 

paracetamol (91,0%). Umiarkowaną skuteczność stwierdzono dla 

ibuprofenu. Natomiast skuteczność usuwania diklofenaku nie 

przekraczała 50,0%. Również inne badania potwierdziły niską 

skuteczność usuwania diklofenaku (Chen i in., 2016, Matamoros i in., 

2005, 2009). 
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5. Stabilne izotopy  

Izotopy to odmiany pierwiastków chemicznych, które różnią 

się liczbą  neutronów w jądrze atomów. Ze względu na stabilność 

izotopy dzieli się je na trwałe (stabilne) i nietrwałe (niestabilne - 

promieniotwórcze). Do najczęściej wykorzystywanych izotopów 

pierwiastków w badaniach należą izotopy wodoru (H), tlenu (O), azotu 

(N), węgla (C) i siarki (S) (Czerwiński, 1998). Pierwiastki i ich izotopy 

występują w różnych stężeniach zarówno w biosferze, jak również 

w roślinach, czy w glebie (Fry, 2006). 

W środowisku występują dwa typy izotopów: stabilne  

i niestabilne. Te drugie są radioaktywne, o krótkim czasie zaniku, 

natomiast dla izotopów stabilnych czas połowicznego rozpadu jest 

dłuższy niż 1010 lat (Leśniak, 2006, Tomaszek i in., 2008, Porowska, 

2016). Stabilne izotopy węgla są wskaźnikami pochodzenia materii 

organicznej oraz zachodzących procesów (Tabela 3.9).  

Tabela 3.9. 
Skład izotopowy węgla w podstawowych składnikach ekosystemu 

Pochodzenie 
Wartość δ¹³C [‰] 

Literatura 
minimalna maksymalna 

Ditlenek węgla 
atmosferyczny 

-9,00 -2,55 
Schidlowski (2001), 

Planavsky i in. 
(2014), Inglis (2015) 

Ditlenek węgla w 
glebie 

-29,90 -8,10 
Bunch i Wittke 

(2015) 

Rośliny typu C3 -35,00 - 22,00 
Ehleringer i Vogel 

(1993) 

Rośliny typu C4 -23,10 -5,90 Schidlowski (2001) 

Bakterie metanowe - 80,00 -60,00 Inglis (2015) 

Bakterie 
chemosyntezujące 

-8,92 28,30 
Schidlowski (2001), 

Planavsky i in. 
(2014) 

Ścieki -28,50 -21,00 Andrews i in. (1998) 
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Izotopy węgla występują naturalnie w środowisku w dużej 

ilości i biorą udział w przemianach biogeochemicznych (Bartoszek i in., 

2018, Piwińska i Gruca-Rokosz, 2016). Procesy fotosyntezy są 

związane z poborem lżejszego izotopu 12C, a pozostały materiał 

bogatszy jest w cięższy izotop 13C (Cifuentes i in., 1988, Bernasconi i in, 

1997, Koszelnik, 2009). Najczęściej spotykanym sposobem określania 

stężeń mierzonych izotopów jest wskaźnik δ, wyrażany w promilach 

[‰]. Pomiar przeprowadza się względem laboratoryjnego wzorca 

przyjętego jako standard, kalibrowanego wobec standardu 

międzynarodowego (Gruca-Rokosz, 2015): 

𝛿13𝐶 = (
𝑅𝑝𝑟𝑏−𝑅𝑠𝑡𝑑

𝑅𝑠𝑡𝑑
) ∙ 1000 , [‰] 

gdzie: 
 R jest stosunkiem zawartości izotopów 13C/12C odpowiednio w 
próbce (Rprb) i we wzorcu (Rstd) zgodnie ze standardem VPDB 
(Vienna Pee Dee Belemnite) (Wlazły i Targoński, 2014). 

Wyznaczanie ilorazów stabilnych izotopów węgla 

wykorzystuje się m.in. do odróżnienia składników roślin szlaku C-3 od 

roślin szlaku C-4. Rośliny C3 asymilują węgiel wyłącznie w cyklu 

Calvina poprzez przyłączanie CO2 do związków organicznych  

i poprzez związki pośrednie wytwarzają trójwęglowe węglowodany. 

Większość roślin strefy klimatu umiarkowanego to właśnie rośliny 

szlaku C3. Natomiast rośliny szlaku C4 początkowo wytwarzają  

z pobieranego ditlenku węgla związki czterowęglowe (jabłczan  

i asparaginian), a następnie włączają węgiel w cyklu Calvina. 

Fotosynteza C4 została stwierdzona przede wszystkim u roślin 

rosnących w klimacie podzwrotnikowym i topikalnym, w regionach  

o intensywnym nasłonecznieniu, występuje one też u roślin 

spotykanych w klimacie umiarkowanym (Strzałka, 2002). Rośliny 

szlaku C-4 charakteryzują się wartościami δ13C mieszczącymi się  

w przedziale od -9 do - 14 ‰, zaś rośliny szlaku C-3 od - 20 do - 35‰ 

(Wlazły i Targoński, 2014). 

Materia organiczna pochodzenia lądowego (allochtonicznego) 

jest zubożona z izotopu 13C (zazwyczaj δ13C<–28‰) w porównaniu do 
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materii organicznej pochodzenia autochtonicznego (δ13C~–22‰) 

(Torres i in., 2012). Wskaźnik δ13C zmienia się również podczas 

sedymentacji, degradacji i transformacji materii organicznej (Wang 

i in., 2013).  
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6. Różnorodność mikroorganizmów 

w analizie metagenomowej 

Mikroorganizmy zawierają wiele bardzo zróżnicowanych grup 

taksonomicznych, które posiadają jedną wspólną cechę, a mianowicie 

małe rozmiary (Woese, 1987, Ciesielski i in., 2011). Ich obecność 

wskazuje między innymi na procesy zachodzące w określonym 

środowisku. Mikroorganizmy tworzą kilka poziomów hierarchii. 

Najniższy poziom tworzą pojedyncze osobniki. Następnie są populacje, 

konsorcja (które tworzą populacje różnych gatunków powiązane 

zależnościami metabolicznymi), zbiorowiska (które tworzą układy 

konsorcjów) oraz na najwyższym poziomie hierarchii występują 

ekosystemy. Ekosystemy mikrobiologiczne składają się ze zbiorowisk 

bakterii oraz ich interakcji z makroorganizmami, takimi jak rośliny 

i zwierzęta oraz czynnikami środowiskowymi, takimi jak: pH, 

temperatura, nieorganiczne i organiczne składniki odżywcze 

(Ciesielski i in., 2011).   

Najbardziej popularną metodą uzyskiwania informacji 

dotyczących zróżnicowania i aktywności mikroorganizmów do 

niedawna była ich hodowla oraz eksperymenty laboratoryjne ex situ. 

Jednak metoda te miała wiele ograniczeń i nie pozwalała na zbadanie 

szerokiej różnorodności mikroorganizmów. Szczególnie, że zaledwie 

jeden gram gleby, czy osadów może zawierać tysiące różnych bakterii 

i dziesiątki tysięcy wirusów (Azam i Malfatti, 2007). Znaczna mnogość 

i ciągle zachodzące zmiany w ekosystemach zasiedlanych przez 

mikroorganizmy powodują, że niemożliwe jest wyodrębnienie 

wszystkich form drobnoustrojów. Na znacznie dokładniejszą analizę 

zróżnicowania gatunkowego zbiorowisk mikroorganizmów, 

w porównaniu do wcześniej stosowanych metod, pozwalają metody 

wykorzystujące analizę kwasów nukleinowych (Cydzik-Kwiatkowska 

i in., 2007). Analizy te przyczyniły się do powstania koncepcji 

metagenomu, oznaczającego zbiór genomów wszystkich organizmów 

obecnych w określonym środowisku. Zbiorcza analiza tych genomów, 

nazywana jest metagenomiką (Ciesielski i in, 2011). Metogenomika 
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zajmuje się analizą materiału genetycznego (DNA/RNA) pozyskanego 

bezpośrednio ze środowiska (np. gleba, woda, osady) bez konieczności 

hodowli organizmów zasiedlających analizowaną biocenozę. Do 

rozwoju wyżej wymienionej metody przyczyniło się znaczne 

rozwinięcie wysoko wydajnych techniki sekwencjonowania, które dają 

możliwość jednoczesnego badania milionów krótkich sekwencji 

(Kotowska i Zakrzewska-Czerwińska, 2010). Dzięki wyżej 

wymienionym technikom możliwa jest identyfikacja powstającego 

w komórkach RNA (van Vliet, 2010). Analizy wyników obszernych 

badań pozwolą na poszukiwanie bioróżnorodności oraz 

przedstawienie biologicznych systemów analizy rozmaitych 

ekosystemów (Lorenz i Eck, 2005). Dzięki postępowi 

technologicznemu wykorzystuje się coraz nowsze, niezwykle czułe 

oraz wydajne techniki badania o wysokiej przepustowości, które 

umożliwiają szybką i rzetelną analizę DNA. Kolokalizacja genów 

odpowiedzialnych za unikalne cechy oraz genów będących markerami 

filogenetycznymi, takimi jak na przykład gen kodujący 16S rRNA, 

stwarza szansę na powiązanie badanej cechy z konkretną grupą 

filogenetyczną. Ustalenie różnorodności taksonomicznej na podstawie 

analizy danych otrzymanych w wyniku sekwencjonowania DNA 

zostało wykorzystane w badaniach mikroorganizmów z różnych 

środowisk, między innymi: błony biologicznej pochodzącej z jezior 

(Tyson i in., 2004), wody morskiej (Angly i in., 2006; DeLong i in., 

2006), kopalni (Edwards i in., 2006), osadów dennych przybrzeżnych, 

czy głębokich mórz (Hallam i in., 2004). W ostatnich latach metody te 

zaczęły być wykorzystywane do badań zbiorowisk mikroorganizmów 

wykorzystywanych w oczyszczania wody i ścieków, między innymi do 

badań osadu czynnego (Martin i in., 2006). Zhang i in. (2009) 

udowodnili, iż osad czynny może być doskonałym źródłem nowych 

form genów mogących znaleźć zastosowanie w biotechnologii 

środowiskowej. 

Analiza metagenomowa składa się z kilku podstawowych 

etapów (Ciesielski i in., 2011). Pierwszym etapem jest ekstrakcja 

całkowitego DNA z badanego środowiska. DNA powinno być 

wyekstrahowane z jak najszerszego spektrum mikroorganizmów, aby 
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uzyskać materiał reprezentatywny dla analizowanego środowiska. 

Klonowanie insert powinno być wystarczająco długie, zatem należy 

również unikać nadmiernej fragmentacji DNA podczas procesu izolacji. 

Konieczne jest również zachowanie odpowiedniej czystości izolatu 

DNA, ponieważ obecność ewentualnych zanieczyszczeń może zakłócać 

podstawowe etapy klonowania (Kaufman i in., 2004). Ze względu na to, 

że każda próbka środowiskowa jest inna, nie istnieje jedna 

uniwersalna metoda izolacji DNA. W praktyce każde laboratorium 

wykorzystuje własną metodę izolacji DNA, która składa się z różnej 

liczby etapów oczyszczania (Roose-Amsaleg i in., 2001). Następny etap 

to klonowanie DNA. Wybór techniki klonowania zależy od celu analizy. 

Celem może być specyficzny gen, produkt jego ekspresji, czy też 

detekcja całych operonów i grup genów odpowiedzialnych za 

konkretne szlaki metaboliczne. W wielu przypadkach wymagane jest 

tworzenie bibliotek zawierających duże inserty. Takie podejście 

umożliwia analizę wielkości, złożoności oraz zróżnicowania 

metagenomów obecnych w badanych próbkach (Deja-Sikora i in., 

2007). Kolejny etap stanowi sekwencjonownie DNA. Prowadzi się je 

w celu poznania dokładnej budowy nukleotydowej metagenomu. 

Najczęściej wykorzystuje się sekwencjonowanie niekierunkowe, które 

jest prowadzone bez wcześniejszego sporządzenia mapy genomu. 

Generalnie polega to na masowym sekwencjonowaniu wszystkich 

sklonowanych wcześniej fragmentów DNA. Najczęściej długość 

pojedynczego odczytu wynosi od 150 do 300 par zasad. Proces 

sekwencjonowania przebiega bardzo szybko, natomiast złożenie 

uzyskanych odczytów w dłuższą nić wymaga zastosowania 

specjalnych narzędzi bioinformatycznych i wymaga znacznie więcej 

czasu. Ostatni etap to analizy matematyczno-statystyczne. Głównym 

zadaniem wspomnianych powyżej narzędzi bioinformatycznych jest 

łączenie uzyskanych odczytów w dłuższe fragmenty, przeszukiwanie 

ich w celu znalezienia genów oraz wykorzystanie do analiz 

filogenetycznych. Najbardziej powszechnie stosownym algorytmem 

matematycznym jest MEGAN (Huson i in., 2011), który porównuje 

metagenomiczne dane z sekwencjami zgromadzonymi w banku genów 

Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (NCBI, USA) 
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(Agarwala i in., 2016). Po skończonej analizie, sekwencje zostają 

przyporządkowane do grup najbardziej spokrewnionych do obecnych 

w źródłowych bazach danych. 

Obecnie etapem ograniczającym uzyskiwanie znaczących 

informacji staje się nie samo sekwencjonowanie genomów, lecz ich 

analiza (Kotowska i Zakrzewska-Czerwińska, 2010, McPherson, 2009). 

Biorąc pod uwagę postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii 

sekwencjonowania, można się spodziewać, że bioinformatyka 

w najbliższej przyszłości będzie miała znacznie większą rolę 

w identyfikacji genów kodujących ważne białka niż klasyczne metody 

badające aspekty funkcjonalne. 

 Postęp technologiczny umożliwia wykorzystanie nowszych, 

niezwykle czułych oraz wydajnych technik badań zapewniajacych 

wysoką przepustowość, które umożliwiają szybką i rzetelną analizę 

DNA. Postępy w wydajności oraz obniżeniu kosztów technologii 

sekwencjonowania zapewne zwiększą dostępność badań związanych 

z metagenomicznym sekwencjonowaniem. Analizy obszernych 

wyników pomiarów pozwolą na poszukiwanie bioróżnorodności oraz 

określenie biologicznych systemów w różnorodnych ekosystemach. 
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7. Problem naukowy, praktyczny i zakres 

pracy 

Problem naukowy i praktyczny 

W monografii podjęto zagadnienia zintegrowanej stabilizacji 

i odwadniania  osadów ściekowych za pomocą systemów trzcinowych. 

W celu rozwiązania problemu naukowego postawiono następujące 

pytania: 

1. W jakim stopniu systemy trzcinowe zapewniają usuwanie 

nowopojawiających się zanieczyszczeń na przykładzie wybranych 

farmaceutyków oraz ftalanów? 

2. Czy analiza stabilnych izotopów węgla może być 

wskaźnikiem do oceny prawidłowości przebiegu procesów i stopnia 

stabilizacji osadów ściekowych?  

3. Czy analiza metagenomowa może być wykorzystywana 

w celu oceny przebiegu procesów stabilizacji w systemach 

trzcinowych? 

Zadano następujace pytania dotyczące problemów praktycznych: 

1. Czy osady przetworzone w systemach trzcinowych mają 

wartość nawozową i mogą być wykorzystywane do rekultywacji 

gruntów lub na cele rolnicze? 

2. Czy jakość odcieków odprowadzanych z systemów 

trzcinowych może zakłócić pracę oczyszczalni ścieków? 

Tezy pracy 

W pracy postanowiono wykazać, że: 

1. Stabilizacja i degradacja zanieczyszczeń w systemach 

trzcinowych zależy od występowania grup mikroorganizmów. 

2. Analiza metagenomowa może być przydatnym narzędziem 

w ocenie przebiegu procesów odwadniania i stabilizacji osadów 

ściekowych w systemach trzcinowych.   
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3. Efektywność procesów biochemicznych ma wpływ nie tylko 

na jakość osadów ściekowych, ale również na jakość zawracanych  wód 

odciekowych.  

Zakres pracy 

W celu rozwiązania problemu naukowego i praktycznego oraz 

potwierdzenia tez postawionych w pracy wykonano badania 

dotyczące: 

- oceny jakości osadów stabilizowanych w systemach 

trzcinowych na podstawie stężeń suchej masy, materii organicznej, 

związków biogennych, metali ciężkich oraz ftalanów, 

- określenia przydatności osadów ściekowych po stabilizacji do 

rekultywacji gruntów lub rolniczego wykorzystania za pomocą 

wstępnych badań wazonowych 

- oceny jakości odcieków odpływajacych z systemów 

trzcinowych na podstawie stężeń: ChZTcr, BZT5, azotu ogólnego i jego 

form, fosforu ogólnego i ortofosforanów, 

- określenia wpływu odcieków na pracę oczyszczalni na 

podstawie ich podatności na rozkład biologiczny, 

- określenia stężeń wybranych farmaceutyków w płynnej 

frakcji osadów oraz odciekach oraz ich ilości zatrzymanych 

w systemach trzcinowych, 

- określonia przemiany stabilnych izotopów węgla w celu 

potwierdzenia przebiegu procesu stabilizacji, 

- oceny bioróżnorodności oraz składu biocenozy bakteryjnej 

w systemach trzcinowych w celu określenia kierunku przemian 

osadów w trakcie stabilizacji. 
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8. Metodyka i obiekty badań 

8.1. Opis obiektów badań 

Badania prowadzono w trzech systemach trzcinowych do 

odwadniania i stabilizacji osadów trzcinowych zlokalizowanych na 

terenie oczyszczalni: w Gniewinie, Nadolu i Inwałdzie. System  

w Gniewinie jest eksploatowany od roku 2011 do chwili obecnej. 

Natomiast systemy w Nadolu i Inwałdzie, ze względu na zmiany 

w gospodarce ściekowej gmin, zostały zamknięte, odpowiednio 

w 2010 i 2014 roku. 

System trzcinowy w Gniewinie 

Analizowany system trzcinowy znajduje się na terenie 

konwencjonalnej oczyszczalnia ścieków zlokalizowanej w Gniewinie, 

w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim (Kołecka  

i in., 2017b). Właścicielem oczyszczalni w Gniewinie jest Gniewińskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o. (www.gpk-

kostkowo.pl/uslugi/scieki). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 

rzeka Bychowska Struga.  

Oczyszczalnia ścieków w Gniewinie powstała w 1997 roku. 

Decyzja o jej rozbudowie i modernizacji związana była z rozrastającą 

się siecią kanalizacyjną oraz rozwojem przemysłu w zlewni 

oczyszczalni. Oczyszczalnia po rozbudowie została oddana do użytku 

w 2011 roku. Dzięki temu przedsięwzięciu wydajność obiektu wzrosła 

do 16000 RLM i 1200 m3/d i była przyczyną budowy systemu 

trzcinowego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych (Operat 

wodno-prawny, 2015). Do oczyszczalni w Gniewinie ścieki 

doprowadzane są z trzech źródeł (Rys. 8.1.).  

Ścieki przemysłowe pochodzą z trzech zakładów przemysłu 

spożywczego (dwóch przedsiębiorstw przetwórstwa ryb oraz jednej 

mleczarni). Są one wstępnie podczyszczane w zakładach.  
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Rys. 8.1. Udział poszczególnych rodzajów ścieków w dopływie do oczyszczalni  
w Gniewinie, %  

Na rys. 8.2. pokazano schemat technologiczny oczyszczalni 

ścieków w Gniewinie, natomiast na rys. 8.3. pokazano widok 

oczyszczalni w Gniewinie (Google Maps).  

Część mechaniczną oczyszczalni stanowi krata oraz 

piaskownik zintegrowany z odtłuszczaczem. Część biologiczna 

oczyszczania ścieków pracuje w technologii wielofazowych reaktorów 

osadu czynnego. Składa się ona z dwóch komór: denitryfikacji 

i nitryfikacji. Natomiast związki fosforu usuwane są za pomocą 

chemicznego strącania (Operat wodno-prawny, 2015). 

Część osadowa oczyszczalni w Gniewinie jest złożona  

z: zbiornika osadu zagęszczonego, prasy do odwadniania osadów 

(wykorzystywanej jedynie w okresie zimowym), placu do 

gromadzenia osadów odwodnionych (po prasie) oraz systemu 

trzcinowego. Do 2011 roku, wytwarzane osady ściekowe, po 

odwodnieniu na prasie taśmowo-sitowej, gromadzone były na 

składowisku odpadów. Od 2011 roku osady ściekowe podlegają 

przeróbce w systemie trzcinowym umożliwiajacym zintegrowane 

odwadnianie i stabilizację. Kwatery trzcinowe w analizowanej 

oczyszczalni są eksploatowane tylko w okresie wegetacyjnym od 

marca do grudnia. W zimie osady są poddawane odwadnianiu  

w prasie taśmowo-sitowej i gromadzone na placu (skąd podawane są 
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stopniowo do systemu trzcinowego w sezonie wegetacyjnym) (Operat 

wodno-prawny, 2015, Kołecka i in., 2017b). 

 

Rys. 8.2. Schemat technologiczny oczyszczania ścieków w Gniewinie, opracowano na 
podstawie Operatu wodno-prawnego (2015) 
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Rys. 8.3. Widok oczyszczalni ścieków w Gniewinie (foto Google Maps) 

Osady wstępne (skartki i piasek) powstające w oczyszczalni 

gromadzone są w specjalnych kontenerach, gdzie poddawane są 

dezynfekcji wapnem chlorowanym. Osady te odbierane są z terenu 

oczyszczalni przez firmę, która posiada zezwolenie na odbiór 

odpadów. Natomiast osady nadmierne dostarczane są do systemu 

trzcinowego, gdzie są odwadniane i stabilizowane. Według założeń 

wytworzone osady powinny być wykorzystywane rolniczo, chociaż 

oczyszczalnia nie wyklucza innych możliwości ich zagospodarowania. 

Charakterystykę systemu trzcinowego do odwadniania i stabilizacji 

osadów w Gniewinie podano w tabeli 8.1. 
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Tabela 8.1. 
Charakterystyka systemu trzcinowego do odwdniania i stabilizacji osadów 

ściekowych w Gniewinie  

Powierzchnia 
całkowita, m2 

Powierzchnia 
jednostkowa 

m2/M 

Liczba 
kwater 

Obciążenie 
kwater,  

kgs.m./m2/rok 

Jednorazowa 
obj. osadów 

dostarczanych 
na kwaterę, m3 

2400 0,15 6 

Zmienne 
Początkowo 

50-60 
Później do 

100 

150-180 

Osady do systemu trzcinowego dostarczane są równomiernie 

tylko do jednej kwatery. Po dostarczeniu osadów kwatera odpoczywa 

14-21 dni, a zasilana jest następna. System składa się z sześciu kwater. 

Części stałe osadów pozostają na powierzchni, natomiast wody 

odciekowe odprowadzane są drenażem na początek ciągu 

technologicznego oczyszczalni. Fragment przekroju poprzecznego 

systemu trzcinowego przedstawiono na rys. 8.4. 

 

Rys. 8.4. Fragment przekroju podłużnego przez kwaterę trzcinową, opracowane na 
podstawie Orbicon (2017) 

System trzcinowe w Gniewinie był eksploatowany regularnie 

do 2017 roku. Jednak później pojawiły się problemy eksploatacyjne 

(Rys. 8.5.). Z tego powodu podjęto decyzję o modernizacji istniejącego 



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

67 

 

systemu trzcinowego. W roku 2017 zmodernizowano jedną kwaterę, 

a w 2018 dwie kolejne. Ze względu na prowadzone prace pozostałe 

kwatery eksploatowane były w sposób nieregularny.  

 

Rys. 8.5. Kwatera trzcinowa w Gniewinie, w której wystąpiły problemy eksploatacyjne 
w roku 2017 (foto Orbicon) 

Systemy trzcinowe w Inwałdzie i Nadolu 

W celu porównania jakości osadów ściekowych 

zgromadzonych w kwaterach trzcinowych przeprowadzono badania 

również w dwóch innych obiektach trzcinowych zlokalizowanych  

w Nadolu k. Wejherowa oraz Inwałdzie k. Krakowa. 

Do konwencjonalnej czyszczalni w Nadolu dopływało średnio 

80 m3 ścieków na dobę. Całkowita powierzchnia systemu trzcinowego 

wynosiła 150 m2 i składała się z dwóch naprzemiennie zasilanych 

kwater. Średni ładunek dostarczanych osadów wynosił  

33 kg s.m./(m2rok). Charakterystykę systemu trzcinowego podano 

w tabeli 8.2. 

Drugi z analizowanych systemów znajdował sie na terenie 

hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Inwałdzie. Średni dopływ 

ścieków do oczyszczalni wynosił 116 m3/d. Do systemu trzcinowego 

dostarczane były jedynie osady przefermentowane z osadników 

gnilnych znajdujących się na dopływie do oczyszczalni. Kwaterę 
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zasilano w zależności od potrzeb (raz na roku lub raz na  

2 lata) (Tabela 8.2.). Osady z systemu nigdy nie były usuwane. 

Tabela 8.2. 
Charakterystyka systemów trzcinowych w Nadolu i Inwałdzie 
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Nadole 2001 2010 2013 
Osady 

nadmierne  
150 2  

Co 3-4 
tygodnie 
w okresie 

wegetacyjnym 

Inwałd 1997 2014 2016 
Osady 

wstępne  
375 1 

Raz na rok lub 
raz na 2 lata 

Ze względu na zmiany w gospodarce ściekowej gmin, 

oczyszczalnie w Nadolu i Inwałdzie zostały zamknięte. Systemy 

trzcinowe również przestały funkcjonować. 

8.2. Metodyka oznaczeń  

8.2.1 Pobór próbek 

Materiał badań stanowiły próbki osadów pobrane z systemów 

trzcinowych z Gniewina, Nadola i Inwałdu oraz wody odciekowe 

(pobierane tylko w Gniewinie). Dodatkowo w Gniewinie do badań 

pobrano również średniodobowe próbki ścieków doprowadzonych do 

oraz odprowadzonych z oczyszczalni. W każdym z analizowanych 

obiektów próbki osadów pobierano z jednej kwatery w 4 różnych 

punktach. Pobierano je za pomocą specjalnego próbnika 

przedstawionego na rys. 8.6. Próbki pobierano wzdłuż przekroju 

pionowego zakumulowanych osadów według schematu 

przedstawionego na rys. 8.7. Następnie próbki osadów z tych samych 

głębokości poddawano uśrednieniu. Profil pionowy osadów  

z systemu w Gniewinie został pobrany w trzecim roku pełnej 
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eksploatacji. Profil pionowy osadów z Inwałdu został pobrany 2 lata po 

zakończeniu eksploatacji, a z Nadola 3 lata po zakończeniu 

eksploatacji. Średnia miąższość warstw osadó w z analizowanych 

systemów wynosiła 1 m. Profile osadów podzielona na równe 

odcinki.Próbki osadów zaraz po pobraniu suszono lub zamrażano. 

Wysuszone osady przechowywano w lodówce do czasu wykonania 

oznaczeń. 

  

Rys. 8.6. Próbnik do poboru stabilizowanych osadów (foto Katarzyna Kołecka) 

 

Rys. 8.7. Schemat poboru próbek osadów stabilizowanych w systemach trzcinowych  
i ich uśrednianie dla określonej warstwy (gdzie a- warstwa powierzchniowa,  
b- warstwa środkowa, c - warstwa dolna) 
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Osady wtórne w Gniewinie pobierano ze zbiornika za pomocą 

próbnika. Osady w zbiorniku były przetrzymywane przez okres kilku 

dni, w tym czasie w zbiorniku następowało uśrednienie ich składu. 

