
1 
 

    

 

 

Bartosz Bogusławski 

nr albumu: 26392 

kierunek studiów: Inżynieria Środowiska 

specjalność: Wodociągi i Kanalizacja 

forma studiów: Stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 

Badanie skuteczności napowietrzania wody i ścieków przy zastosowaniu 

aplikatora powietrza typu ATOL-OXY 

Study of the effectiveness of water and wastewater aeration using air-

type applicator ATOL-OXY  

 

 

 

praca dyplomowa inżynierska 

napisana pod kierunkiem: 

dr hab. inż. Anny Iżewskiej 

 

Katedra Inżynierii Sanitarnej 

 

 

Data wydania tematu pracy: 22.02.2016 r. 

Data złożenia pracy: 9.06.2016 r. 

 

 

Szczecin, 2016 

 



2 
 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Wydział Budownictwa i Architektury 

Katedra Inżynierii Sanitarnej 

1.  Rodzaj pracy: inżynierska (S1) - WiK - stacjonarne 

2.  Jednostka dyplomująca: Katedra Inżynierii Sanitarnej 

3.  Student: Bogusławski Bartosz 

4.  Problem: badanie skuteczności  napowietrzania wody i ścieków 

5.  Temat pracy dyplomowej:  

Badanie skuteczności napowietrzania wody i ścieków przy zastosowaniu 

aplikatora powietrza typu ATOL-OXY 

6.  Zakres pracy dyplomowej:  

I. Część teoretyczna 

- wstęp, 

- przegląd, cel, zakres pracy 

- przegląd literatury 

II. Część praktyczna 

- charakterystyka aplikatora powietrza typu ATOL-OXY, 

- metodyka badań, 

- omówienie wyników badań, 

- podsumowanie, 

- spis literatury, wykaz norm i wykorzystanych stron internetowych, 

- wykaz rysunków i załączników. 

7. Wstępne informacje bibliograficzne: 

 CHEŁMICKI W.: Woda, zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747). 

8. Opiekun pracy:  dr hab. inż. Anna Iżewska 

9.  Terminy: 

9.1 Temat wydano dnia:        22.02.2016r. 

9.2 Termin wykonania pracy:      09.06.2016r. 

9.3 Nr tematu na liście z dn.:       z dnia 15.06.2015r. 

Podpis Podpis, data Podpis kierownika jednostki 

opiekuna pracy studenta Katedry/Zakładu/Zespołu 

 

   

           Oświadczam, że przedkładaną pracę napisałem samodzielnie. Oznacza to, że przy 

pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami nie korzystałem z pomocy innych osób, a w 

szczególności nie zlecałem opracowania pracy dyplomowej lub jej części innym osobom, ani 

nie odpisywałem tej pracy lub jej części od innych osób. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe decyzja o 

przyznaniu dyplomu zostanie cofnięta. 

Data:                    Podpis studenta: 

………………………………………………………………… 



3 
 

OŚWIADCZENIE 

AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ 

 

 

Oświadczam, że praca dyplomowa inżynierska pn. 

 

„Badanie skuteczności napowietrzania wody i ścieków przy zastosowaniu aplikatora 

powietrza typu ATOL-OXY" 

 

napisana pod kierunkiem: 

dr hab. inż. Anny Iżewskiej 

 

jest w całości moim samodzielnym autorskim opracowaniem sporządzonym przy 

wykorzystaniu wykazanej w pracy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. 

Złożona w dziekanacie Wydziału Budownictwa i Architektury treść mojej pracy dyplomowej 

w formie elektronicznej jest zgodna z treścią w formie pisemnej. 

 

Oświadczam ponadto, że złożona w dziekanacie praca dyplomowa, ani jej fragmenty nie 

były wcześniej przedmiotem procedur procesu dyplomowania związanych z uzyskaniem 

tytułu zawodowego w uczelniach wyższych. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

podpis dyplomanta 

 

 

Szczecin, dn. 09.06.2016 r. 

 

 

 

 



4 
 

Spis treści: 

I Wstęp 

1. Przedmiot inżynierskiej pracy dyplomowej ............................................................. 10 

2. Cel inżynierskiej pracy dyplomowej ........................................................................ 10 

3. Zakres inżynierskiej pracy dyplomowej .................................................................. 10 

4. Streszczenie inżynierskiej pracy dyplomowej ......................................................... 11 

II Część teoretyczna 

1. Właściwości fizyko-chemiczne tlenu ....................................................................... 12 

1.1 Właściwości chemiczne ............................................................................... 12  

1.2 Właściwości fizyczne ................................................................................... 12 

2. Rozpuszczalność tlenu w wodzie - charakterystyka procesu ................................... 12 

2.1 Tlen rozpuszczony ........................................................................................ 12 

2.2 Rozpuszczalność tlenu w warunkach naturalnych ....................................... 13 

2.3 Wpływ zasolenia na rozpuszczalność tlenu w wodzie ................................. 15 

3. Tlen rozpuszczony jako wskaźnik jakości wód ....................................................... 17 

4. Przyczyny miejsca i skutki powstawania deficytów tlenowych w sieci kanalizacji 

sanitarnej .................................................................................................................. 19 

4.1 Przyczyny powstawania deficytów tlenowych ............................................ 19 

4.2 Miejsca powstawania deficytów tlenowych ................................................. 19 

4.3 Skutki powstawania deficytów tlenowych ................................................... 20 

5. Sposoby zapobiegania deficytom tlenowym i ich skutkom ..................................... 20 

5.1 Na etapie projektowania ............................................................................... 20 

5.2 W istniejących systemach kanalizacyjnych ................................................. 21 

6. Przykładowe, systemowe rozwiązania problemu deficytów tlenowych dostępne na 

rynku ......................................................................................................................... 21 

6.1 System AWAaerob firmy Ecotech ............................................................... 21 

6.2 Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP - SZUSTER system firmy 

 EkoWodrol .................................................................................................... 22 

III Część doświadczalna 

7. Budowa aplikatora powietrza typu ATOL_OXY .................................................... 24 

8. Zasada działania aplikatora powietrza typu ATOL_OXY ....................................... 25 

9. Metodyka badań ....................................................................................................... 25 

9.1 Czas i miejsce prowadzenia badań ............................................................... 25 



5 
 

9.2 Rysunek i opis stanowiska pomiarowego .................................................... 25 

9.2.1 Wyszczególnienie elementów stanowiska ................................................ 26 

9.2.2 Opis działania stanowiska pomiarowego .................................................. 26 

9.3 Przebieg badań ............................................................................................. 28 

9.3.1 Opis pojedynczego cyklu pomiarowego ................................................... 28 

9.3.2 Oznaczenie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie .............................. 31 

9.4 Algorytm obliczeń stężenia tlenu rozpuszczonego w badanych próbkach .. 32 

10. Omówienie wyników badań ..................................................................................... 33 

10.1 Wyniki obliczeń stężenia tlenu rozpuszczonego ........................................ 33 

10.2 Analiza wyników pod kątem nasycenia wody tlenem ............................... 43 

10.3 Analiza wpływu zasolenia na wyniki doświadczeń ................................... 53 

10.3.1 Algorytm obliczania stężenia soli wodzie ............................................... 54 

10.4 Modelowanie przyrostu stężenia tlenu ....................................................... 56 

10.5 Modelowanie przyrostu stężenia tlenu w funkcji wysokości i przepływu . 58 

10.5.1 Omówienie wyników modelowania ........................................................ 58 

11. Badania terenowe ..................................................................................................... 62 

12. Analiza kosztów zużycia energii .............................................................................. 65 

13. Podsumowanie i wnioski .......................................................................................... 69 

14. Bibliografia ............................................................................................................... 70 

IV Część rysunkowa 

 Rys. 1 Stanowisko pomiarowe - rysunek szczegółowy 

 

Spis tabel: 

1. Rozpuszczalność tlenu w wodzie w zależności od temperatury przy ciśnieniu 1 atm 

wraz z poprawką na wodę zasoloną 

2. Czas przetłoczenia wody dla badanych wartości przepływu 

3. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

1,0 dm
3
/s 

4. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

1,5 dm
3
/s 

5. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

2,0 dm
3
/s 

6. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

2,5 dm
3
/s 



6 
 

7. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

3,0 dm
3
/s 

8. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,3m 

9. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,4m 

10. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,5m 

11. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,4m wraz z powtórzonym 

doświadczeniem dla przepływu 2,5 dm
3
/s 

12. Nasycenie wody tlenem dla kolejnych wartości przepływu, przy wysokości 

aplikatora nad zwierciadłem wody H=0,3m 

13. Nasycenie wody tlenem dla kolejnych wartości przepływu, przy wysokości 

aplikatora nad zwierciadłem wody H=0,4m (pominięto wyniki powtórzonego 

doświadczenia) 

14. Nasycenie wody tlenem dla kolejnych wartości przepływu, przy wysokości 

aplikatora nad zwierciadłem wody H=0,5m 

15. Przewodność elektryczna wody w kolejnych pomiarach 

16. Parametry sieci objętej badaniami na terenie miejscowości Lubczyna 

17. Obliczone zużycie mocy oraz koszt pracy pompy 

18. Wyniki obliczeń kosztów pracy pompy 

 

Spis rysunków: 

1. Wykres zależności rozpuszczalności tlenu w czystej wodzie oraz rozpuszczalności 

tlenu w wodzie o zasoleniu 5,3 g/dm
3
 

2. Schemat pneumatycznej pompowni ścieków - SZUSTER system 

3. Aplikator powietrza typu ATOL-OXY w zbiorniku pomiarowym 

4. Schemat stanowiska pomiarowego 

5. Stanowisko pomiarowe w laboratorium (1) 

5a. Stanowisko pomiarowe w laboratorium (2) 

6. Aplikator powietrza w zbiorniku pomiarowym - strefa poboru próbek 

7. Stanowisko do wykonywania oznaczeń stężenia tlenu rozpuszczonego 

8. Zależność średniego stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla wszystkich wartości 

przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,3m 

8a. Zależności średniego przyrostu stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla 

 wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości 

 H=0,3m 



7 
 

9. Zależności średniego stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla wszystkich 

wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,4m 

9a. Wykres zależności średniego przyrostu stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla 

 wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości 

 H=0,4m 

10. Zależności średniego stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla wszystkich 

wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,5m 

10a. Zależności średniego przyrostu stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla 

 wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości 

 H=0,5m 

11. Zależność średniego nasycenia wody tlenem od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości 

H=0,3m 

12. Zależność średniego nasycenia wody tlenem od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości 

H=0,4m 

13. Zależność średniego nasycenia wody tlenem od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości 

H=0,5m 

14. Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w zależności od natężenia 

przepływu oraz wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody 

15. Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 2 krotności przepływu wody przez 

aplikator 

16. Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 3 krotności przepływu w zależności od 

wysokości aplikatora oraz natężenia przepływu 

17. Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 4 krotności przepływu w zależności od 

wysokości aplikatora oraz natężenia przepływu 

18. Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 5 krotności przepływu w zależności od 

wysokości aplikatora oraz natężenia przepływu 

19. Krzywe przyrostu stężenia tlenu po jednokrotnym przepływie wody 

20. Linie trendu przyrostu stężenia tlenu w zależności od przepływu oraz od wysokości 

aplikatora, po jednokrotnym przetłoczeniu 

21. Przyrost stężenia tlenu w zależności od wysokości i przepływu (widok 1) 

22. Przyrost stężenia tlenu w zależności od wysokości i przepływu (widok 2) 



8 
 

23. Schemat sieci kanalizacji sanitarnej objętej baniami 

24. Charakterystyka pompy przy przepływie 1,5 dm
3
/s 

25. Wykres zależności kosztów pracy od wydajności pompy 

 

 

 



9 
 

I WSTĘP 

 Koncepcja zrównoważonego rozwoju polega na włączeniu środowiska naturalnego do 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, kraju czy w ujęciu globalnym całego świata. 

Zakłada trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń, co integralnie 

łączy się z poprawą stanu środowiska człowieka[11].  

 Rozwój miast i przemysłu spowodował koncentrację zanieczyszczeń w obszarach 

miejskich, w tym także ścieków. Nowoczesne technologie produkcyjne tworzą nowe rodzaje 

zanieczyszczeń, które powodują pogorszenie się stanu środowiska. W 2014 stan 566 

jednolitych części wód powierzchniowych w dorzeczu Odry został oceniony jako zły, 

natomiast 27 jako dobry (monitoring prowadzony w latach 2012-2014)[7]. Dane te wyraźnie 

obrazują, że gospodarka człowieka w tym obszarze, na przestrzeni wieków wyraźnie 

wpłynęła na pogorszenie się stanu wód powierzchniowych. Zadaniem inżynierów środowiska 

jest projektowanie i tworzenie obiektów inżynierskich, których przeznaczeniem jest poprawa 

jakości życia ludności, jednocześnie dbając o stan środowiska lub dążąc do jego poprawy.  

