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Kluczowe fakty o projekcie MORPHEUS 

 

MORPHEUS (Modelowe obszary usuwania substancji farmaceutycznych na obszarze południowego 

Bałtyku) to projekt finansowany przez Program Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk (czas trwania 

projektu od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r., całkowity koszt – 1,6 mln EUR, w tym wkład Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,3 mln EUR). Projekt jest realizowany przez siedmiu partnerów 

z czterech krajów: ze Szwecji – Kristianstad University (Partner Wiodący), z Niemiec – The Coastal & 

Marine Union (EUCC) oraz Uniwersytet w Rostoku, z Litwy – Uniwersytet w Kłajpedzie oraz 

Environmental Protection Agency, a także z Polski – Politechnika Gdańska i Gdańska Fundacja Wody. 

W projekcie brało udział również 10 partnerów stowarzyszonych, w tym z Polski: oczyszczalnia ścieków 

Gdynia-Dębogórze i Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ekowik Sp. z o.o. we 

Władysławowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dodatkowe informacje na 

temat projektu można znaleźć na stronie: www.morpheus-project.eu 
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Rozwój technologii oczyszczania ścieków był jednym z najbardziej istotnych elementów realizacji zasad 

zrównoważonego zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Zapewnienie stanu środowiska naturalnego, 

w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków, miał przyczynić się do 

zapewnienia dobrobytu społecznego obywateli. 

Obecnie stosowane metody oczyszczania ścieków są efektywne w aspekcie usuwania substancji 

organicznych i związków biogennych, jednak nie ograniczają w sposób wystarczający emisji do 

środowiska mikrozanieczyszczeń. Ich obecność w akwenach, zwłaszcza substancji farmaceutycznych 

(np. antybiotyków czy hormonów), nawet w śladowych stężeniach (poniżej μg/L) nie jest obojętna dla 

środowiska. W związku z powyższym celem tego raportu było zebranie informacji na temat strategii 

usuwania mikrozanieczyszczeń – tych proponowanych na poziomie Unii Europejskiej, jak i tych 

wdrażanych na poziomie krajowym. Poza przedstawieniem procesów decyzyjnych i programów 

finansowania, przedstawiono również wybrane przykłady zaawansowanych metod oczyszczania 

ścieków, zwanych także czwartym stopniem oczyszczania, wdrożonych w pełnej skali w Szwajcarii, 

Niemczech i Szwecji w celu usuwania mikrozanieczyszczeń. 

 

Raport 5.2 „Przegląd zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków” w strukturze logicznej projektu 

MORPHEUS   
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1. Streszczenie 

W społeczeństwie rośnie świadomość zagrożeń związanych z obecnością w środowisku 

mikrozanieczyszczeń (z ang. micropollutants), czyli substancji pochodzenia antropogenicznego, które 

występują w stężeniach śladowych. Wśród nich farmaceutyki (stosowane w lecznictwie i weterynarii) 

stanowią szczególną grupę, ponieważ są metabolizowane w ograniczonym stopniu i zazwyczaj wydalane 

w niezmienionej formie. W związku z powyższym substancje farmaceutyczne w aktywnej formie mogą 

przedostawać się do środowiska zarówno ze źródeł punktowych, jak i powierzchniowych. W regionach 

zurbanizowanych oczyszczalnie ścieków odgrywają kluczową rolę w emisji mikrozanieczyszczeń do wód 

odbiornika. Konwencjonalne oczyszczalnie ścieków nie są bowiem skuteczne w ich usuwaniu. Jest to 

istotny problem w rejonach gęsto zaludnionych, gdzie wody powierzchniowe służą jednoczenie jako 

źródło wody pitnej i jako odbiornik ścieków.  

Zasadniczy obowiązek prawny UE w zakresie ograniczania emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska 

wynika z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW; z ang. Water Framework Directive)1 i Środowiskowych 

Norm Jakości (EQS; z ang. Environmental Quality Standards, Dyrektywa 2008/105/WE)2 dla substancji 

priorytetowych (45 związków lub grup związków). Obecnie oprócz wykazu substancji priorytetowych 

dyrektywa 2013/39/UE3 wdrożyła również tzw. Listę obserwacyjną (z ang. Watch List). Lista obserwacyjna 

nr 1 (z ang. Watch List 1), ustanowiona została decyzją Komisji 2015/495/EU4 i obejmowała m.in. 

farmaceutyki (diklofenak, erytromycynę, klarytromycynę i azytromycynę), które należało monitorować w 

wodach powierzchniowych w celu uzyskania wiarygodnych danych o ich obecności w środowisku. 

Rewizja Listy obserwacyjnej nr 1 zaowocowała wprowadzeniem Listy obserwacyjnej nr 2, opublikowanej 

w 2018 r (2018/840/UE; C/2018/3362)5.  

Analiza występowania substancji farmaceutycznych w środowisku jest ważna nie tylko ze względu na 

ocenę ryzyka, jakie stwarzają one dla akwenów, ale w przypadku antybiotyków ich monitoring jest 

elementem wsparcia europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” (z ang. One health approach) na 

rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się lekooporności.  

 

Aktualnie polityka środowiskowa UE zakłada wymuszenie finansowej odpowiedzialności za środowisko 

(tzw. zasada „zanieczyszczający płaci”), która ma powstrzymać przed naruszaniem norm ekologicznych, 

a tym samym odzwierciedlać koszty przywrócenia środowiska do stanu sprzed powstania szkody. W 

przypadku produkcji/emisji farmaceutyków (jak i niektórych innych mikrozanieczyszczeń) nie jest jednak 

 
1 Ramowa Dyrektywa Wodna UE 2000/60/EC, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/105 /EC z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki 
wodnej, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i zmieniająca 
dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0105. 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE 
w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej Tekst mający znaczenie dla EOG; https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2013/39/oj. 
4 Decyzja wykonawcza Komisji (EU) 2015/495 z dnia 20 marca 2015 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania 
obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE (C/2015/1756. 
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/840 z dnia 5 czerwca 2018 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania 
obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE i uchylająca 
decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/495 (C/2018/3362). 



 

6 

jednoznaczne, kto jest zanieczyszczającym – sektor farmaceutyczny czy może grupy konsumenckie 

(szpitale, domy opieki, pacjenci). Dlatego obecnie promowane są dwa podejścia ograniczające emisję 

mikrozanieczyszczeń: (1) zastąpienie ich, jeśli jest to możliwe, substancjami przyjaznymi dla środowiska, 

tzw. działania u źródła (z ang. source and user measures) – czyli wdrażanie polityki odpowiedzialnej 

produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji, w której produkty zawierające mikrozanieczyszczenia 

zastępowane są przez inne, łatwo biodegradowalne (zielona chemia); oraz (2) ograniczenie na „końcu 

rury” (z ang. end-of-pipe measures) – czyli ograniczenie emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska 

poprzez stosowanie efektywnych (zaawansowanych) metod oczyszczania ścieków, zwanych także 

czwartym stopniem oczyszczania. W przypadku substancji farmaceutycznych, które w ograniczony 

sposób można zastąpić nieszkodliwymi związkami alternatywami, podejście end-of-pipe wydaje się 

bardziej uzasadnione. Jednak obecnie w UE brak jednoznacznych wytycznych prawnych określających 

dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód 

odbiornika, a ewentualne regulacje są wprowadzane na poziomie krajowym.  

W Europie Szwajcaria była pierwszym krajem, który w 2016 r. wydał podstawę prawną do wdrożenia 

dodatkowego, czwartego stopnia oczyszczania ścieków w celu usuwania mikrozanieczyszczeń. Według 

przyjętych założeń do 2040 r. około 100 z 700 oczyszczalni ścieków zostanie zmodernizowanych, tak aby 

zapewnić 80-proc. efektywność redukcji wybranych mikrozanieczyszczeń (tzw. związków 

wskaźnikowych). Na podstawie wieloletnich badań laboratoryjnych i pilotażowych stwierdzono, iż w pełnej 

skali wdrażane będą dwie technologie: ozonowanie i/lub filtracja na złożach z węglem aktywnym, głównie 

ze względu na wysoką skuteczność w usuwaniu szerokiego zakresu związków chemicznych, prostotę 

obsługi i konserwacji oraz relatywnie niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Spodziewane, 

pozytywne skutki środowiskowe sprawiły, iż program ten, pomimo konieczności poniesienia dodatkowych 

kosztów, ma szeroką akceptację społeczeństwa i polityków. 

W Niemczech narodowa strategia dotycząca ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska 

jest obecnie w fazie konsultacji społecznych i opracowywania propozycji nowych przepisów, dotyczących 

zarówno zaawansowanego oczyszczania ścieków, jak i odpowiedzialności producentów i konsumentów. 

Należy jednak zaznaczyć, iż pomimo braku wymogów krajowych niektóre landy, w szczególności 

Nadrenia Północna-Westfalia i Badenia-Wirtembergia6, wyposażyły już kilka oczyszczalni ścieków w 

rozwiązania czwartego stopnia oczyszczania ścieków i podobnie jak to ma miejsce w Szwajcarii, są to 

głównie technologie oparte na ozonowaniu i węglu aktywnym. 

W Szwecji z programów rządowych sfinansowanych zostało kilka projektów związanych z usuwaniem 

mikrozanieczyszczeń (głównie farmaceutyków) ze ścieków. Testowano przede wszystkim ozonowanie i 

filtrację na węglu aktywnym jako technologie, które wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków miały 

zapewnić redukcję substancji opornych na biodegradację. Zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie 

stosowania różnych rozwiązań technicznych stanowi obecnie podstawę wdrażania w pełnej skali 

zaawansowanych systemów oczyszczania ścieków. 

 
6 https://koms-bw.de/en/technologies/removal_of_micropollutants/ (dostęp:24.04.2020) 

https://koms-bw.de/en/technologies/removal_of_micropollutants/
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W Polsce i na Litwie nie ma ani podstaw prawnych, ani innych dokumentów związanych z 

monitorowaniem i/lub usuwaniem farmaceutyków ze ścieków. Oba kraje wprowadzają jednak krajowe 

przepisy nakładające potrzebę monitoringu substancji priorytetowych. W Polsce dla niektórych substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określono maksymalne dopuszczalne wartości stężeń 

wybranych zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. 

Podsumowując, można stwierdzić, że obecnie dostępne są różne sprawdzone rozwiązania techniczne, 

które – w odpowiedni sposób zintegrowane z istniejącymi procesami oczyszczania ścieków – pozwalają 

na efektywną redukcję mikrozanieczyszczeń ze ścieków. Rozwiązania, które najczęściej są wdrażane w 

pełnej skali, oparte są na ozonowaniu i węglu aktywnym oraz różnych kombinacjach tych metod. 

Kluczowym aspektem jest jednak akceptacja społeczna i polityczna dla kosztów związanych z 

implementacją tego procesu, zwłaszcza że korzyści środowiskowe są trudne do oszacowania w krótkim 

horyzoncie czasowym. Niemniej można się spodziewać, iż holistyczne podejście, łączące zaawansowane 

metody oczyszczania ścieków ze zrównoważoną konsumpcją farmaceutyków będą miały korzystny 

wpływ na poprawę dobrostanu ekosystemów wodnych, ochronę wód kąpielisk i obszarów zaopatrzenia 

w wodę pitną. Uważa się również, iż zmniejszanie emisji mikrozanieczyszczeń zmniejszy stres 

środowiskowy, w tym występowanie i rozprzestrzenianie się zjawiska lekooporności.  
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2. Wstęp 

Wody powierzchniowe stanowią ważne ekosystemy (o dużej różnorodności przyrodniczej) i mogą być 

wykorzystywane jako obszary rekreacyjne, zbiorniki hydroelektryczne oraz zasoby wody pitnej lub wody 

do nawodnień. Aby zaspokoić wszystkie powyższe potrzeby, konieczne jest zatem zarządzanie zasobami 

wodnymi w sposób zrównoważony, z myślą o potrzebach nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. 

Podejście to znalazło swoje odzwierciedlenie w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW; z ang. Water 

Framework Directive)7, która wprowadziła wymóg osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i 

chemicznego akwenów. Co więcej, w preambule do RDW uznano również, iż „woda nie jest produktem 

handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i 

traktowane jako takie”. 

Niestety mikrozanieczyszczenia nadal są ważnym czynnikiem stresogennym, ponieważ ich obecność w 

środowisku wodnym – nawet przy bardzo niskich stężeniach (poniżej μg/l) – może powodować poważne 

zagrożenie dla organizmów wodnych (ostrą i chroniczną toksyczność)8. Obecnie szacuje się, że ponad 

30 000 różnych substancji chemicznych jest w codziennym użyciu zarówno w przemyśle, obiektach 

komercyjnych, jak i w gospodarstwach domowych, m.in. farmaceutyki (wykorzystywane w medycynie i w 

weterynarii), produkty higieny osobistej, chemia gospodarcza i detergenty, a także różne biocydy (np. 

herbicydy, insektycydy czy fungicydy)9. Mikrozanieczyszczenia mogą być zatem emitowane do 

środowiska zarówno ze źródeł punktowych, jak i rozproszonych. Na terenach zurbanizowanych 

oczyszczalnie ścieków stanowią szczególny rodzaj lokalnych, punktowych źródeł emisji 

mikrozanieczyszczeń.  

W prawie UE obowiązuje jednak kilka zasad, m.in. zasada przezorności czy zasada prewencji10, wg 

których w pierwszej kolejności należy zidentyfikować przyczyny, aby w dalszej kolejności w sposób 

skuteczny, tak pod względem środowiskowym, jak i gospodarczym, zapobiegać ich negatywnym 

skutkom. W związku z powyższym w aspekcie ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń aktualnie 

polityka środowiskowa UE zakłada dwa podejścia (rys. 1):  

• ograniczanie u źródła (z ang. source measures and user measures) – czyli wdrażanie polityki 

odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji  

oraz 

• ograniczenie na tzw. końcu rury (z ang. end-of-pipe measures)– czyli stosowanie efektywnych 

(zaawansowanych) metod oczyszczania ścieków (tzw. czwarty stopień oczyszczania).  