Próbki odcieków pobierano w Gniewinie ze studzienki, do 

której spływały one z określonej kwatery (Rys. 8.8.). Z tej samej 

kwatery przed dostarczeniem świeżych osadów pobierano wcześniej 

zakumulowane osady, w których następnie wykonywano badania  

w celu określenia ich właściwości. Zakres wykonanych badań opisano 

w rozdziale 8.2.2. 

 

Rys. 8.8. Studzienka po poboru odcieków z systemu trzcinowego w Gniewinie (foto 
Katarzyna Kołecka) 

W każdej serii badań pobierano 2 próbki odcieków. Pierwszą 

próbkę średnią godzinową pobierano bezposrednio po pojawieniu się 

odcieków. Próbę pobierano w czasie jednej godziny co 10 min po 100 

ml odcieków. Pobrane próbki mieszano, uzyskując próbkę średnią 

godzinową. Następnie w czasie 10 godzin, co godzinę pobierano 100 

ml odcieków. Pobrane próbki również mieszano, uzyskując próbkę 

średnią. 

Wszystkie próbki szczelnie zamknięto i niezwłocznie po 

pobraniu umieszczono w lodówkach. Próbki zabezpieczono również 
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przed wpływem warunków atmosferycznych i światłem.  

W pobranych próbkach niezwłocznie wykonywano oznaczenia, 

opisane w rozdziale 8.2.2. 

8.2.2. Metodyka oznaczeń 

Schemat wykonywanych oznaczeń w celu określenia 

właściwości analizowanych osadów ściekowych oraz wód 

odciekowych przedstawiono na rys. 8.9. 

 

Rys. 8.9. Schemat wykonywanych badań w celu określenia właściwości analizowanych 
materiałów 
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Jakości osadów ściekowych analizowano w celu określenia 

efektywności procesów odwodnienia i stabilizacji osadów oraz ich 

właściwości nawozowych. Wyznaczenie jakości odcieków z systemów 

trzcinowych pozwoliło na określenie ich wpływu na pracę 

oczyszczalni. Natomiast na podstawie analizy metagenomowej 

oceniono bioróżnorodność oraz skład biocenowy bakteryjnej.  

W obiekcie w Gniewinie wykonano oznaczenia zarówno jakości 

osadów zakumulowanych, jak i odcieków oraz farmaceutyków, 

ponieważ system trzcinowych był eksploatowany i były dostarczane 

do niego świeże osady. Natomiast w przypadku systemów trzcinowych 

w Nadolu i Inwałdzie brak świeżych osadów powodował, że odcieki nie 

były generowane. Dodatkowo osady z tych obiektów były 

ustabilizowane i dlatego zostały wykorzystane do przeprowadzenia 

badań wazonowych. 

Jakość osadów ściekowych 

W osadach zakumulowanych w systemach trzcinowych 

wykonywano oznaczenia suchej masy, materii organicznej, azotu 

ogólnego Kiejdahla, fosforu ogólnego oraz stężenia sześciu wybranych 

metali ciężkich (kadm, ołów, nikiel, chrom, miedź, cynk). Oznaczenia 

stężenia suchej masy, materii organicznej oraz azotu i fosforu 

wykonano zgodnie z obowiązującymi normami (Tabela 8.3.). 

Natomiast wartości stężeń metali ciężkich w osadach wykonywano 

w spektrofotometrze absorpcji atomowej po uprzednim ich 

zmineralizowaniu (Tabela 8.3.). 

Tabela 8.3. 
Normy wykorzystywane w wykonywanych oznaczeniach w osadach stabilizowanych 

w systemach trzcinowych 

Oznaczenie Norma 

Sucha masa i materia organiczna PN-EN 12879:2002 

Azot ogólny Kiejdaha PN-EN 16169:2012 

Fosfor ogólny PN-C-04537-14:1998 

Mineralizacja metali ciężkich PN-EN 13657:2006 
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Stężenia ftalanów  

Stężenia ftalanów (ftalan di-n-butylu - DPB i ftalan  

di-2-etyloheksylu - DEHP) wykonywano w osadach ściekowych 

stabilizowanych w systemie trzcinowym w Gniewinie. Osady te 

podzielono na pięć równych warstw o miąższości 20 cm wzdłuż profilu 

pionowego. Przed wykonaniem oznaczeń osady wysuszono oraz 

zhomogenizowano. Próbki o masie 1g ekstrahowano 

w mineralizatorze/ekstraktorze MARS 6 (SELWALab). Zastosowane 

parametry pracy urządzenia podano w tabeli 8.4. Ekstrakcję analitów 

z osadów ściekowych przeprowadzono z wykorzystaniem 10 cm3 

metanolu w obecności wzorca wewnętrznego benzoesanu benzylu 

oraz DEHP – d4. Po zakończonym procesie oddzielono warstwę ciekłą 

od stałej. Uzyskany ekstrakt zatężano w strumieniu ciekłego azotu do 

objętości 1 cm3 i poddano analizie chromatograficznej. 

Tabela 8.4. 
Warunki pracy ekstraktora MARS 6 

Typ naczyń Xpress Plus 

Czas wzrostu do temperatury 20 min 

Czas wygrzewania 10 min 

Temperatura maksymalna 260°C 

Temperatura procesu 130°C 

Moc 1400 W 

Badania stężeń wybranych ftalanów zostało wykonywane  

w Laboratorium Zakładu Inżynierii i Chemii Środowiska Politechniki 

Rzeszowskiej z wykorzystaniem chromatografu gazowego 

sprzężonego z detektorem masowym ITQ 1100 firmy Thermo 

Scientific. Parametry pracy układu chromatograficznego podano  

w tabeli 8.5.  
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Tabela 8.5. 
Warunki pracy chromatografu gazowego w trakcie prowadzonych badań 

Gaz nośny Hel 

Kolumna 
ZB-5MSplus (30 m x 0,25 mm x 0,25 

μm) 
Program temperaturowy 

pieca 
150°C(1 min) – 20°C/min do 300°C (10 

min) 

Temperatura dozownika 300°C 

Temperatura detektora 320°C 

Objętość dozowanej próbki 0,5 µl 

System integrujący Xcalibur 

Badania wazonowe 

W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania osadów po 

procesie stabilizacji w systemach trzcinowych wykonano badania 

wazonowe. Badanie te miały charakter orientacyjny, wykazujący, że 

ustabilizowane osady nie stanowią zagrożenia dla rozwoju i konsycji 

roslin o dużym przyroście biomasy i pastewnych. Badania te 

przeprowadzono dla dwóch roślin: trawy (Lolium perenne) oraz fasoli 

(Phaseolus vulgaris L). W doświdczeniu wykorzystano piasek 

drobnoziarnisty. Wykonano cztery powtórzenia.  

W pierwszym doświadczeniu z trawą (Lolium perenne) 

przygotowano 4 pojemniki o objętości 1 l o różnym udziale osadów 

(Rys. 8.10).  

 

Rys. 8.10. Udział osadów i piasku w badaniach wazonowych z trawą  

Przygotowano następujące proporcje objętościowe:  

w wazonie 1. umieszczono sam piasek, w wazonie 2. proporcja piasek: 
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osadu wynosiła 4:1, w wazonie 3. piasek zmieszano z osadami 

w proporcji 1:1, a w wazonie 4 umieszczono same osady. Piasek  

z osadem wymieszano, a następnie posiano trawę. Trawę podlewano 

dwukrotnie jedynie w okresie początkowym (w pierwszej fazie 

wzrostu). 

W kolejnym doświadczeniu wykorzystano fasolę (Lolium 

perenne). Wazon 1. napełniono piaskiem, wazon 2. piaskiem  

z osadami w proporcji 20:1, wazon 3. piaskiem z osadami w proporcji 

10:1, wazon 4. piaskiem z osadami w proporcji 5:1, wazon 5. piaskiem 

z osadami w proporcji 4:1 (Rys. 8.11).  

 

Rys. 8.1. Udział objętościowy osadów i piasku w badaniach wazonowych z fasolą 

Piasek i osady wymieszano, a następnie obsadzono fasolą 

(Lolium perenne). Rośliny regularnie podlewano. Po okresie  

11 tygodni od posadzenia fasoli, rośliny usunięto z doniczek, 

zmierzono oraz zważono liście, łodygi oraz części podziemne. 

Jakość odcieków oraz ścieków surowych i oczyszczonych 

Badania jakości odcieków oraz ścieków surowych  

i oczyszczaonych polegały na wykonaniu następujacych oznaczeń: 

BZT5, ChZTCr, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, Nog, PO43-, Pog, zawiesiny ogólnej. 

Oznaczenia ChZTCr, azotu (ogólnego i jego różnych form) oraz fosforu 

(ortofosforany i ogólny) wykonano za pomocą testów kuwetowych. Do 

odczytu testów użyto spektofotometru firmy Hach Lange. Normy dla 

testów kuwetowych podano w tabeli 8.6.  
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Tabela 8.6. 
Normy stosowane w testach kuwetowych firmy Hach 

Oznaczenie Norma 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZT 

PN-ISO 15705:2005 

Azot amonowy N-NH4+ PN-ISO 5664:2002 

Azot azotynowy N-NO2- PN-EN 26777:1999P 

Azot azotanowy N-NO3- 
PN-EN ISO 10304-1:2009 + 

AC:2012; PN-82/C-04576-08 

Azot ogólny Nog 
PB/DL-12 wyd. 1 z dn. 

20.12.2013 

Ortofosforany PO43- PB - 33 wyd. 1 z dn. 21.02.2005 

Fosfor ogólny Pog PB - 33 wyd. 1 z dn. 21.02.2005 

Oznaczenia BZT w piątej dobie wykonano metodą 

manometryczna z modułem OxiTop według normy PN-EN 1899-

1:2002. Natomiast oznaczenia stężeń zawiesiny ogólnej wykonano 

metodą wagową według PN‑EN 872:2007 + Ap1:2007. 

Stężenia farmaceutyków 

W odciekach z systemu trzcinowego, w płynnej fazie 

nadmiernych osadów ściekowych oraz w ściekach badano stężenia 

następujących farmaceutyków: ibuprofen, paracetamol, flurbiprofen, 

naproksen, diklofenak oraz jego metabolity 5'-hydroksydiklofenak 

(5OH-diklofenak) i 4’-hydroksydiklofenak (4OH-diklofenak). 

Ibuprofen, paracetamol, flurbiprofen, naproksen, diklofenak należą do 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Natomiast 5OH-diklofenak 

i 4OH-diklofenak są pierwotnym metabolitami diklofenaku (Bort i in., 

1999) 

Analizowane próbki zakwaszono (do pH 3.0), a następnie 

poddawano filtracji. Przy oznaczaniu farmaceutyków wykonano 

ekstrakcję analitów do fazy stałej (SPE- solid phase ekstraction).  

W celu przeprowadzenia ekstrakcji wykorzystano kolumny Strata-X 

(200 mg, 3 ml, Phenomenex). Próbki przepuszczano przez kolumnę 
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pod ciśnieniem. Zastosowano wymywanie dwuetapowe, najpierw przy 

użyciu 5% roztworu wodnego metanolu, a następnie heksanu. 

Uzyskany ekstrakt przeniesiono do fiolek chromatograficznych,  

a rozpuszczalnik odparowano. Suchą pozostałość poddano 

derywatyzacji za pomocą BSTFA + 1% TMCS: mieszanina pirydyny  

(1: 1, v/v) w ilości 100 μl na próbkę w temperaturze 60°C przez  

30 minut. Po ochłodzeniu próbki przeniesiono do szklanych insertów 

w fiolkach chromatograficznych. Oznaczenia przeprowadzono za 

pomocą chromatografii gazowej z użyciem spektrometrii mas jonów 

wtórnych (GC/MS (SIM)). 

W chromatografie gazowym użyto krzemionkowych 

kolumienek kapilarnych Zb-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 m, Zebron, 

Phenomenex). Proces prowadzono przy użyciu następującej 

procedury: 100°C przez 1 min, od 100°C do 300°C z szybkością  

10 °C/min i ostatecznie 10 min przy temperaturze 300° C (całkowity 

czas wyniósł 31 min). Ciśnienie gazu nośnego (helu) wynosiło  

100 kPa. W badaniach wykorzystano chromatograf gazowy (GC-2010 

Plus-Shimadzu (Kyoto, Japonia)), które sprzężono z spektrometrem 

mas (GCMS-QP 2010 SE). Widma masowe (EI, 70 eV, 200°C) 

rejestrowano poprzez skanowanie masy w zakresie 50-850 m/z 

(stosunek masy do ładunku jonów) z szybkością 3 skanów na sekundę.  

Analiza izotopów węgla 

Skład izotopowy węgla organicznego w osadach ściekowych 

przeprowadzono dla 3 kwater (nr 6, 3 i 1) z systemu trzcinowego  

w Gniewinie. Z kwatery nr 6 pobierano próbki do wszystkich badań 

jakości zakumulowanych osadów, odcieków i stężenia farmaceutyków. 

Kwatera nr 3 ze względu na problemy eksploatacyjne została 

wyłączona z użytku. Natomiast kwatera nr 1 została 

przebudowana i w trakcie poboru próbek pracowała przez okres  

1 roku. Skład izotopowy węgla organicznego w osadach ściekowych 

oznaczano za pomocą spektrometru masowego IRMS (DELTAPlus, 

Finnigan Mat) połączonego z analizatorem elementarnym CN (Flash 

EA 1112, ThermoQuest). Wyniki analiz stabilnych izotopów podano  
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w postaci 13C wyrażonej w ‰. Poziom odniesienie stanowił wzorzec 

NBS 22. Precyzja pomiarów wynosiła około ±0,1‰ dla 13C.  

Analiza genomowa 

Ekstrakcja DNA 

Zbiorowiska mikroorganizmów badano w osadach 

odwadnianych i stabilizowanych pochodzących z trzech kwater  

z systemu trzcinowego w Gniewinie. Do badań wybrano kwaterę,  

w której wykonywano wszystkie analizy (kwatera nr 6). Dodatkowo 

pobrano próbki z kwatery nr 3, które nie była eksploatowana  

w okresie 3 lat ze względu na problemy eksploatacyjne oraz z nowej 

kwatery, której eksploatacja wynosiła 1 rok. Próbki zostały pobrane 

wzdłuż profilu podłużnego za pomocą specjalnego próbnika  

(Rys. 8.6.) i podzielono na równe warstwy. Przed wykonaniem 

ekstrakcji DNA próbki były przechowywany w temperaturze -25°C. 

W celu wykonania ekstrakcji DNA pobrano 15 ml osadów oraz 

odwirowano je, początkowo z prędkością 10 000 obrotów przez  

10 minut, a następnie przemyto buforem fosforanowym. Wirowanie 

powtórzono i do dalszych oznaczeń zebrano 200 mg próbki. Ekstrakcję 

DNA wykonano przy użyciu zestawu FastDNA™ SPIN KIT (MP 

Biomedicals, USA) zgodnie z instrukcją producenta. Otrzymane DNA po 

oczyszczeniu wykorzystano dla wykonania protokołu Illumina Next 

Generation Sequencing. 

Wysokowydajne sekwencjonowanie DNA 

Wysoko przepustowe sekwencjonowanie ukierunkowane na 

geny z obszaru V3-V4 16S rRNA 16S przeprowadzono przy użyciu 

primerów S-d-Bact-0341-b-S-17 i S-d-Bact-0785-a-A-21 (Klindworth  

i in., 2013) oraz NEBNext®High-Fidelity 2X PCR Master Mix. Reakcje 

sekwencjonowania przeprowadzono za pomocą sekwencera MiSeq, 

stosując technologię sparowanego końca, 2 × 250 nt za pomocą MiSeq 

Reagent Kit V2 (Illumina, USA) zgodnie z protokółami podanym przez 

producenta. Otrzymaną sekwencję "surowego" DNA poddano kontroli 

jakości za pomocą narzędzi dostępnych na serwerze Useqalaxy 
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(https://usegalaxy.org). Odczyty sparowanych końców początkowo 

połączono za pomocą algorytm fastq-join zaproponowanego przez 

Aronesty (2013). Następnie odczyty zostały przefiltrowane pod 

względem długości i jakości zgodnie z algorytmem Filter FASTQ 

(Blankenberg i in., 2010). Sekwencje krótsze wynoszące mniej niż 150 

nukleotydów i o jakości poniżej 20 punktów w skali Phred zostały 

odrzucone. Jakość odczytów na każdym etapie potwierdzano za 

pomocą oprogramowania FastQC (http://www.bioinformatics. 

babraham.ac.uk). Klasyfikację odczytów na każdym poziomie 

taksonomicznym wykonywano przy użyciu serwera SILVA 

(http://www.arb-silva.de) (Yilmaz i in., 2014) za pomocą bazy danych 

wersja 132 na poziomie podobieństwa 90% i OJT (operacyjne 

jednostki taksonomiczne) grupowane na poziomie 97%. Sekwencje, 

dla których poziom powtarzalności był wyższy niż 1,5%, zostały 

wykluczone. 

Wyniki sekwencjonowania zostały przesłane do podsystemu 

technologii Meta Genome Rapid Adnotation Serwer (MG-RAST - 

https://www.mg-rast.org) w celu przeprowadzenia dodatkowej 

analizy i umożliwienia publicznego dostępu (Meyer i in., 2008).  

Do charakterystyki bioróżnorodności analizowanych biocenoz 

wykorzystano indeks α, który określa średnią różnorodność gatunków 

w danym biotopie w skali lokalnej (Whittaker, 1960). Spodziewana 

różnorodność gatunkowa jest szacowana na podstawie efektywnej 

liczby gatunków oraz średniej różnorodności gatunkowej 

przypadającej na operacyjną jednostkę taksonomiczną (OJT). Do 

kalkulacji współczynnika α wykorzystano narzędzia dostępne na 

platformie MG-RAST (https://www.mg-rast.org), bazującego na 

wzorze zmodyfikowanym przez Tuomisto (2010): 

 

gdzie: 
N - całkowita liczba operacyjnych jednostek taksonomicznych, 
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S - całkowita liczbą gatunków (bogactwo gatunków) w zbiorze 
danych, 
pij – proporcjonalna liczebność i-tych gatunków w jednostce 
taksonomicznej j. 

Mianownik równania określa średnią liczebność gatunków  

w obrębie danej jednostki taksonomicznej, obliczoną przy użyciu 

uogólnionej średniej ważonej z wykładnikiem q - 1. 

8.3. Obliczenia i analiza statystyczna 

Ładunki zanieczyszczeń (Ł) obliczano jako iloraz 

odpowiednich stężeń (C) i przepływu odcieków (Q). 

Ilość farmaceutyków dostarczanych na kwaterę (Np) oraz 

odprowadzanych z niej w odciekach (Nk) obliczono jako iloczyn ich 

ładunku i czasu. Czas w przypadku płynnej frakcji osadów przyjęto 

jako pracy pompy. Wynosił on 3 godziny. Natomiast wydajność pompy 

wynosiła 25m3/h. Dla odcieków przyjmowano czas zbierania 

wynoszący 11 godzin. Po tym czasie przepływ odcieków praktycznie 

ustawał.  

Skuteczność usuwania analizowanych zanieczyszczeń 

(farmaceutyków) obliczano zgodnie z równaniem: 

𝜇 =  (1 −
𝑁𝑝

𝑁𝑘
) ∙ 100% 

Np - ilość farmaceutyków dostarczonych do kwatery, mg 
Nk - ilość farmaceutyków odprowadzonych z kwatery w odciekach, 
mg. 

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu 

MS Excel 2013. Za jego pomocą wykonano obliczenia wartości średniej 

oraz odchylenia standardowego, które zaliczane są do statystyki 

elementarnej (Węglarczyk, 2010). 

W celu określenia siły współzależności liniowej zmiennych 

ilościowych zastosowano współczynnik korelacji Pearsona (r). 

Przyjęto, że  r ≤ 0,2 oznacza brak korelacji liniowej, 0,2< r ≤0,4 - słaba 

korelacja, 0,4 < r ≤ 0,7 - korelacja umiarkowana, 0,7< r ≤ 0,9 - 

korelacja silna a  r >0,9- korelacja bardzo silna. Przy czym wartości 



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

81 

 

dodatnie oznaczały korelację pozytywną, tzn. wzrost wartości jednego 

parametru był współzależy od wzrostu wartości drugiego parametru. 

Natomiast wartości ujemne oznaczały korelację negatywną, tzn. 

wzrost wartości jednego parametru był współzależy ze spadkiem 

wartości drugiego parametru (Węglarczyk, 2010). 
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9. Wyniki badań 

9.1. Jakość osadów odwadnianych i stabilizowanych  

w systemach trzcinowych 

Sucha masa i materia organiczna 

W celu określenia efektywności procesu odwadniania  

i stabilizacji wykonano oznaczenia stężenia suchej masy i materii 

organicznej. W tabeli 9.1. podano uzyskane wyniki w zależności od 

czasu eksploatacji systemu.  

Tabela 9.1. 
Średnie stężenia suchej masy w % oraz materii organicznej w % s.m. w osadach 

zakumulowanych w systemie trzcinowym w Gniewinie 

Okres 
wpracowywania 

systemu 

Pierwszy rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Drugi rok 
pełnej 

eksploatacji* 

 Trzeci rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Sucha masa 

11,8±2,4 16,1±1,7 11,2±3,4 9,3±1,7 

Materia organiczna 

57,1±11,5 65,6±2,2 62,2±6,7 71,1±1,5 

* - eksploatacja z pełnym projektowanym ładunkiem 

W osadach ściekowych z systemu trzcinowego w Gniewinie 

najwyższe stężenia suchej masy wynoszące 16,1% stwierdzono 

w pierwszym roku pełnej eksploatacji. Następnie jej stężenie ulegało 

obniżeniu, aż do uzyskania 9,3% w trzecim roku pełniej eksploatacji. 

W przypadku stężenia materii organicznej wykazano dużą jej 

zmienność. Najniższa wartość wynosząca 57,1% s.m. wystąpiła 

w okresie wpracowywania systemu, natomiast najwyższe stężenie 

71,1% s.m. wystąpiło w trzecim roku pełnej eksploatacji. 

 Zmiany stężenia suchej masy wzdłuż profilu pionowego  

osadów ściekowych z trzech systemów trzcinowych podano w tabeli 

9.2. 
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Tabela 9.2. 
Zmiany stężenia suchej masy w % w profilu zakumulowanych osadów w badanych 

systemach trzcinowych 

Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Warstwa powierzchniowa (a) 8,2±0,4 48,2±2,9 28,1±1,7 

Warstwa środkowa (b) 8,5±0,2 50,7±1,1 28,3±1,4 

Warstwa dolna (c) 11,2±0,9 60,3±2,1 42,7±6,8 

Pomimo stosunkowo niskiego średniego stężenia suchej masy 

osadów w systemie trzcinowym w Gniewinie, wynoszącego jedynie 

9,3%, stwierdzono jej wzrost wraz z głębokością. W pozostałych 

obiektach średnie stężenia suchej masy były wyraźnie wyższe  

i wynosiły odpowiednio 53,1% dla Nadola i 33,0% dla Inwałdu.  

W obiektach tych, podobnie jak w Gniewinie, następował wzrost 

stężenia suchej masy wraz z głębokością. Najwyższe wartości 

wynoszące 60,3% dla Nadola i 42,7% dla Inwałdu wystąpiły  

w warstwie dolnej, w której znajdowały się osady najdłużej 

odwadniane (odpowiednio 12 i 19 lat). 

W tabeli 9.3. podano zmiany stężenia materii organicznej 

wzdłuż profilu pionowego osadów ściekowych z trzech systemów 

trzcinowych. 

Tabela 9.3. 
Zmiany stężenia materii organicznej w % s.m. w profilu zakumulowanych osadów  

w systemach trzcinowych 

Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Warstwa powierzchniowa (a) 72,2±5,9 34,0±2,5 53,0±1,5 

Warstwa środkowa (b) 71,4±3,7 33,2±2,9 49,8±2,8 

Warstwa dolna (c) 69,4±2,1 18,7±1,1 22,0±2,1 

Najwyższe stężenia materii organicznej w osadach 

zakumulowanych w systemach trzcinowych wynoszące średnio  
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71,1% s.m. stwierdzono w Gniewinie. W pozostałych systemach 

stężenia te były znacznie niższe i wynosiły odpowiednio 28,6% s.m.  

w Nadolu i 41% s.m. w Inwałdzie. We wszystkich systemach 

następowała obniżenie stężenia materii organicznej wraz  

z głębokością. Jednak w Gniewinie różnica między warstwą 

powierzchniową a dolną była niewielka. Natomiast w Nadolu stężenie 

w warstwie dolnej było blisko 2-krotnie niższe niż w warstwie 

powierzchniowej i wynosiło 18,7% s.m., a w Inwałdzie było około  

2,5- krotnie niższe i wynosiło 22,0% s.m.  

Związki biogenne 

W tabeli 9.4. podano stężenia azotu, fosforu i potasu  

w osadach z systemu trzcinowego w Gniewinie w zależności od czasu 

eksploatacji. 

Tabela 9.4. 
Średnie stężenia azotu Kiejdahla, fosforu ogólnego oraz potasu w % s.m. w systemie 

trzcinowym w Gniewinie 

Okres 
wpracowywania 

systemu 

Pierwszy rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Drugi rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Trzeci rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Azot całkowity Kiejdahla 

4,9±1,0 5,8±0,5 4,8±0,9 5,4±0,5 

Fosfor ogólny 

4,1±0,8 3,5±0,06 3,5±0,3 2,7±0,8 

Potas 

n.b.** 0,71±0,10 0,74±0,08 0,70±0,04 

* - eksploatacja z pełnym projektowanym ładunkiem 
** - nie badano 

W systemie w Gniewinie stężenia azotu Kiejdahla przyjmowały 

wartości od 4,8 do 5,8% s.m. Najwyższe wartości wystąpiły 

w pierwszym roku eksploatacji. Stężenia fosforu ogólnego zmieniały 

się od 2,7 do 4,1% s.m. Najwyższą wartość stwierdzono w okresie 
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wpracowywania obiektu, natomiast najniższą w trzecim roku pełnej 

eksploatacji. Stężenia potasu w okresie wpracowywania nie badano. 

W kolejnych latach wartości były bardzo zbliżone i zmieniały się  

od 0,70 do 0,74% s.m.  

Zmiany stężeń pierwiastków biogennych w profilu pionowym 

osadów zakumulowanych w badanych systemach trzcinowych podano  

w tabelach 9.5, 9.6 i 9.7.  

Tabela 9.5. 
Zmiany stężenia azotu Kiejdahla w % s.m. w profilu zakumulowanych osadów 

w systemach trzcinowych 

Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Warstwa powierzchniowa (a) 5,6±0,01 1,6±0,32 2,8±0,08 

Warstwa środkowa (b) 5,6±0,07 1,5±0,28 2,4±0.09 

Warstwa dolna (c) 5,1±0,13 0,9±0,12 1,3±0,03 

Stężenia azotu znacznie różniły się w zależności od lokalizacji 

systemu. Znacznie wyższe wartości uzyskano w systemie  

w Gniewinie. Bardziej zbliżone wartości wystąpiły w Nadolu  

i Inwałdzie. W Gniewinie stężenia azotu zmieniały się od 5,1 do 5,6% 

s.m. W pozostałych obiektach stęznia azotu zmieniały się od 0,9 do 

1,6% s.m. w Nadolu i od 1,3 do 2,8% s.m. w Inwałdzie. We wszystkich 

analizowanych systemach stwierdzono obniżenie stężenia azotu wraz 

z głębokością, przy czym w Nadolu i Inwałdzie spadek ten był znaczący, 

natomiast w Gniewinie niewielki.  
Tabela 9.6. 

