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oczyszczalnia ścieków Bieławin w Chełmie

Sylwia Krasnowska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Nowocześnie, ekologicznie, 
ekonomicznie…
czyli modernizacja oczyszczalni ścieków 
„Bieławin’ w Chełmie
Istotnym przedsięwzięciem dla środowiska i mieszkańców miasta Chełm, które niebawem zostanie rozpoczęte jest przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Bieławin”. Będzie to nie lada wyzwanie, z uwagi na niemalże pionierskie w Polsce rozwiązania 
techniczne. 

Modernizacja chełmskiej oczysz-
czalni ścieków jest częścią wielo-

milionowej inwestycji (86 065 987 zł 
netto) p.n. „Modernizacja oczyszczal-
ni ścieków wraz z rozbudową systemu 
wodno – kanalizacyjnego”, współf i-
nansowaną przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. Będzie to największa 
inwestycja w województwie lubelskim 
oraz jedna z największych w skali kraju.

1. Dawniej i dziś…

Pier w sz a  oc z y sz c z a l n i a  ś c ie-
ków w  Chełmie powstała w  latach 
 1962–1968. Oczyszczanie ścieków 
rozpoczynały kraty ręczne, następnie 
piaskownik wirowy i osadnik wstępny 

realizowały oczyszczanie mechanicz-
ne. Układ oczyszczania biologicznego 
obejmował 2 złoża biologiczne i 4 pio-
nowe osadniki. Gospodarka osadowa 
dotyczyła fermentacji osadu w otwar-
tym basenie fermentacyjnym i suszenia 
osadu na poletkach osadowych.

Zaostrzenie przepisów w  zakresie 
ochrony środowiska, a także kanalizo-
wanie nowych obszarów przyczyniły się 
do gruntownej rozbudowy oczyszczalni 
w latach 1993–1997. 

Obecnie funkcjonującą oczyszczal-
nią jest oczyszczalnia mechaniczno-
-biologiczna, pracująca w  układzie 
SBR. Przyjmuje ona około 12 tys. m3/d 
ścieków z  miasta i  okolic. Urządze-
nia oczyszczalni są wyeksploatowa-
ne, a  obiekty części biologicznej są 
znacznie przeciążone ładunkiem za-
nieczyszczeń, co kwalif ikuje oczysz-

czalnię ścieków „Bieławin” do grupy 
oczyszczalni o wartości RLM ponad 
100 tys. Ponadto, pozwolenie wod-
noprawne na odprowadzanie oczysz-
czonych ścieków do wód rzeki Uherki 
obowiązujące do 2014 r., określa warto-
ści wskaźników zanieczyszczeń w ście-
kach, zawierających się w przedziale 
15 000 ≥ RLM   99 999. Z uwagi na de-
cyzję, która wygaśnie z końcem 2014 r. 
oraz Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska wodnego, (Dz.U. 06.137.984 
z późn. zm.) modernizacja oczyszczalni 
ścieków jest konieczna.

Obecnie, w układzie oczyszczania 
mechanicznego pracują następujące 
urządzenia:

Fot. 1. Oczyszczalnia Ścieków „Bieławin” (widok na osadniki wstępne, WKF‑o, SBR – rok 1997)
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 – Główna pompownia ścieków,
 – Stacja zlewcza ścieków,
 – Stacja krat,
 – Piaskownik poziomy, 
 – Stacja odbioru skratek i piasku.

W części biologicznej występują:
 – Reaktory biologiczne, cyk liczne 

SBR,
 – Zbiornik retencyjny ścieków oczysz-

czonych, 
 – Stacja dmuchaw reaktorów,
 – Stacja dozowania PIX-u,
 – Pompownia śc ieków do bloku 

chełmskiego,
 – Blok chełmski.

Do części  osadowej należą:
 – Komora zbiorcza osadu,
 – Zagęszczacze osadu,
 – Pompownia osadu wstępnego,
 – Otwarte komory fermentacyjne,
 – Stacja odwadniania osadu,
 – Stacja higienizacji osadu,
 – Magazyny osadu odwodnionego.

2. Wielkie zmiany…

Celem przedsięwzięcia jest polep-
szenie kondycji środowiska poprzez 
skuteczną redukcję związków biogen-
nych oraz wypełnienie wymogów Kra-
jowego Programu Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych. Jednym z istotnych 
czynników jest również umożliwienie 
rozbudowy miasta Chełm poprzez ka-
nalizowanie nowych gruntów miasta. 
Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność 
Chełma ze względu na rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego na terenach 
nieskanalizowanych oraz z punktu wi-
dzenia potencjalnych inwestorów. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
„Bieławin” w Chełmie przyczyni się do, 

poprawy jakości oczyszczonych ście-
ków, jakości wody w rzece Uherce po-
przez redukcję azotu i fosforu, zmniej-
szenia emisji odorów, a także usprawni 
przeróbkę osadów ściekowych.