 Bardzo ważną rolę w ochronie środowiska i ochronie zasobów naturalnych odgrywa 

składowanie i transport ścieków. W 2014 roku w całej Polsce 123 810 m
3
 ścieków zostało 

odprowadzonych za pomocą sieci kanalizacyjnej. W roku tym do użytkowania przekazano 

7028 km sieci kanalizacji odprowadzającej ścieki i wody opadowe oraz 57 oczyszczalni 

ścieków. Nakłady finansowe na oczyszczalnie ścieków komunalnych i sieć kanalizacyjną 

odprowadzającą ścieki i wody opadowe wyniosły w sumie ok. 5,87 mld zł. Ochrona 

środowiska i gospodarka wodna pochłonęły 7,2% nakładów inwestycyjnych w gospodarce 

krajowej. Długość sieci kanalizacyjnej w 2014 r. wynosiła 292 000 km[7]. Dane te obrazują 

jak wyraźny wpływ na gospodarkę narodową ma gospodarka wodno-ściekowa, a także jak 

silnie oddziałuje na środowisko naturalne.  

 Warunkiem zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest 

niezawodne działanie systemów kanalizacji od miejsca produkcji zanieczyszczeń (zakłady 

przemysłowe, domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i inne) do miejsca ich 

zagospodarowania (komunalne oczyszczalnie ścieków, przydomowe i inne). W przeciwnym 

wypadku nawet najbardziej zaawansowane technologie oczyszczania ścieków nie będą 

spełniały swojej roli, jeżeli na drodze transportu powstaną nowe zanieczyszczenia 

pogarszające stan środowiska. Zmienne i stale zmieniające się warunki pracy systemów 

kanalizacji prowadzą do powstania rozmaitych problemów z transportem ścieków. Jednym z 

takich problemów jest występowanie deficytów tlenowych w kanalizacji sanitarnej. 
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1. Przedmiot inżynierskiej pracy dyplomowej 

 Przedmiotem inżynierskiej pracy dyplomowej jest badanie efektywności pracy 

urządzenia do napowietrzania wody i ścieków produkowanego przez szczecińską firmę 

MAGNUS-TECH sp. z o.o. pod nazwą handlową Aplikator powietrza typu ATOL-OXY, 

przeznaczonego do stosowania w istniejących i projektowanych systemach kanalizacji 

sanitarnej.  

 

2. Cel inżynierskiej pracy dyplomowej 

 Celem inżynierskiej pracy dyplomowej jest: 

 określenie skuteczności napowietrzania urządzenia przez wyznaczenie charakterystyk 

jego pracy w zależności od strumienia objętości wody przepływającego przez 

urządzenie, wysokości otworu wylotowego nad zwierciadłem wody oraz krotności 

przetłoczenia wody pomiarowej przez aplikator 

 analiza obszarów działania urządzenia oraz prognoza generowanych kosztów 

 określenie stopnia przydatności urządzenia w zakresie rozwiązania problemów 

deficytów tlenowych w systemach kanalizacji sanitarnej  

 

3. Zakres inżynierskiej pracy dyplomowej 

 Inżynierska praca dyplomowa obejmuje: 

 analizę pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, przed i po przejściu    

wody przez badane  urządzenie w zaplanowanych konfiguracjach przepływu wody 

przez urządzenie oraz wysokości otworu wylotowego nad zwierciadłem wody 

 wyznaczenie charakterystyk pracy urządzenia w zależności od parametrów pracy, to 

jest wysokości urządzenia nad zwierciadłem wody oraz przepływu wody przez  

urządzenie 

 opracowanie modelu matematycznego przyrostu stężenia tlenu w zależności od wyżej 

wymienionych parametrów 

 określenie obszarów stosowalności oraz dokładności wyznaczonego modelu 

 analizę kosztów pracy urządzenia 

 porównanie wyników badań w laboratorium z pomiarami terenowymi 

 określenie obszarów zastosowania urządzenia 
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4. Streszczenie dyplomowej pracy inżynierskiej 

 Aplikator powietrza typu ATOL-OXY to urządzenie przeznaczone do napowietrzania 

wody i ścieków. Zasada działania urządzenia polega na rozproszeniu strumienia cieczy, w 

formie stożka w powietrzu. Celem dyplomowej pracy inżynierskiej było zbadanie 

skuteczności napowietrzania poprzez analizę stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie 

pomiarowej. 

 Stanowisko pomiarowe oraz badane urządzenie powstały przy współpracy ze 

szczecińską firmą Magnus-Tech Sp. z o.o. oraz projektantem inż. Wojciechem 

Bogusławskim. 

 Badania aplikatora rozpoczęły się w dniu 21 lipca 2015 roku w Laboratorium 

Wodnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zakończyły w dniu 28 

września 2015 roku. Łącznie wykonano 96 pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w 

wodzie. Na podstawie danych pomiarowych wyznaczono charakterystyki pracy urządzenia w 

zależności od wysokości nad zwierciadłem wody, przepływu oraz krotności przetłoczenia 

wody przez aplikator. Ponadto wyznaczono model przyrostu stężenia tlenu rozpuszczonego 

po jednokrotnym przetłoczeniu wody w funkcji dwóch zmiennych - wysokości oraz 

przepływu. Dokonano także analizy kosztów pracy pompy zasilającej urządzenie i 

wykreślono ich charakterystykę w zależności od strumienia objętości wody podawanego 

przez pompę. Pomiary laboratoryjne porównano także z danymi z badań terenowych 

wykonanych w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubczyna. 

 Badania wykazały znaczący przyrost stężenia tlenu już po pierwszym przetłoczeniu 

wody przez aplikator. Przyrosty stężenia tlenu po jednokrotnym przetłoczeniu wahał się od 

1,63 mg/dm
3
 (wysokość 0,5m, przepływ 3 dm

3
/s) do 5,59 mg/dm

3
 (wysokość 0,4m, przepływ 

3dm
3
/s). Ponadto zaobserwowano, że nasycenie wody tlenem po pięciu krotnościach 

przetłoczenia wody przekroczyło wartość 95% w dwunastu na szesnaście pomiarów. 

Wyznaczony model matematyczny pozwala określać przyrost stężenia tlenu w różnych wariantach 

wysokości i przepływu, i w ten sposób optymalizować pracę urządzenia oraz wykorzystać pełen jego 

potencjał.  

 Ocenia się, że zastosowanie urządzenia w istniejących i projektowanych systemach 

kanalizacji przyczyni się do poprawy kondycji tlenowej ścieków, pomoże rozwiązać problem 

deficytów tlenowych, powstawania trującego siarkowodoru i uciążliwych odorów.  
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II CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1. Właściwości fizyko-chemiczne tlenu 

 1.1 Właściwości chemiczne 

 Tlen - pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8 oraz masie atomowej 15,99 , 

niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Stanowi 46,6% masy zewnętrznych 

układów Ziemi. Następnym pierwiastkiem pod względem rozpowszechnienia jest krzem. Tlen 

w warunkach naturalnych występuje jako gazowy w powietrzu oraz jako rozpuszczony w 

wodach. Tlen związany występuje w minerałach, związkach nieorganicznych i organicznych. 

W stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych - 

ozonu O3[1]. 

 

 1.2 Właściwości fizyczne 

 Tlen jest gazem bezbarwnym nie mającym zapachu ani smaku. Jego gęstość wynosi 

1,429 kg/m
3
. Nieznacznie rozpuszcza się w wodzie; w temperaturze 0°C, 4 objętości gazu 

rozpuszczają się w 100 objętościach wody, ale w temperaturze 20°C stosunek ten wynosi już 

3:100.  Jako gaz jest jednym z głównych czynników umożliwiających życie większości 

organizmów na Ziemi[1].  

 

2. Rozpuszczalność tlenu w wodzie - charakterystyka procesu 

 2.1  Tlen rozpuszczony 

Według Dojlido (1995) rozpuszczony tlen O2 ma podstawowe znaczenie dla wszelkich 

procesów chemicznych i biochemicznych w wodach naturalnych. Jest niezbędny do życia ryb i 

innych organizmów wodnych. Wszystkie procesy zachodzące w obecności tlenu nazywają się 

aerobowymi. W większości wód występują takie właśnie procesy, są one pożądane ponieważ 

prowadzą do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w wodzie. W przypadku braku tlenu w wodzie 

ustalają się warunki anaerobowe(beztlenowe) i zachodzą procesy, w których wydzielają się 

odory. 

  

Jak twierdzą Żelazo i Popek (2002) podstawowym źródłem tlenu jest powietrze 

atmosferyczne, z którego cząsteczki wody w wyniku procesu reaeracji (napowietrzania) 

przenikają przez powierzchnię swobodną do toni wodnej. Rozpuszczalność tlenu w wodzie 

zależy od jej temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Jeżeli woda jest czysta, to stężenie 

tlenu osiąga określoną wartość stałą dla danej temperatury wody.  
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Takie stężenie jest stanem 100% nasycenia. Maksymalne stężenie w warunkach nasycenia ma 

woda w temperaturze 0°C - wynosi ono 14,64 mg/dm
3
 przy ciśnieniu powietrza 1013 hPa. 

Wraz ze wzrostem temperatury wody maleje stężenie tlenu rozpuszczonego.  

 

Rozpuszczalność tlenu w wodzie w zależności od temperatury przedstawiono w tabeli 1. 

 Rozpuszczalność tlenu w wodzie maleje ze spadkiem ciśnienia. Rozpuszczalność tlenu 

Cs
'
 przy ciśnieniu innym niż 1013 hPa można obliczyć ze wzoru[2]: 

   
    

    

        
  

 

(1) 

gdzie: 

p - ciśnienie atmosferyczne, hPa 

pw - ciśnienie pary wodnej w kontakcie z powietrzem w danej temperaturze, hPa 

 

 Stężenie tlenu w wodzie zmienia się w różnych porach roku, ale także w dzień  

i w nocy. Zależy od zmian temperatury wody oraz intensywności metabolicznej organizmów 

żywych. Zależy także od sezonowych zmian ilości dopływających zanieczyszczeń.  

Im stężenie tlenu jest niższe tym szybkość jego przenikania z powietrza do wody jest większa. 

 

 Szybkość przenikania tlenu z powietrza do wody zależna jest przede wszystkim od: 

 deficytu tlenu, czyli różnicy między stężeniem w stanie nasycenia (w danej 

temperaturze), a aktualną wartością 

 wielkości powierzchni wody, która ma kontakt z powietrzem 

 temperatury  

 

 2.2 Rozpuszczalność tlenu w wodzie w warunkach naturalnych 

 W rzekach stężenie tlenu jest na ogól równomierne w całym przekroju poprzecznym 

koryta. Jedynie przy dnie głębszych rzek mogą występować zmniejszone stężenia tlenu 

wskutek zużywania go przez osady denne. W wodach stojących zaobserwowano wyraźne 

zmiany stężenia tlenu w zależności od głębokości. Im większy jest stosunek powierzchni 

zwierciadła wody do głębokości tym szybciej przenika tlen z atmosfery. 

 Ważnym czynnikiem wpływającym na zawartość tlenu w wodzie jest turbulencja 

przepływu - im prędkość przepływu jest większa, tym większa jest reaeracja strumienia[15].  
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W potokach i rzekach górskich turbulencja wywołana jest dużymi spadkami wody, progami, 

kaskadami i kamienistym podłożem. W rzekach nizinnych warunki napowietrzania są dużo 

gorsze, ze względu na mniejsze spadki, prędkości i zaburzanie powierzchni wody,  

przy czym występują wyraźne różnice w warunkach napowietrzania w rzekach naturalnych  

i uregulowanych[15]. 

Rzeki naturalne charakteryzują się występowaniem zakoli, zatok, nieregularnej linii 

brzegowej, wysp, łach, obszary porośnięte roślinnością itp. Powoduje to większą turbulencję 

przepływu w porównaniu do rzek uregulowanych, które z reguły mają bardziej jednolite 

koryto, co pogarsza warunki napowietrzania.  

 Oprócz przenikania tlenu z powietrza atmosferycznego, istotnym czynnikiem 

wpływającym na ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest występowanie roślinności wodnej 

zawierającej chlorofil. Roślinność w procesie fotosyntezy wytwarza (przy udziale światła) 

substancje potrzebne do ich rozwoju oraz tlen gazowy jako produkt uboczny. Ilość roślinności 

wodnej zależy od żyzności środowiska. W szczególnych warunkach proces fotosyntezy może 

być tak intensywny, że jego nasycenie przekracza 100% (stan przesycenia). 