 
7 Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (D.U.L 327, 22/12/2000), http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj. 
8 R. Schwarzenbach et al. (2006), The challenge of micropollutants in aquatic systems. Science 313(5790):1072-7. 
9 OECD (2017), OECD Environmental Performance Reviews: Switzerland 2017, OECD Publishing, Paris.  
10 Dyrektywa 2004/35/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 

odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56), 

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwarzenbach%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16931750
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16931750
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
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Rys. 1. Strategia ograniczenia uwalniania farmaceutyków, antybiotyków, hormonów i innych 
mikrozanieczyszczeń do środowiska wodnego 

Wdrażanie powyższych strategii wiąże się z wieloma wyzwaniami, zarówno technologicznymi, 

społecznymi, jak i naukowymi. Zgodnie z zasadą prewencji uznaje się, iż w najbardziej opłacalny sposób 

ograniczanie emisji mikrozanieczyszczeń można osiągnąć za pomocą kontroli u źródła. W przypadku 

ograniczenia emisji substancji farmaceutycznych działania te obejmują: 

• gromadzenie danych na temat ich wykorzystywania w różnych gałęziach produkcji, 

• gromadzenie danych dotyczących ich sprzedaży i stosowania, 

• informowanie lekarzy, farmaceutów i pacjentów o środowiskowych aspektach emisji farmaceutyków 

oraz o sposobach utylizacji przeterminowanych lub niezużytych leków, 

• prowadzenie badań nad substancjami farmaceutycznymi, które nie stanowią obciążenia dla 

środowisk, a mogłyby zastąpić te obecnie stosowane w medycynie i weterynarii. 

Niestety niektóre substancje farmaceutyczne są absolutnie niezbędne w medycynie czy weterynarii i nie 

można ich w skuteczny sposób zastąpić przyjaznymi dla środowiska „substancjami alternatywnymi”. 

Jedną z takich grup są antybiotyki. Ich wprowadzenie w znaczący sposób poprawiło jakość życia, 

zmniejszyło śmiertelność chorób zakaźnych oraz umożliwiło rozwój innych dziedzin lecznictwa, m.in. 

onkologii, transplantologii i profilaktyki okołooperacyjnej. Niestety, nie zawsze uzasadnione 

wykorzystywanie antybiotyków, również w sektorach pozamedycznych (np. hodowli zwierząt czy 

rolnictwie), przyczyniło się do rozwoju zjawiska lekooporności. Problem ten stał się na tyle istotny, że 

obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO; z ang. World Health Organization) uznała lekooporność 

jako zagrożenie dla osiągnięć współczesnej medycyny11 i wezwała do podejścia opartego na tzw. 

wspólnym zdrowiu (z ang. one health approach). Wiele doniesień naukowych wskazuje bowiem, iż w 

szerzeniu zjawiska oporności bakterii nie bez znaczenia jest fakt obecności pozostałości leków i ich 

 
11 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance [dostęp: luty 2019]. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
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metabolitów, które wydalane z moczem/kałem trafiają do ścieków, a następnie do wód odbiornika w 

wyniku ograniczonej efektywności konwencjonalnych, biologicznych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym uważa się, iż w przypadku farmaceutyków głównie procesy oczyszczania 

ścieków, czyli strategia „końca rury”, mogą przynieść oczekiwany efekt środowiskowy. Niestety, jak już 

wspomniano, obecnie stosowane technologie stanowią istotną barierę w przypadku 

makrozanieczyszczeń (biologicznie rozkładalnych związków organicznych, azotu i fosforu)12, podczas 

gdy usuwanie mikrozanieczyszczeń (w tym farmaceutyków) wymaga wprowadzenia zaawansowanych 

metod, tzw. czwartego stopnia oczyszczania.  

Obecny stan prawny i brak norm jakości ścieków oczyszczonych w zakresie emisji mikrozanieczyszczeń 

do środowiska ma negatywny wpływ nie tylko na dobrostan i bioróżnorodność organizmów wodnych, ale 

powoduje również wzrost kosztów uzdatniania wody pitnej oraz rozwój chorób cywilizacyjnych. 

  

 
12 T. Hillenbrand et al. (2017), Recommendations from the Multi-Stakeholder Dialogue on the Trace Substance Strategy of the German Federal 
Government to policy-makers on options to reduce trace substance inputs to the aquatic environment. Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Umweltbundesamt. Berlin, 33 pp. http://publica.fraunhofer.de/documents/N-466986.html. 

http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-466986.html
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3.  Systemy oczyszczania ściekówa. I usuwania mikrozanieczyszczeń 

Kwestie związane z ograniczeniem możliwości eliminacji związków farmaceutycznych u źródła i 

konieczność wprowadzenia zaawansowanych metod oczyszczania ścieków w celu ograniczenia ich 

emisji do środowiska wymagają pogłębionej dyskusji. Dialog ten powinien objąć organy decyzyjne na 

poziomie regionalnym i narodowym, eksploatatorów oczyszczalni ścieków, lokalną społeczność, 

naukowców, ekspertów, organizacje pozarządowe, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego oraz z 

sektora gospodarki wodno-ściekowej (rys. 2). Zaangażowanie interesariuszy w proces decyzyjny jest 

wykorzystywane w wielu krajach, ma bowiem potencjał zintegrowania spraw społecznych, 

środowiskowych i gospodarczych z głównymi strategiami rozwoju i modelami biznesowymi.  

 

Rys. 2. Interesariusze zaangażowani w dialog dotyczący ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

środowiska 13 

 

Służy temu znaczny rozwój metod monitorowania losu mikrozanieczyszczeń w środowisku oraz wzrost 

wiedzy na temat ich negatywnego wpływu na środowisko. Programy badawcze, w których analizowano 

emisję mikrozanieczyszczeń (w tym farmaceutyków) do środowiska, wykazały, że oczyszczalnie ścieków 

stanowią jedno z bardziej istotnych źródeł tego typu zanieczyszczeń. Konwencjonalne, biologiczne 

oczyszczalnie ścieków, pracujące na bazie osadu czynnego, są skuteczne w redukcji substancji 

organicznych i biogennych, jednak w ograniczonym stopniu usuwają farmaceutyki, hormony i inne 

mikrozanieczyszczenia. Mikrozanieczyszczenia to bowiem bardzo zróżnicowana i niejednorodna grupa, 

a poszczególne związki mogą mieć odmienną charakterystykę: hydrofobowość/hydrofilowość, podatność 

 
13 Opracowano na podstawie: T. Hillenbrand et al. (2017), Recommendations from the Multi-Stakeholder Dialogue…  

http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
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na sorpcję czy biodegradację itp. (rys. 3). Do innych, istotnych czynników, które determinują usuwanie 

mikrozanieczyszczeń ze ścieków, należy również konfiguracja i warunki pracy oczyszczalni ścieków (np. 

czas retencji czy wiek osadu). Efektywność oczyszczania jest szczególne ważna w przypadku, jeśli ścieki 

oczyszczone stanowią istotną część przepływu wód odbiornika lub jeśli rzeka, jezioro, strumień itp. jest 

odbiornikiem ścieków z różnych źródeł. W takim wypadku łączny ładunek może spowodować, iż niektóre 

mikrozanieczyszczenia osiągną poziom, który jest nieobojętny dla organizmów wodnych.  

Aby określić kierunki modernizacji konwencjonalnych oczyszczalni w celu zwiększenia ich efektywności 

w usuwaniu mikrozanieczyszczeń, konieczna jest dogłębna analiza aktualnego stanu wiedzy w tym 

zakresie. Bardzo ważna jest m.in. ocena obecnie działających systemów oczyszczania ścieków i 

rozważenie możliwości technologicznych oraz zaangażowania zasobów ludzkich w implementację 

zaawansowanych metod. Dlatego głównym celem dialogu interesariuszy powinno być m.in.: 

• rozważenie rozwiązań technologicznych skutecznych w zakresie usuwania mikrozanieczyszczeń, 

pod względem środowiskowym i ekonomicznym,  

• zarekomendowanie substancji wskaźnikowych do monitorowania zarówno efektywności usuwania 

mikrozanieczyszczeń, jak i ich obecności w środowisku, 

• wskazanie obszarów szczególnie obciążonych farmaceutykami, 

• wskazanie narzędzi, które pomogłyby sfinansować modernizację infrastruktury wodno-ściekowej. 

 

 

 

Rys. 3. Właściwości mikrozanieczyszczeń istotnych w procesach oczyszczania ścieków  
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4. Zaawansowane technologie oczyszczania ścieków 

W ciągu ostatnich 15 lat przeprowadzono liczne badania nad efektywnymi metodami usuwania 

mikrozanieczyszczeń ze ścieków. Do tej pory opracowano kilka procesów jednostkowych i modułowych, 

opartych głównie na procesach takich jak: adsorpcja na węglu aktywnym (granulowanym i 

sproszkowanym), filtracja membranowa (czasem w połączeniu z biodegradacją) oraz zaawansowane 

procesy utleniania (np. ozonowanie, UV/H2O2 lub O3/H2O2). Procesy i metody stosowane do usuwania 

mikrozanieczyszczeń ze ścieków wymieniono w tabeli 1, natomiast przykłady ich skuteczności zgodnie z 

przeglądem najnowszej literatury przedstawiono w tabeli 2. Należy zaznaczyć, iż duża rozbieżność 

efektywności usuwania mikrozanieczyszczeń uzyskanej przez podobne metody (tabela 2) może wynikać 

z różnych warunków prowadzenia eksperymentów, np. różnicy skali (od systemów laboratoryjnych po 

eksperymenty prowadzone na obiektach rzeczywistych), pochodzenia ścieków (od ścieków 

syntetycznych po ścieki uzyskane z pracujących oczyszczalni), czasu zatrzymania, temperatury ścieków 

itp. 

Podczas eksperymentów prowadzonych w pełnej skali wykazano, że nie bez znaczenia jest również 

gospodarka osadowa, ponieważ niektóre mikrozanieczyszczenia mogą ulegać sorpcji na kłaczkach 

osadu, który jest recyrkulowany w systemie lub usuwany z niego jako osad nadmierny. Los 

mikrozanieczyszczeń zaadsorbowanych w osadzie ściekowym jest mało poznany, aczkolwiek nie można 

odrzucić możliwości powrotu pewnej części mikrozanieczyszczeń wraz z wodami procesowymi po 

odwadnianiu osadów. Ten potencjalny ładunek jest zazwyczaj pomijany w badaniach laboratoryjnych i 

tych prowadzonych w skali półtechnicznej, ponieważ wody procesowe są zazwyczaj kierowane do 

głównego ciągu oczyszczania bezpośrednio po mechanicznych procesach oczyszczania. 

Różnice w istniejących systemach oczyszczania ścieków (każda oczyszczalnia ścieków jest unikatowa) 

oznaczają, że istnieje wiele możliwości implementowania zaawansowanych technologii oczyszczania 

ścieków. W związku z powyższym nie jest możliwe opracowanie jednego uniwersalnego rozwiązania 

pozwalającego na efektywne usunięcie szerokiego spektrum mikrozanieczyszczeń dla wszystkich 

oczyszczalniach ścieków. Z tego powodu każda oczyszczalnia ścieków decyzję o implementacji 

zaawansowanych metod oczyszczania powinna poprzedzić wykonaniem badań obecności 

mikrozanieczyszczeń w ściekach surowych, oczyszczonych i wodach odbiornika w celu ustalenia 

mikrozanieczyszczeń priorytetowych dla zlewni danej oczyszczalni. Nie bez znaczenia jest również 

określenie wymagań dotyczących efektywności usuwania mikrozanieczyszczeń oraz przeprowadzenie 

wstępnych badań laboratoryjnych i ich weryfikacja w skali półtechnicznej. Rekomenduje się 

przeprowadzenie badań pilotażowych in situ na docelowym obiekcie, co pozwala nie tylko na weryfikację 

skuteczności usuwania mikrozanieczyszczeń, ale i sprawdzenie, czy nowa technologia nie wpływa 

negatywnie na istniejące systemy oczyszczania ścieków i gospodarkę osadami ściekowymi. Nie bez 

znaczenia jest również możliwość oszacowania kosztów eksploatacyjnych nowej technologii. Powyższe 

zagadnienia zostały szczegółowo omówione w tzw. mapach drogowych (z ang. road map) – raportach 
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przygotowanych projektu MORPHEUS (Advanced pharmaceuticals removal from wastewater – 

roadmaps for model-site)14 dla każdego z partnerów projektu.  

W licznych badaniach nad zaawansowanymi metodami usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków (patrz 

także Rozdział 2), w tym w skali półtechnicznej i technicznej wykazano, iż zwłaszcza dwie technologie 

(ozonowanie i adsorpcja na węgiel aktywny) są efektywne w stosunku do szerokiej gamy 

mikrozanieczyszczeń, a ich implementacja i koszty eksploatacyjne są konkurencyjne w stosunku do 

innych technologii15, 16. W związku z powyższym zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części 

raportu. 

