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1. Wprowadzenie 

 

Fakty: 

 

 Oczyszczalnia Ścieków „Bieławin” w Chełmie została zmodernizowana  w latach 

2011 – 2015.    

 81,7 mln zł – tyle kosztowała realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej inwestycja pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”. 

 Celem inwestycji objętych projektem było kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie miasta Chełm, w tym poprawa niezawodności 

i zwiększenie zaopatrzenia w wodę pitną i system odprowadzenia ścieków. 

  Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia europejskich standardów 

ochrony środowiska naturalnego i norm jakościowych, a tym samym znaczącej 

poprawy jakości życia mieszkańców Chełma. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął zadania dotyczące: 

 Modernizacji oczyszczalni ścieków 

 Renowacji kolektora sanitarnego o długości 1,50 km od ulicy Lubelskiej do wejścia 

do oczyszczalni (metodą bezwykopową - reliningu) 

 Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach 

bocznych  o długości 8,8 km 

 Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Antonin, Jagiellońska, Klonowa, 

Topolowa, Wolwinów o długości 4,80 km 

 Budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach 

bocznych  o długości 5,95 km 

 Budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Antonin, Jagiellońska, Klonowa, 

Topolowa, Wolwinów  o długości 2,17 km 
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CHARAKTERYSTYKA ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI –  

Oczyszczalnia ścieków składa się z części oczyszczania mechanicznego, części 

oczyszczania biologicznego, oraz części osadowej. 

 

Część mechanicznego oczyszczania ścieków obejmuje następujące główne obiekty: 

 główna przepompownia ścieków GPS 

 stacja krat SK 

 piaskownik poziomy PP 

 osadniki wstępne OWS 

 zbiornik ścieków deszczowych ZSD 

 stacja zlewcza ścieków SZS 

 stacja odbioru skratek i piasku SOSP 

Część biologicznego układu oczyszczania wchodzą następujące główne obiekty: 

 komory anaerobowe KAN szt. 2 

 kaskadowe biologiczne reaktory KBR szt. 2 

 osadniki wtórne OWT szt. 2 

 pompownia osadu recyrkulowanego i części pływających PORF. 

 stacja doczyszczania ścieków na filtrach SDF 

 stacja pomiarowa ścieków z hydrofornią SPH 

 pompownia osadu recyrkulowanego i części pływających PORF 

 stacja dmuchaw SD 

 stacja dozowania koagulantu SDK 

Część osadowa i biogazowa obejmuje następujące obiekty: 

 komora zbiorcza osadu KZO 

 zagęszczacze grawitacyjne ZG szt. 4 

 pompownia osadu wstępnego POW 

 stacja zagęszczania i dezintegracji osadu SZDO 

 zbiornik osadów zmieszanych ZOZ 

 zamknięte komory fermentacyjne ZKF szt. 2 

 maszynownia komór fermentacyjnych MKF 

 Stacja generatorów z  kotłownią SGK 

 zbiornik osadu przefermentowanego ZOP 

 stacja odwadniania osadu SOO 

 stacja higienizacji osadu SHO 

 suszarnia osadu słoneczna SOS szt. 4 

 odsiarczania biogazu OB 

 zbiornik biogazu ZB 

 pochodnia biogazu PB 
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2. Najistotniejsze problemy eksploatacyjne przed modernizacją 

 

a) w zakresie systemu oczyszczalni ścieków 

• Brak kraty na wejściu ścieków do obiektu. Zbyt mała przepustowość obiektu w porze 

deszczowej. Za niski stopień odwodnienia osadów ściekowych. Całkowity brak gospodarki 

biogazowej wraz z możliwościami produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Stosunkowo 

wysoka energochłonność obiektu.  

b) w zakresie systemu kanalizacyjnego 

• Obiekty części biologicznej były przeciążone, a znaczna część urządzeń na całej 

oczyszczalni została zużyta. W związku z kanalizowaniem nowych obszarów celowa była 

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chełmie w celu poprawy niewłaściwie 

funkcjonujących węzłów jak i dostosowania oczyszczalni do prognozowanego obciążenia 

oraz spełnienia wymagań w zakresie redukcji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska a także Dyrektywy 98/15/WE, 

• zbyt niski stopień skanalizowania Aglomeracji Chełm (brak kanalizacji na terenie 

następujących obszarów miasta: Pszenna/Metalowa, Wiercińskiego/Bazylany, Wolwinów, 

Budowlana/Ceramiczna, Krańcowa, Wschodnia, Malowane.), 

• zły stan techniczny części sieci kanalizacji sanitarnej – kolektor od ulicy Lubelskiej  

do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin (w 2003 r. nastąpiło zapadnięcie się terenu 

w osi kanału sanitarnego Ø1000 przy ul. Rejowieckiej – zniszczony kanał został 

odbudowany). 

c) w zakresie systemu wodociągowego 

• brak dostępu do sieci wodociągowej dla mieszkańców na terenie części aglomeracji Chełm, 

Wypełnienie zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w zakresie Dyrektywy 91/271/EWG 

wymaga wyposażenia aglomeracji w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem, 

że w miejscach, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona z powodu braku korzyści  

dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy zastosować systemy 

indywidualne lub inne odpowiednie rozwiązania zapewniające ten sam poziom ochrony 

środowiska. 
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3. Eksploatacja obiektu po modernizacji na przykładzie roku 2016 

W roku 2016 przyjęto i oczyszczono na obiekcie 3 428 303 m3 ścieków, poddając je 

obróbce mechaniczno – biologicznej z usuwaniem biogenów. Największym przepływem 

charakteryzował się miesiąc marzec 350 445 m3 ścieków, zaś najmniejszym listopad 231 313 

m3 ścieków. Średni miesięczny przepływ w analizowanym roku wyniósł 9393 m3/d. 