 Inny powód przesycenia wody tlenem podają Żelazo oraz Popek (2002):  

Powodem przesycenia wody może być również gwałtowny wzrost temperatury wody 

występujący poniżej miejsc zrzutu wód chłodniczych lub spadek ciśnienia wywołany 

przepływem przez przelewy powierzchniowe w wysokich zaporach. Woda spadając z dużej 

wysokości, porywa ze sobą duże ilości powietrza, wtłacza je na dno stanowiska dolnego i tam 

w warunkach podwyższonego ciśnienia powietrze miesza się z wodą. Następnie w czasie 

wypływu wody na powierzchnię następuje gwałtowny spadek ciśnienia i przesycenie wody 

tlenem.  

 Zarówno deficyt tlenu jak i jego nadmiar w wodzie jest szkodliwy dla biocenozy. 

Stężenie tlenu mniejsze od 2-3 mg/dm
3
 powoduje śnięcie ryb i wielu niższych organizmów

2
.  

Z kolei przesycenie wody tlenem powoduje, że ryby zapadają na tzw. chorobę bąbelkową, 

wywołaną nadmierną ilością tlenu w ich krwiobiegu. Wymagania tlenowe organizmów 

żywych są zróżnicowane. 
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 2.3 Wpływ zasolenia na rozpuszczalność tlenu w wodzie 

 Rozpuszczalność tlenu w wodzie zmniejsza się ze wzrostem zasolenia. Zależność ta 

jest praktycznie liniowa do stężenia soli 35 g/dm
3
. Rozpuszczalność tlenu w wodzie 

zasolonej x oblicza się następująco[2]: 

 

             

 

(2) 

gdzie: 

x - rozpuszczalność tlenu w wodzie zasolonej, mg/dm
3
 

Cs - rozpuszczalność tlenu przy ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa 

n - zawartość soli w wodzie, g/dm
3
 

 Cs - poprawka służąca do obliczania rozpuszczalności tlenu w wodzie zasolonej 
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Tabela 1. Rozpuszczalność tlenu w wodzie w zależności od temperatury przy ciśnieniu 

1 atm wraz z poprawką na wodę zasoloną[2] 

Temperatura Cs  Cs Temperatura Cs  Cs 

[°C] [mg/dm
3
] [mg/dm

3
] [°C] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] 

0 14,64 0,0925 16 9,86 0,0543 

1 14,22 0,0890 17 9,66 0,0527 

2 13,82 0,0857 18 9,46 0,0511 

3 13,44 0,0827 19 9,27 0,0496 

4 13,09 0,0798 20 9,08 0,0481 

5 12,74 0,0771 21 8,90 0,0467 

6 12,42 0,0745 22 8,73 0,0453 

7 12,11 0,0720 23 8,57 0,0440 

8 11,81 0,0697 24 8,41 0,0427 

9 11,53 0,0675 25 8,25 0,0415 

10 11,26 0,0653 26 8,11 0,0404 

11 11,01 0,0633 27 7,96 0,0393 

12 10,77 0,0614 28 7,82 0,0382 

13 10,53 0,0595 29 7,69 0,0372 

14 10,30 0,0577 30 7,56 0,0362 

15 10,08 0,0559 
   

 

Za pomocą wzoru (1) obliczono wartości rozpuszczalności tlenu w wodzie dla przykładowego 

zasolenia 5,3 g/dm
3
.  

Wyniki rozpuszczalności w zasolonej wodzie x, przedstawiono wraz z rozpuszczalnością w 

czystej wodzie Cs na poniższym wykresie. 
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Rys. 1. Wykres zależności rozpuszczalności tlenu w czystej wodzie oraz rozpuszczalności 

tlenu w wodzie o zasoleniu 5,3 g/dm
3
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1 

 

3. Tlen rozpuszczony jako wskaźnik jakości wód 

 Tlen występuje w wodzie w postaci rozpuszczonej i w postaci wolnej. Ze względu na 

jego znaczenie dla życia organicznego, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie stanowi 

jeden z najważniejszych wskaźników jakości wody[1]. Obecność tlenu rozpuszczonego w 

wodzie jest świadectwem jej zdolności do samooczyszczania przez utlenianie substancji 

organicznych lub ich rozkład przy udziale bakterii tlenowych. Zawartość tlenu 

rozpuszczonego w wodzie oraz ilość tlenu potrzebnego do mineralizacji substancji 

organicznej stanowią często stosowane wskaźniki jakości wody. 

 Burzliwy przepływ wodzy rzecznej powoduje, że tlen rozpuszczony w wodzie może 

osiągnąć stężenie bliskie poziomowi nasycenia. Średnie stężenie tlenu w czystych wodach 

rzecznych w klimacie umiarkowanym wynosi około 5-7 mg/dm
3
[1]. Mniejsze stężenie tlenu  

w wodzie oznacza, że został wykorzystany w procesach mineralizacji substancji organicznej. 

Niskie stężenie tlenu może także wynikać z szybkiego podwyższenia temperatury wody, na 

przykład w skutek zrzutu wód podgrzanych z elektrowni lub intensywnego nasłonecznienia.  

 W wodach podziemnych stężenie tlenu jest mniejsze niż w wodach 

powierzchniowych, ponieważ jest on zużywany w trakcie przesiąkania wody przez glebę do 

mineralizacji związków organicznych. W procesach samooczyszczania wód 

zanieczyszczonych substancjami organicznymi zachodzą procesy utleniania materii 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0 5 10 15 20 25 30 

R
o

zp
u

sz
cz

al
n

o
ść

 t
le

n
u

 [
m

g/
d

m
3 ]

 

Temperatura [°C] 

x 

Cs 



18 
 

organicznej przy współudziale mikroorganizmów tlenowych. Organizmy te, w celu 

przeprowadzenia procesów energetycznych, wykazują zapotrzebowanie na tlen, określane 

jako biochemiczne zapotrzebowanie na tlen BZT. Im większe zanieczyszczenie materią 

organiczną tym większe BZT. Parametr ten odpowiada ilości tlenu jaka zostałaby zużyta 

przez mikroorganizmy do mineralizacji substancji organicznej w warunkach aerobowych. 

Stwierdzono, że proces biodegradacji materii organicznej w zanieczyszczonej wodzie 

zachodzi prawie w całości w ciągu nie więcej niż 5 dni, dlatego standardowo przyjęto 

określać wielkość zapotrzebowania na tlen dla okresu 5-dniowego (BZT5)[1]. BZT5 stanowi 

jeden z najczęściej używanych wskaźników jakości wody. 

 BZT według Dojlido (1995): Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 jest 

umownym wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Natomiast biochemiczne zużycie tlenu 

(BZT) jest odzwierciedleniem procesów rozkładu związków organicznych w wodach.[...] 

Proces ten ocenia się przez pomiar zużycia tlenu rozpuszczonego. Jest to proces bardzo 

złożony, zależny od rodzaju związków organicznych znajdujących się w wodzie, od rodzaju 

mikroorganizmów w wodzie i od wielu czynników środowiskowych wpływających na niego, 

np. pH, zawartość tlenu, obecność substancji pożywkowych, obecność substancji toksycznych, 

adaptacja mikroorganizmów itd. Ponieważ w wodzie mogą występować tysiące różnych 

związków organicznych, a warunki środowiskowe są również bardzo zmienne, proces ten jest 

trudny do opisania za pomocą zależności matematycznych. Mimo to próby takie są czynione. 

 Innym parametrem określającym ilość tlenu potrzebną do rozkładu materii 

organicznej, jest chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT. Pojęcie umowne oznaczające 

ilość tlenu (O2) w mg pobranego z utleniacza (w warunkach umownych) na utlenienie w 

ściekach związków organicznych i niektórych nieorganicznych, np. soli żelaza, azotanów, 

siarczanów oraz siarczków[3]. 

 W przypadku dopływu większej ilości zanieczyszczeń organicznych może dojść do 

znacznego wzrostu zapotrzebowania na tlen, które może przewyższać ilość tlenu dostarczoną 

w wyniku reaeracji. Wówczas następuje nadmierne zużycie tlenu rozpuszczonego i przejście 

w warunki beztlenowe. Niedotlenienie wody może również występować w przypadkach 

braku bezpośredniego kontaktu wody z powietrzem. Taka sytuacja występuje w czasie 

utrzymywania się pokrywy lodowej, a także przy zanieczyszczeniach powierzchni wody 

olejami.  
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4. Przyczyny miejsca i skutki powstawania deficytów tlenowych w sieci kanalizacji 

sanitarnej 

 4.1  Przyczyny powstawania deficytów tlenowych 

 Podstawowym problemem przy projektowaniu systemów kanalizacji sanitarnej jest 

malejące zużycie wody na cele socjalno-bytowe, które w konsekwencji powoduje 

zmniejszenie wejściowej zawartości tlenu rozpuszczonego w ściekach, a jednocześnie 

zwiększenie stężenia zanieczyszczeń. Problem ten objawia się szczególnie w systemach 

wiejskich i peryferyjnych, gdzie małe przepływy ścieków w przewodach powodują 

wydłużenie czasu zatrzymania w przepompowniach i rurociągach tłocznych. Zbyt mała 

prędkość przepływu (poniżej 0,8 m/s - uznawana jako prędkość samooczyszczania się 

kanałów) powoduje sedymentację, odkładanie się i zagniwanie osadów organicznych na dnie 

rurociągów.  

 Wprowadzenie powszechnego opomiarowania zużycia wody na podstawie Ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747) [12] spowodowało, że zużycie wody przez ludność 

wyraźnie zmalało. W 1990r. zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosiło 192 300 

m
3
, w 2000r. 136 000 m

3
, natomiast w 2014r. 119 600m

3
[7]. Malejące zużycie wody przez 

mieszkańców powoduje zmniejszenie ilości ścieków przy stałej produkcji zanieczyszczeń 

wynikającej z ludzkiego metabolizmu, a w konsekwencji mniejsze przepływy i prędkości 

ścieków w kanałach. 

  

 4.2  Miejsca powstawania deficytów tlenowych 

 Problem najczęściej pojawia się w rozległych systemach kanalizacji grawitacyjnej 

oraz w długich rurociągach tłocznych. Proces zagniwania ścieków rozpoczyna się po ok. 4h, 

zatem przy przykładowej prędkości przepływu 1 m/s, po przebyciu ok. 14,4 km w rurociągu. 

W tym  czasie uwzględnić należy także czas zatrzymania ścieków w przepompowniach, który 

nie rzadko wynosi nawet kilka godzin. Stąd powszechny problem w kanalizacjach wiejskich, 

gdzie ścieki transportowane są szeregowo systemem przepompowni z miejscowości do 

miejscowości, aż do oczyszczalni ścieków. Problem ujawnia się także w aglomeracjach, gdzie 

ścieki transportuje się z okolicznych miejscowości do dużej oczyszczalni miejskiej. Przy 

projektowaniu kanałów grawitacyjnych zakłada się wypełnienie kanału w 50-70% min. ze 

względu na naturalne napowietrzanie[3], natomiast zjawisko niedotlenienia nasila się w 

rurociągach tłocznych ze względu na brak przestrzeni wypełnionej powietrzem. 
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 4.3 Skutki powstawania deficytów tlenowych 

 Konsekwencją odkładnia się osadów w kanalizacji jest ich zagniwanie oraz 

generowanie trującego siarkowodoru. Rozprzestrzeniające się odory stają się uciążliwe dla 

mieszkańców, szczególnie w studzienkach rozprężnych na wylotach rurociągów tłocznych. 

Niezadowoleni mieszkańcy kierują skargi i petycje do lokalnych władz.  

 Zagniłe ścieki napowietrzają się w studni rozprężnej co prowadzi do utlenienia 

siarkowodoru i powstawania kwasu siarkowego, który  jest niebezpieczny dla materiałów 

sieci kanalizacyjnej, ponieważ powoduje korozję.  

 Warunki pracy stają się niebezpieczne dla obsługi technicznej sieci ze względu na 

obecność trujących gazów, które w  odpowiednich stężeniach stanowią zagrożenie dla 

zdrowia i życia. 

 Zagniłe ścieki mają znaczny wpływ na oczyszczalnie ścieków. Przede wszystkim 

powodują rozprzestrzenianie się odorów, co wymaga zastosowania specjalnych środków w 

celu poprawy warunków pracy w oczyszczalni. Siarkowodór jest niebezpieczny dla 

pracowników oczyszczalni, a kwas siarkowy powoduje korozję materiałów, z których 

wykonane są obiekty oczyszczalni. Dopływ zagniłych ścieków przyczynia się do pienienia 

ścieków i rozwoju bakterii nitkowatych.  

Ponadto modele matematyczne do obliczeń technologicznych oczyszczalni ścieków nie 

uwzględniają faktu, że ścieki dopływają z deficytem tlenowym. 

 

5. Sposoby zapobiegania deficytom tlenowym i ich skutkom 

 5.1 Na etapie projektowania 

 W rozległych systemach kanalizacyjnych przy małych ilościach ścieków,  zasadniczą 

przyczyną powstawania deficytów tlenowych jest długi czas retencji w przepompowniach i  w 

rurociągach tłocznych. Zmniejszenie rozległości systemów kanalizacyjnych poprzez między 

innymi budowę zbiorników bezodpływowych  albo przydomowych, lokalnych lub 

osiedlowych, oczyszczalni ścieków pozwoliłoby skutecznie wyeliminować to zjawisko. 