Zmiany stężenia fosforu w % s.m. w profilu zakumulowanych osadów w systemach 
trzcinowych 

Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Warstwa powierzchniowa (a) 2,6±0,1 2,1±0,2 0,9±0,1 

Warstwa środkowa (b) 2,6±0,1 2,4±0,1 0,8±0,2 

Warstwa dolna (c) 2,9±0,9 1,7±0,1 0,3±0,01 
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W systemie trzcinowym w Gniewinie stężenia fosforu 

przyjmowały wartości od 2,6 do 2,9% s.m. Zbliżone wartości 

otrzymano w Nadolu (od 1,7 do 2,4% s.m.). Znacznie niższe stężenia 

uzyskano w Inwałdzie. Ich wartości zmieniały się od 0,3 do 0,9% s.m. 

Tabela 9.7. 
Zmiany stężenia potasu w % s.m. w profilu pionowym osadów z analizowanych 

systemów trzcinowych 

Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Warstwa powierzchniowa (a) 0,7±0,05 0,8±0,06 0,9±0,07 

Warstwa środkowa (b) 0,7±0,04 0,7±0,07 0,8±0,06 

Warstwa dolna (c) 0,7±0,06 0,5±0,04 1,3±0,09 

Najwyższe stężenia potasu stwierdzono w obiekcie  

w Inwałdzie od 0,8 do 1,3% s.m. W systemie tym najwyższe stężenie 

występowało w najniższej warstwie osadów. Dla obiektu w Gniewinie 

stężenia potasu były na tym samym poziomie w całym profilu osadów. 

Wartości potasu oscylowały wokół wartości 0,7% s.m. W Nadolu 

stwierdzono spadek potasu wraz głębokością od 0,8 do 0,5% s.m. 

Metale ciężkie 

W tabeli 9.8. podano zmiany stężenia wybranych metali 

ciężkich w osadach z systemu trzcinowego w Gniewinie w zależności 

od czasu eksploatacji. 

Tabela 9.8. 
Średnie stężenia wybranych metali ciężkich w mg/kg s.m. w osadach z systemu 

trzcinowego z Gniewina 

Okres 
wpracowywania 

systemu 

Pierwszym 
rok pełnej 

eksploatacji* 

Drugi rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Trzeci rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Kadm 

1,54±0,21 2,8±0,5 1,31±0,20 1,51±0,42 
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Okres 
wpracowywania 

systemu 

Pierwszym 
rok pełnej 

eksploatacji* 

Drugi rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Trzeci rok 
pełnej 

eksploatacji* 

Ołów 

16,0±0,8 6,9±0,7 9,5±0,9 11,3±1,4 

Nikiel 

16,6±1,1 12,2±1,3 24,6±0,8 20,1±1,5 

Chrom 

22,4±1,2 25,0±5,0 46,3±2,9 43,6±4,5 

Miedź 

105,0±8,1 91,4±12,1 123,6±8,3 86,0±8,6 

Cynk 

749,0±12,2 595,0±25,1 739,3±11,2 561,0±13,5 

* - eksploatacja z pełnym projektowanym ładunkiem 

Przeprowadzone badania wskazują, że najniższymi 

wartościami w zakumulowanych osadach w systemie trzcinowym  

w Gniewinie charakteryzował się kadm. Przyjmował on wartości  

od 1,3 do 2,8 mg/kg s.m. Najwyższe stężenia tego metalu stwierdzono  

w pierwszym roku pełnej eksploatacji. Stężenia ołowiu zmieniały się 

od 6,9 do 16 mg/kg s.m. Nikiel przyjmował wartości od 12,2 do 24,6 

mg/kg s.m. W przypadku chromu uzyskano wartości od 22,4 do 46,3 

mg/kg s.m. Stężenia miedzi zmieniały się od 86,0 do 123,6 mg/kg s.m. 

Najniższe stężenie wystąpiło w 3 roku pełnej eksploatacji. Najwyższe 

stężenia stwierdzono w przypadku cynku, które zmieniały się od 561,0 

do 749,0 mg/kg s.m. W przypadku tego metalu również jego najniższe 

wartości wystąpiły w 3 roku pełnej eksploatacji.  

W tabeli 9.9. podano zmiany stężenia metali ciężkich wzdłuż 

profilu pionowego osadów w badanych systemach trzcinowych.  



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

88 

 

Tabela 9.9. 
Zmiany stężenia wybranych metali ciężkich w mg/kg s.m. w profilu pionowym 

osadów w badanych systemach trzcinowych 

Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Kadm 

Warstwa powierzchniowa 
(a) 

1,4±0,1 1,7±0,3 3,3±0,8 

Warstwa środkowa (b) 1,5±0,1 1,3±0,2 4,4±1,1 

Warstwa dolna (c) 1,6±0,1 1,0±0,2 4,0±0,8 

Ołów 

Warstwa powierzchniowa 
(a) 

10,0±1,7 37,7±6,1 30,4±5,45 

Warstwa środkowa (b) 16,7±9,6 33,5±5,9 25,5±5,90 

Warstwa dolna (c) 7,2±1,2 44,8±6,7 57,8±6,70 

Nikiel 

Warstwa powierzchniowa 
(a) 

19,6±2,5 33,4±2,5 29,6±1,2 

Warstwa środkowa (b) 18,8±0,7 31,0±3,1 28,4±1,4 

Warstwa dolna (c) 21,8±0,5 33,1±4,6 34,5±2,3 

Chrom 

Warstwa powierzchniowa 
(a) 

41,0±3,5 98,2±8,2 78,9±7,3 

Warstwa środkowa (b)  38,5±9,3 81,6±8,1 105,1±14,0 

Warstwa dolna (c) 51,2±9,6 92,2±7,5 74,8±8,1 

Miedź 

Warstwa 
powierzchniowa(a) 

85,0±25,3 105,0±18,2 263,0±32,1 

Warstwa środkowa (b) 76,5±14,6 98,3±10,1 363,4±41,3 

Warstwa dolna (c) 95,9±23,6 70,0±10,3 64,0±10,7 
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Obiekt Gniewino Nadole Inwałd 

Cynk 

Warstwa powierzchniowa 
(a) 

544,0±12,1 1065,0±75,3 1009,1±90,0 

Warstwa środkowa (b) 555,7±4,1 1016,0±80,2 1477,1±154,3 

Warstwa dolna (c) 583,8±47,4 756,0±81,2 842,0±91,5 

Analizowane systemy trzcinowe różniły się stężeniami 

wybranych metali ciężkich oraz ich zmiennością wraz z głębokością. 

W przypadku kadmu jego najwyższe stężenia wynoszące  

od 3,3 do 4,4 mg/kg s.m. stwierdzono w Inwałdzie. W pozostałych 

systemach stężenia te były ponad dwukrotnie niższe i przyjmowały 

wartości od 1,4 do 1,6 mg/kg s.m. w Gniewinie i od 1,0 do 1,7 mg/kg 

s.m. w Nadolu. W systemie w Gniewinie stwierdzono wzrost stężeń 

kadmu wraz z głębokością. Natomiast w przypadku Nadola wyniki 

badań wykazały tendencje odwrotną. Najniższe stężenia ołowiu 

wynoszące od 7,2 do 10,0 mg/kg s.m. stwierdzono w Gniewinie.  

W pozostałych systemach stężenia te zmieniały się od 33,5 do 44,8 

mg/kg s.m. w Nadolu i 25,5 do 57,8 mg/kg s.m. w Inwałdzie. Również 

w przypadku niklu jego najniższe stężenia występowały w Gniewinie 

(18,8 -21,8 mg/kg s.m.). W Nadolu stężenie niklu zmieniały się od 

33,1 do 33,4 mg/kg s.m., a w Inwałdzie od 28,4 do 34,5 mg/kg s.m.  

W przypadku chromu w systemach w Nadolu (81,6-98,2 mg/kg s.m.)  

i Inwałdzie (74,8-105,1 mg/kg s.m.) jego stężenia były blisko 

dwukrotnie wyższe niż w Gniewinie (38,5-51,2 mg/kg s.m.). Dla miedzi 

w systemach trzcinowych, gdzie nie dostarczono świeżych osadów 

przez dłuższy czas, najniższe stężenia wynosiły 70,0 mg/kg s.m.  

w Nadolu i 64,0 mg/kg s.m. w Inwałdzie. Występowały one 

w najgłębszej warstwie zakumulowanych osadów. W wymienionych 

wyżej systemach różnica w stężeniach pomiędzy warstwą 

powierzchniową a dolną była znacząca. Natomiast w przypadku 

Gniewina stwierdzono wzrost stężenia miedzi do wartości  

95,9 mg/kg s.m. w warstwie dolnej. Podobną tendencję stwierdzono 
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dla cynku, gdzie najniższe stężenia w Nadolu wynosiły  

756,0 mg/kg s.m., zaś w Inwałdzie 842,0 mg/kg s.m. i występowały one 

w warstwie dolnej. Natomiast w Gniewinie w porównaniu do 

pozostałych warstw stężenie cynku było najwyższe w warstwie dolnej 

i wynosiło 583,8 mg/kg s.m. 

Ftalany 

W tabeli 9.10 podano zmiany stężenia dwóch rodzajów 

ftalanów występujących w osadach ściekowych wzdłuż profilu 

pionowego w systemie trzcinowym w Gniewinie. 

Tabela 9.10. 
Zmiany stężenia ftalanów w profilu osadów ściekowych zakumulowanych w systemie 

trzcinowym w Gniewienie 

Głębokość 
cm 

ftalan di-n-butylu 
(DPB) 

mg/kg s.m. 

ftalan di-2-etyloheksylu 
(DEHP) 

mg/kg s.m. 

0-20 3,5 8,9 

20-40 6,4 9,2 

40-60 5,5 9,6 

60-80 2,1 10,6 

80-100 2,2 22,6 

Najwyższe stężenia DPB w profilu zakumulowanych osadów 

w Gniewinie wynoszące 6,44 mg/kg s.m. stwierdzono na głębokości od 

20 do 40 cm poniżej powierzchni. W warstwie niższej  

(od 40 do 60 cm) jego stężenie przyjmowało wartości nieznacznie 

niższe (5,48 mg/kg s.m.). W pozostałych warstwach watości stężenia 

DPB były znacznie niższe i wynosiły 3,52 mg/kg s.m. w warstwie 

powierzchniwej oraz 2,05 i 2,16 mg/kg s.m. w warstwach 

najgłębszych. Natomiast stężenia DEHP przyjmowały wartości od 8,90 

do 22,58 mg/kg s.m. Stwierdzono ich wzrost wraz z głębokością profilu 

osadów. 
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Badania wazonowe 

W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania osadów po 

stabilizacji w systemach trzcinowych wykonano badania wazonowe. 

Pierwsze doświadczenie przeprowadzono z trawą (Lolium perenne). 

Pierwsza trawa pojawiła się w wazonie 1 (z samym piaskiem). Jednak 

po 4 tygodniach rośliny zwiędły, a w pozostałych wyglądały bardzo 

dobrze (Rys. 9.1). 

 

Rys. 9.1. Przykładowe fotografia doświadczenia wazonowego z trawą po 4 tygodniach 
od zasadzenia (foto Katarzyna Kołecka)  
(w1. piasek, w2. piasek do osadu 4:1, w3. piasek do osadu 1:1, w4. Osad) 

Na podstawie rys. 9.1. stwierdzić można, że dodatek osadów 

spowodował lepszy wzrost trawy. Najwyższy przyrost biomasy 

stwierdzono w w4 na podłożu stanowiącym stabilizowane osady.  

W trakcie wzrostu w podłożu z dodatkiem osadów nie były konieczne 

dodatkowe czynności pielęgnacyjne. Na podstawie tej obserwacji 

można przypuszczać, że osady dobrze nadają sie do rekultywacji 

gruntu i tworzą warunki do lepszego wzrostu roślin, np. trawy. 

W doświadczeniu drugim w wazonach zasadzono fasolę 

(Phaseolus vulgaris L). Pierwsza roślina wykiełkowała w wazonie w4. 

Wygląd roślin w trakcie wzrostu oraz po wyjęciu z pojemników 

pokazano na wybranych, przykładowych fotografiach na rys. 9.2, 9.3, 

9.4 i 9.5. 
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Rys. 9.2. Fasola tydzień po posadzeniu (foto Katarzyna Kołecka)  
(w1. piasek, w2. piaskiem z osadami w proporcji 20:1, w3. piaskiem z osadami  
w proporcji 10:1, w4. piaskiem z osadami w proporcji 5:1, w5. piaskiem z osadami  
w proporcji 4:1) 

 

Rys. 9.3. Fasola 2,5 tygodnia po posadzeniu (foto Katarzyna Kołecka)  
(w1. piasek, w2. piaskiem z osadami w proporcji 20:1, w3. piaskiem z osadami  
w proporcji 10:1, w4. piaskiem z osadami w proporcji 5:1, w5. piaskiem z osadami  
w proporcji 4:1) 

 
Rys. 9.4. Fasola po 11 tygodniach po posadzeniu (foto Katarzyna Kołecka)  
(w1. piasek, w2. piaskiem z osadami w proporcji 20:1, w3. piaskiem z osadami  
w proporcji 10:1, w4. piaskiem z osadami w proporcji 5:1, w5. piaskiem z osadami  
w proporcji 4:1) 
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Rys. 9.5. Fasola po wyjęciu z doniczek (foto Katarzyna Kołecka)  
(w1. piasek, w2. piaskiem z osadami w proporcji 20:1, w3. piaskiem z osadami  
w proporcji 10:1, w4. piaskiem z osadami w proporcji 5:1, w5. piaskiem z osadami  
w proporcji 4:1) 

Fotografie przedstawione na rys. 9.2, 9.3, 9.4. wyraźnie 

wykazały, że dodatek do piasku nawet niewielkiej ilości osadów był 

przyczyną szybszego wzrostu i lepszego rozwoju zarówno 

nadziemnych, jak i podziemnych części roślin. Fasola w pojemniku w1 

z samym piaskiem jest wyraźnie mniejsza od pozostałych.  

Po 2,5 tygodniach najlepiej rozwiniętą rośliną była ta, która rozwijała 

się w wazonie z najwyższym udziałem osadów. Natomiast  

po 11 tygodniach najlepiej rozwinięta roślina była w wazonie w4,  

w którym zastosowano proporcję piasków do osadów 5:1. Dodatek 

osadów spowodował również znacznie lepszy rozwój części 

korzeniowej roślin. Wyraźnie dłuższy system korzeniowy wystąpił 

przy proporcjach piasku: osadów wynoszącym 5:1 i 4:1. Średnią masę 

poszczególnych fragmentów fasoli po 11 tygodniach od posadzenia 

podano w tabeli 9.11. 

Tabela 9.11. 
Masa fragmentów fasoli po 11 tygodniach po posadzeniu, g 

Podłoże 
 
Części roślin   

 
piasek 

piasek : 
osadu 
20:1 

piasek : 
osadu 
10:1 

piasek : 
osadu 

5:1 

piasek : 
osadu 

4:1 
cz. nadz. – 

liście 
1,803 

±0,532 
4,539 

±0,942 
3,808 

±0,765 
5,973 

±0,764 
5,631 

±0,439 
cz. nadz. - 

łodygi 
1,257 

±0,407 
2,009 

±0,165 
2,720 

±0,343 
2,881 

±0,099 
2,128 

±0,117 
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Podłoże 
 
Części roślin   

 
piasek 

piasek : 
osadu 
20:1 

piasek : 
osadu 
10:1 

piasek : 
osadu 

5:1 

piasek : 
osadu 

4:1 
części 

podziemne 
0,750 

±0,055 
2,039 

±0,548 
2,260 

±0,224 
1,257 

±0,078 
1,286 

±0,078 

Suma 3,810 8,587 8,788 10,111 9,045 

Średnia masa roślin posadzonych na samym piasku wynosiła 

3,810g i była znacznie niższa od pozostałych, które przyjmowały 

wartości od 8,587g do 10,111g. Największa różnica występowała  

w masie liści. Najwyższą masę części nadziemnych fasoli stwierdzono 

dla proporcji piasku: osadu wynoszącej 5:1 (8,854 g). Nieznacznie 

niższą wartość uzyskano dla proporcji 4:1 (7,759). Dla tych dwóch 

proporcji występowała stosunkowo niska masa części podziemnych 

(wynosząca odpowiednio 1,257 i 1,286 g) i była znacznie niższa niż dla 

proporcji 20:1 i 10:1 (odpowiednio 2,038 i 2,260g). 

9.2. Jakość odcieków odprowadzanych z systemów trzcinowych 

Jakość odcieków odprowadzanych z systemu trzcinowego  

w Gniewinie w próbce średniej z pierwszej godziny oraz z kolejnych 10 

godzin podano w tabeli 9.12. 

Tabela 9.12. 
Jakość odcieków odprowadzanych z systemu trzcinowego w Gniewinie w okresie 

pierwszej godziny oraz kolejnych 10 godzin.  

D
a

ta
 

P
ró

b
k

a
 

Z
a

w
. o

g
. 

m
g

/l
 

B
Z

T
5

 

m
g

/l
 

C
h

Z
T

 
m

g
/l

 

N
-N

O
3

- 

m
g

/l
 

N
-N

O
2

-   
m

g
/l

 

N
-N

H
4

+
 

m
g

/l
 

N
o

g
 

m
g

/l
 

P
-P

O
4

3
- 

m
g

/l
 

P
o

g
 

m
g

/l
 

1
2

.0
6

.2
0

1
7

 

1
-s

za
  

G
o

d
zi

n
a

 

5,0 85,0 199,1 10,4 0,30 126,4 193,2 18,3 40,9 

K
o

le
jn

e 
1

0
 

go
d

zi
n
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Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

95 

 

D
a

ta
 

P
ró

b
k

a
 

Z
a

w
. o

g
. 

m
g

/l
 

B
Z

T
5

 

m
g

/l
 

C
h

Z
T

 
m

g
/l

 

N
-N

O
3

- 

m
g

/l
 

N
-N

O
2

-   
m

g
/l

 

N
-N

H
4

+
 

m
g

/l
 

N
o

g
 

m
g

/l
 

P
-P

O
4

3
- 

m
g

/l
 

P
o

g
 

m
g

/l
 

0
5

.0
9

.2
0

1
7

 

1
-s

za
  

go
d

zi
n

a 

5,0 100,0 220,4 28,7 8,70 188,0 256,0 15,6 42,4 

K
o

le
jn

e 
1

0
 

go
d

zi
n

 

5,0 100,0 221,3 25,7 6,10 189,5 250,1 15,4 41,2 

1
6

.1
1

.2
0

1
7

 

1
-s

za
  

go
d

zi
n

a 

20,0 65,0 136,9 14,2 7,85 166,5 241,7 15,6 40,8 

K
o

le
jn

e 
1

0
 

go
d

zi
n

 

5,0 60,0 105,8 28,7 6,55 165,0 239,0 15,2 37,2 

2
3

.0
4

.2
0

1
8

 

1
-s

za
  

go
d

zi
n

a 

10,0 20,0 157,0 129,0 56,4 83,5 279,1 13,6 27,1 

K
o

le
jn

e 
1

0
 

go
d

zi
n

 

5,0 20,0 106,1 38,5 13,4 145,0 198,2 14,9 26,9 

0
8

.0
6

.2
0

1
8

 

1
-s

za
  

go
d

zi
n

a 

30,0 60,0 154,0 106,0 45,1 70,3 252,2 11,7 30,8 

K
o

le
jn

e 
1

0
 

go
d

zi
n

 

25,0 50,0 146,2 44,6 13,5 114,0 188,0 16,4 33,9 
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10,0 30,0 132,0 55,7 0,01 156,0 217,0 15,2 36,7 

W odciekach z systemu trzcinowego w Gniewinie stężenia 

zawiesiny ogólnej przyjmowały wartości od 4,0 do 60,0 mg/l.  

Dla porównania w analizowanym okresie stężenie zawiesiny ogólnej 

w ściekach dopływających do oczyszczalni w Gniewinie wynosiło od 

220,0 do 440,0 mg/l, a w odpływie od 1,0 do 8,0 mg/l. Zatem 

w większości przypadków wartości w odciekach z systemu 

trzcinowego były niewiele wyższe niż w ściekach oczyszczonych. 

W większości próbek wyższe wartości zawiesiny ogólnej w odciekach 

z systemu trzcinowego wynoszące od 5 do 60 mg/l występowały 

w pierwszej godzinie (Rys. 9.6). W większości analizowanych próbek 

w kolejnych godzinach jej stężenie ulegało obniżeniu. W roku 2017 

najwyższe stężenia zawiesiny ogólnej wynoszące 20,0 mg/l wystąpiło 

w listopadzie, poza okresem wegetacyjnym roślin. W kolejnym roku 

badań stwierdzono wyższe stężenia zawiesiny.  
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Rys. 9.6. Stężenie zawiesiny ogólnej w odciekach z systemu trzcinowego w Gniewinie 

Stężenia materii organicznej wyrażonej w BZT5 w odciekach  

z systemu trzcinowego w Gniewinie przyjmowały wartości od 20,0 do  

100,0 mgO2/l. Dla porównania wartość BZT5 w ściekach 

dopływających do oczyszczalni wynosiły od 800 do 1000 mgO2/l. 

Uzyskane wartości z odcieków były zdecydowanie niższe. Nie 

stwierdzono istotnych różnic w BZT5 pomiędzy pierwszą godziną  

a kolejnymi 10 godzinami (Rys. 9.7). Badania wykazały, że wyższe 

wartości stężeń (wynoszące od 60,0 do 100,0 mgO2/l) występowały  

w roku 2017. Najniższą wartość wynoszącą 20,0 mgO2/l uzyskano  

w kwietniu 2018 roku. 

 

Rys. 9.7. Stężenie materii organicznej wyrażonej w BZT5 w odciekach odprowadzanych 
z systemu trzcinowego w Gniewinie w pierwszej godzinie oraz kolejnych 10 godzinach 
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Stężenia materii organicznej wyrażonej w ChZTcr w odciekach 

z systemu trzcinowego w Gniewinie przyjmowało wartości od 105,8 do  

221,3 mgO2/l. Natomiast wartości ChZTcr w ściekach dopływających do 

oczyszczalni wynosiły od 983,0 do 1486,1 mgO2/l, a więc były znacznie 

wyższe niż w odprowadzanych z systemu trzcinowego. 

Przeprowadzone badania wskazują, że poza jedną próbką, po 

pierwszej godzinie następował spadek wartości ChZTcr (Rys. 9.8.).  

W roku 2017 stwierdzono wyższe wartości ChZTcr niż w roku 

następnym. Najniższe wartości ChZTcr wynoszące 105,8 i 106,1 mgO2/l 

wystąpiły w kolejnych 10 godzinach odpływu odcieków – 

odpowiednio w listopadzie 2017 roku i w kwietniu 2018 roku. 

 
Rys. 9.8. Stężenie materii organicznej wyrażonej w ChZT w odciekach 
odprowadzanych z systemu trzcinowego w Gniewinie w pierwszej godzinie oraz 
kolejnych 10 godzinach 

W odciekach z systemu trzcinowego w Gniewinie stężenia 

azotu ogólnego przyjmowały wartości od 188,0 do 279,1 mg/l. Dużo 

większą zmiennością charakteryzowały się formy azotu. Azot 

amonowy przyjmował stężenia od 70,3 do 189,5 mg/l, azot azotanowy 

od 38,5 do 129,0 mg/l. Największe różnice w stężeniach stwierdzono 

w przypadku azotanów (III), które zmieniały się od 0,01 do 56,40 mg/l. 

Dla porównania w ściekach dopływających do oczyszczalni stężenia 

azotu ogólnego były porównywalne do stężeń w odciekach 

odprowdzanych z systemu i przyjmowały wartości od 83,7 do  

157,0 mg/l. Natomiast stężenia pozostałych form azotu były 

w większości próbek niższe w dopływie do oczyszczalni, niż 
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w odciekach i wynosiły odpowiednio od 68,3 do 106,0 mg/l dla azotu 

amonowego, od 0,802 do 1,73 mg/l dla azotanów (V) i od 0,26 do 

1,20 mg/l dla azotanów (III).  

W roku 2017 największy udział w stężeniu azotu ogólnego miał 

azot amonowy, zarówno w pierwszej godzinie od pojawienia się 

odcieków, jak i w kolejnych 10 godzinach ich odpływu. W 2018 roku 

w pierwszej godzinie formowania się odcieków stwierdzono wyższy 

udział tlenowych form azotu. Jednak już w kolejnych 10 godzinach  

w analizowanych próbkach pojawiały się duże stężenia azotu 

amonowego. W kolejnych 10 godzinach odpływu odcieków we 

wszystkich próbkach była to przeważająca forma azotu (Rys. 9.9).  

 

 
Rys. 9.9. Stężenia analizowanych form azotu w odciekach odprowadzanych z systemu 
trzcinowego w Gniewinie  
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Stężenia fosforu ogólnego w odciekach odprowadzanych  

z systemu trzcinowego w Gniewinie zmieniały się od 27,1 do  

42,8 mg/l, natomiast fosforu w formie ortofosforanów od 11,7 do  

20,0 mg/l. W tym samym okresie badań w ściekach dopływających do 

oczyszczalni stwierdzono niższe stężenia zarówno fosforu ogólnego 

(10,0 - 25,0 mg/l), jak i fosforu fosforanowego (9,1 - 16,9 mg/l).  

W roku 2017 stężenia fosforu utrzymywały się na stałym wysokim 

poziomie (Rys. 9.10). Natomiast w kwietniu i czerwcu 2018 nastąpiło 

obniżenie stężenia fosforu w odciekach. Nie stwierdzono istotnych 

zmian w stężeniach fosforu w pierwszej godzinie odpływu odcieków, 

jak również w kolejnych 10 godzinach (Rys. 9.10). 

 

 

Rys. 9.10. Stężenia fosforu ogólnego i ortofosforanów w odciekach odprowadzanych  
z systemu trzcinowego w Gniewinie 
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9.3. Farmaceutyki w systemach trzcinowych 

W tabeli 9.13. podano stężenia i ładunki wybranych 

farmaceutyków w płynnej frakcji osadów ściekowych oraz odciekach 

odprowadzanych z systemu trzcinowego w Gniewinie. 

Tabela 9.13. 
Stężenia i ładunki wybranych farmaceutyków w płynnej frakcji osadów ściekowych 

oraz odciekach z kwatery trzcinowej w Gniewinie 

Farmaceutyki 

P
ły

n
n

a
 f

ra
k

cj
a

  
o

sa
d

ó
w

 
śc

ie
k

o
w

y
ch

  

O
d

ci
e

k
i 

(1
-s

za
 g

o
d

z.
) 

O
d

ci
e

k
i 

 
(p

o
 1

-s
ze

j 
g

o
d

z.
) 

P
ły

n
n

a
 f

ra
k

cj
a

 
o

sa
d

ó
w

 ś
c.

 

O
d

ci
e

k
i 

 
(1

-s
za

 g
o

d
z.

) 

O
d

ci
e

k
i 

(p
o

 1
-s

ze
j 

g
o

d
z.