W części mechanicznej planowa-
na jest wymiana wyeksploatowanych 
urządzeń technologicznych na obiek-
tach pompowni głównej, stacji krat, 
piaskownika oraz stacji odbioru skratek 
i piasku. W pompowni głównej kraty 
koszowe o prześwicie 100 mm zostaną 
zastąpione kratami hakowo-taśmowy-
mi o prześwicie 50 mm. Skratki z krat 
będą trafiały na prasopłuczki, korzy-
stającej z wody technologicznej ze sta-
cji pomiarowej ścieków z hydrofornią. 
Skratki będą płukane, rozdrabnia-
ne i kompaktowo pakowane w  rękaw 
z  PE. Kraty oraz prasopłuczki będą 
pracowały przez cały rok, bez względu 
na temperaturę zmienną w ciągu roku. 
Będzie to możliwe dzięki termicznej 
izolacji oraz systemowi ogrzewania 
elektrycznego. 

W stacji krat istniejące trzy kraty 
schodkowe o prześwicie 6 mm zastąpią 
kraty o prześwicie 3 mm. 

Piaskownik jest obiektem istnieją-
cym poddanym modernizacji. Zgar-
niacz piasku zostanie zastąpiony przy-
dennymi przenośnikami śrubowymi, 

które będą umieszczone w  każdej 
z dwóch komór piaskownika. Umoż-
liwią one efektywne odprowadzenie 
piasku z komór piaskownika do komo-
ry piasku. Nowym elementem w części 
odpływowej tego obiektu będzie rów-
nież komora przelewowa z zainstalo-
waną zastawką przelewową. Zastawka 
ta umożliwi odprowadzenie nadmiaru 
ścieków do zbiornika ścieków deszczo-
wych.

W układzie oczyszczania mecha-
nicznego pozostanie proces wstępnej 
sedymentacji, jednak istniejące osadniki 
wstępne zostaną pomniejszone o komo-
rę defosfatacji (usuwania fosforu). 

Innowacją będzie system retencjono-
wania ścieków w okresie zwiększonego 
natężenia dopływu ścieków podczas 
pogody deszczowej. W tym celu zosta-
nie wykorzystany nieczynny basen fer-
mentacyjny. Modernizacja basenu bę-
dzie polegała na demontażu zbędnych 
i wykonaniu nowych instalacji.

Całkowita odnowa technologiczna 
planowana jest w obrębie części bio-
logicznej, która zastąpi technologię 
z układem SBR. Projektowane reaktory 
wyposażone będą w 3 pary stref deni-
tryfikacji i nitryfikacji (usuwanie azo-
tu ze ścieków). Ścieki będą dopływały 
do reaktora z  osadników wstępnych. 
Uzupełnienie reaktora ściekami bę-
dzie stopniowe, niezależnie do każdego 
z trzech stopni KBR. Pierwszy stopień 
reaktora kaskadowego zasili osad recyr-
kulowany, pochodzący z komory ana-
erobowej KAN. Strumień tego osadu 
przepływając przez kolejne strefy re-
aktora, będzie rozcieńczany napływa-
jącymi stopniowo ściekami. W skutek 
tego stężenie osadu na początku układu 
będzie wyższe, natomiast w kolejnych 
strefach niższe. Jest to układ charakte-
rystyczny dla reaktora kaskadowego. 

Biologiczne usuwanie fosforu będzie 
odbywało się w komorach anaerobo-
wych. Komory te powstaną w wyniku 
wykonania w danym osadniku cylin-
drycznej ściany o średnicy 20 m, która 

Fot. 2. Obecnie pracujące osadniki wstępne (rok 2010)

 
Fot. 3. Piaskownik
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zarazem będzie stanowiła ścianę pro-
jektowanego osadnika. Tak utworzony 
pierścień pomiędzy ścianą zewnętrzną 
a nowopowstałą ścianą osadnika stwo-
rzy komorę defosfatacji.