Ograniczenie czasu retencji ścieków można też uzyskać  poprzez odpowiedni dobór średnic 

rurociągów tłocznych i wydajności pompowni.  

 Inną przyczyną są zazwyczaj nieodpowiednio zaprojektowane obiekty sieciowe, 

wynikające z błędnie sporządzonych  bilansów ścieków. Z bilansu ścieków wynikają wartości 

charakterystycznych przepływów, które stanowią podstawę do zaprojektowania średnic i 

prędkości w przewodach kanalizacyjnych.  



21 
 

Prognozowanie ilości ścieków powinno być sporządzane jedynie na podstawie lokalnych 

danych zużycia wody. 

 Każde zaburzenie strumienia ścieków powoduje zwiększenie czynnego kontaktu 

powierzchni ścieków z powietrzem atmosferycznym , a zatem lepsze napowietrzanie, dlatego  

stosując studnie kaskadowe na trasach o dużych spadkach terenów, można efektywnie 

poprawiać bilans tlenowy. 

 W przypadkach gdy zastosowane rozwiązania projektowe nie gwarantują 

wyeliminowania problemu powstawania deficytów tlenowych niezbędne jest zastosowanie 

urządzeń do napowietrzania na trasie przepływu ścieków. 

 

 5.2 W istniejących systemach kanalizacyjnych 

 Problem deficytu tlenowego w istniejącej kanalizacji można rozwiązać na dwa 

sposoby: przez łagodzenie samych skutków oraz przez eliminację przyczyn.  

 Łagodzenie skutków deficytów tlenowych polega na neutralizowaniu odorów przez 

zastosowanie biofiltrów umieszczonych we włazach studzienek (które jednak nie eliminują 

siarkowodoru z sieci) lub poprzez stosowanie środków chemicznych do redukcji lub 

neutralizacji trującego siarkowodoru. Metoda ta wymaga stałego dozowania drogich środków 

chemicznych i nie wpływa w żaden sposób na bilans tlenowy ścieków. 

 Bezpośrednią przyczyną powstawania deficytów tlenowych jest zużycie tlenu 

rozpuszczonego w ściekach przez mikroorganizmy. Najskuteczniejszą metodą likwidowania 

deficytów tlenowych i ich zapobiegania  jest wprowadzenie do istniejącego systemu 

kanalizacyjnego urządzeń do napowietrzania ścieków, które poprawiają bilans tlenowy.  

 

6. Przykładowe, systemowe rozwiązania problemu deficytów tlenowych dostępne na 

 rynku 

 6.1 System AWAaerob firmy Ecotech 

 System AWAaerob opracowany przez firmę STRATE przeciwdziała zagniwaniu 

ścieków w rurociągach ciśnieniowych, dostarczając sprężone powietrze do wybranych 

punktów kolektora tłocznego. Ilości powietrza oraz lokalizacja studni iniekcyjnych dobierana 

jest na etapie projektowania systemu w zależności od długości i średnicy rurociągu 

przesyłowego. Obliczenia uwzględniają wydajność i algorytm pracy pomp przepompowni, jak 

również dobór i lokalizację armatury tj. zaworów odpowietrzająco-napowietrzających. 

 Istotą prawidłowego działania systemu jest doprowadzenie do ścieków odpowiedniej 

ilości powietrza w odpowiednim czasie cyklu pompowania. O efekcie napowietrzania ścieków 
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decyduje skuteczność wymieszania się powietrza ze ściekami, a ta uzależniona jest od różnicy 

ciśnienia w przewodzie tłocznym i ciśnienia doprowadzonego powietrza. Minimalna różnica 

ciśnienia powinna wynosić 3 bary [www.ecotech.pl]. 

 System składa się z rurociągu tłocznego oraz z równolegle prowadzonego przewodu 

ze sprężonym powietrzem. Powietrze wprowadzane jest w najniższych punktach 

bezpośrednio do rurociągu. Powietrze wprowadza się w specjalnych studniach iniekcyjnych. 

Regulacja dopływu powietrza odbywa się przez zawory elektromagnetyczne. Mieszanie się 

ścieków i powietrza odbywa się poprzez naturalnych ruch grawitacyjny do wyższych partii 

rurociągu oraz przez turbulencje przepływu ścieków. Nadmiar powietrza odprowadzany jest 

poprzez zawory na- i odpowietrzające STRATE typu BEV, umieszczonych w najwyższych 

punktach rurociągu. Zapobiega to zapowietrzeniu się rurociągu oraz powstawaniu 

podciśnienia.  

 Firma gwarantuje, że prawidłowo zaprojektowany system zapobiega powstawaniu 

siarkowodoru i emisji odorów z sieci.  

Karta katalogowa systemu AWAaerob - załącznik nr 1. 

 

 6.2  Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP - SZUSTER system firmy  

  EkoWodrol 

 Zasada działania przepompowni ścieków EPP polega na cyklicznym, naprzemiennym 

występowaniu dwóch faz pracy przepompowni: fazy napełniania i fazy tłoczenia. Podczas fazy 

napełniania ścieki dopływają do zewnętrznego poziomego rurowego zbiornika retencyjnego, 

skąd przepływają poprzez komorę napływową do zbiorników roboczych przez otwarte zawory 

napływowe. [...] Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w rurowym zbiorniku 

retencyjnym następuje załączenie fazy tłoczenia ścieków, która trwa aż do chwili osiągnięcia 

poziomu wyłączenia. Faza tłoczenia rozpoczyna się od zamknięcia zaworów upustowych. [...] 

Po zamknięciu zaworu napływowego otwiera się zawór powietrza roboczego, którym 

wtłaczane jest sprężone powietrze, w efekcie czego otwiera się zawór zwrotny kolanowy 

znajdujący się na odpływie ze zbiorników roboczych , zaś ścieki zostają wypchnięte 

sprężonym powietrzem ze zbiornika roboczego i wtłoczone do przewodu tłocznego. Tłoczenie 

ścieków trwa do chwili upłynięcia nastawionego czasu lub osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu ścieków w zbiorniku roboczym. Następnie otwiera się zawór upustowy i powietrze 

znajdujące się wewnątrz zbiornika roboczego zostaje rozprężone w tłumiku, za którym 

znajduje się biofiltr. [...] Jedną z głównych zalet pneumatycznej pompowni ścieków EPP jest 

funkcja okresowego (np. w godzinach nocnych) całkowitego opróżniania przewodu tłocznego 
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ze ścieków poprzez jego przedmuchanie za pomocą sprężonego powietrza. W ten sposób 

zapobiega się nadmiernemu zagniciu ścieków w przewodzie tłocznym i wydzielaniu się 

odorantów, groźnych dla życia człowieka, na studniach rozprężnych 

[www.szustersystem.com].  

 

Schemat budowy i działania pneumatycznej pompowni ścieków EPP pokazuje rys. 2. 

 

Rys. 2 Schemat pneumatycznej pompowni ścieków - SZUSTER system 

Źródło: www.szustersystem.com 

Zastosowanie pneumatycznej pompowni ścieków rozwiązuje problem zagniwania ścieków w 

rurociągach tłocznych. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że rozwiązanie ujęte jest w jeden spójny 

system. Występuje tylko jeden rurociąg, co znacznie ułatwia jego wykonanie. Ponadto nie 

występują żadne dodatkowe obiekty ponad standardowy system ciśnieniowy. Karta 

katalogowa SZUSTER system - załącznik nr 2. 

 

 Warto zaznaczyć, że zarówno pneumatyczne pompownie ścieków EPP oraz opisany w 

punkcie 6.1 system AWAaerob dedykowany jest do nowoprojektowanych układów. 

Zastosowanie ich w istniejącym systemie kanalizacyjnym nie jest omawiane przez 

producentów choć nie wyklucza się możliwości, że producenci przewidzieli takie 

rozwiązanie.  
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III CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 Przedstawiono proces badania urządzenia do napowietrzania wody i ścieków - 

aplikator powietrza typu ATOL_OXY firmy Magnus-Tech Sp. z o.o. Autorem projektu 

urządzenia jest inż. Wojciech Bogusławski.  

 

7. Budowa aplikatora powietrza typu ATOL_OXY 

 Aplikator powietrza w ogólności zbudowany jest z króćca dopływowego oraz komory 

wirowej. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Wszystkie wymiary dobierane są 

indywidualnie do każdego projektu.  

Na rys. 3 przedstawiono aplikator powietrza z laboratorium, w którym wykonywane były 

badania. 

 

Rys. 3 Aplikator powietrza typu ATOL-OXY w zbiorniku pomiarowym 
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8. Zasada działania aplikatora powietrza typu ATOL_OXY 

 Urządzenie do działania wykorzystuje energię kinetyczną napływającej 

wody/ścieków. Struga dopływa króćcem wlotowym do komory wirowej i wypływa z 

urządzenia prostopadle do płaszczyzny zwierciadła wody/ścieków tworząc stożek, który jest 

efektem ruchu wirowego. Dzięki temu struga ścieków znacznie zwiększa powierzchnię 

kontaktu z powietrzem, a w konsekwencji ilość tlenu rozpuszczonego. Aplikator powinien 

znajdować się minimum 0,3m nad zwierciadłem ścieków, aby struga mogła rozwinąć się w 

stożek. 

 Producent urządzenia proponuje dwa rozwiązania dotyczące pochodzenia energii 

kinetycznej. Po pierwsze wykorzystanie energii napływających ścieków w rurociągu 

tłocznym - montaż aplikatora na końcu rurociągu w studni rozprężnej. Po drugie zestaw z 

pompą cyrkulacyjną, która podaje ścieki do aplikatora. Zestaw taki może być montowany w 

dowolnej studni o odpowiedniej wielkości, a w szczególności w przepompowniach. 

 

9. Metodyka badań 

 Głównym celem badań było wyznaczenie charakterystyki przyrostu stężenia tlenu  

w zależności od strumienia objętości wody przepływającej przez aplikator oraz od wysokości 

aplikatora nad zwierciadłem wody. Do badań użyto wody wodociągowej. 

  

 9.1 Czas i miejsce prowadzenia badań 

 Badania przeprowadzono w Laboratorium Wodnym  Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego. Pomiary odbywały się w dniach: 

 21.07.15 - 24.07.15 (4 dni) 

 2.09.15 - 7.09.15 (4 dni) 

 10.09.15 - 11.09.15 (2 dni) 

 14.09.15 

 28.09.15 

 

 9.2 Rysunek i opis stanowiska pomiarowego 

 Rys. 4 przedstawia schemat stanowiska pomiarowego (szczegółowy rysunek znajduje 

się w części rysunkowej - rys. 1 Stanowisko pomiarowe - rysunek szczegółowy). 
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Rys. 4 Schemat stanowiska pomiarowego 

 

 9.2.1 Wyszczególnienie elementów stanowiska: 

1 - pompa zatapialna Grundfos Unilift AP35 

2 - zawór kulowy Gebo DN 50 

3 - wodomierz elektromagnetyczny Techmag FMG 300k DN 40 

4 - manometr (zakres pomiarowy 0-1 bar) 

5 - aplikator powietrza typu ATOL-OXY Magnus-Tech 

 

 9.2.2 Opis działania stanowiska pomiarowego 

 W zbiorniku A o pojemności 1000 dm
3
 umieszczono pompę (1), której zadaniem było 

wytworzenie energii kinetycznej i cyrkulacji wody pomiarowej. Z pompy woda 

transportowana była rurą stalową DN 50 do zaworu kulowego (2), którym dławiono 

przepływ. Kontrolując wskazania na wodomierzu (3) ustawiano za pomocą zaworu pożądaną 

wartość przepływu. Odcinek od zaworu do wodomierza (2-3) wykonany był z rury PN10  

o średnicy 40x2,5 mm PE. Następne odcinki od wodomierza do aplikatora wykonane były  
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z rury PN10 o średnicy 50x3mm PE. Manometr (4) pełnił funkcję kontrolną. Następnie woda 

przepływała przez aplikator i trafiała do zbiornika B, z którego pobierano próbki do oznaczeń 

ilości tlenu rozpuszczonego. Stamtąd woda przewodem grawitacyjnym powraca do zbiornika 

A. Stanowisko pomiarowe w laboratorium przedstawiają rys. 5 i 5a. 

 

 

Rys. 5 Stanowisko pomiarowe w laboratorium (1) 
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Rys. 5a Stanowisko pomiarowe w laboratorium (2) 

 

 9.3 Przebieg badań 

 Ciąg pomiarów podzielono na 3 serie. Każda seria polegała na oznaczeniu ilości tlenu 

rozpuszczonego w wodzie po przepłynięciu wody przez aplikator dla kolejnych wartości 

przepływu 1; 1,5; 2; 2,5; 3 dm
3
/s na określonej wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody 

w zbiorniku B. Pierwsza seria odbywała się na wysokości 0,3m, kolejne na 0,4m oraz 0,5m. 