) 

Stężenia, g/l Ładunki, mg/h 

Czerwiec 2017 

Ibuprofen n.w. n.w. 
2,554 

±0,318 
n.w. n.w. 0,23 

Paracetamol n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Flurbiprofen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Naproksen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Diklofenak 
2,433 

±0,496 
0,705 

±0,027 
2,050 

±0,342 
60,83 0,11 0,18 

5OH-diklofenak n.w. n.w. 
4,245 

±0,357 
n.w. n.w. 0,38 

4OH-diklofenak 
4,533 

±1,112 
n.w. n.w. 113,33 n.w. n.w. 

Wrzesień 2017 

Ibuprofen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Paracetamol n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Flurbiprofen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Naproksen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 
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Stężenia, g/l Ładunki, mg/h 

Diklofenak 
0,841 

±0,133 
1,832 

±0,195 
3,926 

±1,132 
21,03 0,27 0,35 

5OH-diklofenak n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

4OH-diklofenak 
0,889 

±0,134 
5,588 

±1,530 
5,680 

±0,563 
22,23 0,84 0,51 

Listopad 2017 

Ibuprofen n.w. 
1,002 

±0,377 
2,235 

±1,270 
n.w. 0,15 0,20 

Paracetamol n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Flurbiprofen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Naproksen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Diklofenak 
1,421 

±0,032 
0,986 

±0,404 
0,824 

±0,249 
35,53 0,15 0,07 

5OH-diklofenak 
1,939 

±0,164 
2,044 

±0,654 
1,860 

±0,099 
48,48 0,31 0,17 

4OH-diklofenak 
1,900  

± 0,099 
1,742  

± 0,483 
n.w. 47,50 0,26 n.w. 

Czerwiec 2018 

Ibuprofen n.w. n.w. 
1,477 

±0,078 
n.w. n.w. 0,13 

Paracetamol 
0,4635 
±0,046 

n.w. 
0,156 

±0,021 
11,59 n.w. 0,014 

Flurbiprofen n.w. 
0,459 

±0,027 
0,610 

±0,012 
n.w. 0,068 0,055 

Naproksen n.w. n.w. 
0,629 

±0,045 
n.w. n.w. 0,057 

Diklofenak 
2,922 

± 0,099 
n.w. 

0,216 
±0,010 

73,05 n.w. 0,019 

5OH-diklofenak 
3,169 

±0,320 
n.w. n.w. 79,23 n.w. n.w.  
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Stężenia, g/l Ładunki, mg/h 

4OH-diklofenak n.w. n.w. 
2,300 

±0,099 
n.w. n.w. 0,21 

Wrzesień 2018 

Ibuprofen 
0,404 

±0,032 
1,654 

±0,097 
1,991 

±0,213 
10,10 0,25 0,18 

Paracetamol 
1,067 

±0,067 
0,142 

±0,008 
0,157 

±0,023 
26,68 0,021 0,014 

Flurbiprofen 
0,788 

±0,089 
0,363 

±0,011 
0,530 

±0,021 
19,70 0,054 0,048 

Naproksen n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

Diklofenak 
6,136 

±0,143 
3,940 

±0,099 
3,043 

±0,154 
153,40 0,59 0,27 

5OH-diklofenak 
1,133 

±0,099 
n.w. n.w. 28,33 n.w. n.w. 

4OH-diklofenak 
2,600 

±0,231 
n.w. n.w. 65,00 n.w. n.w. 

n.w. - nie wykryto 

Uzyskane wyniki badań charakteryzowały się dużą 

zmiennością. W 2017 roku w płynnej frakcji osadów oraz w odciekach 

nie stwierdzono paracetamolu flubiprofenu i naproksenu. Ibuprofen 

występował w jednej próbce odcieków w czerwcu 2017, a jego stężenie 

wynosiło 2,554 g/l. W pozostałych próbkach nie stwierdzono jego 

obecności. Natomiast w analizowanych próbkach występował 

zarówna diklofenak, jak i jego metabolity. Stężenia diklofenaku 

przyjmowały wartości od 0,841 do 2,433 g/l w płynnej frakcji 

osadów. W części próbek odcieków diklofenak nie występował, a jego 

maksymalne stężenie wynosiło 3,926 g/l. Metabolity diklofenaku 

przyjmowały wartości stężeń od 0 do 4,245 g/l dla 5OH diklofenaku 
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i od 0 do 5,588 g/l 4OH diklofenaku. Maksymalne wartości 

występowały w odciekach. W 2017 roku w największej liczbie próbek 

obecność metabolitów diklofenaku stwierdzono w listopadzie.  

W analogicznym okresie w 2018 roku stwierdzono obecność 

analizowanych farmaceutyków w większej liczbie próbek. W czerwcu 

ibuprofen, paracetamol, flubiprofen oraz naproksen były obecne we 

wszystkich analizowanych próbkach odcieków po pierwszej godzinie 

ich odpływu. Dodatkowo stwierdzono obecność paracetamolu 

w płynnej frakcji osadów oraz flubiprofenu w odciekach z pierwszej 

godziny. Natomiast we wrześniu 2018 roku ibuprofen, paracetamol 

i flubiprofen występowały we wszystkich analizowanych próbach, 

natomiast nie stwierdzono w nich naproksenu. Diklofenak w 2018 

roku występował w mniejszej liczbie próbek, chociaż jego stężenia 

były znacznie wyższe w porównaiu do 2017 roku. Maksymalne 

stężenia diklofenaku wystąpiło we wrześniu w płynnej frakcji osadów 

i wynosiło 6,136 g/l. Natomiast w porównaniu do roku 2017 

metabolity diklofenaku występowały w mniejszej liczbie próbek.  

W odciekach stwierdzono jedynie obecność 4OH diklofenaku 

w czerwcu w próbce po pierwszej godzinie odpływu odcieków. 

Najwyższe ładunki analizowanych farmaceutyków 

stwierdzono w płynnej frakcji osadów ściekowych. Najwyższa wartość 

wystąpiła we wrześniu 2018 roku w przypadku diklofenaku  

i wynosiła 153,40 mg/h. W przypadku odcieków, nawet dla 

stosunkowo wysokich stężeń, ładunki analizowanych farmaceutyków 

były niewielkie ze względu na stosunkowo małe objetości 

odprowadzanych odcieków. Maksymalny ładunek uzyskano dla 4OH 

diklofenaktu we wrześniu 2017 roku i wynosił on 0,84 mg/h. 

9.4. Stabilne izotopy węgla w osadach ściekowych 

Izotopy δ13C-TOC (‰) w osadach ściekowych odwadnianych  

i stabilizowanych w trzech różnych kwaterach trzcinowych  

w Gniewinie podano w tabeli 9.14. 
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Tabela 9.14. 
Izotopy δ13C-TOC (‰) w osadach ściekowych odwadnianych i stabilizowanych w 

systemie trzcinowym w Gniewinie 

Głębokość 0-25 cm 25-50 cm 50- 75 cm 75-100 cm 

Kwatera 6 -25,44 -25,68 -25,90 -24,40 

Kwatera 3 -25,37 -25,41 -26,38 - 

Kwatera 1 -25,85 - - - 

W kwaterze nr 6 systemu, która było cały czas w eksploatacji 

izotopy δ13C-TOC przyjmowały wartości od -25,90 do -24,40‰.  

Do głębokości 75 cm wartości izotopów ulegały obniżeniu. Natomiast 

w najgłębszej warstwie wartość ta ulegała znacznemu zwiększeniu. 

Kwatera nr 3 ze względu na słabe zasiedlenie trzciną nie była 

eksploatowana. Ilości izotopów δ13C-TOC ulegały obniżeniu wraz  

z głębokością, od wartości -25,37 do -26,38 ‰. W kwaterze nr 1, której 

czas eksploatacji wynosił zaledwie rok, wartość izotopów δ13C-TOC 

była stosunkowo niska i wynosiła -25,85‰. Wartość niższą uzyskano 

jedynie w najgłębszej warstwie w kwaterze nr 3. 

9.5. Analiza metagenomowa 

W celu zidentyfikowania mikroorganizmów żyjących  

w osadach zakumulowanych w systemie trzcinowym wykonano 

analizę metagenomową. W tabeli 9.15 podano wyniki analiz 

wysokowydajnego sekwencjonowania fragmentu genu 16S rRNA dla 

próbek mikrobiologicznych pobranych na poszczególnych 

głębokościach z trzech wybranych kwater systemu trzcinowego  

z oczyszczalni w Gniewinie.  
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Tabela 9.15. 
Podsumowanie wyników analizy wysokowydajnego sekwencjonowania genu 16S 

rRNA dla próbek mikrobiologicznych na poszczególnych głębokościach profilu 
badanych osadów  

Nr kwatery 6* 3** 1*** 

Głębokość warstwy, 
cm 

100-
75 

75-
50 

50-
25 

25-
0 

75-
50 

50-
25 

25-
0 

25-0 

Całkowita liczba 
odczytów 

120 
323 

125 
048 

136 
627 

138 
533 

110 
701 

29 
118 

139 
891 

184 
833 

Całkowita liczba 
odczytów po 

analizie jakościowej 

95 
792 

102 
359 

109 
332 

110 
182 

88 
700 

24 
507 

114 
384 

149 
704 

Współczynnik 
bioróżnorodności α 

50 59 41 65 45 46 53 45 

Liczba unikalnych 
sekwencji na 1000 

odczytów 
343 295 311 320 268 273 292 283 

*) kwatera nr 6 - eksploatowane regularnie, dla tej kwatery 
wykonano wszystkie wcześniejsze badania, 
**) kwatera nr 3 - kwatera nie eksploatowana, w który pozostała 
słabo rozwinięta trzcina,  
***) kwatera nr 1 - nowa kwatera, eksploatowana przez rok  

Poza jedną próbką z kwatery nr 3 z głębokości 25-50 cm, liczba 

całkowitych odczytów wynosiła przeszło 110 000. W większości 

analizowanych próbek całkowita liczba odczytów po analizie 

jakościowej przekraczała 100 000 odczytów. Współczynnik 

bioróżnorodności α przyjmował wartości od 41 do 65 w kwaterze  

nr 6, od 45 do 53 w kwaterze nr 3 i 45 w kwaterze nr 1. W przypadku 

kwatery 6 odnotowano znaczący spadek liczby obserwowanych 

gatunków z 65 dla próby z warstwy powierzchniowej do 41 dla próby 

pobranej z głębokości 25 - 50 cm. W przypadku głębszych warstw 

stwierdzono ponowny wzrost wartości indeksów bioróżnorodności, 

przy czym był on większy w warstwie 50-100 cm niż w warstwie 

najgłębszej. W przypadku kwatery 3 największe zróżnicowanie 

genetyczne mikroorganizmów zaobserwowano w warstwie 

powierzchniowej. Wraz ze wzrostem głębokości wartości wskaźnika 

α ulegały obniżeniu o ok. 13% z 53 do 46 i 45, odpowiednio dla warstw 

25-50 i 50-75 cm.  
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Na rysunku 9.11. przedstawiono strukturę zespołów 

mikroorganizmów w kwaterach trzcinowych na poszczególnych 

głębokościach.  

 

Rys. 9.11. Procentowy udział zespołów mikroorganizmów w analizowanych 
kwaterach systemu trzcinowego w Gniewinie 

We wszystkich analizowanych próbach znaczący udział 

stanowiły mikroorganizmy o nieustalonej pozycji filogenetycznej. 

Najwięcej niesklasyfikowanych mikroorganizmów występowało 

w osadach z kwatery nr 3 na głębokości 25-50 cm. Ich udział stanowił 

aż 46,0%. Natomiast najmniej niezidentyfikowanych 

mikroorganizmów występowało w kwaterze nr 1, ich udział wynosił 

24,7%. Najbardziej licznie występowały bakterie typu: Bacteroidetes, 

Firmicutes oraz Proteobacteria. Ich udziały wynosiły odpowiednio: od 

14,3 do 23,1% dla Bacteroidetes, od 10,0 do 15,8% dla Firmicutes i od 

10,4 do 15,8% dla Proteobacteria. We wszystkich analizowanych 

próbkach osadów, ale mniej licznie, występowały bakterie typu: 

Verrucomicrobia (udział od 3,8 do 6,0%), Actinobacteria (udział od 

0,27 do 7,7%) oraz Planctomyctes (udział od 2,1 do 3,3%). Bakterie 

typu Tenericutes występowały w kwaterze nr 6 na 

głębokościach: 0- 25 cm i 50-75 oraz w osadach zakumulowanych 

w kwaterze 3 (poza warstwą powierzchniową). Ich udział wynosił od 

0,86 do 2,6%. W osadach z kwatery nr 3 występowały bakterie typu 

Spirochaetes (udział od 0,53 do 1,29%) i Acidobacteria (udział od 0,64 
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do 0,67%). Udział bakterii Spirochaetes ulegał obnizeniu wraz 

z głębokością. Bakterie typu Streptophyta stwierdzono jedynie 

w kwaterze 1. Udział innych typów mikroorganizmów wynosił od 

3,3 do 9,2%.  
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10. Omówienie wyników i dyskusja  

10.1. Ocena jakości oraz możliwości zastosowania osadów po 

odwodnieniu i stabilizacji w systemach trzcinowych 

Sucha masa i materia organiczna 

Zastosowanie systemów trzcinowych umożliwia zintegrowane 

odwadnianie i stabilizację osadów ściekowych. Odwadnianie jest 

bardzo istotnym procesem przeróbki osadów ściekowych, gdyż 

przyczynia się do znacznego zmniejszenia ich objętości (Rys. 10.1). 

Zwiększenie stężenia suchej masy do 9% powoduje zmniejszenie 

początkowej objętości do 14%. Natomiast osady o stężeniu suchej 

masy powyżej 50% posiadały jedynie 2% początkowej objętości. 

 

Rys. 10.1. Obniżenie objętości osadów w odniesieniu do początkowej objętości podczas 
wzrostu stężenia suchej masy 

Wartości suchej masy uzyskane w Gniewinie w drugim  

i trzecim roku pełnej eksploatacji systemu były znacznie poniżej 

wartości uzyskanych w innych systemach trzcinowych stosowanych 

do odwadniania osadów, które wynosiły średnio wynosiły od 14 do 

nawet 42% (Nielsen i Bruun, 2015, Peruzzi i in., 2015, Uggetti i in., 

2009a, Kołecka i in., 2018). Wartości uzyskane w Gniewinie były 

zbliżone do tych uzyskanych przez Nielsena (2005a) w systemach, 
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w których wystąpiły problemy eksploatacyjne. W pozostałych 

analizowanych systemach trzcinowych uzyskano znacznie wyższe 

stężenia suchej masy wynoszące odpowiednio: 33,0% w Inwałdzie 

oraz aż 53,1% w Nadolu. Wysokie stężenia suchej masy wynikały 

zapewne z wpływu długiego czasu, w którym nie były dostarczane 

świeże osady (odpowiednio: 2 i 3 lata). Przeprowadzane badania 

wskazują, że w dobrze eksploatowanych obiektach trzcinowych proces 

odwadniania zachodzi bardzo skutecznie. W obiektach w Nadolu  

i Inwałdzie uzyskano wartości wyższe w porównaniu z urządzeniami 

mechanicznymi. Dodatkowo osady zakumulowane w systemach 

trzcinowych, aby uzyskać wysokie stężenia suchej masy nie wymagały 

dodatkowego kondycjonowania, które często jest konieczne przy 

wykorzystaniu urządzeń mechanicznych (Gromiec i Gromiec, 2010). 

W Polsce odwadnianie realizowany jest przede wszystkim 

z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych, w których można uzyskać 

średnie stężenia suchej masy od 19 do około 40% (Ekspertyza, 2014).  

W przypadku stężenia materii organicznej w Gniewinie 

najniższą jej wartość uzyskano w okresie wpracowywania obiektu. 

Było to prawdopodobnie spowodowane niższym obciążeniem systemu 

na tym etapie eksploatacji oraz małą miąższością zakumulowanych 

osadów. Mniejsze obciążenie powodowało, że na kwaterze systemu 

trzcinowego trafiało mniej materii organicznej. Natomiast dzięki małej 

miąższości zgromadzonych osadów miały one lepszy dostęp do tlenu, 

który do kwater systemu był dostarczany zarówno przez system 

drenów, system korzeniowy trzciny, a także w wyniku dyfuzji 

z powietrza. Duże ilości tlenu sprzyjały rozkładowi materii organicznej 

w procesach tlenowych. Najwyższe stężenia materii organicznej 

stwierdzono w trzecim roku pełnej eksploatacji. Było to spowodowane 

znacznie wyższym obciążeniem systemu, który w tym roku wynosił 

ok. 100 kg s.m./(m2rok). Zwykle maksymalne dopuszczalne wartości 

obciążenia wynoszą 60 kg s.m./ (m2rok) (Nielsen, 2003). Wartości 

uzyskane w systemie trzcinowym w Gniewinie były też wyższe od 

uzyskanych w innych systemach trzcinowych, które średnio wynosiły 

od 41 do 62% s.m. (Nielsen i Bruun, 2015, Peruzzi i in., 2015, Uggetti 

i in., 2009a, Kołecka i in. 2018). Natomiast w systemach w Inwałdzie 
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i Nadolu stężenia materii organicznej wynosiły odpowiednio: 41,6 

i 28,6% s.m. W przypadku stabilizacji, podobnie jak dla procesu 

odwodniania, wysoka efektywność wynikała przede wszystkim 

z długiego czasu spoczynku (bez dostarczania osadów). 

Uwzględniając zmienność stężenia suchej masy w profilu 

pionowym zakumulowanych osadów dla analizowanych systemów 

trzcinowych, stwierdzono jej wzrost wraz z głębokością. Inne badania 

również potwierdzają tę tendencję (Nielsen, 2007, Kołecka i Obarska-

Pempkowiak, 2013). Pomimo, że proces odwadniania w systemie  

w Gniewinie zachodził najmniej efektywnie, wzrost stężenia suchej 

masy pomiędzy warstwą powierzchniową a dolną wynosił aż 27%.  

W pozostałych obiektach wynosił 34% w Inwałdzie i 20% w Nadolu. 

Długa przerwa w nawadnianiu (bez dostarczania świeżych osadów) 

spowodował znaczny wzrost stężenia suchej masy w całym profilu  

w Nadolu i Inwałdzie. W obiekcie w Nadolu, do którego nie 

doprowadzano osadów w okresie 3 lat, stężenie suchej masy  

w najniższej (najdłużej odwadnianej warstwie) wynosiło ponad 60%.  

Natomiast w przypadku materii organicznej, w każdym  

z analizowanych obiektów stwierdzono obniżenie jej stężenia wraz  

z głębokością. Nielsen (2007) oraz Kołecka i Obarska-Pempkowiak 

(2013) również potwierdzili w swoich badaniach ubytek materii 

organicznej wzdłuż profilu pionowego zgromadzonych osadów.  

W przypadku systemu w Gniewinie spadek ten był niewielki i wynosił 

jedynie 4%. Natomiast w systemach w Nadolu i Inwałdzie był znacznie 

wyższy i wynosił odpowiednio: 45 i 58%. Niewielki ubytek stężenia 

materii organicznej w Gniewinie, jak również słabe odwodnienie, mogą 

wskazywać na warunki beztlenowe w kwaterach systemu związane 

z nieprawidłowym funkcjonowaniem. Natomiast wartości uzyskane 

w Nadolu i Inwałdzie wskazują na bardzo skuteczną stabilizację 

w obiektach trzcinowych, w których nie występowały problemy 

eksploatacyjne. Dodatkowo na znaczny wzrost materii organicznej 

wpływał długi czas bez dostarczania świeżych warstw osadów. 

W dalszym ciągu duży udział w odwadnianiu osadów 

ściekowych w oczyszczalniach poniżej 2000 RLM i od 2000 do 10 000 

RLM mają nadal poletka osadowe i laguny ociekowe. W Polsce jest 
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eksploatowanych około 290 takich obiektów. Dodatkowo w 30% 

oczyszczalni poniżej 2000 RLM nie ma żadnej instalacji do 

odwadniania (Ekspertyza, 2014, Bień i in., 2015). W tych obiektach 

systemy trzcinowe mogłyby stanowić dobre rozwiązanie problemu 

osadów ściekowych. Szczególnie, że jak wykazano powyżej,  

w prawidłowo funkcjonujących systemach trzcinowych oprócz 

odwadniania, zachodzi również stabilizacja doprowadzonych osadów.  

Związki biogenne 

Właściwości nawozowe osadów ściekowych są znane  

i uznawane od wielu lat. Badania przeprowadzone w osadach 

ściekowych zakumulowanych w systemach trzcinowych 

zlokalizowanych w Danii, Hiszpanii, Włoszech i w Polsce wykazały, że 

średnie stężenia azotu w zgromadzonych osadach wynosiły od 2,4 do 

3,6% s.m. (Nielsen i Bruun, 2015, Peruzzi i in., 2015, Uggetti i in., 2009a, 

Kołecka i in., 2018). Jedynie system w Swarzewie charakteryzował się 

znacznie większą zmiennością wynoszącą od 1 do aż 10% s.m. 

(Kołecka i in., 2018). Stężenia azotu w analizowanym systemie 

w Gniewinie wynosiły od 4,8 do 5,8% s.m. i były wyższe, niż te 

uzyskane w innych obiektach trzcinowych (poza Swarzewem). 

Wysokie stężenia azotu były prawdopodobnie spowodowane dużym 

udziałem ścieków z przemysłu spożywczego, które charakteryzowały 

się wysokim ładunkiem tego pierwiastka. W pozostałych 

analizowanych systemach, w porównaniu do systemu w Gniewinie 

uzyskano przeszło dwukrotnie niższe stężenia azotu wynoszące 1,3% 

s.m. w Nadolu oraz 2,2% s.m. w Inwałdzie. Do wyżej wymienionych 

oczyszczalni dopływały jedynie ścieki bytowe, co może tłumaczyć 

znaczenie niższe stężenia związków biogennych. Stężenia azotu 

w osadach z systemów trzcinowych były znacznie wyższe, niż 

w nawozach naturalnych, które średnio wynoszą dla obornika 

bydlęcego 0,45, dla gnojowicy bydlęcej od 0,12 do 0,45 % s.m. (Roman 

i Bernacka, 2002).  

W przypadku fosforu ogólnego badania wykazały, że jego 

stężenia w systemach trzcinowych charakteryzowały się większą 

zmiennością, niż w przypadku azotu. Średnie stężenia fosforu wynosiły 
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od 0,07 do 4,0% s.m. (Nielsen i Bruun, 2015, Peruzzi i in., 2015, Uggetti 

i in., 2009a, Kołecka i in., 2018). Zbliżone wartości wynoszące od 2,7 do 

4,1% s.m. uzyskano w systemie trzcinowym w Gniewinie. Wysokie 

stężenia fosforu w osadach zakumulowanych w Gniewinie były 

spowodowane wysokim udziałem ścieków przemysłowych oraz 

chemicznym strącaniem fosforu w procesie oczyszczania ścieków. 

W pozostałych obiektach średnie stężenia fosforu wynosiły 2,1 dla 

Nadola i 0,7% s.m. dla Inwałdu. Niskie stężenia fosforu w Inwałdzie 

związane są z rodzajem doprowadzanych osadów. Były to osady 

wstępne, które charakteryzują się znacznie mniejszym stężeniem 

fosforu, niż osady nadmierne (Bień, 2007). W osadach 

zakumulowanych w obiektach trzcinowych stężenia fosforu 

przyjmowały wartości znacznie wyższe, niż jego średnie stężenia 

w nawozach naturalnych, które wynoszą dla obornika bydlęcego 

0,087, a dla gnojownicy bydlęcej 0,017 ÷ 0,10% s.m.  

W przypadku potasu w osadach przetwarzanych w systemie 

trzcinowym w Gniewinie uzyskano stężenia wynoszące od 0,70 do 

0,74% s.m. W pozostałych systemach uzyskano stężenia potasu 

wynoszące średnio 0,70% s.m. dla Nadola i 0,99% s.m. dla Inwałdu. 

Otrzymane w systemach trzcinowych wartości potasu były znacznie 

wyższe, niż dla obornika bydlęcego (0,425% s.m.), czy dla gnojownicy 

bydlęcej (0,133 ÷ 0,332% s.m.) (Roman i Bernacka, 2002).  

Wyniki badań jakości zakumulowanych osadów w odniesieniu 

do związków biogennych w Gniewinie nie pozwalają określić jednej 

tendencji zmian dla związków biogennych w czasie. Można zatem 

przypuszczać, że na stężenie tych związków w osadach ma wpływ ich 

stężenie w osadach surowych oraz efektywność ich usuwania, które są 

zmienne. Stwierdzenie to potwierdzają Bień i in. (2015), którzy 

wskazują, że na stężenia związków biogennych w osadach wpływa 

jakość dopływających ścieków, efektywność procesu oczyszczania 

oraz zastosowana technologia.  

Analizując zmiany stężenia azotu z głębokością warstwy 

osadów, w każdym z analizowanych systemów stwierdzono obniżenie 

jego wartości w profilu pionowym. Ten spadek był prawdopodobnie 

spowodowany mikrobiologicznymi procesami nitryfikacji  
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i denitryfikacji wynikającymi z roli trzciny w zaopatrzeniu w tlen 

podłoża (Nielsen i in., 2014). W obiekcie, który był systematycznie 

eksploatowany spadek ten był znacznie mniejszy niż w obiektach, do 

których nie dostarczono osadów w okresie 2-3 lata. W Gniewinie 

spadek ten wyniósł 9%, w Nadolu 46%, a w Inwałdzie aż 54%. Taką 

samą tendencję potwierdza wiele badań (Matamoros i in., 2012, Zwara 

i Obarska-Pempkowiak, 2000, Kołecka i Obarska-Pempkowiak, 2013).  

W przypadku fosforu w obiekcie trzcinowym eksploatowanym 

systematycznie (Gniewino) stwierdzono wzrost jego stężenia wraz 

z głębokością. Taką samą tendencję stwierdzono również w badaniach 

innych systemów trzcinowych przeprowadzonych przez Matamorosa 

i in. (2012), Zwarę i Obarską-Pempkowiak (2000), czy Kołecką 

i Obarską-Pempkowiak (2013). Wzrost stężenia fosforu wraz 

z głębokością jest spowodowany prawdopodobnie rozkładem materii 

organicznej, przy równoczesnej akumulacji fosforu. Natomiast inną 

tendencję stwierdzono w przypadku systemów, do których długo nie 

dostarczano świeżych osadów (Nadole i Inwałd). Badania wykazały, że 

w tych systemach najniższe stężenia fosforu występowały w warstwie 

najgłębszej. Różnice te wynikały z braku świeżych warstw osadów 

dostarczanych do systemów i tym samym braku nowych substancji 

odżywczych. Powodowało to wykorzystywanie przez trzcinę 

substancji odżywczych ze zakumulowanych osadów. Zmiany stężenia 

związków biogennych wraz z głębokością w systemie w Gniewinie były 

podobne, jak w innych obiektach trzcinowych, eksploatowanych 

prawidłowo. Zatem można przyjąć, że niepoprawna praca systemu 

w Gniewinie, wyrażająca się w słabym odwadnianiu i niewielkiej 

stabilizacji nie powodowała znaczących zmian stężenia fosforu, 

podobnie jak i azotu. Dla potasu, jedynie w przypadku systemu 

w Nadolu, stwierdzono zmniejszenie jego stężenia wraz z głębokością. 

Był to prawdopodobnie rezultat poboru tego pierwiastka przez 

trzcinę. W systemie w Gniewinie różnice w stężeniach potasu 

pomiędzy warstwami były niewielkie. Mogło to wynikać z eksploatacji, 

ponieważ system w Gniewinie był zasilany świeżymi osadami i potas 

nie był tylko zatrzymywany na powierzchni, ale również przenikał do 

głębszych warstw. W systemie w Inwałdzie zbliżone stężenia potasu 
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uzyskano w warstwie powierzchniowej i środkowej. Najwyższe 

stężenie potasu występowało w warstwie dolnej. Było to 

przypuszczalnie spowodowane dostarczeniem osadów o bardzo 

wysokich stężeniach potasu na początku pracy obiektu.  