Oczyszczając ścieki zachowano normy określone obowiązującymi w Polsce przepisami 

ochrony środowiska. Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych obrazuje tabela nr 1 ścieki oczyszczone 2016 . 

Tabela Nr 1. Ścieki oczyszczone 2016. 

Oznaczenie 
Średnie wartości 

mierzone w odpływie   

Maksymalne wartości 

- z pozwolenia 
Jednostka  

Temperatura 16,05 35 
oC 

Fosfor ogólny 0,22 1 mgP/dm3 

ChZTCr 35,29 125 mgO2/dm3 

BZT5 4,05 15 mgO2/dm3 

pH 7,43 6,5-9,0 pH 

Azot amonowy 0,48 10 mgNH4/dm3 

Azot azotynowy 0,04 1 mgNNO2/dm3 

Azot ogólny 4,85 10 mgN/dm3 

Zawiesina ogólna 
4,96 35 

mg/dm3 

Chlorki 143,54 1000 mgCl/dm3 

Węglowodory 

ropopochodne 0,65 15 
mg/dm3 

 

Poddając analizie procent  redukcji zanieczyszczeń ścieków dopływających  

do oczyszczalni a kierowanych po oczyszczeniu do odbiornika, stwierdza się największą 

redukcję na wskaźniku określający biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 oraz wskaźniku 

zawiesiny ogólnej Zog tj. na poziomie 99,2 % redukcji. Dane redukcji ładunków 

zanieczyszczeń obrazuje tabela nr 2 procent redukcji zanieczyszczeń 2016.   
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Tabela Nr 2. Procent redukcji zanieczyszczeń 2016.   

Ścieki Surowe 

 

Ścieki Oczyszczone 

 Procent redukcji 

zanieczyszczeń 

[%] Jednostka  Oznaczenie 

Ładunek 

wg. 

wskaźników 

 Jednostka  Oznaczenie 

Ładunek 

wg. 

wskaźników 

 

  
mgP/dm3 

Fosfor 

ogólny 33279 

 

mgP/dm3 
Fosfor 

ogólny 770 

 

97,7 

mgO2/dm3 ChZTCr 4114964 

 

mgO2/dm3 ChZTCr 120991 

 

97,1 

mgO2/dm3 BZT5 1744149 

 

mgO2/dm3 BZT5 13885 

 

99,2 

mgN/dm3 
Azot 

ogólny 302405 

 

mgN/dm3 
Azot 

ogólny 16610 

 

94,5 

mg/dm3 
Zawiesina 

ogólna 2121262 

 

mg/dm3 
Zawiesina 

ogólna 16999 

 

99,2 

 

Ważnym parametrem od momentu zakończenia modernizacji w roku 2015 stała się 

gospodarka energetyczna obiektu. W roku 2015 wyprodukowano 701 063 m3 biogazu  

zaś w roku 2016 ilość ta wyniosła już 1 041 017 m3 czyli o 32,7% więcej. Średnia dobowa 

produkcja wyniosła 2 846 m3/d. Uzyskany biogaz pozwolił na stabilne zasilenie obiektu  

w paliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W analizowanym roku układ 

kogeneracji przepracował łącznie 9 943 h pracy urządzeń, ilość ta w przełożeniu  

na wyprodukowaną energię elektryczną wyniosła 1 673 643 kWh. W roku 2016 nie było 

potrzeby pozyskiwania zewnętrznego paliwa w postaci gazu ziemnego na prowadzenie 

procesów, na obiekcie. Uzyskane podczas produkcji energii elektrycznej ciepło, pozwoliło  

na zasilenie w tą energię układu zamkniętych komór fermentacyjnych oraz zakładów ZWiK 

oraz ZOM.  

Ilość ścieków dowożonych na stację zlewczą w roku 2016 wyniosła 61 771 m3. 

  

Analizując gospodarkę odpadową obiektu można stwierdzić iż rok 2016 był rokiem 

sukcesu zagospodarowania powstających ustabilizowanych osadów ściekowych. W roku 

2016 wyprodukowano ok. 2617 t osadów ściekowych z czego 2339 t zostało 

zagospodarowanych po przez: wykorzystanie rolnicze w ilości 2177 t oraz przekazanie  

do cementowni Chełm w ilości 162,8 t. Ustabilizowany osad ściekowy przekazany  

do rolniczego wykorzystania w 100% był odbierany na koszt odbiorcy tj. rolników 

(koszty transportu).  