 

  

 
14 http://www.morpheus-project.eu/downloads/ 
15 Swedish Environmental Protection Agency Report 6766 (2018), Advanced wastewater treatment for separation and removal of 
pharmaceutical residues and other hazardous substances - Needs, technologies and impacts. 
16 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants – General Cost 
Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater Treatment Plants in Germany and 

Switzerland. STOWA and Waterboard the Dommel, The Netherlands. 
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Tabela 1. Procesy i metody stosowane w  usuwaniu mikrozanieczyszczeń ze ścieków 

Proces Metoda Zalety Wady Uwagi 

Fizyczny 

- odwrócona 
osmoza 

- nanofiltracja 

- mikrofiltracja 

- skuteczny dla 
szerokiego spektrum 
farmaceutyków 

- efektywna/bardzo 
efektywna metoda 
usuwania 
farmaceutyków 

- generowany produkt uboczny 
(koncentrat) jest 
problematyczny i kosztowny  
w zagospodarowaniu 

- procesy wysokoenergetyczne 

- nie jest to metoda oczyszczania, 
a jedynie separacji 
zanieczyszczeń (koncentratu)  
od permeatu 

- biodegradacja jest często 
łączona z filtracją (np. mikro/ 
nano), aby zapewnić większą 
stabilną procesu,  

- tworzenie biofilmów zapewnia 
większą różnorodność konsorcjów 
bakteryjnych i zapewnia większą 
efektywności w usuwaniu 
mikrozanieczyszczeń 

- technologia wymaga obsługi 
wykwalifikowanego personelu 

Biologiczny 

- bioreaktor 
membranowy 
(MBR)  

- reaktor ze 
złożem 
ruchomym 
(MBBR) 

- inne procesy 
oparte  
o biofilm 

- farmaceutyki są 
usuwane ze ścieków 
przez biodegradację  
i adsorpcję na osadzie 
(usuwane z systemu 
jako osad nadmierny) 

- potwierdzona 
skuteczność dla 
wąskiego spektrum 
farmaceutyków 

- usuwanie farmaceutyków 
zależy od biodostępności 
danego substratu i konsorcjów 
mikroorganizmów 
wykształconych w osadzie 
czynnym  

- przekształcanie i degradacja 
farmaceutyków może prowadzić 
do powstanie półproduktów  
o nieznanej charakterystyce 

Adsorbcja 

- granlowany 
węgiel 
aktywny 
(GAC) 

- sproszkowany 
węgiel 
aktywny  
(PAC) 

- skuteczny dla 
szerokiego spektrum 
farmaceutyków 

 

- regularna 
wymiana/regeneracja GAC 

- w technologii PAC osad 
nadmierny musi zostać 
spalony  

- wysokie zapotrzebowanie 
 na energię do regeneracji 
węgla aktywnego 

- w obecności RWO/OWO 
może wystąpić konkurencyjna 
adsorpcja 

- produkcja i regeneracja węgla 
aktywnego powoduje emisję 
gazów cieplarnianych – istotny 
ślad węglowy 

- skuteczny etap biologicznego 
oczyszczania (niskie stężenie 
DOC/ TOC w ściekach) jest 
ważnym warunkiem efektywnego 
usuwania mikrozanieczyszczeń  
w procesach opartych o węgiel 
aktywny lub ozon 

Zawansowane 
utlenianie 

- ozonowanie 

- UV/H2O2  

- O3/H2O2 

- procesy łatwo 
sterowalne np. szybka 
i prosta zmiana dawki 
utleniacza 

- skuteczność usuwania 
farmaceutyków  
jest efektywna 

- niekompletna degradacja 
farmaceutyków 

- często generowane są 
szkodliwe produkty uboczne, 
wymagające dodatkowego 
usunięcia 

- procesy wysokoenergetyczne 

- dawka ozonu zależy od stężenia 
DOC/TOC w ściekach 
oczyszczonych i wymaganej 
efektywności usuwania 
mikrozanieczyszczeń 

- ozonowane ścieki wymagają 
dodatkowego podczyszczania  
w celu usunięcia potencjalnych, 
szkodliwych produktów utleniania 
jak i pozostałości ozonu  

- technologia wymaga obsługi 
wykwalifikowanego personelu 

Stosowane akronimy: GAC- granulowany węgiel aktywny, PAC- sproszkowany węgiel aktywny, DOC – rozpuszczony węgiel organiczny, 

TOC - ogólny węgiel organiczny (z ang. total organic carbon). 
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Tabela 2. Przykładowe wartości efektywności usuwania mikrozanieczyszczeń uzyskane podczas 
stosowania różnych technologii oczyszczania ścieków (na podstawie danych literaturowych)17 ,18  

 CAS MBR MBBR 
O3 +  

filtracja* 
GAC 

PAC + 

filtracja* 
CW 

(%) 

Związki przeciwbakteryjne 

Klarytromycyna 37 0–99 47–61 >80 >80 >80 11–98 

Sulfametoksazol 35–84 0–90 (-28)–28 >80 30–60 60–80 0–75 

Cyprofloksacyna  63–90 15–94 2–96 30–60 30–60 60–80 N.A. 

Hormony 

Estradiol (E2) 91–96 39–100 95–100 >80 >80 >80 0–100 

Środki przeciwbólowe i przeciwzapalne 

Diklofenak <0–81 <0–87 25–100 >80 60–80 60–80 0–75 

Ibuprofen – – – 30–60 60–80 >80 – 

Beta–blokery 

Metoprolol – – – 30–60 >80 >80 – 

Środki kontrastowe 

Jopamidol – – – 30–60 30–60 30–60 – 

Kwas diiatriowy – – – <30 <30 <30 – 

Inne 

Mekoprop – – – 30–60 60–80 30–60 – 

Benzotriazol 30–91 15–74 43–76 60–80 >80 >80 8–100 

Objaśnienie: CAS – konwencjonalne metody oczyszczania ścieków oparte na osadzie czynnym (z ang. conventional activated sludge), MBR 

– bioreaktor membrnowy (z ang. membrane bioreactor), MBBR – bioreaktor ze złożem ruchomym (z ang. moving bed biofilm reactor), GAC – 

węgiel aktywny granulowany (z ang. granular activated carbon); PAC – sproszkowany węgiel aktywny (z ang. powdered activated carbon), 

CW – systemy bagienne (z ang. constructed wetlands); * – filtracja na złożu piaskowym. 

 

 

  

 
17 P. Krzeminski et al. (2019), Performance of secondary wastewater treatment methods for the removal of contaminants of emerging concern 
implicated in crop uptake and antibiotic resistance spread: A review. Sci Total Environ. 648:1052-1081. 
18 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants… 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krzeminski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30340253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30340253
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4.1. Ozonowanie 

 

Ozonowanie jest metodą zaawansowanego utleniania skuteczną w mineralizacji różnych związków 

organicznych, w tym mikrozanieczyszczeń. Wynika to z faktu, iż ozon i rodniki hydroksylowe (OH˙), które 

powstają w wyniku rozkładu ozonu w wodzie, reagują nieselektywnie z substancjami podatnymi na 

utlenienie. W związku z powyższym ozon wykazuje również właściwości dezynfekcyjne, uszkadza 

bowiem cząsteczki wirusów lub zmienia strukturę komórek bakteryjnych i innych mikroorganizmów. Jego 

silne właściwości utleniające mogą również powodować powstawanie nieobojętnych dla środowiska 

produktów ubocznych. Na przykład użycie ozonu powinno być ograniczone w przypadku wody/ścieków 

zawierających znaczne stężenia bromków (Br), gdyż są one utleniane do rakotwórczych bromianów 

(BrO3
-). Innym istotnym elementem procesu ozonowania może być niepełna mineralizacja19. Uważa się 

bowiem, iż niektóre mikrozanieczyszczenia występujące w ściekach oczyszczonych mogą być 

niepodatne na utlenianie przy dawkach ozonu powszechnie stosowanych w technologii ścieków, tj. od 

0,6 do 1,0 g O3 na g rozpuszczonego węgla organicznego (DOC, z ang. dissolved organic carbon) i w 

czasie kontaktu od 20 do 30 min. W związku z powyższym zaleca się zastosowanie ozonowania łącznie 

z filtracją na złożach piaskowo-żwirowych w celu usuwania powstałych produktów ubocznych i związków 

reaktywnych. 

Istotnym elementem technologii ozonowania jest konieczność wytwarzania ozonu bezpośrednio przed 

jego zastosowaniem. Najbardziej popularne technologie wytwarzania ozonu obejmują jego produkcję z 

czystego tlenu lub powietrza poprzez wyładowanie elektryczne. Obecnie na rynku dostępne są również 

systemy wytwarzające ozon w technologii nietermicznej plazmy20. Po wytworzeniu ozon jest mieszany 

przez wtryskiwacze lub dyfuzory ze ściekami oczyszczonymi w tzw. zbiorniku kontaktowym (zauważono, 

że zużycie energii w przypadku stosowania wtryskiwaczy jest nico wyższe niż dla dyfuzorów, choć 

efektywność usuwania mikrozanieczyszczeń jest porównywalna21). Ponadto należy zaznaczyć, iż ze 

względu na silne właściwości utleniające ozon jest gazem drażniącym (zwłaszcza okolice oczu i układ 

oddechowy), dlatego pomieszczenia, w których jest używany/produkowany ozon, powinny mieć 

odpowiednią wentylację i czujnik ozonu. W prawodawstwie UE dotyczącym norm jakości powietrza 

maksymalne dopuszczalne stężenie ozonu w powietrzu nie powinno przekraczać 120 µg/m3 w przypadku 

ciągłego narażenia człowieka przez 8 godzin lub 180 µg/m3 w przypadku narażenia jednogodzinnego. 

Normy WHO określają natomiast dopuszczalną wartość stężenia ozonu na poziomie 100 µg/m3 w czasie 

8 godzin ekspozycji.  

Schemat typowego systemu ozonowania na oczyszczalni ścieków przedstawiono na rysunku 4, 

natomiast sugerowane kryteria projektowe podano w tabeli 3. 

 

 

 

 
19 jak w 36 Zimmermann 
20 https://www.wofil.pl/. 
21 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants… 
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Rys. 4. Przykładowy system ozonowania w oczyszczalni ścieków (zmodyfikowane za22) 

 

 

Tabela 3. Kryteria projektowe dla usuwania mikrozanieczyszczeń na drodze ozonowania ze ścieków 
oczyszczonych biologicznie23 

 Wartość 

                          Ozonowanie 

Dawka ozonu 
0,6–0,9 g O3/g DOC 

4–14 mg O3/La) 

Czas zatrzymania w 

zbiorniku kontaktowym 

10–30 min 

(reaktor 10–25 min; usuwanie pozostałego ozonu 5 min) 

Pobór energii 
10 kWh/kg O3 × h 

45 W/m3 ścieków 

                       Podczyszczanie na złożu piaskowo-żwirowymb) 

Prędkość przepływu  12 m/h 

Woda płucząca 5–10% przepływu ścieków poddanych oczyszczaniu 

Pobór energii 15 W/m3 ścieków 

a) Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) w ściekach oczyszczonych biologicznie waha się od 7 do 15 mg/l. 
b) Podobne kryteria sugerowane są dla filtracji piaskowej po stosowaniu PAC. 

 

  

 
22 Oprac. na podstawie: C. Abegglen, H. Siegrist (2012), Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser. Verfahren zur weitergehenden 
Elimination auf Kläranlagen. Bundesamt fur Umwelt, Bern, Umwelt-Wissen Nr. 1214: 210 S. 
23 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants…  
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4.2. Węgiel aktywny 

 

Węgiel aktywny ma bardzo duże pole powierzchni czynnej (pomiędzy 500 a 1500 m2/g)24, w związku z 

tym jest powszechnie stosowany jako adsorbent w procesach przemysłowych i technologicznych. Węgiel 

aktywny występuje w dwóch postaciach: granulowanej (GAC, z ang. granular activated carbon) oraz 

sproszkowanej (PAC, z ang. powdered activated carbon). GAC składa się z cząstek o nieregularnych 

kształtach i rozmiarach od 0,2 do 5 mm, podczas gdy PAC ma średnicę wielkości cząstek mniejszą niż 

0,2 mm, zwykle w zakresie 5–50 μm.  

Właściwości węgla aktywnego zależą jednak nie tylko od pola powierzchni oraz rozkładu i wielkości 

porów, ale również od materiału użytego do produkcji (rys. 5). Obecnie węgle aktywne są wytwarzane z 

różnych materiałów charakteryzujących się wysoką zawartością węgla pierwiastkowego. Głównymi 

surowcami są antracyt, bitum i węgiel brunatny, choć wykorzystuje się również łupiny orzecha 

kokosowego, drewno, torf i pozostałości ropy naftowej25, które są aktywowane w wysokich temperaturach 

(>700°C).  

Skuteczność węgla aktywnego w usuwaniu substancji organicznych, w tym mikrozanieczyszczeń, jest 

związana również z charakterem związku. Związki hydrofilowe są adsorbowane słabiej niż substancje 

hydrofobowe. Znaczenie ma również ładunek, gdyż ujemnie naładowane cząsteczki adsorbują się 

mocniej niż dodatnio naładowane. Ponadto na efektywność usuwania mikrozanieczyszczeń w znacznym 

stopniu wpływa obecność innych substancji organicznych w ściekach, ze względu na konkurencyjną 

adsorpcję. Schematyczne przedstawienie adsorpcji cząsteczek organicznych w strukturze węgla 

aktywnego przedstawiono na rys. 5. 

 

 

 
Rys. 5. Schematyczne przedstawienie adsorpcji cząsteczek organicznych w strukturze węgla 
aktywnego. 

 
24 F. Cecen, O. Aktaş (2011), Removal of NOM, Nutrients, and Micropollutants in BAC Filtration, in Activated Carbon for Water and Wastewater 
Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany. 
25 https://www.desotec.com/en/carbonology/carbonology-academy/raw-materials-activated-carbon. 

https://www.lenntech.com/periodic/elements/c.htm
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4.2.1. Technologia oparta na granulowanym węglu aktywnym (GAC) 

 

Główną zaletą usuwania mikrozanieczyszczeń za pomocą granulowanego węgla organicznego jest jego 

łatwa aplikacja, obsługa i konserwacja. Technologia GAC na oczyszczalniach ścieków może być 

stosowana jako pojedynczy stopień, jak na rys. 6, choć zazwyczaj ten etap jest poprzedzony filtracją 

ścieków oczyszczonych biologicznie przez złoże piaskowo-żwirowe.  