W Polsce znaczna część gleb charakteryzuje się niską 

żyznością, dlatego stosowanie osadów w celu poprawy ich 

właściwości, wydaje się uzasadnione (Bień i in, 2015). Osady ściekowe 

odwodnione i ustabilizowane w systemach trzcinowych zawierają 

stosunkowo wysokie stężenia związków biogennych niezbędnych do 

wzrostu roślin. Dodatkowo mogą również poprawiać strukturę gleby 

(Podedworna i Uniejowska, 2008). Przyjmując, że osady ściekowe 

zawierają średnio 0,2% s.m. fosforu (Instytutu Kształtowania 

Środowiska, 1998), oznacza to, że produkowane osady zawierają 

ponad 10 000 ton fosforu, który można wykorzystać. Dla średniego 

stężenia azotu wynoszącego 0,45% s.m., ilość tego pierwiastka 

w wytwarzanych osadach wynosi ponad 24 000 ton rocznie (Disposal 

and recycling routes for sewage sludge, 2001, Bień i in., 2015).  

O największym potencjale nawozowym osadów decyduje fosfor. 

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 50-110 lat skończą się zasoby tego 

pierwiastka (Barber, 2012). W Europie deficyt tego składnika 

pokarmowego wzrasta. Z tego powodu znaczne jego ilości są 

eksportowane, głównie z Maroka (Wójtowicz i in., 2013). Szacuje się, 

że 20% światowych zasobów fosforu można odzyskać, w tym około 

połowa zawarta jest w osadach ściekowych (Cordell, 2009). Natomiast 

dzięki zastosowaniu systemów trzcinowych związki biogenne można 

bezpiecznie zawrócić do środowiska, co jest zgodne z założeniem 

gospodarki o obiegu cyrkulacyjnym.  

Zależność pomiędzy stężeniami materii organicznej 

a związkami biogennymi 

W tabeli 10.1 podano zależności pomiędzy stężeniami materii 

organicznej a związkami biogennymi. 
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Tabela 10.1. 
Współczynniki korelacji materii organicznej z azotem i fosforem w analizowanych 

systemach trzcinowych 

Zależność Gniewino Nadole Inwałd 

Azot Kiejdahla - materia organiczna 0,96 0,99 0,99 

Fosfor ogólny - materia organiczna -0,98 0,87 0,99 

We wszystkich analizowanych systemach stwierdzono bardzo 

silną zależność pomiędzy stężeniami materii organicznej a azotem 

Kiejdahla. W ten sposób potwierdzono, że stabilizacja analizowanych 

osadów, wyrażająca się w ubytku materii organicznej, przyczynia się 

do uwalniania azotu.  

W przypadku fosforu w Gniewinie stwierdzono jego bardzo 

silną negatywną zależność. Potwierdza to wcześniej podaną tezę, że 

podczas rozkładu materii organicznej fosfor jest kumulowany. 

Natomiast w Nadolu i Inwałdzie stwierdzono odpowiednio silną  

i bardzo silną zależność pozytywną. Można więc przypuszczać, że przy 

braku świeżych osadów, mikroorganizmy obecne w zgromadzonych 

osadach wykorzystują w swojej działalności życiowej zarówno 

zgromadzoną materię organiczną, jak i związki fosforu.   

Metale ciężkie 

Wysokie stężenia metali są istotnym czynnikiem 

ograniczającym ich rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie. Ze względu 

na to, że osady ściekowe po długoterminowej przeróbce w systemach 

trzcinowych powinny być wykorzystane przyrodniczo, istotne są 

wartości ich stężeń. 

Najniższe stężenia dla wszystkich analizowanych systemów 

stwierdzono w przypadku kadmu. Średnie stężenia w Gniewinie 

wynosiły od 1,3 do 2,8 mg/kg s.m, w Nadolu 1,3 mg/kg s.m.,  

a w Inwałdzie 3,89 mg/kg s.m. Dla porównania w innych systemach 

trzcinowych stężenia kadmu wynosiły średnio od 0,6 do 1,7 mg/kg s.m. 

Stężenia ołowiu uzyskane w Gniewinie były niższe niż wartości podane 

przez Nielsena i Bruuna (2015), Uggetti i in. (2009a) oraz Kołecką i in. 
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(2018) w innych systemach trzcinowych (16-79 mg/kg s.m.), czy  

w pozostałych analizowanych obiektach (Nadole - 38,7 mg/kg s.m., 

Inwałd - 37,9 mg/kg s.m.). Dla niklu we wszystkim analizowanych 

systemach uzyskano wartości bardzo podobne do doniesień 

literaturowych, które wynosiły od 15 do 47 mg/kg s.m. Według badań 

przeprowadzonych w innych systemach trzcinowych stężenia chromu 

charakteryzowały się stosunkowo dużą zmiennością: od 7,0 do 

58 mg/kg s.m. W Gniewinie uzyskano wartości mieszczące się w tym 

zakresie. Natomiast systemy w Nadolu i Inwałdzie charakteryzowały 

się znacznie wyższymi stężeniami tego pierwiastka, które wynosiły 

odpowiednio: 90,7 i 86,3 mg/kg s.m.. Wysokie stężenia chromu 

w Nadolu mogą być związane z jakością doprowadzanych ścieków. Do 

oczyszczalni, oprócz ścieków bytowych, dopływały ścieki z elektrowni 

szczytowo-pompowej z Żarnowca, które mogły nieść znaczny ładunek 

tego metalu (PRL, 2004). Podane w literaturze stężenia miedzi 

w systemach trzcinowych zmieniały się od 22 do 581 mg/kg s.m. 

Stężenia miedzi w analizowanych systemach mieściły się w tym 

zakresie. Najwyższe wartości wynoszące 230 mg/kg s.m. stwierdzono 

w Inwałdzie. Badania przeprowadzone w różnych systemach 

trzcinowych wykazały, że stężenia cynku zmieniały się od 497 do 

1752 mg/kg s.m. (Nielsen i Bruun, 2015, Peruzzi i in., 2015, Uggetti 

i in., 2009a, Kołecka i in., 2018). Wartości uzyskane w analizowanych 

systemach mieściły się w podanym zakresie.  

Według Pathak i in. (2009) cynk jest toksyczny dla roślin, gdy 

stężeniach wynoszą powyżej 2500 mg/kg s.m. osadów. Stężenia  

w osadach z systemów trzcinowych były znacznie poniżej tej wartości. 

Według Kabaty-Pendis i Pendiasa (1993) najbardziej toksyczne 

i niepożądane są następujące metale: kadm, chrom, nikiel, ołów i rtęć. 

Toksyczne metale w analizowanych systemach charakteryzowały się 

stosunkowo niskimi stężeniami. Natomiast cynk i miedź w niewielkich 

stężeniach są mikroelementami niezbędnymi do życia roślin. Jednak 

ich wysokie stężenia mogą wpływać niekorzystnie na środowisko 

przyrodnicze (Cieśla i Kucharski, 1988, Podedworna i Umiejewska, 

2008).  
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Metale ciężkie nie ulegają biodegradacji. Mogą być 

kumulowane w glebie lub być wbudowywane w łańcuch pokarmowy  

i tym sposobem podlegać biokoncentracji w środowisku.  

Stężenia metali ciężkich w analizowanych osadach były 

znacznie poniżej wartości dopuszczalnych przy wykorzystaniu 

rolniczym, określonym przez Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

(Tabela 2.3). Niskie stężenia metali w osadach zakumulowanych  

w obiektach trzcinowych były spowodowane brakiem przemysłu 

ciężkiego na terenach zlewni analizowanych oczyszczalni. Istniejący 

w Gniewinie przemysł spożywczy wpływa znacząco na wzrost stężenia 

pierwiastków biogennych i materii organicznej, nie wpływa jednak na 

stężenia metali. Uzyskane wyniki badań w Gniewinie nie pozwoliły 

określić jednej tendencji zmian stężenia metali w czasie, która 

charakteryzowała się dużą zmiennością.  

Biorąc pod uwagę zmienność stężeń wraz z głębokością 

również nie można było określić jednej tendencji, a zmienność ta 

różniła się zarówno w zależności od obiektu, jak i analizowanego 

metalu. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że dłuższy czas odwadniania i stabilizacji osadów  

w obiektach bez wprowadzania nowych dawek osadów nie wpływał 

znacząco na stężenia metali. Może to wskazywać, że na ich stężenia  

w zakumulowanych osadach miały wpływ przede wszystkim stężenia 

metali w osadach surowych, które były uwarunkowane ich stężeniami 

w dopływających ściekach (Karvelas i in., 2003, Gajewska, 2013). 

Natomiast akumulacja metali w tkankach trzciny, czy inne procesy 

wspomagane przez system korzeniowy trzciny, miały niewielki wpływ 

w porównaniu do całkowitych stężeń metali. Badania przeprowadzone 

przez Boruszko i in. (2017) w lagunie trzcinowej w Zambrowie 

wykazały jednak ubytek stężenia metali wraz z głębokością warstwy 

osadów. Na tej podstawie Autorzy stwierdzili, że czas stabilizacji ma 

wpływ na zmniejszenie ilości metali w osadach oraz wskazali na 

istotna rolę trzciny w akumulacji metali. Natomiast badania 

przeprowadzone przez Stefanakisa i Tsihrintzis'a (2012a) wykazały 

tendencję odwrotną, to znaczy wzrost stężenia metali wraz 
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z głębokością warstwy osadów. Przy czym stwierdzono, że ilość metali 

zakumulowanych w osadach była niewielka. Największa ilość metali 

została zatrzymana w warstwie drenażowej. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wykazano również, że pobór metali przez 

rośliny był niewielki. Niewielki pobór metali przez trzcinę  

w analizowanych systemach wynikał przede wszystkim z obecności  

w osadach frakcji stabilnych metali, co potwierdzają badania 

przeprowadzone przez Nielsen i in. (2014), Matamorosa i in. (2012) 

oraz Kołecką i Obarską-Pempkowiak (2013). Z tego powodu ich 

dostępność dla roślin była znacznie ograniczona. 

Zależności pomiędzy stężeniami metalami ciężkimi w warstwie 

osadów z systemu trzcinowego w Gniewinie podano w tabeli 10.2.  

Tabela 10.2. 
Współczynniki korelacji pomiędzy metalami ciężkimi w osadach ściekowych 

zakumulowanych w systemie trzcinowym w Gniewinie 

Metal Cd Pb Ni Cr Cu Zn 

Cd - - 0.61 -0.86 -0.59 -0.51 -0.50 

Pb -0.61 - 0.13 -0.26 0.11 0.50 

Ni -0.86 0.13 - 0.87 0.63 0.37 

Cr -0.59 -0.26 0.87 - 0.28 -0.12 

Cu -0.51 0.11 0.63 0.28 - 0.87 

Zn -0.50 0.50 0.37 -0.12 0.87 - 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono silną 

korelację liniową pomiędzy stężeniami cynku i miedzi oraz niklu 

i kadmu. W drugim przypadku korelacja była negatywna, to oznacza, 

że wzrost stężenia jednego z metali powodował spadek drugiego. 

Umiarkowane zależności wystąpiły w przypadku niklu i miedzi 

(korelacja pozytywna) oraz negatywne dla kadmu i ołowiu, kadmu 

i chromu, kadmu i miedzi. Korelację przeciętną stwierdzono dla ołowiu 

i cynku oraz niklu i cynku. Natomiast korelację słabą lub jej brak 
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stwierdzono dla niklu i ołowiu, ołowiu i miedzi oraz cynku i chromu. 

Obliczenia współczynników korelacji metali ciężkich 

w odciekach zczterech składowisk przeprowadziła Kulbat (2018). 

W badaniach tych, podobnie jak w przypadku Gniewina stwierdzono, 

silną lub nawet bardzo liniową zależność pomiędzy cynkiem i miedzią. 

Natomiast korelację silna dla niklu i kadmu wykazano w dwóch 

przypadkach. Podobne zależności, jak w przypadku osadów 

zakumulowanych w systemie trzcinowym, uzyskano również dla niklu 

i miedzi. W pozostałych przypadkach zależności pomiędzy metalami 

ciężkimi w odciekach i w osadach z Gniewina różniły się.   

Ftalany 

Stężenia DPB w analizowanych osadach w Gniewinie 

przyjmowały wartości od 2,1 do 6,4 mg/kg s.m. Wg Cifci i in. (2013) 

stężenia DBP w osadach ściekowych pochodzących 

z konwencjonalnych oczyszczalni ścieków uzyskują wartości od 2,8 do 

6,2 mg/kg s.m. W systemie w Gniewinie najwyższe stężenia DPB 

stwierdzono na głębokości wynoszącej od 20 do 60 cm. Natomiast 

najniższe stężenia występowały w warstwach najniższych. DPB należy 

do trwałych związków organicznych, których degradacja jest możliwa, 

jednak wymaga dużych ilości tlenu (Aparicio i in., 2009). Najgłębsze 

warstwy osadów były stabilizowane najdłużej, dodatkowo stabilizacja 

ta zachodziła jeszcze przed problemami eksploatacyjnymi. Zatem 

prawdopodobnie dostępny był tlen, który przyczynił się do obniżenia 

stężenia DPB. Znacznie wyższe stężenia analizowanego ftalanu na 

głębokościach 20-60 cm są prawdopodobnie spowodowane zbyt małą 

ilością tlenu.  

Stężenia DEHP w analizowanych osadach w Gniewinie 

przyjmowały wartości od 8,9 do 22,6 mg/kg s.m. Dane literaturowe 

wskazują, że średnie stężenia DEHP w osadach ściekowych  

z konwencjonalnych oczyszczalni ścieków wynoszą od 18 aż do  

490 mg/kg s.m. (Cifci i in., 2013, Fromme i in., 2002). Wartości 

otrzymane w osadach z systemu trzcinowego w Gniewinie były 

znacznie poniżej tych wartości (poza najgłębszą warstwą). 

Przypuszczać zatem można, że część DEHP uległa degradacji. Według 
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Nielsena (2005b) obniżenie stężenia DEHP w osadach stabilizowanych 

w systemach trzcinowych wynosi ok. 60%. Natomiast badania 

przeprowadzone przez Bagó i in. (2005) wykazały spadek DEHP o 50% 

w osadach kompostowanych oraz suszonych po okresie 9 miesięcy. 

W osadach z Gniewina stwierdzono wyraźny wzrost stężenia wraz 

z głębokością. Niskie stężenia DEHP mogą wskazywać, że w znacznym 

stopniu ulegał biodegradacji podczas stabilizacji. Pozostała część 

prawdopodobnie nie jest już podatna na degradację lub wymaga 

dłuższego czasu. Można przypuszczać, że wzrost wartości wraz 

z głębokością jest spowodowany rozkładem materii organicznej przy 

jednoczesnym zatrzymaniu DEHP. 

Obecnie w prawodawstwie polskim, czy Unii Europejskiej nie 

ma wymagań dotyczących stężenia ftalanów w osadach ściekowych 

stosowanych do celów rolniczych. Jednak prowadzone są prace mające 

na celu wprowadzenie takich wymagań dla DEHP. Zalecane 

maksymalne stężenia w Unii Europejskiej to 100 mg/kg s.m.. Wartość 

ta jest o połowę wyższa od dopuszczalnego stężenia DEHP 

obowiązującego w Danii, które wynosi 50 mg/kg. s.m. (Inglezakis i in., 

2014). Stężenia DEHP w osadach ściekowych z systemu w Gniewinie 

są znacznie poniżej wartości dopuszczalnej obowiązującej w Danii  

i planowanej w UE. Zatem, uwzględniając wartości DEHP, osady te 

mogą być stosowane w rolnictwie. 

Badania wazonowe 

Na podstawie badań wazonowych stwierdzono, że 

analizowane rośliny bardzo dobrze rozwijały się na podłożu, które 

uzyskano z wykorzystaniem ustabilizowanych osadów pochodzących 

z systemów trzcinowych.  

Trawa (Lolium perenne) dobrze rozwijała się zarówno na 

osadach wymieszanych z piaskiem, jak i na samych osadach. 

Dodatkowo bardzo istotną zaletą gruntu wymieszanego z osadami 

było lepsze wiązanie wody. Na samym piasku, bez podlewania, trawa 

bardzo szybko wyschła. Natomiast dodatek osadów powodował, że 

pomimo braku podlewania, trawa pobierała zatrzymaną wodę i nie 

więdła. Na podstawie powyższych stwierdzeń, można przyjąć, że osady 
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ustabilizowane w systemach trzcinowych bardzo dobrze nadają się do 

rekultywacji gruntów i tworzą dobre warunki do wzrostu roślin, 

np. traw.  

W przypadku badań wazonowych, w których posadzono fasolę 

(Phaseolus vulgaris L), stwierdzono, że dodanie nawet niewielkich 

ilości osadów do piasku (proporcja piasek : osady - 20:1) powodowało 

znacznie lepszy wzrost roślin. Części nadziemne i podziemne roślin 

były najmniej rozwinięte w podłożu bez dodatku osadów (Rys. 10.1). 

Najlepiej rozwinięty system korzeniowy stwierdzono dla podłoża, 

w którym zastosowano proporcje piasku: osadów wynoszące 

odpowiednio: 1:5 i 1:4 (Rys. 10.2). W podłożach, w których 

zastosowano wyżej wymienione proporcje stwierdzono również 

najlepiej rozwinięte części nadziemne roślin. Na podstawie 

przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dla rozwoju fasoli 

optymalna proporcją piasku: osadów, wynosiła 5:1.  

Dodanie osadów do piasku przyczyniło się do lepszego wzrostu 

roślin z dwóch powodów. Po pierwsze, jak już wspomniano, osady 

lepiej retencjonowały wodę. Zatem przy tej samej ilości wody 

dostarczanej do wazonów, rośliny posadzone w podłożu składającym 

się z piasku zmieszanego z osadami, mogły ją bardziej wykorzystać, 

ponieważ zatrzymana w osadach woda słabiej parowała. Po drugie, 

osady bogate były w związki biogenne, niezbędne do rozwoju roślin. 

Stopniowe uwalnianie tych związków przyczyniło się do lepszego 

wzrostu (w podłożu z nawet stosunkowo niewielkim dodatkiem 

ustabilizowanych osadów) (Wydro i in., 2015).  
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Rys. 10.2. Masa części nadziemnych i podziemnych roślin w zależności od ilości 
dodanych osadów 

10.2. Ocena jakości odcieków odprowadzanych z systemu 

trzcinowego oraz ich wpływ na pracę oczyszczalni 

Odcieki powstają w procesach przeróbki osadów ściekowych, 

podczas których następuje oddzielenie fazy stałej osadu od ciekłej.  

W oczyszczalni w Gniewinie odcieki zawracane są na początek procesu 

oczyszczania ścieków. Zatem bardzo istotna jest ich jakość.   

Stężenia zawiesiny ogólnej w odciekach z systemu trzcinowego 

w Gniewinie były znacznie niższe, niż w ściekach dopływających. 

Najwyższa wartość wynosiła 60 mg/l. Dla porównania badania 

przeprowadzone przez Gajewską i Obarską-Pempkowiak (2008) 

w odciekach po prasach odwadniających osady wstępne i nadmierne 

wykazały średnie wartości zawiesiny ogólnej wynoszące od 275 do 

327 mg/l. Natomiast w odciekach z komory fermentacyjnej po 

wirówkach stężenia te były znacznie wyższe i wynosiły od 496 do  

730 mg/l (Gajewska, 2011). Według Wójtowicza i in. (2013) stężenia 

zawiesiny ogólnej w odciekach poniżej 300 mg/l to bardzo dobry 

wynik. W systemie trzcinowym w Gniewinie stwierdzono wyższe 

stężenia zawiesiny na początku formowania się odcieków. W pierwszej 

fazie odcieki odpływały najbardziej intensywnie, co mogło mieć 

bezpośredni wpływ na wyższe stężenia. Przyczyniło się to do 
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mniejszego zatrzymywania zawiesiny w systemie. Dodatkowo wyższe 

stężenia zawiesiny uzyskano w drugim roku badań, kiedy kwatery 

systemu zasilano świeżymi osadami bardzo rzadko. Można zatem 

przypuszczać, że brak regularnej eksploatacji przyczynił się do 

gorszego zatrzymywania zawiesiny w kwaterze systemu, szczególnie 

na początku przepływu świeżych osadów i formowania się odcieków.  

Stężenia materii organicznej wyrażonej w BZT5 w systemie 

trzcinowym w Gniewinie w żadnej z analizowanych próbek nie 

przekraczały wartości 100 mgO2/l. Natomiast badania 

przeprowadzone przez Gajewską (2011) wykazały, że wartości BZT5 

w odciekach z komór fermentacyjnych po wirówkach wynosiły od 310 

do 500 mgO2/l. Zatem w odciekach z systemu trzcinowego były 

wyraźnie niższe. Niższe wartości BZT5 stwierdzono w drugim roku 

badań, gdy kwatera zalewana było bardzo rzadko. Było to 

spowodowane mniejszym ładunkiem materii organicznej dostarczanej 

do systemu, co prowadziło do lepszego jej usuwania. Zatem rzadsze 

nawadnianie kwater w roku 2018 spowodowało niższe wartości BZT5 

w odciekach. Nie stwierdzono jednak znaczącego wpływu pór roku na 

stężenie materii organicznej wyrażonej w BZT5.  

Stężenia materii organicznej wyrażonej jako ChZT w systemie 

trzcinowym w Gniewinie było wyższe w porównaniu do innych 

obiektów trzcinowych, w których przyjmowały wartości od 59 do  

98 mgO2/l (Uggetti i in., 2009a). Może to świadczyć, że system  

w Gniewinie nie pracuje prawidłowo. Jednak mimo problemów 

eksploatacyjnych w analizowanym systemie uzyskano niższe wartości 

niż w przypadku odcieków po prasach (średnio od 365 do  

446 mgO2/l) (Gajewska i Obarska-Pempkowiak, 2008), czy odcieków  

z komór fermentacyjnych po wirówkach (średnio od 980 do  

1400 mgO2/l) (Gajewska, 2011). Według Stefanakisa i Tsihrintzis 

(2012b) wartości ChZT w odciekach z systemu trzcinowego 

gwałtownie ulegało obniżeniu w czasie. Spadek stężenia, w okresie  

10 minut po doprowadzeniu świeżych warstw osadów, przekroczył 

85%. Proces dalej postępował jednak z niewielkimi różnicami. Zatem 

prawdopodobnie większa część dopływającej materii organicznej 

pozostawała w systemie. Zbyt duże dawki osadów podawane w roku 
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poprzedzającym badania miały wpływ na jakość odcieków  

w kolejnych miesiącach. Najwyższe wartości ChZT uzyskano na 

początku badań. Później, w roku 2017 i 2018 obciążenie znacznie 

zmniejszono, a konsekwencją tego był również spadek stężenia ChZT 

w odciekach. 

W porównaniu do odcieków z innych procesów odwadniania, 

w odciekach z systemu trzcinowego w Gniewinie uzyskano 

zdecydowanie niższe wartości azotu ogólnego. Stężenia te  

w odciekach po odwadnianiu na prasach osadów wstępnych  

i nadmiernych wynosiły średnio od 26 do 31 mg/l (Gajewska  

i Obarska-Pempkowiak, 2008), natomiast w odciekach z komór 

fermentacji po wirówkach były znacznie wyższe i przyjmowały średnie 

wartości od 710 do 1309 mg/l (Gajewska, 2011).  

Udział poszczególnych form azotu w odciekach z systemu 

trzcinowego w Gniewinie był bardzo zmienny (Rys. 10.3).  

Badania odcieków odprowadzanych z systemów trzcinowych 

przeprowadzone przez Uggetti i in. (2009a) wykazały, że najwyższe 

stężenia występowały w przypadku azotu azotanowego, które 

przyjmowały wartości od 59 do nawet 569 mg/l. Wyraźnie niższe 

stężenia azotu azotanowego stwierdzono w odciekach z komór 

fermentacyjnych (od 0,2 do 0,5 mg/l) (Gajewska, 2011). W systemie 

trzcinowym w Gniewinie stężenia azotu azotanowego były bardzo 

zmienne (od 10,4 do 129 mg/l) , a ich udział w azocie ogólnym wynosił 

od 5,39 do 46,24%. Również azot azotynowy charakteryzował się 

bardzo wysoką zmiennością stężeń, a jego udział przyjmował wartości 

od 0,01 do 20,22%. 
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Rys. 10.3. Udział procentowy poszczególnych form azotu w odciekach z systemów 
trzcinowych w pierwszej godzinie oraz w kolejnych 10 godzinach 

Badania systemów trzcinowych przeprowadzone przez Uggetti 

i in. (2009a) wykazały również bardzo niskie stężenia azotu Kiejdahla 

(będącego sumą azotu organicznego i amonowego) przyjmujące 

wartości poniżej 10 mg/l. Natomiast we wszystkich analizowanych 

próbkach w Gniewinie uzyskano znacznie wyższe wartości stężeń 

azotu amonowego i organicznego. Ich suma w przypadku Gniewina 

(poza 2 próbkami) stanowiła przeważającą formę występowania 

azotu. Stężenia azotu amonowego w Gniewinie były jednak 

zdecydowanie niższe w porównaniu do jego stężeń w odciekach 

z komór fermentacji po wirówkach, które wg Gajewskiej (2011) 
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wynoszą od 692 do 1330 mg/l. Stosunkowo wysokie stężenia azotu 

amonowego w systemie w Gniewinie może wskazywać na panujące 

warunki beztlenowe i potwierdza wnioski, które sformułowano na 

podstawie jakości zakumulowanych osadów (rozdział 10.1), że system 

trzcinowy w Gniewinie nie pracuje prawidłowo. Prawdopodobnie 

wzrost stężenia azotu amonowego był spowodowany również 

procesem amonifikacji. Proces ten zachodzi zarówno w warunkach 

tlenowych, jak i beztlenowych. Proces ten może zachodzić dosyć 

efektywnie, ponieważ azot w systemie występuje prawdopodobnie 

przede wszystkim w formie organicznej (Stein i Klotz, 2016). Na 

podstawie badań przeprowadzonych w systemach trzcinowych 

wykazano, że na początku formowania się odcieków następował 

spadek stężenia azotu amonowego od 67 do 90%, w tym samym czasie 

następował wysoki wzrost azotanów (V) Stefanakis i Tsihrintzis (2012 

b). Autorzy wykazali znaczne zmiany stężenia azotu amonowego 

w czasie. Przypuszczali, że było to spowodowane procesem 

amonifikacji. W wyżej wymienionych badaniach obiekt bez systemu 

napowietrzania wykazał najwyższe stężenie azotu amonowego. 

Przypuszczać zatem można, że w systemie w Gniewinie problemy 

eksploatacyjne mogą być związane z panującymi warunkami 

beztlenowymi. W roku 2018 w okresie intensywnego wzrostu roślin 

(kwiecień i czerwiec) kwatery systemu były lepiej napowietrzone. 

Zatem bardziej efektywnie zachodził proces nitryfikacji i wzrost stężeń 

tlenowych form azotu. Tlen jednak został szybko wyczerpany, zatem 

już w kolejnych godzinach procesy nitryfikacji prawdopodobnie nie 

zachodziły ze względu na panujące warunki beztlenowe. 