Każdą serię poprzedzała wymiana wody w zbiorniku A, na świeżą wodę wodociągową. 

 

 9.3.1 Opis pojedynczego cyklu pomiarowego 

 Serię pomiarową rozpoczynano od dostarczenia do zbiornika A 800 dm
3
 wody 

wodociągowej.  

 Każdy cykl pomiarowy rozpoczynano od odtlenienia wody w zbiorniku A, za pomocą 

siarczanu (IV) sodu (Na2SO4), a następnie pobierano próbkę "0" w celu ustalenia wartości 

stężenia tlenu początkowego. Wszystkie próbki pobierane były do kolb stożkowych  
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o pojemności 100ml, w 2 powtórzeniach. Opis utrwalania i oznaczania próbek zamieszczono 

w punkcie 9.3.2.  

 Dla danej wartości przepływu cała objętość wody w zbiorniku A była przepuszczana 

przez aplikator 5. krotnie. Po każdej krotności pobierano próbkę ze zbiornika B w celu 

ustalenia wartości stężenia tlenu rozpuszczonego. Ponieważ woda stale krążyła w obiegu 

zamkniętym każda wartość przepływu charakteryzowała się innym czasem przetłoczenia całej 

objętości wody. 

W pojedynczym cyklu pomiarowym badano jedną wartość przepływu. 

Czas przetłaczania objętości wody ze zbiornika A dla wszystkich wartości przepływu 

zamieszczono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Czas przetłoczenia wody dla badanych wartości przepływu 

Przepływ Czas jednego przetłoczenia 

[dm
3
/s] [s] [min] 

1 800 13:20 

1,5 533 8:54 

2 400 6:40 

2,5 320 5:20 

3 267 4:30 

    

Aby mieć pewność, że cała woda w zbiorniku B jest natleniona, próbki pobierano pod koniec 

każdej krotności przetłoczenia. Tabele 3-7 przedstawiają czasy poboru próbek dla 

poszczególnych wartości przepływu. 

 

Tabela 3. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

1,0 dm
3
/s 

Krotność Czas krotności 
Czas poboru 

próbki 

[-] [min] [min] 

1 13:20 12:00 

2 26:40 25:40 

3 40:00 39:00 

4 53:20 52:20 

5 66:40 65:40 
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Tabela 4. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

1,5 dm
3
/s 

Krotność Czas krotności 
Czas poboru 

próbki 

[-] [min] [min] 

1 8:54 7:54 

2 17:48 16:48 

3 26:42 25:42 

4 35:36 34:36 

5 44:30 43:30 

 

Tabela 5. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

2,0 dm
3
/s 

Krotność Czas krotności 
Czas poboru 

próbki 

[-] [min] [min] 

1 6:40 5:40 

2 13:20 12:20 

3 20:00 19:00 

4 26:40 25:40 

5 33:20 32:20 

 

Tabela 6. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

2,5 dm
3
/s 

Krotność Czas krotności 
Czas poboru 

próbki 

[-] [min] [min] 

1 5:20 4:20 

2 10:40 9:40 

3 16:00 15:00 

4 21:20 20:20 

5 26:40 25:40 

 

Tabela 7. Czasy kolejnych krotności przepływu oraz poboru próbek dla wartości przepływu 

3,0 dm
3
/s 

Krotność Czas krotności 
Czas poboru 

próbki 

[-] [min] [min] 

1 4:30 3:30 

2 9:00 8:00 

3 13:30 12:30 

4 18:00 17:00 

5 22:30 21:30 
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 Podczas pomiaru zapisywano wartość nadciśnienia na manometrze oraz temperaturę 

badanej wody. Pobrane próbki transportowano do laboratorium Katedry Inżynierii Sanitarnej, 

Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego.  

 

 9.3.2 Oznaczenie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie 

 Oznaczenie stężenia tlenu rozpuszczonego wykonano zgodnie z PN-EN 25813 Jakość 

wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda jodometryczna. 

 Zasada metody - reakcja tlenu rozpuszczonego w próbce ze świeżo strąconym 

wodorotlenkiem manganu(II) [utworzonym przez dodanie wodorotlenku sodu lub potasu do 

siarczanu manganu (II)]. Zakwaszenie i utlenienie jodku przez utworzony związek manganu  

o wyższym stopniu utlenienia, z uwolnieniem równoważnej ilości jodu. Oznaczanie ilości 

jodu uwolnionego przez miareczkowanie tiosiarczanem sodu[8]. 

 Na rys. 6 zaznaczono strefę poboru próbek natlenionej wody. Rys. 7 przedstawia 

stanowisko do wykonywania oznaczeń stężenia tlenu rozpuszczonego w laboratorium 

Katedry Inżynierii Sanitarnej. 

Rys. 6 Aplikator powietrza w zbiorniku pomiarowym - strefa poboru próbek 
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Rys. 7 Stanowisko do wykonywania oznaczeń stężenia tlenu rozpuszczonego 

 

 9.4 Algorytm obliczeń stężenia tlenu rozpuszczonego w badanych próbkach 

Po zakończeniu oznaczeń w laboratorium, otrzymujemy wynik doświadczenia w postaci 

objętości tiosiarczanu sodu użytego do miareczkowania oraz jego miano. Obliczenia 

wykonano zgodnie z PN-EN 25813 w następujący sposób: 

 

Obliczenie stężenia (miana) roztworu tiosiarczanu sodu: 

 
  

  

  
      

 

(3) 

 

gdzie: 

c - stężenie tiosiarczanu sodu, mol/dm
3
 

V1 - objętość dwuchromianu potasu użytego do mianowania, ml 

V2 - objętość tiosiarczanu sodu użytego do miareczkowania, ml 
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Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie: 

 
   

 
            

    
  

 

(4) 

gdzie: 

Co2 - zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, mg/dm
3
 

Mt - względna masa molowa tlenu (Mt = 32) 

Vs - objętość tiosiarczanu sodu użyta do miareczkowania próbki, cm
3
 

Vp - objętość próbki (Vp = 50 cm
3
) 

 

Po uproszczeniu: 

   
 

           

  
  

 

10. Omówienie wyników badań 

 10.1  Wyniki obliczeń stężenia tlenu rozpuszczonego 

W tabeli 8, 9, 10 zamieszczono wyniki obliczeń stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, 

przy aplikatorze umieszczonym na wysokości odpowiednio 0,3m, 0,4m, 0,5m nad 

zwierciadłem wody. 

Rys. 8, 9 i 10 przedstawiają średnie wartości stężenia tlenu po kolejnych przetłoczeniach 

przez aplikator dla wszystkich wartości przepływu. Rys. 8a, 9a i 10a przedstawiają średnie 

przyrosty stężenia tlenu po kolejnych przetłoczeniach dla wszystkich wartości przepływu.
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Tabela 8. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,3m 

 

1,0 dm
3
/s 1,5 dm

3
/s 2,0 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 3,0 dm

3
/s 

Krotność stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost 

[-] [mg/dm
3
] [mg/dm

3
] [mg/ dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] 

0 4,32 - 4,01 - 3,61 - 3,49 - 2,65 - 

1 7,07 2,76 7,29 3,27 7,51 3,90 7,77 4,28 7,89 5,24 

2 7,80 0,73 8,25 0,96 8,33 0,82 8,32 0,55 8,38 0,49 

3 8,29 0,49 8,62 0,36 8,69 0,36 8,56 0,23 8,72 0,34 

4 8,76 0,47 8,86 0,24 8,76 0,07 8,66 0,10 8,62 -0,10 

5 8,83 0,07 8,96 0,10 8,81 0,05 8,80 0,14 8,91 0,29 

  

Tabela 9. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,4m 

 

1,0 dm
3
/s 1,5 dm

3
/s 2,0 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 3,0 dm

3
/s 

krotność stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost 

- [mg/dm
3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] 

0 2,80 - 2,08 - 1,51 - 1,58 - 1,50 - 

1 6,55 3,75 6,53 4,45 6,34 4,83 5,82 4,25 7,08 5,59 

2 7,80 1,25 7,65 1,12 7,34 1,00 6,72 0,89 7,87 0,79 

3 8,38 0,58 8,25 0,61 7,85 0,51 7,36 0,65 8,33 0,46 

4 8,71 0,33 8,45 0,20 8,13 0,28 7,71 0,34 8,51 0,18 

5 8,71 0,00 8,51 0,06 8,21 0,07 7,90 0,20 8,59 0,08 
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Z tabel 8 i 9 wynika, że stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie zmienia się w zależności od 

przepływu oraz wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody. Zaobserwowano także przyrost 

stężenia tlenu wraz z kolejnymi krotnościami i przyrost ten jest malejący. Dla wysokości 

0,3m maksymalny przyrost stężenia tlenu wyniósł 5,24 mg/dm
3
 i został osiągnięty przy 

przepływie 3 dm
3
/s. Dla wysokości 0,4m maksymalny przyrost stężenia tlenu wyniósł 5,59 

mg/dm
3
, również dla przepływu 3dm

3
/s. Na podstawie tabeli 8 i 9 obliczono średnie stężenie 

tlenu rozpuszczonego w wodzie dla wszystkich przepływów, w zależności od krotności 

przepływu. Zależności te przedstawiono na rys. 8 i 9. Na podstawie tabeli 8 i 9 wyznaczono 

także średni przyrost stężenia tlenu dla wszystkich przepływów, w zależności od krotności 

przepływu wody przez urządzenie. Zależności te przedstawiono na rys. 8a i 9a. 

 

 

Rys. 8 Zależność średniego stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla wszystkich wartości 

przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,3m 

 

Rys. 8 obrazuje, że średnie stężenie tlenu rozpuszczonego rośnie po kolejnych krotnościach 

przetłoczenia wody przez aplikator dla wysokości 0,3m. Wartość odchylenia standardowego 

maleje po kolejnych krotnościach. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 1 2 3 4 5 

St
ę

że
n

ie
 t

le
n

i [
m

gO
2
/d

m
3
] 

Krotność przepływu [-] 

odchylenie 

standardowe 



36 
 

 

Rys. 8a Zależności średniego przyrostu stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,3m 

 

Rys. 8a pokazuje, że średni przyrost stężenia tlenu maleje wraz z kolejnymi krotnościami 

przepływu. Największy przyrost stężenia obserwujemy po pierwszym przetłoczeniu wody 

przez aplikator. Odchylenie standardowe jest zmienne, ale z tendencją malejącą od pierwszej 

do piątej krotności. 

 

 

Rys. 9 Zależności średniego stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla wszystkich 

wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,4m 
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Rys 9. obrazuje rosnącą zależność średniego stężenia tlenu rozpuszczonego po kolejnych 

krotnościach przepływu wody pomiarowej. Odchylenie standardowe jest zmienne i nie zależy 

od krotności przepływu. Oznacza to wyraźną zmienność wyników dla wysokości 0,4m. 

 

 

 

Rys. 9a Wykres zależności średniego przyrostu stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,4m 

 

 

Rys. 9a przedstawia malejącą zależność średniego przyrostu stężenia tlenu dla wysokości 

0,4m po kolejnych krotnościach. Odchylenie standardowe zmniejsza się wraz z kolejnymi 

krotnościami. W odniesieniu do rys. 9 oznacza to, że choć stężenia tlenu dla różnych wartości 

przepływu znacząco się różnią to różnice pomiędzy kolejnymi stężeniami (przyrosty) maleją 

wraz z następującymi krotnościami przepływu wody pomiarowej.
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Tabela 10. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,5m 

 

1,0 dm
3
/s 1,5 dm

3
/s 2,0 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 3,0 dm

3
/s 

krotność stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost stężenie O2 przyrost 

- [mg/dm
3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] 

0 1,81 - 2,04 - 1,64 - 0,00 - 0,00 - 

1 6,86 5,05 6,38 4,34 6,40 4,77 5,12 5,12 1,63 1,63 

2 8,12 1,26 7,51 1,14 7,53 1,12 6,44 1,32 3,22 1,59 

3 8,82 0,70 8,21 0,69 8,21 0,69 7,26 0,81 4,61 1,40 

4 9,13 0,31 8,60 0,40 8,46 0,25 7,72 0,46 5,46 0,85 

5 9,30 0,17 8,78 0,18 8,66 0,20 8,08 0,36 6,16 0,70 
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Tabela 10. obrazuje zmienne stężenia i przyrosty stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, 

dla kolejnych krotności i przepływów. Dla przepływu 2,5 oraz 3 dm
3
/s początkowe stężenie 

tlenu wynosiło 0 mg/dm
3
. Największą wartość przyrostu stężenia zaobserwowano dla 

przepływu 2,5dm
3
/s i wynosiła ona 5,12 mg/dm

3
, natomiast najmniejszą dla przepływu 3 

dm
3
/s i wynosiła ona 1,63 mg/dm

3
. Na podstawie tabeli 10. obliczono średnie wartości 

stężenia oraz średnie przyrosty stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla wszystkich 

przepływów i wykreślono w zależności od kolejnych krotności na rys. 10 i 10a.  