 

 

 
Rysunek 6. Przykład implementacji systemu GAC na oczyszczalni ścieków (zmodyfikowano za 26) 

 

 

Ścieki oczyszczone kierowane są na filtr węglowy GAC, umieszczony zwykle w cylindrycznym zbiorniku, 

i przepływają w dół pod wpływem siły grawitacji. Aby uniknąć zbyt szybkiej kolmatacji filtrów węglowych i 

konieczności ich wymiany lub regeneracji, systemy GAC zazwyczaj są poprzedzone filtrami piaskowo-

żwirowymi. Jednym z zadań prefiltracji ścieków oczyszczonych na filtrach piaskowo-żwirowych jest 

ochrona filtrów węglowych w okresach obniżonej efektywności pracy osadnika wtórnego i wynoszenia 

kłaczków osadu. Uważa się bowiem, iż przy wzroście zawiesiny w ściekach oczyszczonych powyżej 

wartości 10 mg/l filtr GAC należy pominąć przez zaprojektowany układ by-passu27. Parametry istotne 

podczas usuwania mikrozanieczyszczeń (w tym farmaceutyków) za pomocą technologii GAC 

przedstawiono na rys. 7.  

Filtry węglowe charakteryzują się określonym czasem efektywnej pracy, po którym skuteczność usuwania 

mikrozanieczyszczeń zaczyna znacząco spadać. Można je udrażniać poprzez okresowe płukanie w 

przeciwprądzie (popłuczyny powinny być zawracane na oczyszczalnię ścieków) lub sprężonym 

powietrzem. Pomimo tych zabiegów wydajność filtrów GAC będzie maleć w związku z wyczerpywaniem 

się dostępnych aktywnych miejsc sorpcyjnych filtra. W związku z powyższym co jakiś czas konieczna jest 

wymiana lub regeneracja filtrów, której zazwyczaj dokonuje się, jeśli efektywność ich pracy spadnie 

poniżej zakładanej wartości. 

 
26 C. Abegglen, H. Siegrist (2012), Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser… 
27 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants…  
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 Podczas regeneracji następuje utleniane i/lub mineralizacja związków zaadsorbowanych w matrycy 

węgla aktywnego i choć przywracana jest jego zdolność adsorpcyjna, traci się około 10% masy GAC. 

Kryteria projektowe sugerowane dla GAC podano w tabeli 4. 

 

 

 
Rys. 7. Parametry istotne podczas usuwania mikrozanieczyszczeń na granulowanym węglu aktywnym 
(GAC)28 

 

Tabela 4. Kryteria projektowe usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie 
na węglu aktywnym granulowanym (GAC)29 

 Wartość  

Czas kontaktu 20–40 min 

Prędkość przepływu 6–10 m/h 

Woda płucząca 5–15% przepływu ścieków poddanych oczyszczaniu 

Pobór energii 40 W/m3 ścieków 

Wymiana węgla/regeneracja 7000–15 000 BV* (od 4 do 12 miesięcy) 
*BV – z ang. bed volume, objętość ścieków, która przepłynęła przez złoże, wyrażona w objętości złoża. 

  

 
28 C. Abegglen, H. Siegrist (2012), Mikrovunreinigungen aus kommunalem Abwasser… 
29 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants… 
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4.2.2. Technologia oparta na sproszkowanym węglu aktywnym (PAC) 

 

W technologii PAC usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie może się 

odbywać w osobnym systemie, składającym się ze zbiornika kontaktowego, osadnika i filtra, jak 

przedstawiono na rys. 8a. W zbiorniku kontaktowym podczas mieszania na cząsteczkach PAC 

sorbowane są różne związki organiczne, w tym mikrozanieczyszczenia obecne w ściekach. Równolegle 

z PAC do zbiornika kontaktowego dozowane są flokulanty i koagulanty, które stymulują proces flokulacji. 

Następnie ścieki kierowane są do osadnika, gdzie wytworzone kłaczki wraz z PAC ulegają sedymentacji, 

a w dalszej kolejności przepompowywane są na filtr piaskowo-żwirowy. Aby usunąć drobną zawiesinę, 

dodatkowo stosowane są membrany lub bardzo rzadko filtry węglowe (GAC).  

Alternatywnie PAC można dozować bezpośrednio do komory napowietrzania (rys. 8b). Takie rozwiązanie 

jest bardzo interesujące, ponieważ może znacznie obniżyć koszty inwestycyjne. Nie ma pewności, czy i 

w jaki sposób takie bezpośrednie dawkowanie PAC wpływa na skuteczność istniejącego systemu 

oczyszczania ścieków, np. w aspekcie usuwania azotu (amonifikacja/nitryfikacja/denitryfikacja) i fosforu 

(defosfatacja). Ponadto osad powstający w wyniku stosowania PAC może/musi być częściowo 

zawracany do systemu (recyrkulacja do zbiornika kontaktowego lub komory napowietrzania), a częściowo 

usuwany. Co istotne, osad usuwany z systemu opartego na PAC musi podlegać utylizacji termicznej. 

Dawki PAC stosowane powszechnie na biologicznych oczyszczalniach ścieków wahają się od 10 do 20 

mg PAC/L (lub 0,7–1,4 g PAC/g DOC, tabela 5).  

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka systemów do magazynowania i dawkowania PAC. Instalacje te 

zwykle składają się z modułu magazynującego i grawimetrycznych urządzeń dawkujących (wysoka 

dokładność podawania obniża koszty operacyjne). W komorze przechowywania PAC musi być 

utrzymywany w postaci zawieszonej. Co ważne, w wyniku ciągłego mieszania miedzy cząsteczkami pyłu 

mogą pojawiać się iskry (pocieranie cząsteczek węgla aktywnego) i występuje niebezpieczeństwo 

wystąpienia samozapłonów. Dodatkowo PAC może reagować z tlenem, uwalniając ciepło. W związku z 

powyższym sproszkowany węgiel aktywny jest uważany za materiał wybuchowy, co należy uwzględnić 

w procesie projektowania, zachowując zasady bezpieczeństwa.  

Osad nadmierny zawierający PAC jest usuwany z systemu w sposób ciągły (z punktu widzenia zużycia 

węgla PAC jest zatem mniej ekonomiczny niż GAC), następnie odwadniany, suszony i ostatecznie 

spalany (aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się mikrozanieczyszczeń w środowisku). Wymagany 

jest zatem stały dostęp do spalarni znajdującej się w odległości uzasadniającej ekonomicznie koszty 

transportu. Warto również zauważyć, że implementacja systemu PAC na oczyszczalniach ścieków 

zwiększa ilość polimerów oraz roztworów strącających, których zużycie (koszty zakupu) wzrasta o około 

10–20%. Kryteria projektowe sugerowane dla PAC podano w tabeli 5. 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Rysunek 8. Przykład implementacji systemów PAC na oczyszczalniach ścieków (zmodyfikowanych za30). 

Panel górny: system PAC umieszczony po istniejącym etapie biologicznym. Panel dolny: system dozujący 

PAC bezpośrednio do komory napowietrzania osadu czynnego 

 
30 C. Abegglen, H. Siegrist (2012), Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser… 
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Tabela 5. Kryteria projektowe dotyczące usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych 
biologicznie za pomocą sproszkowanego węgla aktywnego (PAC)31 

Parametr Wartość 

Dawkowanie PAC 0,7–1,4 g PAC/g DOC 

10–20 mg PAC/La) 10–20 mg PAC /La) 

Dawkowanie koagulantu 4–6 mg/L 

Dawka polimerów 0,2–0,3 mg/L 

Hydrauliczny czas zatrzymania w zbiorniku kontaktu 30–40 min 

Współczynniki recyrkulacji PAC w systemie 0,5–1,0 

 

 

Pobór energii 

45 W/m3 ścieków 

Podczyszczanie na złożu piaskowo-żwirowym b) 

a) Na podstawie zawartości rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) w ściekach z oczyszczalni ścieków w wysokości 7–15 mg/L. 
b) Podobne kryteria jak dla filtracji na złożu piaskowo-żwirowym po ozonowaniu (patrz tabela 3). 

 

4.3. Automatyzacja precesów 

 

W zaawansowanych systemach usuwania mikrozanieczyszczeń parametry technologiczne powinny być 

łatwo kontrolowane, najlepiej poprzez automatyzację procesu. W przypadku filtrów GAC ważną kwestią 

jest kolmatacja złoża, którą można zmierzyć za pomocą zmiany ciśnienia w złożu. Wzrost ciśnienia 

powyżej wartości progowej powinien automatycznie rozpocząć płukanie zwrotne złoża filtracyjnego 

powietrzem lub wodą. Żywotność filtra GAC można również automatycznie kontrolować i wskazywać np. 

potrzebę wymiany węgla aktywnego na podstawie krzywych przebicia. Nie bez znaczenia jest również 

kontrolowanie czasu kontaktu, czyli dokładne oszacowanie prędkości filtracji ścieków przez złoże.  

W przypadku ozonowania, jak i technologii PAC, ważnym parametrem technologicznym i operacyjnym 

jest dawkowanie. Dawka określana powinna być na podstawie zawartości rozpuszczonego węgla 

organicznego (DOC) w ściekach oczyszczonych biologicznie. Stężenie DOC w ściekach jest zmienne w 

czasie, dlatego jego analiza online pozwoliłaby na precyzyjne określenie optymalnej ilości PAC/ozonu 

potrzebnej do efektywnego usuwania mikrozanieczyszczeń. Skuteczną (pośrednią) metodą monitoringu 

stężenia związków organicznych in situ są pomiary absorpcji promieniowania UV, ponieważ wiele 

związków organicznych pochłania promieniowanie UV o długości fali 245 nm, zatem ilość pochłoniętego 

promieniowania UVA254 jest wykorzystywana do monitorowania poziomu DOC. Dawki PAC/ozonu mogą 

 
31 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants…  



 

25 

być również sprzężone z wartością przepływu, aczkolwiek wtedy możliwe jest zarówno zawyżenie, jak i 

zaniżenie dawkowania z powodu zmiennego stężenia DOC w ściekach oczyszczonych. 

4.4. Szacowanie kosztów 

 

Przy szacowaniu kosztów związanych z usuwaniem mikrozanieczyszczeń ze ścieków należy wziąć pod 

uwagę szereg parametrów, najważniejsze z nich przedstawiono na rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Parametry do uwzględnienia przy obliczaniu kosztu usuwania mikrozanieczyszczeń ze 
ścieków32 

 

Generalnie uważa się, iż koszty inwestycyjne związane z implementacją ozonowania czy PAC są 

porównywalne. Technologia GAC jest znacznie tańsza, przede wszystkim ze względu na prostotę 

włączenia filtrów węglowych w istniejące instalacje oczyszczania ścieków 33.  W kontekście zużycia energii 

technologia ozonowa zwykle wymaga dwa razy więcej energii niż PAC i ponad 10 razy więcej niż GAC. 

W przypadku kosztów eksploatacyjnych najniższe oszacowano dla ozonowania, podczas gdy technologia 

PAC, która wymaga ciągłego dozowania sproszkowanego węgla, polimerów i koagulantów, a także 

obróbki powstających osadów (odwadnianie, suszenie, obróbka termiczna), jest znacznie bardziej 

kosztowna. Filtry węglowe GAC wymagają natomiast płukania oraz okresowej wymiany/regeneracji. 

Jednak właściwa eksploatacja, łącznie z innymi zaletami technologii opartej na węglu aktywnym 

granulowanym (głównie prostota eksploatacji i brak wpływu na pozostałe instalacje) powoduje, iż jest on 

często wykorzystywany zwłaszcza na małych obiektach (patrz rozdział 8).  

 
32 M. Mulder et al. (2015), Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants… 
33 Ibidem  
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W przypadku węgla aktywnego podejmowane są również próby obniżenia kosztów tej technologii, np. 

poprzez zastosowanie tzw. biowęgla (ang. biochar) zamiast GAC/PAC. Biowęgiel powstaje jako odpad w 

procesie termicznej konwersji biomasy (w warunkach ograniczonego dostępu tlenu). Ze względu na 

wysoką zawartość węgla pierwiastkowego biowęgiel charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 

sorpcyjnymi. W projekcie SystemLäk (Systemy oczyszczania pozostałości farmaceutycznych i innych 

mikrozanieczyszczeń)34  przeprowadzono testy adsorpcji z wykorzystaniem różnych rodzajów biowęgla. 

Wyniki tych badań były na tyle obiecujące, że można oczekiwać, iż w najbliższym czasie podjęte zostaną 

komercyjne próby zastąpienia węgla aktywnego biowęglem, co może znacznie obniżyć koszty tej 

technologii.  

W szacowaniu kosztów implementacji zaawansowanych metod oczyszczania stwierdzono, że w 

zależności od zaimplementowanej technologii koszty usuwania mikrozanieczyszczeń mogą wynosić od 

0,16 do 0,33 EUR/m3 oczyszczonych ścieków. Jednak na poziomie krajowym na ostateczną ocenę 

kosztochłonności inwestycyjnej i eksploatacyjnej mają również wpływ lokalne koszt energii i koszty pracy. 

  

 
34 www.hammarbysjostadsverk.se.  
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5. Inne opcje ograniczania emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska 

5.2. Emisja farmaceutyków w placówkach opieki zdrowotnej 

 

Szacuje się, że w niektórych regionach w ściekach komunalnych nawet do 20% aktywnych składników 

farmaceutycznych może pochodzić ze szpitali, przychodni i innych zakładów opieki zdrowotnej  35. 