W pozostałych próbkach, prawdopodobnie ze względu na niskie 

stężenia tlenu, proces nitryfikacji nie zachodził lub zachodził w bardzo 

niewielkim stopniu. Mimo zachodzących procesów nitryfikacji 

i denitryfikacji nie wykazano znaczącego obniżenia stężeń azotu 

ogólnego w odciekach. Jest to prawdopodobnie spowodowane stałym 

jego wymywaniem z nagromadzonych uprzednio warstw osadu.  

Korelację pomiędzy stężeniami poszczególnych form azotu  

w odciekach z systemu trzcinowego w Gniewinie podano w tabeli 10.3. 
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Tabela 10.3. 
Zależności pomiędzy stężeniami form azotu w odciekach z systemu trzcinowego 

w Gniewinie 

 N-NO3- N-NO2- N-NH4+ Norg 

N-NO3- - 0.77 -0.85 -0.58 

N-NO2- 0.77 - -0.89 -0.29 

N-NH4+ -0.85 -0.89 - 0.12 

Norg -0.58 -0.29 0.12 - 

Potwierdzono silną negatywną zależność pomiędzy stężeniami 

tlenowych form azotu a azotem amonowym. Zależność ta jest zapewne 

determinowana zmiennymi warunkami tlenowymi panującymi 

w systemie trzcinowym. Silna negatywna zależność oraz wysokie 

stężenia azotu amonowego, szczególnie po pierwszej godzinie 

formowania się odcieków, mogą wskazywać na przewagę stref 

beztlenowych w systemie. Natomiast niska zależność pomiędzy 

stężeniami azotu organicznego i azotu amonowego może być 

wynikiem ich wymywania z systemu trzcinowego.   

W porównaniu do badań odcieków z systemów trzcinowych 

przeprowadzonych przez Uggetti i in. (2009a), gdzie stężenia fosforu 

ogólnego zmieniały się od 7 do 25 mg/l, stężenia z systemu  

w Gniewinie były znacznie wyższe. Było to spowodowane 

prawdopodobnie bardzo wysokimi stężeniami fosforu ogólnego  

w zakumulowanych osadach i jego wymywaniem z systemu.  

W odciekach przeważała forma organiczna fosforu, co potwierdza 

postawioną powyżej tezę. W porównaniu do odcieków z komór 

fermentacyjnych, gdzie stężenia wynosiły odpowiednio 336-477 mg/l 

dla Pog i 235-387 mg/l dla P-PO43-, w Gniewinie otrzymano 

zdecydowanie niższe wartości. Wyraźny spadek stężeń fosforu  

w kwietniu i czerwcu 2018 roku był spowodowane brakiem 

systematycznego dostarczania świeżych warstw osadów, jak również 

intensywnym wzrostem roślin, które pobierały składniki odżywcze, 

m.in. fosfor zarówno ze stabilizowanych oraz dostarczonych osadów. 
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Ze względu na to, że w Gniewinie odcieki są zawracane na 

początek ciągu technologicznego oczyszczalni istotna jest również ich 

podatność na rozkład biochemiczny. Efektywne usuwanie 

zanieczyszczeń ze ścieków w konwencjonalnych procesach 

biochemicznych wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości substancji 

pokarmowych w celu zapewnienia optymalnego wzrostu 

mikroorganizmów biorących udział w procesach oczyszczania 

(Gajewska, 2013). Według Heidricha i in. (2008) sprawny przebieg 

procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych wymaga 

między innymi, aby proporcje ChZT:BZT5 ≤ 2,2 oraz BZT5:Nog≥4. 

Natomiast Miksch i Sikora (2010) podali, że przy ilorazie ChZT:BZT5 

poniżej 2 skuteczność usuwania ChZT wynosi ponad 90% i ścieki są 

łatwo rozkładalne. Dla wartości ChZT:BZT5 powyżej 5 skuteczność 

usuwania ChZT wynosi poniżej 10%, a ścieki uważa się za 

nierozkładalne. 

Ilorazy ChZT:BZT5 i BZT5:Nog świadczące o podatności na 

biodegradowalność odcieków z systemu trzcinowego w Gniewinie 

podano w tabeli 10.4. 

Tabela 10.4.  
Podatność odcieków na biodegradowalność, 1- średnia próbka z pierwszej godziny 

odpływu odcieków, 2 - średnia próbka z kolejnych 10 godzin odpływu odcieków 
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W roku 2017 iloraz ChZT:BZT5 świadczył o tym, że odcieki były 

średnio lub łatwo rozkładalne biologicznie. Mniej korzystna proporcja 

występowała w pierwszej godzinie odpływu odcieków. W kolejnych 

godzinach iloraz ten nie zmieniał się lub ulegał obniżeniu. W roku 2018 

wartość ChZT:BZT5 wskazywała na znacznie gorszą podatność na 

rozkład biologiczny. W próbkach w kwietniu 2018 roku iloraz 

ChZT:BZT5 przekraczał 5, co według Mikscha i Sikory (2010) 

świadczyło o braku podatności na rozkład biologiczny. Dodatkowo 

w czerwcu i wrześniu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości 

ChZT:BZT5 w kolejnych 10 godzinach odpływu odcieków. Wyższe 

wartości ilorazu ChZT:BZT5 były prawdopodobnie spowodowane 

rzadkim dostarczaniem świeżych osadów. W trakcie, gdy kwatera nie 

była zasilana następował rozkład biologiczny łatwo rozkładalnej 

materii organicznej. W kwaterze pozostała przede wszystkim materia 

organiczna trudno rozkładalna, która wymywana była wraz 

z dostarczeniem świeżych osadów. Regularne zasilanie systemu 

powodowało, że w odciekach znajdowało się więcej materii łatwo 

rozkładalnej, a tym samym iloraz ChZT:BZT5 był bardziej korzystny. 

Wartości BZT5:Nog we wszystkich analizowanych próbkach były 

zdecydowanie za niskie w porównaniu z zalecanymi wartościami. 

Jednak średnia proporcja BZT5:Nog w ściekach dopływających do 

oczyszczalni była stosunkowo wysoka i wynosiła 6,8. Zatem 

doprowadzenie odcieków z systemu trzcinowego do dopływających 

ścieków powodowało polepszenie ich podatności na 

biodegradowalność. 

W porównaniu do odcieków z systemów trzcinowych, odcieki 

z konwencjonalnych metod przeróbki osadów najczęściej 

charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zanieczyszczenia. 

Pomimo, że ich ilość jest stosunkowo mała, odcieki 

z konwencjonalnych metod przeróbki mogą powodować wzrost 

ładunku azotu nawet o 30%, co prowadzi to do zaburzenia procesów 

biologicznych, obniżając proporcje biologicznie rozkładalnej materii 

organicznej do azotu (Bień i in., 2014; Piaskowski, 2015). Podobnie jak 

w analizowanej oczyszczalni w Gniewinie, w innych oczyszczalniach 

również odcieki są zawracane na początek procesu oczyszczania 
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ścieków bez uprzedniego oczyszczenia. Jednak ich zła jakość może 

powodować problemy z efektywną i stabilną pracą oczyszczalni, 

zaburzając jej prawidłowe funkcjonowanie oraz wpływając na jakość 

ścieków oczyszczonych (Podedworna i Umiejewska, 2008, Boruszko 

i in., 2014, Dąbrowski, 2014, Myszograj, 2011). W Polsce, przy 

projektowaniu oczyszczalni ścieków, zwykle nie uwzględnia się 

dodatkowych ładunków zanieczyszczeń z procesów przeróbki osadów 

(Ryzińska, 2006, Mąkinia i in., 2011, Gajewska, 2013). Zarówno dane 

literaturowe (Uggetti i in., 2009a, Stefanakis i Tsihrintzis, 2012b, 

Dąbrowki i in., 2015, Kołecka i in., 2017a), jak i przeprowadzone 

badania wykazały, że systemy trzcinowe przyczyniały się znacząco do 

oczyszczenia odcieków w odróżnieniu od odcieków powstających 

podczas mechanicznego odwadniania, czy z komór fermentacyjnych 

(Obarska-Pempkowiak i Gajewska, 2008, Gajewska, 2011). 

Podsumowując, pomimo, że system trzcinowy w Gniewinie nie 

pracował prawidłowo, jakość odcieków była bardzo dobra. 

W przypadku zawiesiny oolnej, BZT5 oraz ChZT ich wartości 

w odciekach są znacznie niższe niż w ściekach dopływających do 

oczyszczalni. W przypadku azotu i fosforu ich stężenia w odciekach są 

wyższe, niż w ściekach dopływających, jednak ze względu na małą ilość 

odcieków zawracanych na początek układu technologicznego 

oczyszczalni ścieków (Rys. 10.4), nie ma niebezpieczeństwa 

pogorszenia pracy oczyszczalni.  
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Rys. 10.4. Schemat przepływu ścieków i odcieków w oczyszczalni ścieków  
w Gniewinie 

10.3. Przemiany farmaceutyków w systemie trzcinowym 

Dotychczas nie prowadzono badań stężeń farmaceutyków  

w płynnej frakcji osadów oraz w odciekach z procesów odwadniania 

osadów ściekowych. Wartości ibuprofenu uzyskane w analizowanych 

próbkach w Gniewinie były wyraźnie niższe od jego stężeń  

w ściekach, które wynosiły w Hiszpanii od 3,73 do 353 μg/l (Santos  

i in., 2009), a w Polsce średnio 6,722 μg/l (Caban i in., 2014). Według 

Zhang i in. (2013) stężenia paracetamolu w ściekach przyjmowały 

wartości powyżej 6 μg/l. W analizowanych próbkach z Gniewina 

paracetamolu nie stwierdzono w żadnej z nich w roku 2017, natomiast 
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najwyższe jego stężenie wystąpiło w płynnej frakcji osadów we 

wrześniu 2018 i wynosiło 1,076 μg/l. W przypadku naproksenu 

w ściekach stwierdzono, że jego stężenia przyjmowały wartości 

średnie od 2,02 do 8,50 μg/l (Santos i in., 2009) oraz od 3,489 do 7,040 

μg/l (Caban i in., 2014). W badaniach w Gniewinie naproksen 

występował w niewielu próbkach, a jeśli był obecny, to jego stężenie 

były wyraźnie niższe, niż w ściekach surowych. Badania diklofenaku 

i jego metabolitów przeprowadzone przez Stültena i in. (2008) 

wykazały, że średnie stężenia w ściekach wynosiły 2,2 μg/l dla 

diklofenaku, 0,42 μg/l dla 4OH diklofenaku i 0,26 μg/l dla 5OH 

diklofenaku. W tym przypadku w analizowanych próbkach z Gniewina 

stwierdzono w kilku przypadkach znacznie wyższe stężenia. 

W kilku próbkach stwierdzono obecność farmaceutyków  

w odciekach, mimo że nie były obecne w płynnej frakcji osadów.  

W przypadku ibuprofenu jedynie we wrześniu 2017 roku nie 

stwierdzono jego obecności w odciekach. W pozostałych próbkach był 

obecny w odciekach, mimo że nie występował we płynnej frakcji 

osadów lub jego stężenia w osadach były niższe, niż w odciekach 

(wrzesień 2018). Obecność 5OH diklofenaku jedynie w odciekach 

stwierdzono w czerwcu 2017 roku, a 4OH diklofenaku, ibuprofenu, 

flurbiprofenu i naproksenu w czerwcu 2018. Obecność farmaceutyków 

w odciekach, mimo ich braku w płynnej frakcji osadów ściekowych, 

mogła być efektem tzw. pamięci systemu, tzn. wymywanie 

farmaceutyków, które zostały dostarczone w poprzednich zasileniach. 

Dodatkowo część farmaceutyków była prawdopodobnie wymywana  

z frakcji stałej osadów, która nie była w tych badaniach analizowana. 

Można przypuszczać, że część leków mogła być również w systemie 

trzcinowym uwalniana z ich koniugatów. Są to kompleksy, które 

zawierają nośniki leków, z którymi dany lek wiązany jest zazwyczaj za 

pomocą wiązania kowalencyjnego. Farmaceutyki uwalniane mogły być 

na przykład przy zmianie pH (Nevozhay i in., 2007). 

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że mimo braku 

ibuprofenu w osadach, najczęściej występował on w odciekach. 

Badania przeprowadzono przez Matamorosa i in. (2005) wykazały, że 

w oczyszczalniach hydrofitowych ibuprofen w swojej pierwotnej 
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formie pojawił się około 400 godzin po dostarczeniu ścieków, co 

świadczyło o dużej jego stabilności w środowisku grunt-rośliny. 

Natomiast Hijosa-Valsero i in. (2016) potwierdzili, że 

w oczyszczalniach hydrofitowych ibuprofen był tworzony de novo 

z jego metabolitów.  

Różnice w obecności i stężeniach analizowanych 

farmaceutyków w badanym systemie trudno jest obecnie wyjaśnić. 

Mogą mieć na nie wpływ przemiany farmaceutyków zarówno  

w organizmie człowieka, podczas procesów oczyszczania ścieków  

w oczyszczalniach, jak i w samym systemie trzcinowym. Podczas tych 

przemian mogą powstawać metabolity farmaceutyków. Na przykład 

w przypadku diklofenaku w wodach naturalnych zidentyfikowano 

obecność jego 7 metabolitów (Lonappan i in., 2016). Dodatkowo  

w wyniku zachodzących przemian w warunkach tlenowych  

i beztlenowych mogą się pojawić nowe związki (Lindqvist i in., 2005, 

Poirier-Larabie i in., 2016).  

W tabeli 10.5. podano ilości farmaceutyków dostarczonych do 

kwatery systemu trzcinowego, odprowadzonych z kwatery  

z odciekami oraz efektywność ich usuwania. 

Tabela 10.5. 
Efektywność usuwania farmaceutyków w kwaterze trzcinowej 
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Czerwiec 2017 

Ibuprofen n.w. 2,3 -2,3 - 

Paracetamol n.w. n.w. n.w. - 

Flurbiprofen n.w. n.w. n.w. - 

Naproksen n.w. n.w. n.w. - 
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Diklofenak 182,5 1,9 180,6 98,9 

5OH diklofenak n.w. 3,8 -3,8 - 

4OH diklofenak 340,0 n.w. 340,0 100,0 

Wrzesień 2017 

Ibuprofen n.w. n.w. n.w. - 

Paracetamol n.w. n.w. n.w. - 

Flurbiprofen n.w. n.w. n.w. - 

Naproksen n.w. n.w. n.w. - 

Diklofenak 63,1 3,8 59,3 94,0 

5OH diklofenak n.w. n.w. n.w. - 

4OH diklofenak 66,7 5,9 60,8 91,1 

Listopad 2017 

Ibuprofen n.w. 2,2 -2,2 - 

Paracetamol n.w. n.w. n.w. - 

Flurbiprofen n.w. n.w. n.w. - 

Naproksen n.w. n.w. n.w. - 

Diklofenak 106,6 0,9 105,7 99,2 

5OH diklofenak 145,4 2,0 143,4 98,6 

4OH diklofenak 142,5 0,3 142,2 99,8 
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Czerwiec 2018 

Ibuprofen n.w. 1,3 -1,3 - 

Paracetamol 34,8 0,14 34,6 99,6 

Flurbiprofen n.w. 0,62 -0,62 - 

Naproksen n.w. 0,57 -0,57 - 

Diklofenak 219,2 0,19 219,0 99,9 

5OH diklofenak 237,7 n.w. n.w. 100,0 

4OH diklofenak n.w. 2,1 -2,1 - 

Wrzesień 2018 

Ibuprofen 30,3 2,1 28,2 93,2 

Paracetamol 80,0 0,16 79,84 99,8 

Flurbiprofen 59,1 0,53 58,57 99,1 

Naproksen n.w. n.w. n.w. - 

Diklofenak 460,2 3,3 456,9 99,3 

5OH diklofenak 85,0 n.w. 85,0 100,0 

4OH diklofenak 195,0 n.w. 195,0 100,0 

n.w. - nie wykryto 

W kilku przypadkach niemożliwe było obliczenie efektywności 

usuwania farmaceutyków, ponieważ nie stwierdzono ich obecności na 

dopływie do systemu. W większości analizowanych próbek nie 
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występował ibuprofen, paracetamol, flubiprofen oraz naproksen. 

Wyjątkiem były próbki z września 2018 roku. Znaczna ilość wyżej 

wymienionych farmaceutyków (poza naproksenem) w płynnej frakcji 

osadów wynikała z ich wysokich stężeń w ściekach dopływających. 

Jednak efektywność ich usuwania była bardzo wysoka i wynosiła od 

93,2 do 99,8%. Największy problem w osadach oraz odciekach 

stanowił diklofenak oraz jego metabolity. Szereg badań potwierdziło 

zmienną efektywność usuwania diklofenaku ze ścieków, która 

wynosiła średnio od 22 do 93% (Lonappan i in., 2016; Bendz i in., 2005; 

Kasprzyk-Hordern i in., 2009, Okuda i in., 2016). Problem z usuwaniem 

diklofenaku zauważono również w oczyszczalniach hydrofitowych 

(Matamoros i in., 2009; Li i in., 2014, Vymazal i in., 2017). Potencjalna 

efektywność usuwania diklofenaku i jego metabolitów 

w analizowanym systemie trzcinowym w Gniewinie była 

zdecydowanie wyższa i wynosiła od 91,1 do nawet 100%. Usuwanie 

substancji niebezpiecznych, m.in. farmaceutyków w systemach 

trzcinowych wpływa wiele procesów, zarówno biologicznych, takich 

jak rozkład mikrobiologiczny, wchłanianie przez rośliny, jak i fizyczno-

chemicznych, takich jak fotodegradacja, utlenianie, hydroliza, sorpcja 

(Matamoros i Bayona, 2006, Yu i in., 2006, Lahti i Oikari, 2011, 

Podlipná i in., 2013, Wu i in., 2015). Obliczona potencjalna efektywność 

usuwania farmaceutyków nie oznacza jednak, że leki zostały 

całkowicie wyeliminowane. Związki te mogły zostać "uwięzione 

i przechowywane" w systemach wskutek sorpcji lub zostać 

przekształcone w inne (nie badane lub obecnie nie znane związki). 

Obecne badania potwierdzają transformacją, bądź degradację 

diklofenaku w warunkach naturalnych. Istnieją dowody na 

przekształcenie tego związku w glebie w ciągu kilku dni (Dodgen i in., 

2014). Wysoce prawdopodobna jest również sorpcja diklofenaku 

przez materię organiczną znajdująca się w systemie trzcinowym 

(Matamoros i Bayona, 2006). 
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10.4. Przemiany stabilnych izotopów węgla 

Wskaźnik δ13C-TOC w systemie trzcinowym w Gniewinie 

przyjmował wartości od - 26,38 do - 24,40 ‰. Niższe wartości 

wskaźnika δ świadczą o zewnętrznym pochodzeniu materii 

organicznej, natomiast wyższe o tym, że materia organiczna powstała 

w zgromadzonych osadach (Tomaszek, 2007, Tomaszek i in., 2009). 

Otrzymane w Gniewinie wartości potwierdzają, że część materii 

organicznej, która została dostarczona do systemu ze świeżymi 

osadami, została tam przekształcona, natomiast część materii 

organicznej również została wyprodukowana w systemie. Otrzymane 

wartości wskaźnika δ13C-TOC są również charakterystyczne dla roślin 

szlaku C3, do których należy między innymi trzcina pospolita 

(Phragmites australis). Niższe wartości δ13C-TOC sugerują, że proces 

mineralizacji zachodzi mniej efektywnie (Koszelnik i in., 2008, 2018). 

Wynika to z uwalniania CO2, które zachodzi podczas procesu 

mineralizacji powodując wzrost wartości δ13C w zakumulowanym 

materiale (Hellings i in., 1999). Najniższą wartość uzyskano  

w najgłębszej warstwie w kwaterze nr 3, na której ze względu na 

problemy eksploatacyjne trzcina częściowo wymarła. Również niską 

wartość uzyskano w kwaterze nr 1, która była eksploatowana tylko 

jeden roku. Natomiast najwyższą wartość δ13C-TOC uzyskano  

w najgłębszej warstwie w kwaterze nr 6, gdzie trzcina bardzo dobrze 

zasiedlała kwaterę. Potwierdza to, że obecność trzciny, jak również 

odpowiednio długi czas retencji mają wpływ na intensywność procesu 

mineralizacji. Większe zasiedlenie systemu trzciną i dłuższy czas 

akumulacji osadów wpływają pozytywnie ma efektywność procesu 

rozkładu materii organicznej. 

10.5. Ocena bioróżnorodności oraz składu biocenozy bakteryjnej 

w systemie trzcinowym 

Zgodnie z Konwencją (Dz.U. z 2002 r. nr 184, poz. 1532) 

bioróżnorodność to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich  
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i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych. Definicja dotyczy 

między innymi różnorodności w obrębie gatunku,  

tzw. bioróżnorodności genetycznej. Wyższa bioróżnorodność  

w systemach trzcinowych może wskazywać, że będą one funkcjonować 

stabilniej oraz charakteryzować się większą elastycznością na zmiany 

warunków.  

Na rys. 10.5. przedstawiono zmiany wartości indeksu 

bioróżnorodności α w profilu pionowym warstw osadów  

w analizowanych kwaterach trzcinowych w Gniewinie.  

 

Rys. 10.5. Zmiany wartości indeksu bioróżnorodności α (zaznaczony na czerwono) 
wraz z głębokością w poszczególnych kwaterach systemu trzcinowego 

Największą bioróżnorodność gatunkową stwierdzono 

w powierzchniowych warstwach badanych kwater. Kwatera nr 6 

wykazywała statystycznie wyższą bioróżnorodność w porównaniu do 

pozostałych. Świadczyły o tym wyższe wartości indeksu α, jak i liczba 

unikalnych sekwencji DNA przypadających na 1000 odczytów (Tabela 

9.11.). Natomiast najniższą bioróżnorodnością charakteryzowała się 

kwatera nr 1, która była eksploatowana jedynie przez rok. Największa 

bioróżnorodność mikroorganizmów w strefie powierzchniowej 

kwater jest prawdopodobnie spowodowana sposobem ich zasilania 

(od góry) oraz lepszą dostępnością tlenu. Z tego względu w warstwie 

powierzchniowej bakterie uzyskują dostęp do optymalnych stężeń 

składników odżywczych. Ogranicza to konkurencję międzygatunkową 

oraz stwarza niszę ekologiczną zapewniającą rozwój szerszej grupy 

specyficznych grup funkcjonalnych. Dodatkowo ze względu na 

obecność tlenu mikroorganizmy mogą uaktywniać bardziej efektywne 

szlaki metaboliczne, co sprzyja namnażaniu biomasy poszczególnych 
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gatunków. Wraz ze wzrostem głębokości w wyniku aktywności 

mikroorganizmów oraz trzciny obniża się ilość substancji odżywczych, 

pojawiają się metabolity będące produktami procesów 

biochemicznych, które jednocześnie mogą być toksyczne dla pewnych 

grup bakteryjnych, jak również stanowić substrat dla innych. 

Metabolity tego typu są mniej wydajnym źródłem energii, niż substraty 

pierwotne. Powoduje to, że wraz ze wzrostem głębokości kwater 

obserwowane są mniej liczne, natomiast bardziej wyspecjalizowane, 

zespoły mikroorganizmów. Natomiast większe zróżnicowanie 

gatunkowe, występujące w dłużej eksploatowanych kwaterach 

w porównaniu z kwaterą stosunkowo nową, może wynikać 

z długoterminowych oddziaływań międzygatunkowych organizmów 

oraz procesów selekcji środowiskowej (Joshi i in., 2016). Składową 

wspomnianych procesów, oprócz relacji typu konkurencja 

międzygatunkowa o te same substraty, stanowi także wytwarzanie 

zależności metabolicznych pomiędzy różnymi grupami 

mikroorganizmów. Umożliwia to przetwarzanie bardziej złożonych 

substratów i sprzyja bioróżnorodności. Tego typu relacje mogły 

powstawać w kwaterze nr 6, w której w głębszej warstwie osadów 

stwierdzono wtórny wzrost wartości indeksu bioróżnorodności. 

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zróżnicowanych 

grup mikroorganizmów w najgłębszej warstwie kwatery 6, było 

zastosowanie systemu pasywnego napowietrzania ułożonego  

w warstwie drenażowej.  

Biocenoza analizowanych kwater trzcinowych tworzy 

strukturę pośrednią pomiędzy ekosystemem glebowym,  

a konwencjonalnymi systemami ściekowymi. Świadczy o tym udział 

niezidentyfikowanych typów bakterii, które są konsekwencją 

obecności słabo scharakteryzowanych lub dotychczas nie odkrytych 

form (Bach i in., 2018). W systemach oczyszczania ścieków 

występujące zespoły mikroorganizmów zostały względnie 

szczegółowo opisane w szerokim zakresie grup filogenetycznych. 

Oprócz licznych niezidentyfikowanych mikroorganizmów, we 

wszystkich badanych próbach stwierdzono dominujący udział trzech 

typów bakterii: Bacteroidetes, Firmicutes oraz Proteobacteria. Udział 
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reprezentantów tych trzech grup w każdej z analizowanych próbek był 

zawsze powyżej 10% populacji ogólnej. Dwa pierwsze  

z wymienionych typów są znane jako organizmy o dominującym 

heterotroficznym metabolizmie, co może świadczyć o wysokim 

potencjale biocenozy systemu trzcinowego do biodegradacji złożonej 

struktury materii organicznej (Gibiino i in., 2018, Koliada i in., 2017). 

Spośród wymienionych typów najliczniej reprezentowani byli 

przedstawiciele Bacteroidetes, których uśredniony udział we 

wszystkich próbkach wynosił około 26% ogólnej populacji bakterii, 

niezależnie od głębokości poboru próbek. Bakterie należące do 

omawianego typu są najczęściej Gram-ujemne, nie wytwarzają spor, 

wykazują metabolizm zarówno tlenowy, jak i beztlenowy oraz są 

powszechnym składnikiem ekosystemów przede wszystkim 

glebowych, a także osadów i wody morskiej. Stanowią również ważny 

komponent mikrobiomu ludzkiej skóry oraz układu pokarmowego, 

skąd za pośrednictwem kału i innych metabolitów licznie trafiają 

do oczyszczalni ścieków i ostatecznie do osadów ściekowych. 

Bacteroidetes są uważane za jedną z najbardziej wszechstronnych grup 

mikroorganizmów zdolną do degradacji zróżnicowanych związków 

organicznych o wysokiej masie cząsteczkowej, tj. białek 

i węglowodanów. Na tej podstawie należy, wnioskować, że ze względu 

na znaczącą liczbę sekwencji DNA pochodzących od Bacteroidetes, 

stanowią one główną grupę bakterii heterotroficznych w osadach 

stabilizowanych w systemach trzcinowych, odpowiedzialną za procesy 

rozkładu materii organicznej.  