 

 

Rys. 10 Zależności średniego stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla wszystkich 

wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,5m 

 

Rys. 10 obrazuje rosnącą zależność średniego stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie po 

kolejnych krotnościach przepływu. Odchylenie standardowe jest wyraźnie większe w 

porównaniu z rys. 8 i 9. Może to być spowodowane znaczącymi różnicami w stężeniach 

początkowych szczególnie dla przepływu 2,5 i 3 dm
3
/s.  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 1 2 3 4 5 

St
ę

że
n

ie
 t

le
n

u
 [

m
g/

d
m

3
] 

Krotność przepływu [-] 

odchylenie 

standardowe 



40 
 

 

Rys. 10a Zależności średniego przyrostu stężenia tlenu od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,5m 

 

Rys. 10a pokazuje malejącą zależność przyrostu stężenia tlenu rozpuszczonego po kolejnych 

krotnościach przepływu. Odchylenie standardowe jest zmienne, lecz przyjmuje wyraźnie 

największą wartość po pierwszym przetłoczeniu wody przez aplikator. Może to być 

spowodowane tym, że początkowe stężenie tlenu rozpuszczonego dla przepływów 2,5 i dm
3
/s 

wynosiło 0 mg/dm
3
, natomiast dla przepływów od 1 do 2 dm

3
/s wynosiło od 1,64 do 2,04 

mg/dm
3
. 

 

 Rys. 8, 9 i 10 pokazują, że cechą wspólną wszystkich doświadczeń jest wyraźny 

wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego wraz z kolejnymi przetłoczeniami przez aplikator.  

Na podstawie rys. 8a, 9a i 10a stwierdzono, że wzrost ten jest funkcją malejącą tzn. przyrost 

stężenie tlenu zmniejsza się w kolejnych przetłoczeniach. Na podstawie rys. 8, 9 i 10 można 

także stwierdzić, że odchylenie standardowe maleje wraz z kolejnym przetłoczeniem, jest to 

związane z faktem, że stężenie tlenu rozpuszczonego zbliża się do wartość 100% nasycenia 

(co zostanie przedstawione w punkcie 10.4) oraz ze stężeniem początkowym, które było 

różne i malejące dla każdego kolejnego cyklu pomiarowego.  

 Na stosunkowo duży rozrzut wyników na rys 9. miał wpływ pomiar przy natężeniu 

przepływu 2,5 dm
3
/s (tabela 9), który znacząco różni się od pozostałych. Postanowiono 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 1 2 3 4 5 

St
ę

że
n

ie
 t

le
n

u
 [

m
g/

d
m

3
] 

Krotność przepływu [-] 

odchylenie 

standardowe 



41 
 

wykonać doświadczenie powtórnie, choć jego wyników także nie można uznać za 

miarodajne, ze względu na inne zasolenie oraz inny stopień odtlenienia wody.  

Tabela 11. przedstawia wyniki powtórnie wykonanego doświadczenia.  

 Metoda oznaczania stężenia tlenu według PN-EN 25813 jest zalecana  

do wody, która zawiera min. 0,2 mg/dm
3
 tlenu rozpuszczonego, zatem nie można 

jednoznacznie stwierdzić, jaka jest wartość stężenia początkowego poniżej tej wartości. Stąd 

zdecydowano się odrzucić wyniki dla aplikatora umieszczonego na wysokości H=0,5m i 

poddać je rozważaniom po modyfikacji matematycznej.  

 Najważniejszą informacją jest istotny przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego już po 

pierwszym przetłoczeniu wody przez aplikator (min. 2,76 mg/dm
3
, maks. 5,59 dm

3
/s), 

niezależnie od wysokości nad zwierciadłem wody i przepływu. Z punktu widzenia 

zastosowania urządzenia w rzeczywistych warunkach, potwierdza się skuteczność natleniania 

ścieków przy wylocie z rurociągu tłocznego w studni rozprężnej. Rozważając stosowanie 

aplikatora jako zestawu z pompą cyrkulacyjną, fakt, że do zwiększenia stężenia tlenu 

wystarczy jednokrotne przetłoczenie wpływa na zużycie energii przez pompę, co powoduje,  

że urządzenie jest w stanie niskim kosztem poprawić kondycję tlenową wody i ścieków.  
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Tabela 11. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie dla H=0,4m wraz z powtórzonym doświadczeniem dla przepływu 2,5 dm
3
/s 

 

1,0 dm
3
/s 1,5 dm

3
/s 2,0 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 3,0 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s P 

krotność stężenie O2 przyrost 

stężenie 

O2 przyrost 

stężenie 

O2 przyrost 

stężenie 

O2 przyrost 

stężenie 

O2 przyrost stężenie O2 przyrost 

- [mg/dm
3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/dm

3
] [mg/ dm

3
] [mg/dm

3
] 

0 2,80 - 2,08 - 1,51 - 1,58 - 1,50 - 0,00 - 

1 6,55 3,75 6,53 4,45 6,34 4,83 5,82 4,25 7,08 5,59 2,78 2,78 

2 7,80 1,25 7,65 1,12 7,34 1,00 6,72 0,89 7,87 0,79 3,82 1,04 

3 8,38 0,58 8,25 0,61 7,85 0,51 7,36 0,65 8,33 0,46 4,65 0,83 

4 8,71 0,33 8,45 0,20 8,13 0,28 7,71 0,34 8,51 0,18 5,35 0,70 

5 8,71 0,00 8,51 0,06 8,21 0,07 7,90 0,20 8,59 0,08 5,88 0,53 
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Tabela 11. pokazuje, że powtórzenie doświadczenia w innych warunkach nie doprowadziło 

do miarodajnego wyniku. W dalszych rozważaniach matematycznych zdecydowano się 

odrzucić wyniki dla przepływu 2,5 dm
3
/s, ponieważ nie stwierdzono żadnych przyczyn 

powodujących, że wynik ten mógłby odbiegać od trendu. 

 

 10.2 Analiza wyników pod kątem nasycenia wody tlenem 

 Korzystając ze zmierzonych wartości temperatury ustalono dla każdego pomiaru 

wartość pełnego (100%) nasycenia wody tlenem dla każdego cyklu pomiarowego. Następnie 

obliczono procent nasycenia wody tlenem po każdej krotności przepływu korzystając  

z następującego wzoru: 

 
  

  

        
      

 

(5) 

gdzie: 

N - procent nasycenia wody tlenem 

Cs - obliczone stężenie tlenu [mg/dm
3
] 

C(t)100% - stężenie tlenu w stanie 100% nasycenia w danej temperaturze 

 

 Tabele 12, 13 i 14 przedstawiają wyniki obliczeń procentu nasycenia tlenem, dla 

wszystkich pomiarów (pominięto wyniki powtórzonego doświadczenia dla przepływu 2,5 

dm
3
/s, przy H=0,4m).  Rysunki 11, 12 i 13 przedstawiają zależności średniego nasycenia 

wody tlenem po kolejnych krotnościach dla wszystkich wartości przepływu.
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Tabela 12. Nasycenie wody tlenem dla kolejnych wartości przepływu, przy wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody H=0,3m 

H=0,3m 

krotność 

1 dm3/s 1,5 dm3/s 2 dm3/s 2,5 dm3 3 dm3/s 

stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie 

[mg/dm
3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] 

0 4,32 48,5% 4,01 45,6% 3,61 41,4% 3,49 40,0% 2,65 30,4% 

1 7,07 79,5% 7,29 82,8% 7,51 86,0% 7,77 89,0% 7,89 90,4% 

2 7,80 87,7% 8,25 93,8% 8,33 95,4% 8,32 95,3% 8,38 96,0% 

3 8,29 93,2% 8,62 97,9% 8,69 99,6% 8,56 98,0% 8,72 99,9% 

4 8,76 98,5% 8,86 100,7% 8,76 100,4% 8,66 99,2% 8,62 98,7% 

5 8,83 99,2% 8,96 101,8% 8,81 101,0% 8,80 100,8% 8,91 102,1% 

t [°C] 21 21,5 22 22 22 

C(t)100% [mg/l] 8,9 8,8 8,73 8,73 8,73 
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 Z tabeli 12. wynika, że po pięciu krotnościach przetłoczenia wody przez aplikator 

średnia wartość procentu nasycenia wody tlenem osiąga ponad 99%. Ponadto już po 

pierwszej krotności wartość procentu nasycenia osiąga minimum 79,5%.  

 

 

Rys. 11 Zależność średniego nasycenia wody tlenem od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,3m 

 

 Rysunek 11 obrazuje, że dla wysokości 0,3m, średni procent nasycenia wody tlenem 

rośnie wraz z kolejnymi przetłoczeniami wody pomiarowej oraz, że wraz ze zbliżaniem się 

wartości nasycenia wody tlenem do 100% przyrost pomiędzy kolejnymi przetłoczeniami 

zmniejsza się. Ponadto odchylenie standardowe maleje wraz z kolejnymi przetłoczeniami. 
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Tabela 13. Nasycenie wody tlenem dla kolejnych wartości przepływu, przy wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody H=0,4m (pominięto 

wyniki powtórzonego doświadczenia) 

H=0,4m 

krotność 

1 dm
3
/s 1,5 dm

3
/s 2 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 3 dm

3
/s 

stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie stężenie O2 nasycenie 

[mg/dm
3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] 

0 2,80 31,8% 2,08 24,1% 1,51 17,6% 1,58 17,9% 1,50 17,0% 

1 6,55 74,5% 6,53 75,6% 6,34 74,0% 5,82 66,2% 7,08 80,7% 

2 7,80 88,7% 7,65 88,5% 7,34 85,7% 6,72 76,3% 7,87 89,6% 

3 8,38 95,3% 8,25 95,5% 7,85 91,6% 7,36 83,7% 8,33 94,8% 

4 8,71 99,0% 8,45 97,8% 8,13 94,9% 7,71 87,6% 8,51 96,9% 

5 8,71 99,0% 8,51 98,5% 8,21 95,7% 7,90 89,8% 8,59 97,8% 

t [°C] 21,5 22,6 23 21,5 21,7 

C(t)100% 

[mg/dm
3
] 8,8 8,64 8,57 8,8 8,78 
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 Według tabeli 13. średni procent nasycenia wody tlenem po pięciu pięciu krotnościach 

osiąga wartość 89,8% dla przepływu 2,5 dm
3
/s i minimum 95,7% dla pozostałych wartości 

przepływu. Po jednej krotności przepływu wody pomiarowej wartość średniego procentu 

nasycenia wody tlenem wynosi 66,2% dla przepływu 2,5 dm
3
/s i minimum 74% dla 

pozostałych wartości przepływu. Wskazuje to na wyraźną różnicę pomiędzy pomiarami dla 

przepływu 2,5 dm
3
/s i dla pozostałych wartości.  

 

 

Rys. 12 Zależność średniego nasycenia wody tlenem od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,4m 

 

Rysunek 12. obrazuje rosnącą zależność średniej wartości procentu nasycenia wody tlenem 

po kolejnych krotnościach. Przyrosty procentu nasycenia wody tlenem maleją wraz ze 

zbliżaniem się do wartości 100% nasycenia wody tlenem. 
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 Tabela 14. Nasycenie wody tlenem dla kolejnych wartości przepływu, przy wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody H=0,5m 

H=0,5m 

krotność 

1 dm
3
/s 1,5 dm

3
/s 2 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 3 dm

3
/s 

stężenie O2 nasycenia stężenie O2 nasycenia stężenie O2 nasycenia stężenie O2 nasycenia stężenie O2 nasycenia 

[mg/dm
3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] [mg/dm

3
] [%] 

0 1,81 19,7% 2,04 22,4% 1,64 18,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

1 6,86 74,5% 6,38 70,1% 6,40 70,5% 5,12 56,8% 1,63 18,0% 

2 8,12 88,2% 7,51 82,6% 7,53 82,9% 6,44 71,4% 3,22 35,7% 

3 8,82 95,9% 8,21 90,2% 8,21 90,5% 7,26 80,5% 4,61 51,1% 

4 9,13 99,2% 8,60 94,5% 8,46 93,2% 7,72 85,6% 5,46 60,5% 

5 9,30 101,1% 8,78 96,5% 8,66 95,4% 8,08 89,6% 6,16 68,3% 

t [°C] 19,3 19,8 20 20,3 20,3 

C(t)100% 

[mg/dm
3
] 9,2 9,1 9,08 9,02 9,02 
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 Zgodnie z tabelą 14. zaobserwowano wzrost nasycenia wody tlenem po kolejnych 

krotnościach. Wartość procentu nasycenia wody tlenem po pięciu krotnościach waha się od 

68,3% (dla przepływu 3 dm
3
/s) do 101,1% (dla przepływu 1 dm

3
/s). Wartość procentu 

nasycenia po jednej krotności przepływu waha się od 18%(dla przepływu 3 dm
3
/s) do 74,5% 

(dla przepływu 1 dm
3
/s).  