Niejednokrotnie są to substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. W związku z powyższym 

rozważa się, aby ścieki generowane przez placówki opieki zdrowotnej były podczyszczane już przed 

zrzutem do kanalizacji komunalnej lub oczyszczane w osobnych systemach, podobnie jak ścieki z 

zakładów farmaceutycznych, które zazwyczaj posiadają własne oczyszczalnie. Jeden z przykładów takich 

rozwiązań znajduje się w Danii (rys. 10). Ścieki ze szpitala Herlev (700 łóżek, ok 150 000 m3 ścieków na 

rok) są oczyszczone przez modułowy system łączący szeregowo: MBR – ozon – GAC-UV36. Uzyskane 

wyniki badań wskazywały, iż po dwóch latach działania oczyszczalnia nadal wykazywała 99,9% 

efektywności w usuwaniu szerokiego spektrum farmaceutyków37. Ponadto ścieki oczyszczane w 

modułowym systemie nie wykazywały toksyczności w stosunku do organizmów wodnych i nie pojawiły 

się w nich bakterie lekooporne.   

 

 
Rys. 10. Zdjęcia oczyszczania surowych ścieków ze szpitala Herlev w Danii przy użyciu kombinacji 
zaawansowanych technologii oczyszczania zmniejszających występowanie farmaceutyków o ponad 
99%. Fot. Erland Björklund, 2018. 

 

Należy jednak zaznaczyć, iż w innych badaniach (projekty noPILLS38 i Sauber+39) wykazano, że 

wydzielone (osobne) oczyszczanie ścieków szpitalnych jest uzasadnione tylko w niektórych przypadkach, 

gównie w celu oddzielnego zbierania/usuwania środków kontrastowych i radioaktywnych stosowanych w 

diagnostyce medycznej. 

 

 
35 M. Ahting et al. (2018), Recommendations for reducing micropollutants in waters. Ed. Helmecke M. (II 2.1) German Environment Agency 
Section II 2.1 General Aspects of Water and Soil; 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/180709_uba_pos_mikroverunreinigung_en_bf.pdf. 
36 Full scale advanced wastewater treatment at Herlev Hospital – Treatment performance and evaluation. DHI Report May 2016. 
37 Ibidem. 
38 http://www.no-pills.eu/conference/BS_NoPills_Final%20 Report_summary_EN.pdf.  
39 https://www.sauberplus.de/. 
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6. Podstawa prawna i zalecenia w zakresie monitorowania i usuwania środków 

farmaceutycznych 

 

Ramowa dyrektywa wodna (RDW) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.40 

wprowadziła wspólnotową strategię działania na rzecz ochrony wód, która obejmowała m.in. 

zidentyfikowanie substancji priorytetowych wśród wszystkich substancji stanowiących zagrożenie dla 

środowiska wodnego. Jej celem jest ograniczenie/wyeliminowanie tych substancji (decyzja 

2455/2001/WE)41, a przy ich wyborze bazowano na naukowej ocenie potencjalnego ryzyka 

środowiskowego oraz szeroko zakrojonych konsultacjach z ekspertami reprezentującymi różne służby 

środowiskowe.  

Pierwszy wykaz 33 substancji priorytetowych, w tym 13 identyfikowanych jako „priorytetowe substancje 

niebezpieczne” stanowił załącznik X do RDW. Został on zastąpiony załącznikiem II do Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w 

dziedzinie polityki wodnej42, który identyfikował 33 substancje priorytetowe, w tym 20 „priorytetowych 

substancji niebezpiecznych”. Dyrektywa ta ustanowiła środowiskowe normy jakości (EQS) dla substancji 

priorytetowych, czyli wartości graniczne, których nie można przekraczać, jeśli ma być osiągnięty dobry 

stan chemiczny wód; należy zaznaczyć, iż normy jakości dla śródlądowych wód powierzchniowych (rzek 

i jezior) są inne niż dla wód przejściowych, przybrzeżnych czy terytorialnych.  

Rozwój wiedzy naukowej nt. losu mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym, w tym ich akumulacji i 

podatności na rozkład biologiczny, spowodował kolejną zmianę listy substancji priorytetowych. W 

Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 sierpnia 2013 r.43 dla siedmiu (spośród 45) 

substancji priorytetowych zmieniono środowiskowe normy jakości, dostosowując je do najnowszych 

doniesień naukowo-technologicznych. Ponadto powyższa dyrektywa, zmieniając brzmienie art. 8 i 9 

Dyrektywy 2008/105/WE, wprowadziła nowy mechanizm, tzw. listę obserwacyjną (z ang. watch list), która 

powinna dostarczać wysokiej jakości, reprezentatywnych danych monitoringowych i utrzymać koszty 

monitorowania na akceptowalnym poziomie. W związku z powyższym mechanizm „listy obserwacyjnej” 

koncentruje się na ograniczonej liczbie substancji i ograniczonej liczbie punktów monitorowania. Co 

więcej, „lista miała mieć charakter dynamiczny, a jej ważność powinna być ograniczona w czasie, tak aby 

można było reagować na nowe informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez nowe 

substancje zanieczyszczające oraz aby monitorowanie substancji nie trwało dłużej, niż jest to konieczne”. 

 
40 Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (D.U.L 327, 22/12/2000); http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj. 
41 Decision No 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 establishing the list of priority substances in 
the field of water policy, and amending Directive 2000/60/EC. 
42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG 
oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. (Dz.U. L 348/84, 24.12.2008); https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:32008L0105. 
43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE 
w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L178/66, 28.6.2013); https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:32013L0039. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
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Tabela 6. Mikrozanieczyszczenia, w tym farmaceutyki, antybiotyki i hormony, ujęte na listach 
obserwacyjnych nr 1 i nr 2. 

Związki chemiczne Lista obserwacyjna nr 
1/2015 r. 

Lista obserwacyjna  
nr 2/2018 r. 

Farmaceutyki 

Diklofenak X – 

Cyprofloksacyna – X 

Amoksycylina – X 

Makrolidy (erytromycyna, klarytromycyna, 
azytromycyna) 

X X 

Substancje hormonalne (naturalne i syntetyczne) 

Estron (E1) X X 

17-beta-estradiol (E2)  X X 

17-alfa-etynyloestradiol (EE2) X X 

Substancje stosowane jako filtry UV 

4-metoksycynamonian 2-etyloheksylu X – 

Pestycydy 

Metiokarb X X 

Herbicydy 

Trialat X - 

Oksadiazon X - 

Środki owadobójcze 

Neonikotynoidy (imidachlopryd, tiaklopryd, 
tiametoksam, chlotianidyna, acetamipryd) 

X X 

Metaflumizon – X 

Środki przemysłowe 

2,6-ditert-butylo-4-metylofenol X – 

 

Pierwsza lista obserwacyjna została opublikowana w 2015 r.44 i obejmowała 11 substancji lub grup 

substancji (tabela 6). W drugiej liście obserwacyjnej, która pojawiła się w 2018 r.45, Komisja postanowiła 

usunąć pięć substancji/grup substancji (diklofenak, herbicydy, oksadiazon i trialat, składnik preparatu 

przeciwsłonecznego 2-etyloheksylo-4-metoksycynamonian i środek przemysłowy 2,6-di-tert-butylo-4-

metylofenol) oraz dodać trzy nowe substancje: pestycyd metaflumizon i dwa antybiotyki, amoksycylinę i 

 
44 Decyzja wykonawcza Komisji (EU) 2015/495 z dnia 20 marca 2015 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania 
obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE (C/2015/1756). 
45 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/840 z dnia 5 czerwca 2018 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania 
obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE i uchylająca decyzję 
wykonawczą Komisji (UE) 2015/495 (C/2018/3362).   
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cyprofloksacynę (tabela 6). Włączenie antybiotyków na drugą listę obserwacyjną jest spójne z 

Europejskim Planem Działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na antybiotyki i inne 

biocydy (tzw. lekooporność; z ang. antimicrobial resistance), którego celem jest poprawa wiedzy oraz 

oceny zagrożeń (dla zdrowia ludzi i zwierząt) wynikających z obecności środków 

przeciwdrobnoustrojowych w środowisku, o czym wspomniano we Wstępie. 

Reasumując, polityka środowiskowa UE wymaga oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, 

którego dokonuje się m.in. na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym 

tzw. substancji priorytetowych. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, 

jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i 

średniorocznych środowiskowych norm jakości. I chociaż brak jest jednoznacznych wymogów 

ograniczających emisję mikrozanieczyszczeń do środowiska, nawet tych uznanych za priorytetowe 

substancje niebezpieczne, niektóre kraje członkowskie podjęły już krajowe inicjatywy zmierzające do 

osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych w zakresie ich ograniczania. Poniżej 

przedstawiono krajowe przepisy i/lub zalecenia obowiązujące w Polsce. 

W przypadku Polski przepisy tworzone w tym zakresie są z reguły odpowiedzią na wymagania UE, ale 

ich implementacja często jest rozciągnięta w czasie. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest 

kojarzone z ogromną zmianą w sektorze wodno-ściekowym. Aby osiągnąć dobry stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, w latach 2003–2016 nacisk został głównie położony na 

uporządkowanie branży wodno-kanalizacyjnej i właściwe zarządzanie wodami na obszarach dorzeczy. 

W Polsce badania i ocena jakości wód powierzchniowych prowadzone są w oparciu o przepisy Prawa 

wodnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) – ustawy transponującej wymagania Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Zakres, metodykę prowadzenia badań oraz kryteria oceny stanu wód określają 

natomiast rozporządzenia wykonawcze do ustawy, (obecnie 65 takich aktów prawnych), m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w 

sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. poz. 2147); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. poz. 2149); 

Innymi ważnymi aktami prawnymi wdrażającymi Ramową Dyrektywę Wodną są plany gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy, określające, jakie właściwe działania zaradcze lub ochronne należy 

podjąć, aby osiągnąć dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. Jednym z przykładów może być 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły46. Rzetelnej wiedzy nt. aktualnego stanu ma 

dostarczać monitoring. Pozwala on również na wypełnianie przez Polskę obowiązków sprawozdawczych 

 
46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1911). 
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wobec Komisji Europejskiej, a także tych wynikających ze współpracy Polski z Komisją Helsińską oraz 

Europejską Agencją Środowiska. Realizowane są cztery rodzaje monitoringu. Monitoring (I) 

diagnostyczny i (II) operacyjny wykonywane są w punktach pomiarowo-kontrolnych reprezentatywnych 

dla jednolitej części wód i mają na celu dostarczenie informacji o stanie wód (zgodnie z wymogami 

Dyrektywy Ramowej) oraz wystąpieniu ewentualnych zmian naturalnych czy wynikających z działalności 

antropogenicznej. Monitoring (III) badawczy realizowany jest w sytuacjach wystąpienia awarii i 

konieczności określenia skutków przypadkowego zanieczyszczenia wód lub uzupełnienia informacji o ich 

stanie, podczas gdy monitoring (IV) obszarów chronionych obejmuje wody: zagrożone eutrofizacją ze 

źródeł komunalnych, położone na obszarach chronionych (np. Natura 2000), przeznaczone do rekreacji 

lub do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Badania prowadzone w ramach 

monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych mają charakter uzupełniający dla 

monitoringu diagnostycznego i operacyjnego i są prowadzone w punktach zależnych od występowania 

danej awarii/zdarzenia lub umiejscowienia danego obszaru chronionego.  

W zakresie gospodarki ściekowej Polska, przystępując do UE, zobowiązała się również do wypełnienia 

wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 199147 (z wynegocjowanym okresem 

przejściowym do końca 2015 r.). W tym celu stworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK), który miał zidentyfikować potrzeby w zakresie gospodarki ściekowej w 

aglomeracjach miejskich i wiejskich (o RLM większej od 2000) oraz nadać priorytety ich realizacji, tak aby 

doprowadzić do spełnienia przez aglomeracje tzw. warunków koniecznych, czyli: 

• wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% 

poziom obsługi; 

• uzyskanie wydajności oczyszczalni odpowiadającej przynajmniej ładunkowi ścieków generowanemu 

na obszarze aglomeracji;  

• spełnienie standardów oczyszczania ścieków w zależności od wielkości aglomeracji.  

Pierwszy KPOŚK został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r., a obecnie obowiązuje 

jego piąta aktualizacja wprowadzona w 2017 r. Na realizację KPOŚK od 2003 do 2016 r. przeznaczono 

prawie 65 mld złotych. Wybudowano m.in. ok. 85 tys. km sieci kanalizacyjnej, przeprowadzono ok 1575 

inwestycji w zakresie modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych i wybudowano 403 

nowe obiekty. Inwestycje te sprawiły, że obecna przepustowość wszystkich oczyszczalni ścieków w 

Polsce jest równa ilości ścieków wytwarzanych w naszym kraju i w każdej oczyszczalni zlokalizowanej 

na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów. W 

przypadku niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ich maksymalne 

dopuszczalne wartości określono jedynie dla ścieków przemysłowych (szczegółowe informacje znajdują 

się w załączniku D). 

  

 
47 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135 z 30.5.1991). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:31991L0271
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7. Strategie usuwania mikrozanieczyszczeń w wybranych krajach Unii Europejskiej 

 

7.1.SZWAJCARIA 

W Europie Szwajcaria jest uważana za kraj pionierski w zakresie wdrażania obowiązków prawnych 

dotyczących monitorowania i ograniczania emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska. Po szerokich 

konsultacjach społecznych, prowadzonych w latach 2012–2014, zmienione zostało rozporządzenie w 

sprawie ochrony wód, które weszło w życie w styczniu 2016 r. Nałożyło ono obowiązek wdrożenia przez 

gminy szwajcarskie zawansowanych metod oczyszczania ścieków, które do 2040 r. zredukują o 80% 

całkowity ładunek mikrozanieczyszczeń emitowany do wód odbiornika wraz ze ściekami 

oczyszczonymi48.  

