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Lokalizacja:

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Za-
bajka, na terenie Gminy Głogów Małopolski (powiat rzeszowski, 
województwo podkarpackie). 
Głogów Małopolski położony jest w Kotlinie Sandomierskiej,  
w odległości ok. 12 km od Rzeszowa, w pobliżu rezerwatu „Bór”.

Zadanie:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Głogów Małopolski.

Problem: 

Ogólnospławny charakter zlewni powodujący nierównomier-
ność dopływu ścieków, niewystarczająca aktualnie przepusto-
wość oczyszczalni oraz planowane dalsze włączanie kolejnych  
obszarów gminy do zlewni oczyszczalni, notoryczne skargi  
okolicznych wędkarzy.

Rozwiązanie: 

Zwiększenie wydajności i efektywności oczyszczalni ścieków 
(ponad 2-krotne) poprzez budowę nowego reaktora  
i dostosowanie aktualnego układu do technologii bioreaktora 
membranowego MBR.

Termin zakończenia kontraktu:

listopad 2015 

Wartość kontraktu:

15.969.000 zł netto

Wydajność oczyszczalni po przebudowie:

Qśrd    = 5 000 m3/d,  RLM = 25 000
Qmaxd = 6 000 m3/d
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Oczyszczanie mechaniczne

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowo-gospodarcze   
z domieszką ścieków przemysłowych doprowadzanych  
kanalizacją grawitacyjną i ciśnieniową do komory rozprężnej. 
Surowe ścieki kierowane są poprzez kratę mechaniczną 
(prześwit 3 mm) do pompowni głównej, a ich nadmiar 
poprzez  przepompownię suchą do zbiornika retencyjnego. 
Następnie tłoczone są do dwóch sitopiaskowników  
(średnica oczek 2 mm). Zblokowane urządzenia pozwalają  
na usuwanie ze ścieków części stałych (skratki, piasek) i tłuszczy. 
Efektywne oczyszczanie wstępne jest wymogiem dla poprawnie 
działającego systemu filtracji membranowej. Następnie ścieki 
grawitacyjnie dopływają do komór sekwencyjnego reaktora 
biologicznego.

Oczyszczanie biologiczne

Sekwencyjny reaktor biologiczny składa się z dwóch 
reaktorów (SBR 1, SBR 2). Zastosowanie technologii SBR 
umożliwia elastyczne dostosowanie procesów oczyszczania  
do aktualnych potrzeb oczyszczalni oraz zapewnia prowadzenie 
wszystkich wymaganych procesów, tj. mineralizację związków 
organicznych, nitryfikację i denitryfikację związków azotu  
oraz wzmożoną biologiczną defosfatację. W reaktorach SBR 
cyklicznie występują: faza napełniania, faza biologicznego 
oczyszczania wspomagana chemicznym strącaniem fosforu 
oraz faza filtracji membranowej.

Instalacja membranowa MBR

Działanie instalacji membranowej polega na automatycznym  
cyklicznym występowaniu fazy filtracji (zasysania i odprowadzania
oczyszczonych ścieków) na przemian z fazą relaksu lub płukania

wstecznego, w której oczyszczone ścieki wykorzystywane  
są do płukania membran wstecznym przepływem. W ustalonych 
regularnych odstępach czasu odbywa się czyszczenie chemiczne 
membran.
System ultrafiltracji przez włókna kapilarne o średnicy porów  
0,04 µm umożliwia sprawną separację ścieków oczyszczonych  
oraz utrzymanie stężenia osadu czynnego w reaktorze biologicznym 
nawet powyżej 10 g/l. 
Obecnie instalacja MBR jest przystosowana do łatwej 
rozbudowy, jeżeli nastąpi włączenie kolejnych obszarów gminy  
do zlewni oczyszczalni. 
Oddzielone ścieki oczyszczone (permeat) ciśnieniowo  
doprowadzane są do zbiornika permeatu, a następnie grawi-
tacyjnie dopływają do odbiornika (potok Szlachcianka), nato-
miast skoncentrowany osad czynny jest zawracany poprzez 
przelew do reaktora biologicznego (osad recyrkulowany).  
Permeat jest także wykorzystywany jako woda technologiczna   
(bez konieczności dodatkowej filtracji) do wszystkich urządzeń 
technologicznych wymagających płukania wodą (krata mechanicz-
na, sitopiaskowniki, prasa odwadniająca, płuczka piasku).
Osad nadmierny z reaktora biologicznego kierowany jest  
do zagęszczacza grawitacyjnego, skąd trafia do stacji odwadniania 
z prasą śrubową. Odcieki spływają grawitacyjnie do pompowni 
głównej skąd przepompowywane są do sitopiaskowników. 
Odwodniony osad jest przetwarzany, z zastosowaniem technologii 
granulacji z udziałem wapna, na organiczno-mineralny środek 
poprawiający właściwości gleby. 
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Możliwość łatwego zwiększenia wydajności instalacji MBR  
w przypadku włączenia kolejnych obszarów gminy  
do zlewni oczyszczalni.

Kompaktowość obiektów oczyszczalni, pozwalająca  
na małym terenie zmieścić obiekt o dużych wydajnościach.

Prawie 100% wykorzystanie istniejących obiektów  
– istniejący reaktor biologiczny został zaadaptowany  
na zbiornik retencyjny, wykorzystano pompownię ścieków, 
gospodarkę osadową, układ mechanicznego oczyszczania.

Wysoka elastyczność oczyszczalni uzyskana dzięki 
nowatorskiemu połączeniu technologii SBR z MBR.

Niska energochłonność oczyszczalni nawet przy pracy  
na niższych przepływach niż projektowane.

Uzyskanie wysokiej, stałej jakości ścieków oczyszczonych 
w porównaniu do ścieków odprowadzanych z klasycznych 
układów technologicznych z grawitacyjną separacją osadu.

Całkowita eliminacja zawiesiny w odpływie – brak 
problemów z osadem czy kożuchem w odbiorniku,  
w którym ścieki oczyszczone stanowią znaczną część jego 
przepływu.
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Centrum Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 71A, 75-811 Koszalin
tel./fax: +48 94 342 03 94, NIP: 669 251 99 38 

EkoWodrol Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin 
tel.: +48 94 348 60 40, fax: +48 94 348 60 41, NIP: 669 050 01 71 
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Fot.1. Sitopiaskowniki, reaktor MBR i reaktor SBR - widok od strony wjazdu Fot. 2. Widok na reaktor MBR. W głębi reaktor SBR

Fot. 3. Kaseta z membranami

Fot. 5. Reaktory SBR 

Fot. 4. Sucha przepompownia ścieków

Fot. 6. Prasa odwadniająca osad
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