We wszystkich analizowanych próbkach zidentyfikowano 

również przedstawicieli typów: Verrucomicrobia, Actinobacteria oraz 

Planctomyctes. Udział ich był jednak znacznie niższy i wynosił 

zazwyczaj od 2 do 5% składu biocenozy. Bakterie należące do typu 

Verrucomicrobia, są uznawane za naturalny składnik biocenoz 

glebowych, wód słodkich oraz skóry ludzi i zwierząt. Ich głównym 

substratem odżywczym są cukry proste i złożone. Tylko w przypadku 

typu Verrucomicrobia oraz pewnych grup należących do typu 

Proteobacteria zidentyfikowano zdolność wzrostu z wykorzystaniem 

metanu jako jedynego źródła węgla (Chin i in., 2001). Ekosystemy 
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systemów trzcinowych ze względu na występowanie zróżnicowanych 

stref natlenienia, stwarzają idealne warunki dla bakterii typu 

Verrucomicrobia. Są one mikroorganizmami o metabolizmie 

tlenowym. Z tego względu w ich obecności efektywnie mogą być 

realizowane procesy metaboliczne oraz podziału komórek. Z drugiej 

strony procesy metanogenzy zachodzące w beztlenowych strefach 

zgromadzonych osadów mogą dostarczać przedstawicielom 

Verrucomicrobia dodatkowego czynnika wzrostu, co w warunkach 

ograniczonej dostępności bardziej wartościowych substratów może im 

zapewniać przewagę względem mikroorganizmów nie potrafiących 

metabolizować metanu.  

Kolejną zidentyfikowaną grupę mikroorganizmów stanowią 

bakterie typu Actinobacteria. Jest to grupa typowa dla ekosystemów 

glebowych (Servin i in., 2008). Bakterie tego typu w glebie zachowują 

się bardzo podobnie do grzybów, pomagając w rozkładzie materii 

organicznej martwych organizmów, dzięki czemu substancje 

odżywcze mogą być ponownie pobierane przez rośliny (Ningthoujam 

i in. 2009). We wszystkich analizowanych próbkach udział 

reprezentantów typu Actinobacteria wynosił co najmniej 2%, przy 

czym były to przede wszystkim bakterie należące do rzędu 

Actinomycetales. Bakterie te często tworzą rozległą grzybnię. Obecność 

tej grupy mikroorganizmów w systemach trzcinowych należy również 

wiązać z procesami rozkładu materii organicznej. Ostatnim typem 

bakteryjnym obecnym we wszystkich analizowanych próbkach byli 

przedstawiciele typu Planctomycetes. Są to bakterie, które zasiedlają 

przede wszystkim ekosystemy wodne, ale również identyfikowane są 

powszechnie w próbkach z terenów podmokłych (Dedysh i Ivanova, 

2019). Do wyżej wymienionego typu należą bakterie zdolne realizować 

proces anammox, tj. beztlenowe utlenianie amoniaku w obecności 

azotynów, który w świetle nowych doniesień literaturowych 

w przypadku specyficznych ekosystemów może odgrywać większą 

rolę w obiegu azotu, niż konwencjonalna nitryfikacja-denitryfikacja. 

W niniejszym opracowaniu, przy zastosowaniu kryterium 97% 

stopnia podobieństwa, w celu przyporządkowania sekwencji DNA do 

danej OJT (operacyjnej jednostki taksonomicznej) nie udało się 
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jednoznacznie ustalić przynależności rodzajowej wykrytych 

reprezentantów typu Planctomycetes. Z tego względu nie zdołano 

potwierdzić obecności typowych bakterii zdolnych realizować proces 

anammox. Analizowanej sekwencji DNA było bliżej pod względem 

dystansu genetycznego do przedstawicieli innego rodzaju w obrębie 

Planctomycetes, tj. Isosphaera. Są to bakterie nitkowate, których 

kolonie składają się ze sferycznych komórek o średnicy 2,5-3,0 μm. Ich 

wzrost oraz podział komórek zachodzi poprzez tworzenie 

interkalnych spor. W odróżnieniu o typowych bakterii anammox jest 

to grupa mikroorganizmów o dominującym metabolizmie 

heterotroficznym (Giovannoni i in., 1987). Na tej podstawie można 

wnioskować, iż przedstawiciele Planctomyctes obecni w złożach 

hydrofitowych odgrywają większą rolę w metabolizmie związków 

węgla, niż azotu. 

W próbkach osadów z kwater nr 6 i 1 istotnym komponentem 

zbiorowiska bakteryjnego byli reprezentanci typu Nitrospirae. Ich 

obecność w osadach z wyżej wymienionych kwater wynosiła od 2 do 

6%. W przypadku kwatery 3 udział tych bakterii kształtował się 

poniżej 1%. Do bakterii typu Nitrospirae należą m.in. tlenowe bakterie 

z rodzaju Nitrospira, które są odpowiedzialne za drugą fazę nitryfikacji. 

W przypadku kwatery 6 liczebność przedstawicieli Nitrospirae 

zmieniała się w podobny sposób, jak wartości współczynnika 

α indeksu bioróżnorodności. Bakterie Nitrospirae należą do 

mikroorganizmów tlenowych, ich liczebność w poszczególnych 

warstwach może być dobrym wskaźnikiem występowania warunków 

tlenowych w profilu zakumulowanych osadów. Dzięki ich obecności 

jednocześnie można ocenić zdolność systemu do napowietrzania 

(Palomo i in., 2016). W związku z powyższym można wnioskować, że 

w przypadku kwatery nr 3 wystąpiły nieprawidłowości związane 

z dystrybucją tlenu. Jest to prawdopodobnie spowodowane słabym 

zasiedleniem kwatery przez trzcinę. Natomiast obecność dobrze 

rozwiniętej trzciny w kwaterze nr 6 i 1 wpłynęła pozytywnie na 

warunki tlenowe.  

W odróżnieniu od kwatery 6 i 1, unikalnym komponentem 

biocenozy kwatery nr 3 były bakterie zaklasyfikowane do typów: 



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

144 

 

Spirochaetes i Acidobacteria. Przedstawiciele Spirochaetes posiadają 

zdolność do zasiedlania zróżnicowanych nisz ekologicznych, przy 

czym są to głównie mikroorganizmy wolnożyjące, preferujące warunki 

anaerobowe (http://ssu.ac.ir/cms/). W przypadku typu Acidobacteria 

jego reprezentanci występują powszechnie w glebach, przy czym 

preferują środowisko charakteryzujące się niskim pH (Kielak i in., 

2016). Obecność bakterii należących do typów Spirochaetes 

i Acidobacteria, przy jednoczesnym ograniczonym występowaniu 

tlenowców z typu Nitrospira, dodatkowo potwierdza niedostateczne 

natlenienie kwatery oraz prawdopodobnie zakwaszenie 

stabilizowanych osadów. 

Dodatkowo przeprowadzone zostały analizy filogenetyczne na 

niższych poziomach taksonomicznych. W przypadku typu 

Bacteroidetes, we wszystkich próbkach stwierdzono obecność 

przedstawicieli czterech głównych klas: Sphignobacteriales, 

Flavobacteria, Bacteroidales i Cytophagales. Udział poszczególnych klas 

Bacteroidetes jednak różnił się pomiędzy badanymi kwaterami (Rys. 

10.6, 10.7, 10.8). 

W przypadku kwater nr 6 i 1 dominującym przedstawicielem 

bakterii typu Bacteroidetes była klasa Sphingobacteria w obrębie, 

której licznie występowały bakterie z rodzajów Terrimonas oraz 

Saprospira. Obydwa rodzaje skupiają w swoim obrębie 

mikroorganizmy chemoorganotroficzne wykazujące zdolność 

rozkładu zróżnicowanych związków organicznych, w tym cukrów, 

tłuszczów, peptydów i białek. Obie grupy są mikroorganizmami 

wymagającymi do wzrostu obecności tlenu (Krieg i in., 2010).  

W kwaterze nr 3 ich liczebność była istotnie mniejsza. Natomiast 

najbardziej licznie reprezentowaną klasą bakterii typu Bacteroidetes, 

byli przedstawiciele Bacteroidales należący do rodzajów Tannerella  

i Porphyromonas. Rodzaje te wykazują również zdolność rozkładu 

zróżnicowanych związków organicznych z tą różnicą, że w warunkach 

beztlenowych (Krieg i in., 2010). Z kolei w kwaterze nr 1 istotny udział 

w strukturze zbiorowiska miał rodzaj Leeuwenhoekiella przynależący 

do bakterii klasy Flavobacteria, które należą do obligatoryjnych 

aerobów oraz wykazują optymalny wzrost dla stężeń NaCl w zakresie 

http://ssu.ac.ir/cms/
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1-3% (Zamora i in, 2013). Prawdopodobnie w kwaterze nr 1 w trakcie 

eksploatacji obserwowano wzrost stężenia soli, który wzmagał rozwój 

omawianej grupy mikroorganizmów.  

 

 

Rys 10.6. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Bacteroidetes  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25cm) z kwatery nr 6 
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Rys 10.7. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Bacteroidetes  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25cm) z kwatery nr 3

 
Rys 10.8. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Bacteroidetes  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25cm) z kwatery nr 1 
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W przypadku kolejnego dominującego typu bakteryjnego 

Proteobacteria, również obserwowano różnice pomiędzy 

analizowanymi kwaterami (Rys. 10.9, 10.10, 10.11). W kwaterach  

nr 6 i 3 obserwowano względnie proporcjonalny udział przedstawicieli 

poszczególnych klas omawianego typu. Natomiast w kwaterze nr 1 

dominowali reprezentanci Epsilonproteobacteria. Uzasadnienie 

uzyskanych rezultatów może być związane ze stopniem adaptacji 

bakterii do danego układu. Zwykle w dojrzałych biocenozach, takich 

jak w kwaterach nr 6 i 3, obserwowano zrównoważony rozwój 

przedstawicieli klas Proteobacteria (Itävaara i in., 2016). Wyraźna 

przewaga jednej z klas w kwaterze nr 1 może zatem świadczyć, 

o niskim stopniu zaadaptowania układu oraz dominującym udziale 

pewnych czynników środowiskowych sprzyjających rozwojowi 

określonej grupy bakteryjnej. 

 

 

Rys. 10.9. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Proteobacteria  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25) w kwaterze nr 6 
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Rys. 10.10. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Proteobacteria  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25) w kwaterze nr 3 

 

Rys.10.11. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Proteobacteria  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25) w kwaterze nr 1 
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Rozpatrując skład trzeciego z dominujących typów Firmicutes 

(Rys. 10.12, 10.13, 10.14) zaobserwowano występowanie 

reprezentantów dwóch podstawowych klas: Bacilli oraz Clostridia. 

Przy czym w kwaterach nr 6 i 1 liczniej występowały Clostridia, 

natomiast w kwaterze nr 3 druga z omawianych klas. Większość 

gatunków przedstawicieli klas Bacilli i Clostridia to organizmy 

saprofityczne występujące w wielu typach ekosystemów, 

w szczególności w glebie. Podstawowa różnica pomiędzy obydwoma 

klasami związana jest z wrażliwością na tlen. O ile Bacilli wykazują 

tolerancję na tlen, o tyle większość reprezentantów klasy Clostridia 

należy do obligatoryjnych anaerobów (Galperin i in., 2012). Obecność 

obydwu rozpatrywanych klas w powierzchniowych warstwach kwater 

trzcinowych, świadczy o występowaniu w nich stref beztlenowych. 

 

Rys. 10.12. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Firmicutes  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25) z kwatery nr 6 
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Rys. 10.13. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Firmicutes  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25) z kwatery nr 3 

 

Rys. 10.14. Struktura filogenetyczna reprezentantów bakterii typu Firmicutes  
w próbkach osadów z warstwy powierzchniowej (0-25) z kwatery nr 1 

Podsumowując, stwierdzono wysoką bioróżnorodność 

mikroorganizmów występujących w systemach trzcinowych. Obecne 

mikroorganizmy są odpowiedzialne za rozkład złożonych substancji 
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organicznej, zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. 

Stwierdzono miedzy innymi bakterie odpowiedzialne za proces 

nitryfikacji, jak i takie, które są zdolne do rozwoju z wykorzystaniem 

metanu jako jedynego źródła węgla. Przeprowadzono analiza 

wykazała, że pomimo występowania pewnych problemów 

eksploatacyjnych w systemie trzcinowym, zachodzi w nim szereg 

procesów, zarówno tlenowych, jak i beztlenowych, prowadzących do 

biodegradacji nawet złożonej materii organicznej. Potwierdzono też, 

że w kwaterach zachodzi proces nitryfikacji. Procesy te są pozytywnie 

podtrzymywane zarówno ze wzrostem czasu eksploatacji, jak i ze 

względu na równomierne zasiedlenie kwater trzciną. 

10.6. Przyczyny problemów eksploatacyjnych oraz możliwości 

ich naprawy 

Przeprowadzona badania wskazały, że osady odwadniane  

i stabilizowane w systemie trzcinowym w Gniewinie charakteryzowały 

się niższymi stężeniami suchej masy oraz materii organicznej 

w porównaniu do pozostałych analizowanych systemów, co wskazuje, 

że wspomniane procesy zachodziły mniej efektywnie. Było to 

spowodowane przez kilka czynników. Najbardziej istotnym  

z nich było nadmierne obciążenie systemu. Ładunek dostarczanych 

osadów wynosił nawet 100 kg s.m./(m2rok). Według literatury nie 

powinien on przekraczać 60 kg s.m./(m2rok) (Nielsen, 2003). 

Przeciążenie systemu wynikało ze zbyt małej całkowitej powierzchni 

obiektu. Dodatkowo eksploatacja jedynie 6 kwater powodowała zbyt 

krótki okres ich odpoczynku przed kolejnym nawodnieniem. Kolejnym 

czynnikiem był zastosowany układ warstw filtracyjnych  

w systemie. W pierwszej warstwie filtracyjnej zastosowano piasek, 

który miał negatywny wpływ na odwadnianie osadów ściekowych. 

Pomiędzy warstwą odwadnianych osadów a warstwą filtracyjną 

prawdopodobnie tworzyły się przestrzenie kapilarne i tym samym 

ulegała zmniejszeniu efektywność odwadniania tej warstwy. Warstwa 

drenażowa miała zmniejszoną zdolność do „wyssysania” wody  

z osadów. Ze względu na wyżej przytoczone właściwości pierwszej 
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warstwy filtracyjnej istniało duże ryzyko występowania 

w unieszkodliwianych osadach tzw. „zawieszonej wody”, co 

przyczyniało się do dłuższego zatrzymania wody. W konsekwencji 

prowadziło to dalej do ograniczenia napowietrzania i tworzenia stref 

beztlenowych lub niedotlenionych. Brak tlenu utrzymujący się przez 

dłuższy czas, hamował wegetację trzciny oraz przyczyniał się do mniej 

efektywnego procesu stabilizacji. Dodatkowo zastosowany  

w kwaterach gruboziarnisty żwir powodował ryzyko wypłukiwania 

materiału z warstwy przykrywającej i zatykania się systemu 

drenażowego. Potwierdzała to obserwacja jakości i sposobu odpływu 

odcieków. W prawidłowo funkcjonujących systemach trzcinowych 

przepływ odcieków w pierwszych godzinach po nawodnieniu kwater 

jest bardzo intensywny, po czym praktycznie ustaje (Brix, 2017). 

Natomiast w Gniewinie różnica w przepływie odcieków pomiędzy 

pierwszą i po kolejnych godzinach była niewielka. Na początku nie 

stwierdzono wyraźnie większego przepływu. Kolejny czynnik 

wpływający na pracę systemu w Gniewinie był związany z jakością 

osadów. W ściekach dopływających do oczyszczalni bardzo duży udział 

stanowiły ścieki przemysłowe. Oczyszczalnia w Gniewinie pracowała 

z dużą efektywnością, uzyskując bardzo dobrą jakość ścieków 

oczyszczonych. Jednak powodowało to powstawanie dużych ilości 

osadów nadmiernych o wysokim stężeniu materii organicznej oraz 

olejów i tłuszczów (Operat wodno-prawny, 2015).  

W celu poprawy funkcjonowania systemu trzcinowego  

w Gniewinie należałoby przede wszystkim zwiększyć jego 

powierzchnię. Uwzględniając maksymalne dopuszczalne obciążenie, 

powierzchnia systemu powinna wynosić co najmniej 3000 m2, czyli  

o 600 m2 więcej niż obecnie. Jednak biorąc pod uwagę złą jakość 

osadów dostarczanych do systemu, należałoby przyjąć jako 

maksymalne obciążenie wartość 50 kg s.m./m2/rok (Nielsen, 2011). 

Spowodowałoby to zwiększenie powierzchni o dalsze 600 m2. 

Zwiększenie powierzchni obiektu zapewne przyczyniłoby się do 

poprawy działania systemu i spowodowało zmniejszenie obciążenia 

hydraulicznego oraz obciążenia ładunkiem materii organicznej. 

Przyczyniłoby się też do poprawy warunków tlenowych 
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i w konsekwencji poprawiłoby efektywność procesów stabilizacji  

i odwadniania. Wolna powierzchnia na terenie oczyszczalni wyniosła 

ok. 3800 m2, zatem oczyszczalnia dysponuje odpowiednim terenem na 

rozbudowę. Dodatkowo należałoby zwiększyć liczbę kwater 

w systemie trzcinowym. W celu zapewnienia odpowiednio długiego 

czasu odpoczynku kwater (przerw pomiędzy nawodnieniami), 

należałoby wybudować kolejne 2-3 kwatery. Wpłynęłoby to na 

poprawę efektywności odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych. 

W systemie trzcinowym w Gniewinie konieczna jest również 

wymiana i odbudowa warstw filtracyjnych. Należałoby dotychczas 

eksploatowane warstwy filtracyjne wymienić, a do nowych użyć 

materiałów o odpowiednim stopniu przepuszczalności. Większa 

przepuszczalność warstw filtracyjnych zapewni bardziej skuteczny 

odpływ wód odciekowych oraz prawdopodobnie przyczyni się do 

poprawy ich jakości. Istotne jest, aby zawartość gliny, jak i drobnych 

iłów w stosowanych materiałach, była jak najniższa. Zatem zaleca się 

stosowanie materiałów kilkakrotnie płukanych. Dodatkowo należy  

w jak najwyższym stopniu ograniczyć udział materii organicznej  

w materiale stanowiącym wypełnienie warstwy drenażowej.  

W kwaterach po modernizacji należałoby ponownie posadzić 

trzcinę. Do ponownego zasiedlenia systemu najlepiej byłoby 

wykorzystać trzcinę, która wcześniej rozwijała się w kwaterach. 

Roślinność taka pozwoli na skrócenie czasu potrzebnego do 

przystosowania się do specyficznych warunków panujących  

w kwaterach osadowych. Podczas ponownego rozruchu, osady należy 

dozować ostrożnie, aby nie dopuścić do obumarcia sadzonek. Według 

wytycznych ilość osadów nie powinna przekraczać 1/3 wysokości 

pędów trzciny w danym roku. Zaleca się, aby w przypadku trzciny 

pospolitej liczba sadzonek wynosiła ok. 4 szt./m2. Trzcina może być 

sadzona w trójkątach o podstawie 50 cm i wysokości ok. 50 cm lub  

w rzędach, które oddalone są od siebie o 50-60 cm (Obarska-

Pempkowiak i in., 2010, Mazur i in., 2013). 

W celu uzyskania poprawy jakości osadów należałoby 

rozważyć ich dostarczenie do systemu trzcinowego bezpośrednio  

z komory nitryfikacji. Osady z komory nitryfikacji są dobrze 
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napowietrzone, co przyczyni się do polepszenia warunków procesu 

stabilizacji.   
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11. Podsumowanie i wnioski 

W niniejszej pracy przeprowadzono badania trzech systemów 

trzcinowych zlokalizowanych w Gniewinie i Nadolu k. Wejherowa oraz 

Inwałdzie k. Krakowa. W obiektach tych przeprowadzono badania 

jakości zakumulowanych osadów. Uzyskano bardzo wysoką 

efektywność odwadniania i stabilizacji w systemach w Nadolu oraz 

Inwałdzie. Średnie stężenia suchej masy w tych obiektach wynosiły 

odpowiednio: 53,1 oraz 33,0%, a stężenia materii organicznej: 28,6 

i 41,6% s.m. Natomiast w Gniewinie również uzyskano odwodnienie 

i stabilizację osadów, jednak w znacznie niższym stopniu. Średnie 

stężenie suchej masy wynosiło 9,3%, a materii organicznej 71,1% s.m. 

Niższe wartości wynikały z problemów eksploatacyjnych. Rozpatrując 

możliwości wykorzystania osadów do rekultywacji zdegradowanych 

terenów, czy w rolnictwie, stwierdzono stosunkowo wysokie stężenia 

związków biogennych. W Gniewinie średnie stężenia azotu Kiejdahla 

wynosiły 5,4% s.m., a fosforu ogólnego 2,7% s.m. Problemy 

eksploatacyjne w systemie trzcinowym w Gniewinie nie miały wpływu 

na stężenia azotu i fosforu. W pozostałych obiektach uzyskano niższe 

wartości. Dodatkowo w osadach ze wszystkich analizowanych 

systemów trzcinowych stężenia metali były znacznie poniżej wartości 

dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

(Dz. U. 2015 poz. 257). 

 Przeprowadzone wstępne badania wazonowe potwierdziły 

warunki do lepszego wzrostu roślin na podłożu, do którego dodano 

ustabilizowane osady. 

W osadach z Gniewina stwierdzono wyraźny wzrost stężenia 

ftalanów (DEHP) wraz z głębokością, przy czym wartości te były 

wyraźnie niższe, niż w osadach z innych oczyszczalni ścieków. Może to 

wskazywać, że DEHP w znacznym stopniu ulegał biodegradacji.  

Badania jakości odcieków prowadzono w obiekcie 

w Gniewinie. Uzyskane wyniki potwierdziły, że odcieki generowane 

w systemach trzcinowych charakteryzowały się znacznie lepszą 
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jakością, niż odcieki z konwencjonalnych metod przeróbki osadów. 

W systemach trzcinowych następował bardzo duży spadek stężeń 

zawiesiny ogólnej. Uzyskane wartości były porównywalne do wartości 

stężeń w ściekach oczyszczonych. Stosunkowo wysokie stężenia 

uzyskano w przypadku azotu oraz fosforu. Dominującą formą azotu był 

azot amonowy. Stwierdzono również jego wzrost po pierwszej 

godzinie odpływu odcieków, co może wskazywać na panujące 

w kwaterze warunki beztlenowe. W analizowanych próbkach w roku 

2017 współczynnik ChZT/BZT5 przyjmował wartości wskazujące, że 

odcieki były dobrze lub średnio biodegradowalne. Wartości te 

znacznie pogorszyły się w roku 2018, w którym system nie był 

regularnie eksploatowany.   

W większości pobranych próbek nie można było obliczyć 

efektywności usuwania farmaceutyków w systemach trzcinowych ze 

względu na ich brak w dopływie. W płynnej frakcji osadów ściekowych 

w większości próbek nie występował ibuprofen, paracetamol, 

flubiprofen oraz naproksen. W przypadku ibuprofenu, pomimo, że nie 

stwierdzono tego farmaceutyka w dopływie, pojawiał się w odciekach. 

Największy problem stanowił diklofenak oraz jego metabolity.  Jednak 

potencjalna efektywność usuwania farmaceutyków w systemach 

trzcinowych była bardzo wysoka i wynosiła od 91,1 do 100 %. 

Na podstawie wartości współczynnika δ13C-TOC (‰) 

potwierdzono, że w systemach trzcinowych zachodziła mineralizacja 

osadów ściekowych. Stwierdzono, że lepiej rozwinięty system 

korzeniowy trzciny, jak i dłuższy czas eksploatacji sprzyjał większej 

efektywności tego procesu.  

Kwatery systemu trzcinowego w Gniewinie charakteryzowały 

się znaczną bioróżnorodnością. Wpływał na nią zarówno czas 

eksploatacji, obecność trzciny oraz głębokość złoża. Największa 

bioróżnorodoność występowała w warstwie powierzchniowej, gdzie 

prawdopodobnie był najlepszy dostęp do tlenu, jak również do 

substancji odżywczych. Biocenoza analizowanych kwater trzcinowych 

tworzyła strukturę pośrednią pomiędzy ekosystemem glebowym, 

a systemami ściekowymi. W kwaterach systemu trzcinowego 

najliczniej reprezentowane były dwa typy bakterii, które 
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charakteryzują się metabolizmem heterotroficznym. Może to 

świadczyć o wysokim potencjale biocenozy kwater trzcinowych do 

degradacji złożonej materii organicznej. Stwierdzono również 

obecność bakterii zdolnych do wzrostu z wykorzystaniem metanu jako 

jedynego źródła węgla, jak również bakterii odpowiedzialnych za 

proces nitryfikacji. Potwierdzono, że w systemach trzcinowych 

zachodzi szereg procesów, zarówno tlenowych, jak i beztlenowych, 

prowadzących do degradacji nawet złożonej materii organicznej. 

Na podstawie analizy doniesień literaturowych oraz 

otrzymanych wyników badań sformułowano następujące wnioski: 

Wnioski odpowiadające na pytania dotyczące problemu 

praktycznego: 

1. Systemy trzcinowe mogą przyczynić się do rozwiązania 

problemu osadów ściekowych w małych i średnich 

oczyszczalniach. 

2. Problemy eksploatacyjne wpływają na efektywność procesów 

odwadniania i stabilizacji, jednak nie wpływają znacząco na 

stężenia związków biogennych, czy metali ciężkich.  

3. Ze względu na wysokie stężenie związków biogennych oraz 

niskie stężenia metali ciężkich osady ściekowe po okresie 

odwadniania i stabilizacji w systemach trzcinowych mogą być 

wykorzystane do rekultywacji gruntów lub jako nawóz.  

4. Odcieki generowane w systemach trzcinowych były dobrej 

jakości, dodatkowo ich niewielka ilość powodowała, że mogą 

być bezpiecznie zawracane na początek procesu oczyszczania 

ścieków bez negatywnego wpływu na pracę oczyszczalni. 

Wnioski odpowiadające na pytania dotyczące problemu 

naukowego: 

1. Farmaceutyki występujące w osadach były bardzo efektywnie 

zatrzymywane w kwaterach systemu trzcinowego, natomiast 

ftalany były usuwane i uzyskały stężenia znacznie niższe niż 

w osadach nadmiernych podanych w literaturze.  
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2. Analiza stabilnych izotopów węgla może być wskaźnikiem 

zachodzących procesów. Badania przeprowadzone w systemie 

trzcinowym w Gniewinie potwierdziły, że zachodzi w nim 

proces mineralizacji. Proces ten zależny jest od czasu 

eksploatacji oraz od zasiedlenia kwater trzciną.   

3. Bioróżnorodność organizmów obecnych w systemach 

trzcinowych zależy m.in. od czasu eksploatacji i zasiedlenia 

kwatery trzciną. Największą bioróżnorodność gatunkową 

stwierdzono w powierzchniowych warstwach badanych 

kwater. Natomiast najniższą bioróżnorodnością 

charakteryzowała się kwatera eksploatowana najkrócej. 

4. Biocenoza analizowanych kwater trzcinowych tworzy 

strukturę pośrednią pomiędzy ekosystemem glebowym, 

a konwencjonalnymi systemami ściekowymi. 

5. W kwaterach systemu trzcinowego stwierdzono obecność 

wielu grup  mikroorganizmów, zarówno tlenowych, jak 

i beztlenowych.  

6.  W analizowanych katerach najliczniej reprezentowani byli 

przedstawiciele Bacteroidetes (udział we wszystkich próbkach 

wynosił około 26% ogólnej populacji bakterii, niezależnie od 

głębokości poboru próbek). Ich obecność świadczy o wysokim 

potencjale biocenozy systemu trzcinowego do biodegradacji 

złożonej struktury materii.  

7. W kwaterach dobrze zasiedlonych trzciną występowali 

przedstawiciele bakterii Nitrospira, które są odpowiedzialne za 

drugą fazę nitryfikacji, ich udział wynosił nawet 6%. 