 

 

Rys. 13 Zależność średniego nasycenia wody tlenem od krotności przetłoczenia, dla 

wszystkich wartości przepływu, przy aplikatorze umieszczonym na wysokości H=0,5m 

 

 Rysunek 13. obrazuje rosnącą zależność średniego procentu nasycenia wody tlenem 

od kolejnych krotności przepływu wody pomiarowej przez aplikator. Odchylenie standardowe 

jest zmienne, jednak znacznie większe niż dla wysokości 0,3 i 0,4m (rys. 12 i 13). 

 

 Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie we wszystkich przypadkach po pięciu 

przetłoczeniach przez aplikator waha się w okolicach 100% nasycenia wody tlenem. Pozwala 

to stwierdzić wysoką skuteczność natleniania urządzenia. Jak zauważono na rys. 8 i 9 oraz 

tabelach 12 i 13, odchylenie standardowe maleje wraz ze zbliżaniem się wartości nasycenia 

wody tlenem do 100%. Nasycenie wody tlenem po kolejnych krotnościach podobnie jak 

stężenia jest zależne od stężenia i nasycenia początkowego. Duży rozrzut wyników przy 

niskich procentach nasycenia wskazuje na rosnącą zależność przyrostu stężenia tlenu od 
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przepływu wody przez aplikator. Dodatkowym efektem wpływającym na natlenianie wody 

może być fakt, że energia kinetyczna strugi przy dużych przepływach powodowała 

intensywne zaburzenie powierzchni wody w zbiorniku pomiarowym i tym samym 

zwiększone natlenianie. Z kolei zwiększenie wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody 

powodowało, że przy większych wartościach przepływu stożek wypływowy rozbijał się o 

ścianki zbiornika pomiarowego, przez co malała powierzchnia kontaktu strugi z powietrzem  

oraz efekt zaburzania powierzchni wody był mniejszy. Prawdopodobnie rozbijanie się strugi o 

ścianki zbiornika oraz niespodziewana reakcja wody na środek odtleniający(stężenie 

początkowe wynosiło tylko od 0 do 1,81 mg/dm
3
) były przyczyną zaburzonych wyników przy 

wysokości aplikatora 0,5m. W celu weryfikacji powyższej tezy niezbędne byłoby 

przeprowadzenie doświadczenia w większym zbiorniku pomiarowym. 

 

 Na rys. 14 przedstawiono przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie po 

jednokrotnym przetłoczeniu przez aplikator w zależności od natężenia przepływu dla trzech 

badanych wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody. 

 

Rys. 14 Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w zależności od natężenia 

przepływu oraz wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody 
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 Rys. 14 obrazuje wzrostową tendencję przyrostu stężenia tlenu w zależności od 

przepływu oraz wysokości aplikatora nad zwierciadłem wody. W dalszych obliczeniach 

odrzucono wynik pomiaru dla przepływu 2,5 dm
3
/s na wysokości H=0,4m. Dzięki temu wyznaczono 

równania regresji i zaobserwowano w przybliżeniu liniową tendencję wzrostu przyrostu stężenia tlenu 

rozpuszczonego po jednej krotności w zależności od wartości natężenia przepływu.  

 

 Rys. 15, 16, 17 i 18 przedstawiają wykresy przyrostu stężenia tlenu po kolejnych 

krotnościach przepływu wody przez aplikator. 

 

 

Rys. 15 Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 2 krotności przepływu wody przez 

aplikator 
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Rys. 16 Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 3 krotności przepływu w zależności od 

wysokości aplikatora oraz natężenia przepływu 

 

 

Rys. 17 Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 4 krotności przepływu w zależności od 

wysokości aplikatora oraz natężenia przepływu 
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Rys. 18 Przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego po 5 krotności przepływu w zależności od 

wysokości aplikatora oraz natężenia przepływu 

 

 Na podstawie rys. 11, 12 i 13 zaobserwowano, że dynamika zjawiska przyrostu 

stężenia tlenu maleje wraz ze zbliżaniem się do wartości 100% nasycenia wody tlenem. 

Odrzucając w rozważaniach wykres dla wysokości H=0,5m (z powodów opisanych 

wcześniej), tendencja przyrostu stężenia tlenu po drugiej, trzeciej i czwartej krotności jest 

malejąca przy zwiększającym się przepływie. Wynika to z faktu, że po jednej krotności 

wartość nasycenia wody tlenem osiągała wysoką wartość, tym wyższą im większy był 

przepływ, jednocześnie przyrost stężenia tlenu w kolejnej krotności jest tym większy im 

niższe było stężenie początkowe dla danej krotności. Po piątej krotności wartość nasycenia 

oscyluje wokół 100%, a wpływ błędów pomiarowych zdecydowanie się zwiększa.  

 

 10.3 Analiza wpływu zasolenia na wyniki doświadczeń 

 Za pomocą konduktometru ELMETRON CPC-505 dokonano pomiaru przewodności 

elektrycznej wody w każdym cyklu pomiarowym, w celu ustalenia zasolenia. 

Tabela 15. przedstawia wyniki pomiarów przewodności elektrycznej dla kolejnych pomiarów. 
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Tabela 15. Przewodność elektryczna wody w kolejnych pomiarach 

H Q Przewodność 

[m] [dm
3
/s] [μS/cm] 

0,3 

1 669,5 

1,5 761,4 

2 809,3 

2,5 910 

3 968,8 

0,4 

1 731,8 

1,5 803,6 

2 907,6 

2,5 1004 

3 1079,2 

2,5P 1480,9 

0,5 

1 880,1 

1,5 971 

2 1013 

2,5 1173,8 

3 1415,8 

 

2,5P - oznacza powtórzony pomiar dla przepływu 2,5 dm
3
/s 

 

 10.3.1 Algorytm obliczania stężenia soli wodzie 

 Zasolenie w skali praktycznej jest to stosunek przewodnictwa elektrycznego badanej 

próbki w temperaturze 15°C i przy ciśnieniu 101325 Pa do przewodnictwa elektrycznego  

(w tych samych warunkach) wzorca roztworu wodnego chlorku potasu (KCl) o stężeniu 

masowym równym 32,4356 g KCl na 1 kg roztworu. Wzorcowy roztwór posiada dokładnie 

takie samo przewodnictwo woda oceaniczna o zasoleniu praktycznym równym 35 g/dm
3
. 

 Zasolenie próbki wody wyznacza się z następującej zależności[9]: 

 
         

 
           

 
     

      

 
     

 

(6) 

gdzie: 

a0 ; a5 - współczynniki, gdzie: a0 = 0,008; a1 = -0,1692; a2 = 25,3851; a3 = 14,0941;  

a4 = -7,0261; a5 = 2,7081; Σaj = 35 

RT - stosunek przewodnictwa elektrycznego próbki do przewodnictwa wzorcowej wody 

oceanicznej 
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(7) 

ΔS - poprawka ze względu na temperaturę inną niż 15°C, która wyrażona jest wzorem: 

   
    

         
        

 
           

 
      

      

 
   

gdzie: 

T - temperatura w wody w trakcie trwania pomiaru 

b0 ; b5 - współczynniki, gdzie: b0 = 0,0005; b1 = -0,0056; b2 = 0,0066; b3 = -0,0375;  

   b4 = 0,0636; b5 = -0,0144; Σbj = 0 

k - współczynnik, k = 0,0162 

 

Tabela 16 przedstawia wyniki obliczeń zasolenia wody dla wszystkich pomiarów. 

 

Tabela 16. Zasolenie wody dla wszystkich pomiarów wraz z ilością użytego środka 

odtleniającego 

H Q Zasolenie Ilość Na2SO3 

[m] [dm
3
/s] [g/dm

3
] [g] 

0,3 

1 4,62 65,2 

1,5 5,3 70,15 

2 5,66 75,06 

2,5 6,42 80,07 

3 6,87 95,04 

0,4 

1 5,08 95,04 

1,5 5,61 95,04 

2 6,4 95,04 

2,5 7,14 95,04 

3 7,71 95,04 

2,5P 10,87 90,14 

0,5 

1 6,19 95,04 

1,5 6,89 95,04 

2 7,21 95,04 

2,5 8,45 95,04 

3 10,35 95,04 

 

 Każdy kolejny cykl pomiarowy wymagał obniżenia poziomu stężenia tlenu 

rozpuszczonego, ponieważ przedmiotem badań były wartości stężenia oraz wartości zmian 

stężenia tlenu rozpuszczonego w zależności od przepływu oraz wysokości urządzenia nad 

zwierciadłem wody, stąd próba doprowadzenia do zbliżonych warunków początkowych dla 
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kolejnych pomiarów. Na podstawie tabel 12, 13 i 14 wnioskuje się, że próby obniżania 

stężenia tlenu początkowego do podobnego poziomu przy każdym pomiarze były słuszne, 

ponieważ w miarę wzrostu poziomu nasycenia wody tlenem maleje przyrost stężenia przy 

każdej kolejnej krotności przepływu przez aplikator. Jednocześnie obniżanie poziomu tlenu za 

pomocą siarczanu (IV) sodu (Na2SO3) powodowało wzrost zasolenia wody, które z kolei 

obniża rozpuszczalność tlenu w wodzie. Na podstawie zależności (2) obliczono poprawki 

wynikające z zasolenia dla maksymalnego stężenia soli oraz dla minimalnego stężenia soli i 

wyniosły one: 

             
  

                  
  

    ; poprawki te należałoby dodać do 

maksymalnego stężenia przy 100% nasycenia wody tlenem. Według tabel 12, 13 i 14 

nasycenie wody tlenem przy każdym pomiarze wahało się w okolicach 100% nasycenia, 

poprawka        stanowi około 8,8% stężenia tlenu dla powtórzonego pomiaru na 

wysokości 0,4m, przy przepływie 2,5 dm
3
/s. Poprawka       stanowi około 2,5% stężenie 

tlenu dla pomiaru na wysokości 0,3m, przy przepływie 1 dm
3
/s. Oznacza to, że zasolenie nie 

miało znaczącego wpływu na wyniki doświadczenia.  

 

 10.4 Modelowanie przyrostu stężenia tlenu 

 Do wyznaczenia zależności przyrostu stężenia tlenu od wartości natężenia przepływu 

dla wysokości H=0,5m wykorzystano założenie, że pierwszy pomiar dla przepływu równego 

1 dm
3
/s  jest miarodajny. Jako ostatni punkt wykresu (przyrost dla przepływu  

3 dm
3
/s) przyjęto teoretycznie wyznaczoną wartość, która powstała przez dodanie do wartości 

przyrostu stężenia tlenu na wysokości H=0,4m różnicy pomiędzy przyrostem dla H=0,4m  

i H=0,3m. Przykład dla jednej krotności: 

                                 
  

   
  

Rys. 19 przedstawia krzywe przyrostu stężenia tlenu po jednokrotnym przetłoczeniu wody 

przez aplikator. Służą one za podstawę do wyznaczenia modelowych funkcji przebiegu 

zjawiska przyrostu stężenia tlenu przy zastosowaniu aplikatora powietrza typu ATOL_OXY. 
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Rys. 19 Krzywe przyrostu stężenia tlenu po jednokrotnym przepływie wody 

 

Na podstawie krzywych przedstawionych na rys. 19 za pomocą programu Microsoft Excel 

wyznaczono linie trendu oraz wzory funkcji liniowych. 

 

Rys. 20 Linie trendu przyrostu stężenia tlenu w zależności od przepływu oraz od wysokości 

aplikatora, po jednokrotnym przetłoczeniu 
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Współczynniki korelacji R przyjmują następujące wartości: 

Dla wysokości H = 0,3m; R = 0,990 

Dla wysokości H = 0,4m; R = 0,989 

Dla wysokości H = 0,5m; R = 1,000 

 

 Wartości współczynników korelacji na poziomie minimum ok. 99% potwierdzają 

zgodność wyznaczonej funkcji liniowej z danymi doświadczalnymi - przyrostu stężenia tlenu 

po jednokrotnym przetłoczeniu wody przez aplikator. 

 

 10.5 Modelowanie przyrostu stężenia tlenu w funkcji wysokości i przepływu 

 Proces modelowania funkcji dwóch zmiennych oraz i opis zrealizowano przy 

współpracy ze studentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i 

Mechaniki Krzysztofem Smutkiem.   

 Do wyznaczenia kompletnego modelu przyrostu stężenia tlenu posłużono się regresją 

liniową funkcji dwóch zmiennych.  