Proces legislacyjny był poprzedzony szczegółowym monitoringiem stanu środowiska wodnego i 

inwentaryzacją istniejących systemów oczyszczania ścieków. Prowadzono również badania nad 

efektywnością usuwania mikrozanieczyszczeń w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków i 

analizowano możliwość podniesienia ich efektywności w tym zakresie. Równolegle w skali laboratoryjnej 

i pilotażowej testowano różne systemy zaawansowanego oczyszczania, tak w aspekcie usuwania 

mikrozanieczyszczeń, jak i kosztów ich implementacji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, 

iż ozonowanie i technologie oparte na węglu aktywnym są skuteczne w stosunku do szerokiego spektrum 

mikrozanieczyszczeń (w tym farmaceutyków), ich implementacja w istniejącą infrastrukturę nie zakłóca 

procesów technologicznych, a koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są na akceptowalnym poziomie. W 

Szwajcarii zadecydowano, iż w przyjętej strategii obiekty, na których wdrażany będzie czwarty stopień 

oczyszczania, to: 

• oczyszczalnie obsługujące >80 000 mieszkańców;  

• oczyszczalnie obsługujące >24 000 mieszkańców i odprowadzające ścieki oczyszczone do jezior; 

• oczyszczalnie obsługujące >8 000 mieszkańców, których zrzut stanowi >10% przepływu wód w 

odbiorniku; 

• oczyszczalnie, które odprowadzają ścieki w obszarach chronionych lub do akwenów stanowiących 

źródło wody pitnej. 

W ciągu kolejnych 20 lat powyższe działania obejmą ok. 100 (ze wszystkich 700) szwajcarskich 

oczyszczalni. Równolegle ze strategią modernizacji oczyszczalni ścieków będzie prowadzony proces 

likwidacji małych obiektów i przekierowywania ścieków wytwarzanych w tych zlewniach do większych 

czyszczalni. Istotnym aspektem usuwania mikrozanieczyszczeń i pozostałości substancji 

farmaceutycznych jest wiarygodna ocena efektywności tych działań. W Szwajcarii skuteczność 

zastosowanych metod oczyszczania będzie monitorowana od ośmiu do 24 razy w roku (w zależności od 

wielkości oczyszczalni ścieków), przy użyciu 24- lub 48-godzinnych próbek uśrednionych i z oznaczeniem 

 
48 Gewässerschutzgesetz GSchG; https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910022/index.html. 
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substancji uznanych za wskaźnikowe (patrz tabela 7). Przy wyborze 12 substancji wskaźnikowych 

kierowano się następującymi kryteriami: 

• związki te występują w wysokich (mierzalnych) stężeniach w większości szwajcarskich 

oczyszczalni ścieków (stężenie na dopływie do oczyszczani jest ok. 10-krotnie wyższe niż granica 

oznaczalności, z ang. limit of quantifiction – LOQ); 

• tylko związki macierzyste (nie produkty metabolizmu);  

• ich właściwości fizyko-chemiczne są podobne do innych mikrozanieczyszczeń zwykle obecnych 

w ściekach; 

• niepodatne na rozkład biologiczny – ich usunięcie za pomocą konwencjonalnych oczyszczalni 

ścieków (np. opartych na osadzie czynnym) jest niewielkie (mniejsze niż 50%); 

• ich obecność w ściekach można stwierdzić / oznaczyć za pomocą jednej techniki analitycznej 

(np. wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas: 

HPLC-MS/MS). 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż głównie farmaceutyki spełniają powyższe kryteria 

(patrz tabela 7). 

Zaimplementowane metody zaawansowanego usuwania mikrozanieczyszczeń zostaną uznane za 

skuteczne, jeśli z 80% efektywnością zostanie usuniętych co najmniej sześć z 12 substancji 

wskaźnikowych, w tym cztery związki bardzo podatne (kategoria 1) i dwa podatne (kategoria 2) na 

usuwanie w oczyszczalniach ścieków wyposażonych w zaawansowany (czwarty) stopień oczyszczania 

(patrz tabela 7). 

Wstępna analiza wykazała, że w związku z implementacją zaawansowanych metod oczyszczania 

ścieków w Szwajcarii globalne zużycie energii wzrośnie prawdopodobnie o ok. 0,1%. Na oczyszczalniach 

ścieków ten wzrost będzie wynosił od 5% do 30% (5%–10% w przypadku większych i 15–30% w 

przypadku mniejszych obiektów). W związku z powyższym szacuje się, że koszty oczyszczania ścieków 

na zmodernizowanych oczyszczalniach wzrosną od 5 do 35% (ok. 0,02–0,25 CHF/m3), przy czym im 

mniejsza instalacja, tym wyższe koszty. Dla oczyszczalni, które nie wprowadziły zaawansowanego 

stopnia oczyszczania ścieków, rząd szwajcarski, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, wprowadził 

podatek zależny wielkości obsługiwanej populacji i wynoszący 9 CHF na osobę i rok.  

Oczyszczalnie ścieków planujące implementacje technologii ograniczających emisję 

mikrozanieczyszczeń mogą liczyć na dofinansowanie, wkład każdego z takich projektów został bowiem 

podzielony na dwa strumienie finansowania: 

1) 75% kosztów inwestycyjnych pokrytych zostanie z budżetu krajowego; 

2) 25% inwestycji + koszty operacyjne będą pokrywane przez gminy. 

Koszty inwestycyjne implementacji czwartego stopnia oczyszczania ścieków na planowanych 100 

obiektach szacuje się na ok. 1,2 mld CHF (w latach 2016–2040, czyli rocznie ok 130 mln CHF).  
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Należy zauważyć, że szwajcarska strategia usuwania mikrozanieczyszczeń, pomimo okresu 

przygotowawczego i szerokiej akceptacji społecznej była również krytykowana. Uznano m.in., że: (I) nie 

wszystkie aspekty ekologiczne związane z obecnością mikrozanieczyszczeń w środowisku zostały 

właściwie przeanalizowane; (II) zbyt duże obciążenia finansowe związane z implementacją 

zaawansowanych metod oczyszczania ścieków zostały zrzucone na społeczeństwo oraz (III) uzyskane 

korzyści środowiskowe są trudne do oszacowania49.   

W związku z powyższym kluczowym aspektem redukcji emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska jest 

świadomość i akceptacja społeczna dla działań zapobiegawczych i prewencyjnych. Jest to tym bardziej 

istotne, że pozytywne zmiany środowiskowe będą możliwe do zaobserwowania dopiero w długim 

horyzoncie czasowym.  

 

Tabela 7. Substancje wskaźnikowe w analizie skuteczności zaawansowanego usuwania 

mikrozanieczyszczeń w Szwajcarii50 

Grupa chemiczna Substancja Kategoria 

Substancje farmaceutyczne 

Antybiotyki Klarytromycyna 1 

Antydepresanty 

 

Amisulpryd 1 

Citalopram 1 

Wenlafaksyna 1 

Leki hipotensyjne Irbesartan 2 

Hydrochlorotiazyd 1 

Leki przeciwzapalne Diklofenak 1 

Betablokery Metoprolol 1 

Leki uspokajające Karbamazepina 1 

 Kandesartan 2 

Pozostałe substancje 

Środki antykorozyjne Benzotriazole 2 

Biocydy Mecoprop 2 

Kategoria 1 i kategoria 2 – odpowiednio: związki bardzo podatne i podatne na usuwanie w oczyszczalniach ścieków wyposażonych w 

zaawansowany (czwarty) stopień oczyszczania. 

  

 
49 A.C. Johnson, J.P. Sumpter (2015); Improving the quality of wastewater to tackle trace organic contaminants: Think before you act! Environ. 
Sci. Technol. 49, 3999–4000. 
50 R.I. Eggen et al. (2014), Reducing the discharge of micropollutants in the aquatic environment: the benefits of upgrading wastewater 
treatment plants. Environ Sci Technol. 48:7683-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eggen%20RI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24915506


 

35 

Przykłady implementacji zaawansowanych metod oczyszczania ścieków w pełnej skali 

w Szwajcarii 

 

Przykład nr 1 – system ozonowania – oczyszczalnia ścieków Neugut w Dübendorf 

Oczyszczalnia ścieków Neugut w Dübendorf jako pierwsza w pełnej skali wprowadziła proces 

ozonowania w celu usuwania mikrozanieczyszczeń. System działa od 2014 r. zgodnie ze schematem 

pokazanym na rys. 11. 

 

Rys. 11. Oczyszczalnia ścieków Neugut w Dübendorf z wdrożonym systemem ozonowania 

(zmodyfikowano za 65)  

Parametry pracy oczyszczalni Neugut w Dübendorf: 

- wielkość obiektu: 155 000 RLM; Q = 13 000–57,000 m³/d (Qmin–max = 70–660 L/s); 

- charakterystyka przepływu ścieków przez moduł ozonowania: Qmin–max = 70–660 L/s; 

- charakterystyka ścieków oczyszczonych dopływających na moduł ozonowania: ChZT = 16 mg O2/L; 

DOC = 5,3 mg/L; N-NH4 = 0,08 mg/L; N-N02 = 0,03 mg/L; pH = 7,4 mg/L; 

- charakterystyka modułu ozonowania: zbiornik czystego tlenu 80 m3; generatory ozonu: 2 × 5,5 kg O3/h; 

reaktor kontaktowy: V = 530 m3 (podzielony na dwie komory ozonujące z ceramicznymi 

dyfuzorami); głębokość – 6,0 m; średni czas przebywania 37 min (min. czas przebywania 13 min); 

- dawka ozonu: 0,33–0,50 g O3/g DOC i/lub 1,6–2,7 g O3/m3; 

- zapotrzebowanie na energię modułu ozonowania: energia elektryczna: 0,024 kWh/m3; cała instalacja: 

0,42 kWh/m3; 

- koszty ozonowania: inwestycje brutto (bez odliczenia dotacji federalnej): 3,27 mln CHF; amortyzacja, 

utrzymanie: 0,025 CHF/m3; koszty operacyjne: 0,014 CHF/m3; całkowity koszt na mieszkańca: 6 

CHF/rok; koszty operacyjne ozonowania rocznie: 110 000 CHF, w tym 40% – czysty tlen; 20% – 

energia elektryczna; 20% – analiza związku wskaźnikowego; 20% – personel i koszty ogólne;  
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- skuteczność usuwania mikrozanieczyszczeń: średnia eliminacja 12 substancji wskaźnikowych (patrz 

tabela 7) ze ścieków wahała się od 63% do >95%, jak pokazano szczegółowo w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Oczyszczalnia ścieków Neugut – efektywność usuwania substancji wskaźnikowych na module 

ozonowania (włączając podczyszczanie na filtrze piaskowym); dawka ozonu – 2,2 mg O3/L lub 0,42 g 

O3/g DOC 

 Grupa chemiczna Substancja Kategoria Redukcja 

Substancje farmaceutyczne  

Antybiotyki Klarytromycyna 1 >90% 

Antydepresanty 

 

Amisulpryd 1 85–95% 

Citalopram 1 85–95% 

Wenlafaksyna 1 75–85% 

Leki hipotensyjne Irbesartan 2 63–65% 

Hydrochlorotiazyd 1 80–85% 

Leki przeciwzapalne Diklofenak 1 >95% 

Betablokery Metoprolol 1 >85% 

Leki uspokajające Karbamazepina 1 >95% 

 Kandesartan 2 Na 

Pozostałe substancje  

Środki antykorozyjne Benzotriazole 2 79–82% 

Biocydy Mecoprop 2 80–83% 

 

Na oczyszczalni ścieków Neugut w Dübendorf obecnie prowadzone są analizy ekotoksykologiczne 

ścieków, przed i po module ozonowania, oraz testowane są różne sposoby dalszego podczyszczania 

ścieków na filtrach piaskowo-żwirowych, fluidyzacyjnym czy filtrach wypełnionych granulowanym węglem 

aktywnym. Wyniki oraz doświadczenie zdobyte na oczyszczalni Neugat będą służyły do prawidłowej 

implementacji modułu ozonowana na innych oczyszczalniach ścieków.  

 

Przykład nr 2: węgiel aktywny sproszkowany PAC – oczyszczalnia ścieków ARA Thunersee 

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Thunersee rozpoczęła działalność w 1972 r. i od tego czasu 

obiekt jest ciągle rozbudowywany. Oczyszczalnia charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem 

oczyszczania ścieków, niskimi kosztami operacyjnymi i wyjątkowo niską energochłonnością technologii. 

Od czerwca 2018 r. na oczyszczalni działa system PAC do usuwania mikrozanieczyszczeń wg schematu 

przedstawionego na rys. 12. 
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Rys. 12. Oczyszczalnia ścieków ARA Thunersee z systemem sproszkowanego węgla aktywnego 

(zmodyfikowano za51)  

 

Parametry pracy oczyszczalni ścieków w Thunersee: 

- wielkość obiektu: 150 000 RLM; Q = 500 L/s – 1350 L/s;  

- procesy oczyszczania: etap mechaniczny: sita, piaskownik i osadniki; etap biologiczny oparty jest na 

osadzie czynnym (nitryfikacja, denitryfikacja, biologiczna defosfatacja wspomagana chemicznie), 

osadniki wtórne;  

- jednostka PAC: dwa silosy PAC (80 m3), dwie stacje dozowania PAC, dwa zbiorniki kontaktowe PAC 

(1100 m3 każdy, czas kontaktu: 46 min), cztery osadniki (1944 m3 każdy, czas zatrzymania 2,7 

godz.) i osiem złóż filtracyjnych (każdy 42,2 m2, piasek i antracyt, maks. prędkość filtracji 9,8 m/h);  

- dawkowanie PAC: w zależności od wartości DOC od 10 do 20 gPAC/m3 dla odpowiednio od 5 do 10 

gDOC/m3; 

- gospodarka osadowa – dozowanie PAC powoduje wzrost produkcji osadu o około 5–10%;  

- testowane częściowe zawracanie osadu zawierającego PAC do części biologicznej oczyszczania 

ścieków nie wykazało negatywnego wpływu na procesy biologiczne. 