Do komór tych będzie wprowadzany 
osad recyrkulowany z pompowni osadu 
recyrkulowanego i części pływających 
(obiekt nowy), część ścieków z osadni-
ków wstępnych oraz wody nadosadowe 
ze zbiornika osadu. Wody te będą nio-
sły ze sobą strumień lotnych kwasów 
tłuszczowych, będących pożywką dla 
bakterii odpowiedzialnych za biologicz-
ne usuwanie fosforu. Biologiczne meto-
dy usuwania fosforu będą wspomagane, 
jak dotychczas, chemicznym strąca-
niem. Kolejnym elementem oczyszcza-
nia biologicznego, po reaktorach, będą 
zupełnie nowe obiekty – osadnik i 
wtórne. Będą to dwa żelbetowe, pozio-
me, radialne osadniki o średnicy 30 m 
i głębokości 3,93 m. W obiektach tych 
mieszanina oczyszczonych biologicznie 
ścieków oraz biomasa osadu czynnego 
zostaną rozdzielone w wyniku procesu 
sedymentacji, a klarowne ścieki z osad-
ników wtórnych zostaną doczyszczo-
ne na f iltrach w  stacji doczyszczania 

Rys. 1. Projektowane osadniki wstępne z wydzielonymi komorami anaerobowymi KAN

ścieków. Mimo, iż ścieki odpływające 
z osadników wtórnych są oczyszczone 
w wymaganym stopniu, ich doczysz-
czenie pozwoli uzyskać jeszcze korzyst-
niejsze efekty oczyszczania.

3. Rady na osady…

Ubocznym produktem oczyszcza-
nia ścieków są osady ściekowe. Jest to 
uciążliwy dla środowiska odpad, któ-
rego zagospodarowanie jest problemem 
spędzającym sen z powiek nie jednego 
eksploatatora oczyszczalni ścieków. 
Kubatura do przeróbki osadu jest nie-
wystarczająca co skutkuje niepełnym 
przefermentowaniem osadu, które jest 
przeszkodą w jego odwodnieniu. Pod-
czas fermentacji powstają również odo-
ry siarkowodoru, a także metan, uwal-
niany do atmosfery. 

Dlatego też konieczne jest poszu-
kiwanie nowych niezawodnych metod 
przyczyniających się do ograniczenia 
ilości osadów ściekowych oraz ich sku-
tecznej utylizacji, np. poprzez spalanie 
jako paliwo alternatywne.

Realizując tę ideę, gospodarka osa-
dowa w oczyszczalni ścieków „Bieła-

win” będzie się odbywać na istnieją-
cych, zmodernizowanych oraz nowych 
obiektach. Modernizacji ulegną zagęsz-
czacze grawitacyjne, które oprócz wy-
miany zużytych elementów oraz reno-
wacji żelbetowych konstrukcji zostaną 
przykryte powłoką z  laminatu i włą-
czone do systemu biofiltracji. 

Po zagęszczeniu osad wstępny zo-
stanie przepompowany do zbiornika 
osadów zmieszanych, skąd po wymie-
szaniu z osadem wtórnym trafi do za-
mkniętych komór fermentacyjnych 
– nowości technologicznej. Nowym 
obiektem części osadowej oczyszczalni 
ścieków będzie również stacja zagęsz-
czania i  dezintegracji osadu, służąca 
do mechanicznego zagęszczania osadu 
wtórnego oraz dezintegracji osadu. 

Dezintegracji będzie poddawany 
osad wtórny nadmierny. Istnieje rów-
nież możliwość dezintegracji osadu 
wstępnego, pobieranego ze zbiornika 
osadów zmieszanych. Po zagęszczeniu 
i dezintegracji osad trafi do zamknię-
tych komór fermentacyjnych, w któ-
rych w wyniku fermentacji metanowej, 
zostanie wydzielony biogaz. Będzie on 
wykorzystywany dla potrzeb własnych 
oczyszczalni ścieków, tzn.: do produkcji 
energii elektrycznej oraz cieplnej (pod-
grzewanie komór fermentacyjnych), do 
wspomagania słonecznej suszarni osa-
dów poprzez zasilanie promienników 
biogazu (słoneczna suszarnia).

Przefermentowany osad poddawany 
będzie odwadnianiu w stacji odwadnia-
nia osadu. Część odwodnionego osadu 
zostanie skierowana do projektowanej 
słonecznej suszarni osadów ściekowych. 
Pozostała część osadu, jak dotychczas, 
po higienizacji popiołami lub alterna-
tywnie wapnem, zostanie przeznaczona 
do rolniczego wykorzystania.

Do suszenia będzie można poddać 
około 66% osadów powstających w wy-
niku oczyszczania ścieków o 20% za-
wartości suchej masy, tj. 6 600 Mg/rok. 
Średnia roczna zawartość suchej masy 
w wysuszonym osadzie wyniesie około 
63%. Tak wysuszony osad będzie moż-
na zutylizować poprzez spalenie. 
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