 

 10.5.1  Omówienie wyników modelowania 

 W celu wyznaczenia funkcji opisującej zależność przyrostu stężenia tlenu od 

wysokości i przepływu wykorzystano model regresji liniowej:  

przyrost stężenia tlenu = a wysokość + b przepływ + c,  

gdzie a,b,c to liczby rzeczywiste. 

 Zakłada się, że odchylenia i-tej zaobserwowanej wartości od teoretycznej wyjaśnia 

zmienna losowa X(i) o rozkładzie normalnym N(0,s2
). Przy czym s jest taka sama dla 

każdego i,a X(i) jest niezależne od X(j) dla i różnego od j. 

 O wyborze metody zdecydowały: 

 charakter badanego zjawiska  

 ilość wykonanych obserwacji - użycie bardziej złożonego modelu powodowałoby 

zbytnie dopasowanie do danych doświadczalnych, które są obarczone błędem. Jednym 

z celów wyznaczenia modelu matematycznego jest uogólnienie błędu i wyznaczenie 

teoretycznego przebiegu zjawiska fizycznego. 

Do wykonania obliczeń użyto języka programowania R, środowisko Rstudio i funkcje 

lm{stats}. 
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Otrzymano wzór funkcji: 

                               

 

(8) 

Kluczowe statystyki potwierdzają, że przyjęty model dobrze opisuje badaną zależność: 

Współczynnik determinacji wielokrotnej R^2:  0.933  

Zmodyfikowany współczynnik determinacji R^2 :  0.9218 

Residua: 

    Min      1 kwantyl  Mediana      3 kwantyl    Max  

-0.4190       -0.1740   -0.0150         0.1345   0.4830 

 

Dane wykorzystane do wyznaczenia wzorów funkcji, kod programu w R, oraz pełne 

wyniki statystyczne znajdują się na stronie:  

https://github.com/Smutek-k/Badanie_skutecznosci_napowietrzania 

 

Wykres funkcji przyrostu stężenia tlenu    w zależności od wysokości H oraz przepływu Q 

został przedstawiony na rysunkach 21 i 22. 
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Rys. 21 Przyrost stężenia tlenu w zależności od wysokości i przepływu (widok 1) 

 

Rys. 21 przedstawia przyrost stężenia tlenu w funkcji dwóch zmiennych po jednokrotnym 

przetłoczeniu wody przez aplikator. Czerwone punkty oznaczają dane wykorzystane do 

modelowania, dane te pochodzą z pomiarów poddanych regresji liniowej opisanej w 

punkcie 9.4. Płaszczyzna wyznaczona jest przez wzór funkcji (8). 



61 
 

 

 

Rys. 22 Przyrost stężenia tlenu w zależności od wysokości i przepływu (widok 2) 

 

Rys. 22 przedstawia przyrost stężenia tlenu w funkcji dwóch zmiennych z innej 

perspektywy. Widok ten wyraźniej niż rys. 21 obrazuje stopień dopasowania modelu do 

punktów pomiarowych oraz kąt nachylenia płaszczyzny modelu do płaszczyzny 

wyznaczonej przez wielkości Q i H. Kąt ten odpowiada dynamice zjawiska przyrostu 

stężenia tlenu przy rosnącym przepływie dla danej wysokości, natomiast kąt pomiędzy 

płaszczyzną modelu i płaszczyzną H, ΔC odpowiada dynamice przyrostu w zależności od 

zmieniającej się wysokości. 

 Rysunki 21 i 22 obrazują zjawisko przyrostu stężenia tlenu oraz pozwalają go 

wstępnie oszacować przy zastosowaniu aplikatora powietrza w konfiguracjach innych niż 

te które były przedmiotem badań. Dokładne dane liczbowe uzyskuje się z wykorzystaniem 

wzoru funkcji (8). 
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11. Badania terenowe 

 W celu zobrazowania pracy aplikatora ATOL w rzeczywistych warunkach 

wykorzystano wyniki badań inż. Wojciecha Bogusławskiego, który udostępnił wyniki 

pomiarów (oświadczenie - załącznik nr 3) uzyskanych ze ścieków w istniejącym systemie 

kanalizacyjnym na terenie miejscowości Lubczyna. Rysunek 23 przedstawia schemat sieci 

kanalizacyjnej, która była obiektem badań.  

 

 

Rys. 23 Schemat sieci kanalizacji sanitarnej objętej badaniami 

 

Tabela 17. przedstawia niektóre parametry sieci objętej badaniami. 

 

SR1 
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Tabela 17. Parametry sieci objętej badaniami na terenie miejscowości Lubczyna 

 

Długość rurociągu 

tłocznego 

średnica 

nominalna 

objętość 

 

sprzedaż 

ścieków 

krotność 

 wymiany 

czas przetrzymania 

ścieków w rurociągu 

tłocznym 

m mm m
3
 m

3
/d 1/d h 

PO-4 - Rozprężna 1556 125 17,6 ok. 50 ok. 3 ok. 8  

PO-5 - Rozprężna 627 90 3,2 ok. 25 ok. 8 ok. 3  

PO-6 - Rozprężna 572 90 2,9 ok. 25 ok. 8 ok. 3  
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 Badania wykazały, że średnie stężenie tlenu w przepompowni P04 (rys. 23) przed 

napowietrzaniem wynosiło 4,91 mg/dm
3
 (33,60% nasycenia ścieków tlenem), po 

napowietrzaniu 9,74 mg/dm
3
 oraz, że średnio stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach 

wzrosło o 4,83 mg/dm
3
. W studni rozprężnej SR1 stężenie tlenu wyniosło 2,29 mg/dm

3
 przed 

napowietrzaniem oraz 3,05 mg/dm
3 

po napowietrzaniu. Przyrost stężenia tlenu w studni 

rozprężnej wyniósł 0,76 mg/dm
3
 w stosunku do sytuacji przed zastosowaniem aplikatora 

powietrza. Oznacza to ubytek tlenu na trasie rurociągu tłocznego (ok. 1,5 km) w wysokości 

6,69 mg/dm
3
 i wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na tlen w procesach jakie zachodzą w 

rurociągu tłocznym. 

 Wynik uzyskany przez inż. Wojciecha Bogusławskiego trudno jednoznacznie 

porównać z wynikiem uzyskanym w laboratorium, ponieważ nie możliwe jest określenie 

krotności przepływu ścieków przez aplikator. Nie mniej, dane wskazują na wysoką 

skuteczność działania aplikatora powietrza oraz potwierdzają konieczność natleniania 

ścieków w systemach kanalizacji ciśnieniowej ze względy na jego zużycie na trasie rurociągu 

tłocznego do studni rozprężnej SR1. 
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12. Analiza kosztów zużycia energii 

 Rysunek 24 przedstawia przykładową charakterystykę pompy AP 35 dla przepływu  

1,5 dm
3
/s (źródło - www.grundfoss.pl). 

 

Rys. 24 Charakterystyka pompy przy przepływie 1,5 dm
3
/s 

 

 Na podstawie charakterystyk mocy dla wszystkich wartości przepływu wyznaczono 

moc z jaką pracowała pompa przy poszczególnych wydajnościach. 

Biorą pod uwagę czas pracy pompy wyznaczono ilość zużytej energii. Znając cenę 1 kWh 

obliczono cenę pracy pompy przy jednokrotnym przetłoczeniu wody przez aplikator, według 

wzoru: 

         

gdzie: 

K - koszt pracy urządzenia, zł 

t - czas pracy pompy, h 

P - moc z jaką pracowała pompa, kW 

Kj - koszt 1kWh 
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 Tabela 18 przedstawia obliczone zużycie prądu oraz koszt pracy pompy dla 

wszystkich wartości przepływu. 

 

Tabela 18. Obliczone zużycie mocy oraz koszt pracy pompy 

V Q t P Przyrost O2 Koszt 

[dm
3
] [dm

3
/s] [s] [h] [kW] [kWh] [mg/dm

3
] [zł] 

800 

1 800 0,2222 0,56 0,124 2,76 0,070 

1,5 534 0,1483 0,62 0,092 3,27 0,051 

2 400 0,1111 0,68 0,076 3,90 0,042 

2,5 320 0,0889 0,74 0,066 4,28 0,037 

3 270 0,075 0,795 0,060 5,24 0,033 

 

Przyjęto cenę 1 kWh równą 0,56 zł (dane z 26-03-2016). 

 Na podstawie danych z tabeli 18 wyznaczono wykres zależności kosztów pracy od 

wydajności pompy. 

 

 

Rys. 25 Wykres zależności kosztów pracy od wydajności pompy 

 

Wzór funkcji linii trendu:                           

Współczynnik korelacji wynosi: 

 R = 0,997 

 Rys. 25 pokazuje, że koszty pracy pompy maleją w funkcji kwadratowej przy 

zwiększającej się wydajności pompy. Wartość współczynnika korelacji wskazuje na wysoką 

zgodność danych pomiarowych z wyznaczoną linią trendu. Zależność ta może mieć istotny 

wpływ przy projektowaniu zestawu do napowietrzania i regulowaniu cyklu pracy pompy. 
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Okazuje się bowiem, że projektując układ można dobrać opory przepływu tak, aby zwiększyć 

wydajność pompy i tym samym skrócić cykl pracy pompy w przepompowni.  

Taki zabieg może wyraźnie przyczynić się do ograniczenia kosztów eksploatacji oraz 

zwiększeniu przyrostu stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach.  

 Analizie kosztów poddano także aplikator powietrza badany przez inż. Wojciecha 

Bogusławskiego. Tabela 18 przedstawia wyniki obliczeń prognozowanych kosztów pracy 

urządzenia w ciągu jednego cyklu, jednego dnia, jednego miesiąca oraz jednego roku. 
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Tabela 18. Wyniki obliczeń kosztów pracy pompy 

Q t (1 cykl) P przyrost O2 koszt 

[dm3/s] [min] [h] [kW] [kWh/cykl] [mg/dm3] [zł/1cykl] [zł/dzień] [zł/miesiąc] [zł/rok] 

2,5 8 0,1333 0,35 0,046655 4,5 0,0261 3,136 94,08 1128,96 
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13. Podsumowanie i wnioski 

 Badania aplikatora powietrza typu ATOL-OXY wykazały wysoką skuteczność 

urządzenia w napowietrzaniu wody. Potwierdzeniem badań laboratoryjnych prowadzonych na 

odtlenionej wodzie wodociągowej są badania terenowe, które wykazały, że stosowanie 

aplikatora powietrza powoduje znaczny przyrost stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, 

oraz poprawia kondycję tlenową systemu. 

 Wyznaczony model matematyczny pozwala obliczyć prognozowane przyrosty 

stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w wariantach innych niż te, które były przedmiotem 

badań. Ponadto zastosowanie modelu matematycznego może służyć do optymalizacji pracy 

układu pompa - aplikator, uwzględniając warunki panujące w przepompowni. Wyniki 

dotyczące jednokrotnego przepływu wody przez aplikator są szczególnie istotne w kontekście 

zastosowania urządzenia na końcu rurociągu tłocznego - w studni rozprężnej. Granice 

stosowalności modelu nie są znane, a ich określenie wymagałoby dodatkowych pomiarów na 

zwiększanych wysokościach aż do osiągnięcia 100% nasycenia wody tlenem przy jednej 

krotności przepływu. Wnioskuje się zatem, że bez badań potwierdzających granice 

stosowalności modelu wyznaczone są przez badane wysokości oraz natężenia przepływu to 

jest wysokości od 0,3 do 0,5m oraz przepływy od 1 do 3 dm
3
/s. 

 Biorąc pod uwagę zmienność warunków w jakich pracuje urządzenie takich jak: 

strumień objętości dopływającej wody lub ścieków do przepompowni, skład, ładunek 

zanieczyszczeń, właściwości fizyczne i chemiczne, można przyjąć, że prosty, ogólny model 

wyznaczony w opracowaniu jest wystarczający, ponieważ uwzględnienie wszystkich 

zmiennych wpływających na stężenie tlenu w wodzie lub ściekach jest praktycznie 

niemożliwe. 

 Najważniejszym wnioskiem z badań urządzenia jest wysoka skuteczność 

napowietrzania w każdym sprawdzonym wariancie. Ponadto zwiększenie wysokości 

aplikatora nad zwierciadłem wody lub ścieków powoduje większy przyrost stężenia tlenu 

przy tym samym przepływie. Wyznaczone charakterystyki mogą być pomocne w 

prognozowaniu przyrostu stężenia tlenu oraz optymalizowaniu kosztów pracy pompy.  

 Aplikator powietrza w stosunku do opisanych w części teoretycznej rozwiązań 

dostępnych na rynku cechuje się: 

 prostotą wykonania, montażu i eksploatacji urządzenia w porównaniu z systemami 

istniejącymi na rynku 

 niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną i tym samym niskie koszty 

eksploatacji 
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 wyeliminowaniem problemu zapowietrzenia rurociągu, bez konieczności stosowania 

zaworów odpowietrzających 
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