 

 

  

 
51 Pulveraktivkohledosierung (PAK) ARA Thunersee Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen, www.micropoll.ch. 
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NIEMCY 

W ramach przygotowania rządowej strategii ochrony środowiska wodnego przed niekorzystnym wpływem 

mikrozanieczyszczeń na ekosystemy wodne w styczniu 2016 r. w Niemczech został przyjęty raport 

„Mikrozanieczyszczenia w wodzie” (z niem. Mikroschadstoffe in Gewässern, LAWA 2016)52. Wskazywał 

on na znaczenie obecności mikrozanieczyszczeń w wodach, potrzeby dialogu społecznego i stworzenie 

programów badawczych. W tym samym roku Federalny Urząd ds. Środowiska (z niem. 

Umweltbundesamt, UBA) i Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów 

Atomowych (z niem. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU) 

zainicjowały dialog interesariuszy, który miał na celu ograniczenie emisji substancji biobójczych, środków 

ochrony roślin, detergentów i kosmetyków, chemii gospodarczej i przemysłowej oraz farmaceutyków do 

akwenów.  

Przeprowadzono cztery spotkania w sprawie opracowania strategii ograniczenia emisji 

mikrozanieczyszczeń u źródła (styczeń 2017 r.) i u użytkownika (luty 2017 r.) oraz w sprawie strategii 

wprowadzenia środków zaradczych (marzec 2017 r.) i przygotowania wytycznych (maj 2017 r.) w zakresie 

rozwiązań technicznych. Wzięło w nich udział ok. 22 interesariuszy reprezentujących władze lokalne i 

krajowe, naukowców, inżynierów i przedstawicieli instytucji zarządzających zasobami wodnymi, sektora 

wodno-ściekowego, producentów, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności. W przyjętej 

strategii kierowano się zasadą przezorności i zasadą „zanieczyszczający płaci”, które są zapisane 

zarówno w prawie UE, jak i w prawie niemieckim. Wypracowane wspólne podejścia do ograniczania emisji 

mikrozanieczyszczeń przedstawiono w dokumencie pt. „Dialog z interesariuszami. Federalna strategia 

dla mikrozanieczyszczeń” (z niem. „Stakeholder-Dialog. Spurenstoffstrategie des Bundes”; patrz tabela 

9)53, 54. Przedstawione tam rekomendacje 4.1–4.4 dotyczyły tzw. ograniczenia emisji na „końcu rury” (z 

ang. end of pipe technology), czyli zastosowania efektywnych (zaawansowanych) metod oczyszczania 

ścieków (tzw. czwarty stopień oczyszczania). Zalecono w nich również (rekomendacja 4.1) wprowadzenie 

jednolitych kryteriów wyboru oczyszczalni ścieków, które powinny być poddane modernizacji w tym 

zakresie. Obecnie sugerowane kryteria są następujące: 

• wrażliwość ekologiczna akwenu będącego odbiornikiem ścieków; 

• ochrona zasobów wodnych służących jako źródło wody pitnej lub do celów rekreacyjnych;  

• kryterium kosztochłonności implementacji zaawansowanych metod oczyszczania ścieków na podstawie 

inwentaryzacji aktualnej infrastruktury, jej wydajności i efektywności.  

Tabela 9. Zalecenia strategii na rzecz ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska 

wodnego 

 
52 LAWA, 2016. Mikroschadstoffe in Gewässern. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser Ständiger Ausschuss „Oberirdische Gewässer und 
Küstengewässer“ (LAWA-AO), Stand Januar 2016. Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser. 
53 BMUB/UBA (2017), Policy Paper: Recommendations from the multi-stakeholder dialogue on the trace substance strategy of the German 
Federal Government; to reduce trace substance inputs to the aquatic environment.  
54 T. Hillenbrand et al. (2017), Recommendations from the Multi-Stakeholder Dialogue on the Trace Substance Strategy of the German Federal 
Government to policy-makers on options to reduce trace substance inputs to the aquatic environment. Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Umweltbundesamt. Berlin, 33 pp. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
http://publica.fraunhofer.de/authors/Hillenbrand,%20Thomas
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Producenci Użytkownicy Oczyszczalnie 

Rekomendacja 1: 

1.1 Wybór substancji wskaźnikowych w celu oceny efektywności zaawansowanych metod oczyszczania 

ścieków i monitoringu mikrozanieczyszczeń w środowisku 

Rekomendacja 2: Rekomendacja 3: Rekomendacja 4: 

2.1 Poszukiwania 

zamienników przyjaznych 

środowisku i rozpowszechnianie 

wiedzy nt. zagrożeń 

środowiskowych 

3.1 Prowadzenie kampanii 

informacyjnej na temat znaczenia 

obecności mikrozanieczyszczeń w 

środowisku wodnym 

4.1 Opracowanie ram i 

zasad wprowadzanie 

zaawansowanych metod 

oczyszczania ścieków  

2.2 Redukcja ilości 

mikrozanieczyszczeń 

wykorzystywanych  

w produkcji 

3.2 Prowadzenie programów 

szkoleniowych i doradczych na 

różnych poziomach 

zaawansowania  

 

4.2 Prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych w zakresie 

implementacji zaawansowanych 

metod oczyszczania ścieków 

2.3 Zalecenia dotyczące 

oczyszczania ścieków 

poprodukcyjnych zawierających 

mikrozanieczyszczenia 

3.3 Prowadzenie programów 

szkoleniowych w obszarze 

oznaczania mikrozanieczyszczeń  

4.3 Wprowadzenie kryteriów 

wyboru właściwych metod 

oczyszczania ścieków  

2.4 Zalecenia dotyczące 

zmian zachowania w celu 

ograniczenia wprowadzania 

mikrozanieczyszczeń do wód 

3.4 Opracowanie i 

udoskonalenie środków zaradczych 

po stronie użytkowników 

4.4 Wprowadzenie właściwej 

gospodarki odpadów 

niebezpiecznych 

Rekomendacja 5: 

5.1 Oszacowanie kosztów implementacji strategii ograniczającej emisję mikrozanieczyszczeń do 

środowiska  

 

Równolegle Federalny Urząd ds. Środowiska (UBA) prowadził na poziomie krajowym badania i 

opublikował kompleksowe raporty na temat środków zaradczych, których wprowadzenie mogłoby 

ograniczyć zrzuty mikrozanieczyszczeń do wód (patrz UBA 2014 i UBA 2016)55, 56. Przedstawiono 

również konieczność aktualizacji norm jakości środowiska (EQS)57 dla zanieczyszczeń takich jak: 

karbamazepina, erytromycyna, metoprolol, roksitromycyna i sulfametoksazol58, 59. Ponadto w regionach, 

zwłaszcza na poziomie federalnym, ustanowiono specjalistyczne centra kompetencyjne w celu 

gromadzenia i przekazania wiedzy zdobytej na podstawie wyników badań prowadzonych w różnej skali i 

 
55 T. Hillenbrand et al. (2014), Measures to reduce micropollutant emissions to water. Summary. 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_87_2014_mikroschadstoffe_summary.pdf. 
56 T. Hillenbrand et al. (2016); Measures to reduce micropollutant emissions to water – Phase 2. 
de/sites/default/files/medien/377/publikationen/ mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf.  
57 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/105 /EC z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie 
polityki wodnej, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0105. 
58 A. Wenzel et al. (2015), Revision der Umweltqualitätsnormen der Bundes-Oberflächengewässerverordnung nach Ende der Übergangsfrist für 
Richtlinie 2006/11/EG und Fortschreibung der europäischen Umweltqualitätsziele für prioritäre Stoffe, 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3712_28_232_umweltqualitaetsnormen_bf.pdf. 
59 ARGE Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW in 2016, https://www.masterplan-
wasser.nrw.de/fileadmin/user_upload/Broschueren_PDFs_und_Titel_JPGs/Machbarkeitsstudie_11_2016.pdf. 
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przez różne ośrodki. Ich głównym celem było zharmonizowanie podejść regionalnych i krajowych i 

wypracowanie jednolitej strategii.  

Na podstawie społecznego dialogu i wieloletnich doświadczeń w 2018 r. Federalny Urząd ds. Środowiska 

(UBA) wydał zalecenia dotyczące ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń w akwenach. Obecnie 

zakłada się, że strategię związaną z ograniczeniem emisji u źródła (odpowiedzialność producentów i 

użytkowników) będzie można skuteczne wdrożyć tylko w perspektywie długoterminowej, tzn. pierwsze 

efekty tych działań będą widoczne dopiero po okresie ok. 10 lat. Z tego powodu w krótkim horyzoncie 

czasowym skuteczne usuwanie mikrozanieczyszczeń może być osiągnięte głównie za pomocą 

zaawansowanych systemów oczyszczania ścieków (tzw. czwarty stopnia oczyszczania). W Niemczech, 

podobnie jak w Szwajcarii, głównie dwie metody są uważane za technicznie i ekonomicznie uzasadnione, 

tj. ozonowanie i adsorpcja na węglu aktywnym (PAC lub GAC) lub kombinacja tych dwóch metod. W 

Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii czwarty stopień oczyszczania wdrożono już na 16 

oczyszczalniach ścieków, sześć instalacji jest obecnie w budowie, przy czym planowane są kolejne (ok. 

11 instalacji). Istnieją również plany dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w innych krajach 

związkowych (np. w Berlinie, Bawarii i Hesji). Praca w pełnej skali i doświadczenie zdobyte w tych 

oczyszczalniach umożliwiło weryfikację wyników uzyskanych w projektach badawczych w skali 

laboratoryjnej i półtechnicznej w zakresie efektywności oczyszczania i kosztochłonności planowanych 

inwestycji. W tabeli 10 zestawiono oczyszczalnie ścieków w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Badenii-

Wirtembergii, w których zaawansowane metody oczyszczania ścieków już zostały wdrożone lub są w 

budowie bądź w fazie projektowej. 

Wstępna analiza kosztów i zużycia energii 

Finansowanie jest kluczowym elementem wdrażania zaawansowanych metod oczyszczania ścieków. 

Zakłada się, że w Niemczech ich implementacja może spowodować od 5 do 30% wyższe zużycie energii, 

aczkolwiek koszty te zależeć będą od wielkości oczyszczalni, jakości ścieków i zastosowanej metody. 

Federalny Urząd ds. Środowiska (UBA) przyjął, że w okresie 25 lat koszty związane z rozbudową 

największych oczyszczalni ścieków (>1 000 000 RLM), które oczyszczają ok 50% wszystkich ścieków w 

Niemczech, będą wynosić łącznie od 10,4 do 10,9 mld euro (ok. 400 mln euro rocznie). UBA szacuje, że 

koszty rozbudowy dużej oczyszczalni ścieków wyniosą średnio około 16 euro na osobę na rok. Sugeruje 

się podział tych kosztów między producentów, dystrybutorów, instytucje zarządzające zasobami wodnymi 

i obywateli (jako konsumentów). Nie jest jednak pewne, które z dostępnych instrumentów finansowych 

zostaną wykorzystane do tego celu (podatki, istniejące opłaty za ścieki, fundusze specjalne itp.). 

Inne koszty związane z odpowiedzialnością producentów (poszukiwanie zamienników dla 

mikrozanieczyszczeń stanowiących obciążenie dla środowiska – wdrażanie tzw. zielonej chemii, 

prowadzenie na szeroką skalę kampanii informacyjnych i uświadamiających, dostarczanie danych dot. 

jakości ścieków), a także odpowiedzialność użytkowników w zakresie świadomej konsumpcji 

(zastępowanie substancji zawierających mikrozanieczyszczenia innymi produktami np. oznakowanymi 

jako ekologiczne) nie zostały dotychczas określone ilościowo. Niemniej zgodnie z koncepcją 
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„zanieczyszczający płaci” uważa się, iż zostanie wprowadzona odpowiedzialność finansowa producentów 

za wprowadzanie mikrozanieczyszczeń do środowiska.  

Tabela 10. Zawansowany, czwarty stopień oczyszczania ścieków: wdrożony (W), w budowie (B) i w 

fazie projektowania (P). Oczyszczalnie ścieków oznaczone szarym kolorem (Bad Sassendorf i Dülmen) 

opisano szczegółowo poniżej 

Oczyszczalnia 

ścieków 
W B P Ładunek [RLM] Technologia Przepływ 

Nadrenia Północna-Westfalia 

Aachen-Soers   X 480 000 Ozon - 

Bad Sassendorf x   13 000 Ozon Qmax = 300 m3/h 

Bad Oeynhausen x   78 500 GAC Qmax = 370 m3/h 

Barntrup x   12 000 PAC Qmax = 300 m3/h 

Detmold x   135 000 Ozon Qmax = 300 m3/h 

Duisburg Verlinden x   30 000 Ozon Qmax= 400 m3/h 

Dülmen  x  55 000 PAC - 

Espelkamp   X 33 000 Ozon - 

Gutersloh x   150 600 GAC Qmax = 840 m3/h 

Harsewinkel   X 570 000  Qmax = 300 m3/h 

Neuss Ost   X 280 000   

Obere Lutter x   380 000 GAC Qmax = 960 m3/h 

Rietberg  x  46 500 GAC Qmax = 360 m3/h 

Rheda   X 94 000 Ozon Qmax = 1000 m3/h 

Schwerte x   50 000 Ozon/ PAC Qmax = 1100 m3/h 

Warburg  x  70 000 Ozon  - 

BadeniaWirtembergia 

Albstadt x   125 000 PAC Qmax = 300 m3/h 

Busnau  x  9680 GAC Qmax = 70 m3/h 

Emmingen-Liptingen x   7500 GAC Qmax = 70 m3/h 

Freiburg   X 600 000  -  - 

Hechingen x   57 200 PAC Qmax = 1440 m3/h 

Karlsruhe   X 700 000 PAC  

Kressbron x   24 000 PAC Qmax = 900 m3/h 

Lahr x   100 000 PAC Qmax = 1260 m3/h 

Laichingen  x  35 000 PAC Qmax = 540 m3/h 

Lautingen  x  36 000 PAC Qmax = 800 m3/h 

Mannheim 

x   725 000 PAC 

Qmax = 1100 m3/h 

planowany: 

Qmax = 5400 m3/h 

Ohringen   x 46 000 PAC  

Ravensburg x   184 000 PAC Qmax = 4000 m3/h 
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Oczyszczalnia 

ścieków 
W B P Ładunek [RLM] Technologia Przepływ 

Sindelfingen x   250 000 PAC Qmax = 4000 m3/h 

Stockacher Aach x   43 000 PAC Qmax = 900 m3/h 

Stuttgart Muhlhausen   x 1 200 000   

Ulm (Steinhaule) 

x x  440 000 PAC 

Qmax = 5000 m3/h 

planowany: 

Qmax = 9400 m3/h 

Wendlingen   x 170 000 PAC - 

Westerheim   x 5500 GAC - 

 

Przykłady implementacji zaawansowanych metod oczyszczania ścieków w pełnej skali 

w Niemczech 

 

Przykład nr N1 – system ozonowania – oczyszczalnia ścieków Bad Sassendorf w Lippeverband 

Oczyszczalnia ścieków w Bad Sassendorf w Lippeverband to konwencjonalna, mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, jak pokazano na rys. 1360 i rys. 14. System ozonowania został zainstalowany w 

2009 r., a urządzenie zostało zaimplementowanie po osadniku wtórnym. Po module ozonowania ścieki 

podczyszczane są w stawie, a następnie odprowadzane są do rzeki Rosenaue.  