W kwaterze słabo zasiedlonej trzciną było ich znacznie mniej 

(poniżej 1%).  

8. Przeprowadzone badania potwierdziły, że analiza 

metagenomowa może być wykorzystywana w celu oceny 

przebiegu procesów oraz że rozkład materii organicznej 

w systemach trzcinowych następowała, zarówno w warunkach 

tlenowych, jak i beztlenowych. 
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Streszczenie 

Osady ściekowe stanowią poważny problem, szczególnie dla 

małych i średnich oczyszczalni ścieków, które dysponują 

ograniczonymi środkami finansowymi. Problem ten pogłębił się  

w 2016 roku, gdy wprowadzono akt prawny, które w praktyce 

uniemożliwia składowanie osadów ściekowych. Dla tych oczyszczalni 

alternatywą może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do 

zintegrowanego odwadniania i stabilizacji osadów. 

W pracy podjęto następujące zagadnienia: (i) zmiany jakości 

zakumulowanych osadów w systemach trzcinowych oraz możliwości 

wykorzystania ich po okresie stabilizacji, (ii) jakość odprowadzanych 

odcieków z systemów trzcinowych i ich wpływ na pracę oczyszczalni, 

(iii) występowanie i usuwanie wybranych farmaceutyków i ftalanów, 

(iv) określenie zawartości stabilnych izotopów węgla w celu określenia 

zachodzących procesów, (v) wykonanie analizy metagenomowej w 

celu oceny bioróżnorodności oraz składu biocenozy bakteryjnej. 

Przeprowadzone badania potwierdziły, że systemy trzcinowe 

mogą przyczynić się do rozwiązania problemu osadów ściekowych  

w małych i średnich oczyszczalniach. Jakość osadów ściekowych po 

procesach stabilizacji i odwadniania w systemach trzcinowych 

pozwala na ich wykorzystanie do rekultywacji gruntów lub jako 

nawóz. Wartości stabilnych izotopów węgla potwierdziły, że  

w systemie trzcinowym zachodziła mineralizacja. Odcieki generowane 

w systemach trzcinowych są stosunkowo dobrej jakości  

i mogą być bezpiecznie zawracane na początek procesu oczyszczania 

ścieków bez negatywnego wpływu na pracę oczyszczalni. Kwatery 

systemu trzcinowego charakteryzowały się dużym potencjałem do 

usuwania wybranych farmaceutyków i ftalanów. Dodatkowo systemy 

trzcinowe charakteryzowały się dużą bioróżnorodnością 

mikroorganizmów. Natomiast rozkład materii organicznej następował, 

zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. 
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Summary 

Sewage sludge is a serious problem, especially for small and 

medium wastewater treatment plants with limited financial resources. 

This problem deepened in 2016, when the law practically prevents 

storage of sludge. An alternative for sludge management can be a 

method using reed systems for integrated dewatering and 

stabilization. 

In the monograph the following issues were taking into 

account: (i) changes of accumulated sludge quality in reed systems and 

the possibility of using it after the stabilization process, (ii) quality of 

discharged reject water from reed systems and it impact on the 

wastewater treatment plant operation, (iii) the occurrence and 

elimination of selected pharmaceuticals and phthalates , (iv) the 

content of stable carbon isotopes to determine the occurring 

processes, (v) metagenomic analysis to assess biodiversity and the 

composition of bacterial biocenosis in reed systems. 

The research confirmed that reed systems can solve the 

problem of sewage sludge in small and medium wastewater treatment 

plants. The quality of sewage sludge after dewatering and stabilization 

processes in reed systems allows it use for land reclamation or as a 

fertilizer. Values of stable carbon isotopes confirm that mineralization 

the mineralization process takes place in reed systems. The reject 

water generated in reed systems is a good quality and can be safely 

returned to the beginning of the wastewater treatment process 

without influence on the operation of the treatment plant. Reeds 

systems have high potential for removing of selected pharmaceuticals 

and phthalates. In addition, reed systems were characterized by high 

biodiversity of microorganisms. And degradation of organic matter 

occurred in both aerobic and anaerobic conditions. 

  



Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych 

 

196 

 

MONOGRAFIE  KOMITETU  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA 

Polskiej  AkademiI  Nauk 

 

Nr 1  MIKROORGANIZMY W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI  
I UZDATNIANIU  WÓD  PODZIEMNYCH 

 Krystyna Olańczuk-Neyman 
 Gdańsk 2001 
Nr 2  METODY  OCENY  I  PODNOSZENIA  NIEZAWODNOŚCI  

DZIAŁANIA KOMUNALNYCH  SYSTEMÓW  ZAOPATRZENIA 
W  WODĘ 

 Artur Wieczysty 
 Kraków 2001 
Nr 3  UTYLIZACJA  ZUŻYTYCH  JONITÓW  DO  REKULTYWACJJI 

ZDEGRADOWANYCH  UTWORÓW  PIASZCZYSTYCH – 
BADANIA 
MODELOWE 

 Mariola Chomczyńska 
 Lublin 2001 
Nr 4  POJEZIERZE  ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE  PRZEKSZTAŁCENIE 

STRUKTURY  EKOLOGICZNEJ  KRAJOBRAZU   
I  UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 Tadeusz J. Chmielewski 
 Lublin 2001 
Nr 5  DEGRADACJA  ZWIĄZKÓW  ORGANICZNYCH  ZAWARTYCH 

W  ODCIEKACH  Z  WYSYPISK 
Joanna Surmacz-Górska 

 Lublin 2001 
Nr 6  POLICHLOROWANE  DIBENZO(P)DIOKSYNY  I  

DIBENZOFURANY –  
WŁAŚCIWOŚCI  I  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO 
Zdzisław Kozak, Marzenna R. Dudzińska 

 Lublin 2001 
Nr 7  PESTYCYDY W ŚRODOWISKU I ICH OZNACZENIE METODĄ 

CHROMATOGRAFII GAZOWEJ 
Krystyna Pomorska 

 Lublin 2001 
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Nr 8  ENERGETYCZNE  ASPEKTY  WYTWARZANIA  OZONU  DLA  
POTRZEB 
INŻYNIERII  ŚRODOWISKA 
Janusz Ozonek 

 Lublin 2002 
Nr 9  INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA  STAN  OBECNY  I  PERSPEKTYWY 

ROZWOJU 
(MATERIAŁY NA KONGRES) 

 Lublin 2002 
Nr 10  I  KONGRES  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA  

MATERIAŁY 
 Lublin 2002 
Nr 11  I  KONGRES  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA  

MATERIAŁY 
 Lublin 2002 
Nr 12  I  KONGRES  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA  

RERERATY  PROBLEMOWE 
Lublin 2002 

Nr 13  ANALIZA  PRCESÓW  WYTWARZANIA  OZONU  DLA  
POTRZEB OCHRONY  ŚRODOWISKA 
Janusz Ozonek 

 Lublin 2003 
Nr 14  WYSTĘPOWANIE  I  PRZEMIANY  POLICHLOROWANYCH 

DIBENZO-P-DIOKSYN  I  DIBENZOFURANÓW  W  UKŁADACH: 
OSADY  ŚCIEKOWE – GLEBA 
Marzenna R. Dudzińska 

 Lublin 2003 
Nr 15  i  KONGRES  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA 

MATERIAŁY  - SUPLEMENT 
Lublin 2003 

NR 16 FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 Artur Pawłowski 
 Lublin 2003 
NR 17  INŻYNIERSKIE,  PRZYRODNICZE  I  EKONOMICZNE  

UWARUNKOWANIA  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU 
 Zdzisław Ciećko 
 Lublin 2003 
NR 18  POLSKA  INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA  -  INFORMATOR   
 Anna Maria Anielak 
 Lublin 2003 
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NR 19  UTLENIANIE  METANU  W  WARUNKACH  BIOLOGICZNEJ  
REKULTYWACJI  SKŁADOWISK  KOMUNALNYCH  
PRZYWĘGLOWEJ  SKAŁY  PŁONNEJ 

 Witold Stępniewski 
 Lublin 2003 
NR 20  SPECJACJA  W  OCHRONIE  I  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA 
 Elżbieta Bezak-Mazur 
 Lublin 2004 
NR 21  NEW  MATERIALS  AND  TECHNOLOGIES  FOR  

ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
 Part I. Syntheses and structure of ion exchange fibers 
 Vladimir Soldatov, Lucjan Pawłowski, Aleksander Shunkevich, 

Henryk Wasąg 
 Lublin  2004 
NR 22  V  KONFERENCJA  NAUKOWA 
 MEMBRANY  I  PROCESY  MEMBRANOWE  W  OCHRONIE 

ŚRODOWISKA 
 Gliwice  2004 
NR 23  HODOWLA  SYNCHRONICZNA  CHLORELLA  VULGARIS 
 W  KONTROLI  JAKOŚCI  WÓD 

Anna Czaplicka-Kotas 
 Kraków  2004 
NR 24  PROFESOR  TOMASZ  WINNICKI  W  NAUCE I  ŻYCIU  

SPOŁECZNYM 
 Lublin  2004 
NR 25 OCHRONA  I  INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA  ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ 
 Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla 
 Kraków  2004 
NR 26 FILOZOFICZNE, SPOŁECZNE  I  EKONOMICZNE  

UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU 
Artur Pawłowski 

 Lublin  2004 
NR 26 SUPLEMENT PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA 

ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU 
Zdzisław Ciećko 

 Lublin  2004 
NR 27 PATHWAYS OF POLLUTANTS AND MITIGATION STRATEGIES 

OF THEIR IMPACT ON THE ECOSYSTEMS 
 Marzenna R. Dudzińska, Małgorzata Pawłowska 
 Lublin  2004 
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NR 28 PODSTAWY  BEZPIECZEŃSTWA  SYSTEMÓW  ZAOPATRZENIA 
W  WODĘ 

 Janusz Rak 
 Lublin  2005 
NR 29 TECHNOLOGICZNE  PODSTAWY  MODERNIZACJI  MAŁYCH 

OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
 Lech Dzienis 
 Białystok  2005 
NR 30 XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

Z CYKLU PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W 
REGIONACH ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH 

 MATERIAŁY 
 Lech Dzienis 
 Białystok  2005 
NR 31 PROFESOR  ANDRZEJ  KRÓLIKOWSKI.  JUBILEUSZ  50-LECIA  

PRACYZAWODOWEJ,  BADAWCZEJ  I  NAUKOWO-
DYDAKTYCZNEJ. 

 MATERIAŁY 
 Izabela Bartkowska, Lech Dzienis 
 Białystok  2005 
NR 32 II  KONGRES  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA 
 MATERIAŁY,  TOM  I 
 Lublin  2005 
NR 33 II  KONGRES  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA 
 MATERIAŁY, TOM II 
 Lublin  2005 
NR 34 DEVELOPMENT OF INSULATION WITH Especially DESIGNER 

PROPERTIES FOR BUILDING RENOVATION 
 John Grunewald, Henryk Sobczuk 
 Lublin 2005 
NR 35 OSADY POWSTAJĄCE W OBIEKTACH SYSTEMU KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 
A. Królikowski, K. Garbarczyk, J. Gwoździej-Mazur, A. 
Butarewicz 

 Białystok  2005 
NR 36 MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA 
 Gliwice  2006 
NR 37 PODSTAWY MODELOWANIA SYSTEMÓW EKSPLOATACJI 

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
 Sławczo Danczew 
 Lublin  2006 
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NR 38 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA INFORMATOR 
Anna Maria Anielak 

 Lublin 2007 
NR 39 TIME DOMAIN REFLECTOMETRY METHOD IN 

ENVIRONMENTAL MEASURMENTS 
 Henryk Sobczuk, Rudolph Plagge 
 Lublin 2007 
NR 41 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W 

BUDYNKACH BIUROWYCH 
Jan Syposz, Piotr Jadwiszczak 

 Lublin  2007 
NR 42 BADANIA DOŚWIADCZALNE W ROZWOJU TECHNOLOGII 

UZDATNIANIA WODY  
 Marek M. Sozański, Peter M. Huck 
 Lublin  2007 
NR 43 OCENA WPŁYWU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWEROZYJNYCH NA 

WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE W PROFILU GLEBOWYM 
 Marcin K. Widomski 
 Lublin  2007 
NR 44 PROGNOSTYCZNY MODEL URUCHAMIANIA BIOGENNYCH 

ZWIĄZKÓW AZOTU I FOSFORU W ERODOWANYCH  GLABACH 
MAŁEJ ZLEWNI LESSOWEJ 
Piotr  Gliński 

 Lublin  2007 
NR 45 BADANIA POLA CIEPLNEGO W HALACH OGRZEWANYCH 

PROMIENNIKAMI CERAMICZNYMI 
 Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki 
 Lublin  2007 
NR 46 VI ZJAZD KANALIZATORÓW POLSKICH POLKAN’07 

MATERIAŁY 
 M. Zawilski, G. Sakson, G. Mozolewska 
 Lublin  2007 
Nr 47 ENERGETYCZNE I PROCESOWE ASPEKTY PRODUKCJI I 

ZASTOSOWAŃ OZONU W TECHNICE 
 J. Ozonek, S. Fijałkowski 
 Lublin 2007 
Nr 48 OPTOELECTRONIC DIAGNOSTICS OF COMBUSTION 

PROCESSES. INSTRUMENTS METHODS OF APPLICATIONS. 
 Waldemar Wójcik 
 Lublin 2008 
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Nr 49 MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA. 

 Krystyna Konieczny, Michał Bodzek 
 Gliwice 2008 
Nr 50 WYBRANE ZAGADNIENIA Z MODELOWANIA 

MATEMATYCZNEGO PROCESU OSADU CZYNNEGO. 
 Z. Dymaczewski 
 Poznań 2008 
Nr 51 ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – IDEA, FILOZOFIA, PRAKTYKA. 
 A. Pawłowski 
 Lublin 2008 
Nr 52 ULTRASŁABA LUMINESCENCJA GLONÓW CHARACEAE JAKO 

METODA OCENY ŚRODOWISKA WODNEGO 
 Anna Jaśkowska 
 Lublin 2008 
Nr 53 PODSTAWY REOLOGII I TRANSPORTU RUROWEGO 

ZAWIESIN I OSADÓW Z OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW 
 Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Adam 

Marlewski, Marek Sozański 
 Poznań 2008 
Nr 54 PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH BIOINDYKATORÓW DO OCENY 

EFEKTYWNOŚCI BIOREMEDIACJI GRUNTÓW 
ZANIECZYSZCZONYCH WĘGLOWODORAMI 

 A. Małachowska-Jutsz, K. Miksch 
 Gliwice 2008 
Nr 55 MECHANIZMY TWORZENIA SIĘ I ROZPRZESTRZENIANIA 

ZWIĄZKÓW DIOKSYNOPOCHODNYCH W ŚRODOWISKU 
 Jacek Czerwiński 
 Lublin 2008 
Nr 56 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 
 Hanna Obarska-Pempkowiak 
 Lublin 2009 
Nr 57 RETENCJA ZBIRONIKOWA I STEROWANIE DOPŁYWEM 

ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI 
 Daniel Słyś 
 Lublin, 2009 
Nr 58 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIĘĆ LAT PO 

WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ TOM 1 
 Janusz Ozonek, Małgorzata Pawłowska 
 Lublin 2009 
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Nr 59 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIĘĆ LAT PO 
WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ TOM 2 

 Janusz Ozonek, Artur Pawłowski 
 Lublin 2009 
Nr 60 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIĘĆ LAT PO 

WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ TOM 3 
 Marzenna Dudzińska, Lucjan Pawłowski 
 Lublin 2009 
Nr 61 NOWE METODY REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ  

I WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 Hanna Obarska – Pempkowiak, Lucjan Pawłowski 
 Lublin 2009 
Nr 62  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W PRACY 

NAUKOWEJ PROF. DR HAB. INŻ. MICHAŁA BODZKA 
 Krystyna Konieczny 
 Gliwice 2009 
Nr 63  MIKROBIOLOGICZNE METODY OGRANICZANIA EMISJI 

METANU ZE SKŁADOWISK ODPADÓW 
 Małgorzata Pawłowska 
 Lublin 2010 
Nr 64  MICROOGANISMS IN THE ENVIRONMENT AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING FROM ECOLOGY AND 
TECHNOLOGY  

 Krystyna Olańczuk-Neyman 
 Hanna Mazur-Marzec 
 Gdańsk- Gdynia 2010 
Nr 65  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA TOM 1 
 Krystyna Koniczny 
 Gliwice 2010 
Nr 66  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA TOM 2 
 Krystyna Koniczny 
 Gliwice 2010 
Nr 67  ENERGETYKA-DZIŚ I JUTRO 
 Tomasz Cholewa 
 Alicja Siuta-Olcha 
 Lublin  2010 
Nr 68  HYDROLOGIA W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ TOM 1 
 Beniamin Więzik 
 Warszawa  2010 
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Nr 69  HYDROLOGIA W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ TOM 2 
 Artur Magnuszewski 
 Warszawa  2010 
Nr 70  PROFESOR LUCJAN PAWŁOWSKI W DRODZE PRZEZ ŻYCIE 
 Henryk Wasąg 
 Lublin  2010 
Nr 71  KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA 
 Zbigniew Suchorab, Agnieszka Jedut, Grzegorz Łagód, Andrzej 

Raczkowski 
 Lublin  2010 
Nr 72  MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW ORAZ TRANSPROTU  

I BIODEGRADACJI ZANIECZYSZCZEŃ 
 Grzegorz Łagód, Zbigniew Suchorab, Marcin Widomski, 

Katarzyna Wróbel 
 Lublin  2010 
Nr 73  MODELOWANIE RUCHU WODY I TRANSPORT 

ZANIECZYSZCZEŃ W OŚRODKU POROWATYM 
 Marcin Widomski, Dariusz Kowalski, Grzegorz Łagód 
 Lublin  2010 
Nr 74  MODELOWANIE SYSTEMU OCZYSZCZANIIA ŚCIEKÓW 
 Agnieszka Montusiewicz, Grzegorz Łagód, Adam Piotrowicz 
 Lublin  2010 
Nr 75  JĘZYKI PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW 
 Grzegorz Łagód, Henryk Sobczuk, Zbigniew Suchorab 
 Lublin  2010 
Nr 76  SYSTEMY GRZEWCZE 
 Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha 
 Lublin  2010 
Nr 77  UKŁADY WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA 
 Andrzej Raczkowski, Sławomira Dumała, Mariusz 

Skwarczyński 
 Lublin  2010 
Nr 78  NITRYFIKACJA W PROCESACH OCZYSZCZANIA WYBRANYCH 

WÓD ODPADOWYCH I ŚCIEKÓW 
 Joanna Surmacz-Górska 
 Gliwice  2010 
Nr 79  TECHNOLGIE ENERGII ODNAWIALNEJ 
 K. Nalewaj, J. Diatczyk, R. Jaroszyńska  
 Lublin  2010 
Nr 80  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIW I SPALANIA 
 P. Komoda 
 Lublin  2010  
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Nr 81  UKŁADY ELEKTORNICZNE W NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGIACH ENERGETYCZNYCH 

 W. Surtel, P. Komoda 
 Lublin 2010 
Nr 82  INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA I TECHNOLOGIE 

INFORMATYCZNE W UKŁADACH 
ENERGOELEKTRONICZNYCH W NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGIACH EERGETYCZNYCH 

 P. Kacejko, S. Adamek 
 Lublin  2010 
Nr 83  ENERGOOSZCZEDNY BUDYNEK 
 M. Horyński 
 Lublin  2010 
Nr 84  SIECI KOMPUTEROWE 
 K. Gromaszek, T. Ławicki 
 Lublin  2010 
Nr 85  ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW I SYSTEMY GIER 
 W. Surtel, P. Kisała 
 Lublin 2010 
Nr 86  ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW I SYSTEMY OPERACYJNE 
 W. Surtel, P. Kisała 
 Lublin 2010 
Nr 87  ZASTOSOWANIE ZJAWISKA KAWITACJI 

HYDRODYNAMICZNEJ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
 Janusz Ozonek  
 Lublin  2010 
Nr 88  NOWE METODY OPISU STRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWYCH 

DO ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ICH 
PROJEKTOWANIEM I EKSPLOATACJĄ 

 Dariusz Kowalski  
 Lublin  2010 
Nr 89  JAKUB KAZIMIERZ SIEMEK- PROFESOR HONOROWY 

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 
 Lublin  2010 
Nr 90  TOMASZ WINNICKI- PROFESOR HONOROWY POLITECHNIKI 

LUBELSKIEJ  
 Lublin  2010 
Nr 91  WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNYCH 

MATERIAŁÓW ODPADOWYCH DO USUWANIA BARWNIKÓW  
Z ROZTWORÓW WODNYCH 

 Urszula Filipkowska 
 Lublin  2011 
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Nr 92  ZAAWANSOWANE METODY USUWANIA NATURALNYCH 
SUBSTANCJI 

 M. Kabsch-Korbutowicz 
 Lublin  2012 
Nr 93  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY 

ROZOWJU 
 Cz. Rosik-Dulewska, M. Kostecki 
 Lublin  2011 
Nr 94  Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw 

słonecznych 
A. Zdyb 

 Lublin  2012 
Nr 95  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA TOM 1 
 K. Konieczny, I. Korus 
 Gliwice  2012 
Nr 96  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA TOM 2 
M. Bodzek, J. Pelczara  

 Gliwice  2012 
Nr 97  PROFESOR JANUARY BIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT W 

DYDAKTYCE  
I NAUCE 
L. Pawłowski 

 Lublin 2012 
Nr 98  WSPÓŁFERMENTACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

I WYBRANYCH KOSUBSTRATÓW JAKO METODA 
EFEKTYWNEJ BIOMETANIZACJI 
A. Montusiewicz 

 Lublin 2012 
Nr 99  POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. PRACE. TOM I 

M.R. Dudzińska, A. Pawłowski 
 Lublin 2012 
Nr 100  POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. PRACE. TOM II 

M.R. Dudzińska, A. Pawłowski 
 Lublin 2012 
Nr 101  KOMPOSTOWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

JAKO FORMA RECYKLINGU ORGANICZNEGO 
D. Kulikowska 

 Lublin 2012 
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Nr 102  ZASTOSOWANIE ZEOLITÓW WYTWORZONYCH Z POPIOŁÓW 
LOTNYCH DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z WODY I 
ŚCIEKÓW 
W. Franus 

 Lublin 2012 
Nr 103  BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE ZASOBNIKA 

CIEPŁEJ WODY ZE STRATYFIKACJĄ TERMICZNĄ 
WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z INSTALACJĄ 
NISKOTEMPERATUROWĄ 
A. Siuta-Olcha 

 Lublin 2012 
Nr 104  WYBRANE MIKROZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE  

W WODACH I GLEBACH 
M. Włodarczyk-Makuła 

 Lublin 2012 
Nr 105  TOKSYCZNOŚĆ W PROCESIE BEZTLENOWEJ STABILIZACJI 

KOMUNNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
Z. Sadecka 

 Lublin 2013 
Nr 106  PROCESY I EFEKTYWNOŚĆ USUWANAI ZANIECZYSZCZEŃ  

Z ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W OCZYSZCZALNIACH HYDROFITOWYCH 
E. Wojciechowska 

 Gdańsk 2013 
NR 107 ZASTOSOWANIE JONITÓW WŁÓKNISTYCH W PROCESACH 

DEZODORYZACJI I KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA 
H. Wasąg 

 Lublin 2013 
NR 108 ROZKŁAD BIOMIMETYKÓW HORMONALNYCH ZA POMOCĄ 

ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW UTLENIANIA 
E. Flis 

 Gliwice 2013 
NR 109 DEGRADACJA PESTYCYDÓW WYBRANYMI METODAMI 

I. Skoczko 
 Białystok 2013 
NR 110 WYKORZYSTANIE SYNTETYCZNYCH ŻYWIC 

JONOWYMIENNYCH W REKULTYWACJI TERENÓW 
ZDEGRADOWANYCH 
M. Chomczyńska 

 Lublin 2013 
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NR 111 COMPUTER AIDED DESIGNING – 3D MODELING 
G. Łagód, Z. Suchorab 

 Lublin 2013 
NR 112 AEROZOLE W POWIETRZU WEWNĘTRZNYM: ŹRÓDŁA - 

POZIOMY - PROBLEMY 
M. Dudzińska 

 Lublin 2013 
NR 113 SEPARACJA UCIĄŻLIWYCH ZANIECZYSZCZEŃ 

ORGANICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK 
MEMBRANOWYCH 
K. Majewska-Nowak 

 Wrocław 2013 
NR 114 ŻRÓDŁA WĘGLA W PROCESACH BIOLOGICZNEGO 

USUWANIA AZOTU I FOSFORU 
W. Janczukowicz, J. Rodziewicz 

 Lublin 2013 
NR 115 WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE SUBSTANCJI ORGANICZNEJ GLEB 

ZRÓŻNICOWANYM NAWOŻENIU I ZMIANOWANIU 
G. Żukowska 

 Lublin 2013 
NR 116 ZANIECZYSZCZENIA A JAKOŚĆ POWIETRZA 

WEWNETRZNEGO W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH 
B. Połednik 

 Lublin 2013 
NR 117 BIOSURFACTANTS: GREEN SURFACTANTS 

G. Płaza  
 Lublin 2014 
NR 118 MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN 

ENVIRONMENTAL PROTECTION VOL. 1 
K Konieczny, I. Korus 

 Lublin 2014 
NR 119 MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN 

ENVIRONMENTAL PrOTECTION VOL. II 
M. Bodzek, J. Pelczar  

 Lublin 2014 
NR 120 ZASTOSOWANIE ZEOLITÓW DO SEPARACJI CO2 I Hg   

Z  GAZÓW ODLOTOWYCH W PROCESACH WYCHWYTYWANIA 
I SKŁADOWANIA DITLENKU WĘGLA 
M. Wdowin 

 Lublin 2015 
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NR 121 WYKORZYSTANIE TUFÓW ZEOLITOWYCH  
W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
W. Franus, A. Pawłowski 

 Lublin 2015 
NR 122 OBIEG WYBRANYCH MAKROPIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW 

BIOGENNYCH W SYSTEMIE RZECZNO - JEZIORNYM NA 
PRZYKŁADZIE GÓRNEJ PASŁĘKI 
J. Grochowska 

 Lublin 2015 
NR 123 INCINERATION OF WASTE IN A ROTARY KILN 

J. W. Bujak 
 Lublin 2015 
NR 124 PIENIĄDZE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: BRAKUJĄCE 

OGNIWO 
 Lublin 2016 
NR 125 OCENA ZRÓWNOWAŻONOŚCI SYSTEMÓW SOLARNYCH 

OPARTA NA ANALIZIE CYKLU ŻYCIA 
 A. Żelazna 
 Lublin 2016 
NR 126 NEW MATERIAL SOLUTIONS FOR PLASMA REACTOR 
 S. Gnapowski 
 Lublin 2017 
NR 127 SUSTAINABILITY OF COMPACTED CLAY LINERS AND 

SELECTED PROPERTIES OF CLAY 
 M. Widomski 
 Lublin 2016 
NR 128 DROGA PRZEZ ŻYCIE PROFESORA TADEUSZA PIECUCHA: 70 

ROCZNICA URODZIN 4.06.2016R. 
 Lublin 2016 
NR 129 INFORMATOR INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
 A. Anielak, M. Cimochowicz-Rybicka 
 Lublin 2016 
NR 130 METODY POMIARU GĘSTOŚCI STRUMIENIA CIEPŁA I STRAT 

CIEPŁA W BUDOWNICTIWE I CIEPŁOWNICTWIE 
 K. Wojdyga 
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