 

 

Rys 13. Schemat implementacji systemu ozonowania ścieków na oczyszczalni Bad Sassendorf 
 w Lippeverband (zmodyfikowano za61)  

Parametry pracy oczyszczalni ścieków w Bad Sassendorf: 

 
60 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf). 
61 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf). 
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- wielkość obiektu: 13 000 RLM; Q = 300–650 m³/h; 1,7 mln m3 ścieków rocznie; 

- charakterystyka ścieków oczyszczonych, dopływających na moduł ozonowania: ChZT <60 mg/L; Nog 

<18 mg/L; Pog <2 mg/L; 

- charakterystyka modułu ozonowania: system ozonowania, producent: Xylem (Wedeco); generator 

ozonu, typ: SMO 500 z ceramicznymi dyfuzorami; objętość reaktorów: 2 × 32,5 m³ = 65 m³; dozowanie 

ozonu: 5–15 mg O3/L; sterowanie alternatywnie przez: Q SAK254; 

- podczyszczanie ścieków po module ozonowania: w stawie; 

- koszty ozonowania: koszty inwestycyjne wyniosły około 1,0 mln EURO netto; koszty operacyjne 

zależą od zużycia ozonu i są obecnie określane; 

- skuteczność usuwania mikrozanieczyszczeń: jest zależna od substancji i jej ładunku i zmienia się, jak 

pokazano dla przykładowych mikrozanieczyszczeń (wskaźników) w tabeli 11. 

 

Tabela 11. Oczyszczalnia ścieków w Bad Sassendorf: efektywność usuwania substancji 

wskaźnikowych na module ozonowania przy użyciu dawki ozonu 2 mg O3/L  

Substancja Redukcja 

Farmaceutyki 

Karbamazepina 86–87% 

Diklofenak 91–92% 

Metoprolol 26–34% 

Sulfametoksazol 77–79% 

Inne mikrozanieczyszczenia 

Bisfenol A 15–53% 

 

 

 

Rys. 14. Zdjęcia układu ozonowania na oczyszczalni Bad Sassendorf w Lippeverband, 

 (kwiecień 2018 r.). Fot. Erland Björklund). 
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Przykład nr N2 – system PAC – oczyszczalnia ścieków Dülmen w Lippeverband62 

Oczyszczalnia ścieków Dülmen w Lippeverband to konwencjonalna, mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, na której zaawansowane oczyszczanie ścieków odbywa się w oparciu o 

sproszkowany węgiel aktywny PAC (rys. 15. i rys. 16). 

 

 

 

Rys. 15. Schemat instalacji PAC na oczyszczalni ścieków Dülmen w Lippeverband (zmodyfikowano za 
63)  

 

Jednostka PAC składa się ze zbiornika kontaktowego (V = 270 m3), basenu sedymentacyjnego (A = 360 

m2, V = 1440 m3) i systemu filtrów (trzy jednostki filtrujące). Przed zrzutem do odbiornika, rzeki Tiberbach, 

odpływ jest podczyszczany na filtrach w celu usunięcia resztek sproszkowanego węgla aktywnego.  

Parametry pracy oczyszczalni ścieków Dülmen w Lippeverband: 

- charakterystyka oczyszczalni ścieków: 55 000 RLM; Q = 450–720 m³/h; ilość ścieków oczyszczonych 3 

mln m³ rocznie; 

- charakterystyka ścieków oczyszczonych kierowanych na moduł PAC: ChZT <60 mg/L; Nog <18 mg/L; 

Pog <1 mg/L; 

- zastosowana technologia PAC: system przechowywania i dozowania sproszkowanego węgla 

aktywnego; zbiornik kontaktowy PAC (V = 270 m3), czas kontaktu: 22–150 min; dawka PAC od 10 do 20 

mg/L; zbiornik sedymentacyjny: V = 1470 m3 (powierzchnia = 370 m2); trzy jednostki filtracyjne; szybkość 

filtracji: 7,5–13 m/h; przepływ oczyszczonych ścieków: Q = 30–200 dm³/s; 

 
62 ARGE TP6 2011, Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen; Schlussbericht Phase 1 
(http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/forschung/pdf/Arzneimittelr_Abschlussbericht.pdf). 
63 Ibidem. 
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- koszty: koszty inwestycyjne – koszty dostosowania istniejącej technologii oczyszczania ścieków do 

systemu PAC wyniosły 4,0 mln euro (podczas budowy częściowo wykorzystano istniejącą infrastrukturę 

oczyszczalni, np. istniejące zbiorniki zmieniono na zbiornik kontaktowy); 

- skuteczność usuwania mikrozanieczyszczeń podano w tabeli 12. 

 

Tabela 12. Oczyszczalnia ścieków Dülmen w Lippeverband – efektywność usuwania 

mikrozanieczyszczeń (substancji wskaźnikowych) po implementacji modułu PAC (dawka PAC – 

10 mg/L)64  

Mikrozanieczyszczenie 

Stężenie na 

dopływie na 

oczyszczalnię 

[µg/L] 

Efektywność usuwania 

mikrozanieczyszczenia 

Ścieki po 

stopniu 

biologicznym 

[%] 

Ścieki po module 

PAC 

(odpływ z 

oczyszczalni) 

[%] 

Bezotriazol 16,9 52 ± 16 93 ± 4 (95 ± 3) 

Karbamazepina 0,34 -23 ± 20 88 ± 6 (90 ± 5) 

Diklofenak 2,92 -2 ± 19 81 ± 10 (82 ± 9) 

Metoprolol 1,32 40 ± 12 97 ± 2 (98 ± 1) 

Klarytromycyna 0,43 24 ± 22 91 ± 6 (92 ± 4) 

Sulfametoksazol 0,49 45 ± 27 72 ± 11 (74 ± 12) 

 

 

 

Rys. 16. Zdjęcia modułu PAC na oczyszczalni ścieków Dülmen w Lippeverband, (kwiecień 2018).  

Fot. Erland Björklund 

 
64 EGLV, Presentation Sven Lyko in November 2018 at „Verfahrenstechnische Möglichkeiten für die Umsetzung einer 4. Reinigungsstufe und 
großtechnische Betriebserfahrungen” in Prenzlau, Germany. 
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Na podstawie  stosunkowo dużej liczby badań związanych z implementacją zaawansowanych metod 

oczyszczania ścieków i ograniczania emisji mikrozanieczyszczeń do wód odbiornika przygotowano 

dokumenty, które umożliwiają porównanie modułu ozonowania i PAC. Zestawienie uzyskanych wyników 

badań przedstawiono w tabeli 13. 

Tabela 13. Przegląd wybranych kryteriów i kosztów dla modułów ozonowania i PAC wykazanych podczas 

wdrażania czwartego stopnia oczyszczania ścieków w Niemczech65, 66, 67, 68  

Kryterium Ozonowanie PAC 

Zapotrzebowanie na energię 0,09–0,37 kWh/m³ 0,05–0,08 kWh/m³ 

Produkcja i transport – 

zapotrzebowanie na energię 

0,03–0,09 kWh/m³ 0,36–0,72 kWh/m³ 

Emisja CO2  60–130 g CO2/m³ 150–240 g CO2/m³ 

Roczne koszty 0,02–0,14 €/m³ 0,04–0,20 €/m³ 

Wymagania eksploatacyjne wysoki stopień automatyzacji średni stopień automatyzacji 

Wady wymagane dodatkowe oczyszczanie 

w celu usunięcia ubocznych 

produktów ozonowania 

zwiększenie ilości osadu, osad musi 

zostać spalony, możliwe wynoszenie 

cząsteczek PAC do wód odbiornika, 

zwiększenie emisji CO2 

Zalety dodatkowa dezynfekcja ścieków osad zawierający cząsteczki PAC ma 

większą kaloryczność podczas 

spalania 

 

  

 
65 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf  . 
66 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_85_2015_massnahmen_zur_verminderung_des_eintr
ages_von_mikroschadstoffen_anhang.pdf 
67 http://www.lawa.de/documents/Uml242016_20160126_LAWA_Bericht_Mikroschadstoffe_in_Gewaessern_final_207.pdf. 
68https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_47_2015_revision_der_umweltqualitaetsnormen_d
er_bundes-oberflaechengewaesserverordnung_2.pdf. 

http://www.lawa.de/documents/Uml242016_20160126_LAWA_Bericht_Mikroschadstoffe_in_Gewaessern_final_207.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_47_2015_revision_der_umweltqualitaetsnormen_der_bundes-oberflaechengewaesserverordnung_2.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_47_2015_revision_der_umweltqualitaetsnormen_der_bundes-oberflaechengewaesserverordnung_2.pdf
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SZWECJA 

W Szwecji od 2005 r. realizowano wiele projektów badawczo-rozwojowych dotyczących obecności 

farmaceutyków w środowisku (całkowity koszt projektów ok. 22 mln euro). Jeden z nich pt. „Farmaceutyki 

– występowanie w środowisku wodnym, środki zapobiegawcze i metody ograniczenia emisji” realizowany 

był w latach 2005–2009 przez Sztokholmskie Wody (ze szw. Stockholm Vatten). W ramach projektu 

przetestowano różne technologie oczyszczania ścieków w aspekcie ograniczenia emisji farmaceutyków 

ze ścieków. W raporcie końcowym, opublikowanym w 2010 r. uznano, iż ozon i/lub węgiel aktywny są 

najbardziej obiecującymi technologiami69,70. Stwierdzono, że węgiel aktywny adsorbuje szerokie 

spektrum mikrozanieczyszczeń, podczas gdy ozon prowadzi do ich mineralizacji, choć może również 

przekształcać je w nowe związki chemiczne o „nieznanym” oddziaływaniu na środowisko.  

Realizowany w latach 2008–2015 projekt MistraPharma (koszt 9,1 mln euro) był w tamtych czasach 

jednym z największych programów badawczych na świecie71, w którym przeprowadzono: 

- identyfikację farmaceutyków, które mogą stanowić obciążenie dla ekosystemów wodnych; 

- analizę ryzyka wystąpienia i rozwoju oporności na antybiotyki w akwenach stanowiących odbiorniki 

ścieków oczyszczonych;  

- opracowanie strategii zarządzania ryzykiem poprzez wprowadzenie prostych testów monitoringowych; 

- wydano zalecenia w obszarze implementacji zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków. 

 

Wyniki projektu zostały podsumowane m.in. w raporcie końcowym opublikowanym w 2016 r. 72 

Kluczowym rezultatem badań były zalecenia w sprawie: (I) implementacji ozonowania i węgla aktywnego 

jako zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków oraz (II) oceny ryzyka środowiskowego 

związanego z emisją mikrozanieczyszczeń73. Według wytycznych zamieszczonych w raporcie powstały 

instalacje pilotażowe. W przypadku ozonowania ustalono, iż za pomocą dawki ozonu w zakresie od 5 do 

7 g O3 na m3 ścieków oczyszczonych biologicznie usunięto mikrozanieczyszczenia w zakresie od 85 do 

95%. Systemy węgla aktywnego, PAC i GAC usuwały farmaceutyki w zakresie od 95 do 98%. W 

systemach PAC zużycie węgla aktywnego było zwykle o połowę do jednej trzeciej niższe niż w systemach 

GAC. Aby wydłużyć czas działania filtrów GAC, przed instalacją zalecano podczyszczanie ścieków na 

filtrach piaskowo-żwirowych.  

 
69 U. Karlsson-Ottosson (2009), Aktivt kol bäst mot medicinrester, NyTeknik, publikacja 10.12.2009, https://www.nyteknik.se/industri/aktivt-kol-
bast-mot-medicinrester-6407880. 
70 Wahlberg et al. (2010), Läkemedelsrester I Stockholms vattenmiljö-förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten, Stockholm 
Vatten 2010. 
71 https://www.mistrapharma.se. 
72 Identification and Reduction of Environmental Risks Caused by Human Pharmaceuticals MistraPharma Research 2008–2015. Final Report 
2016.  
73 https://www.mistrapharma.se/outcomes/policy-brief-27166372. 
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W 2017 r. szwedzka Agencja Ochrony Środowiska opublikowała raport pt. „Zaawansowane metody 

oczyszczania ścieków”74, w którym stwierdzono, że: 

- obecnie działające, konwencjonalne oczyszczalnie ścieków składają się z etapów wstępnych – 

mechanicznych, podstawowych – biologicznych (najczęściej osad czynny, rzadziej biofilm), 

wspomagających – chemicznych; 

- w systemach biologicznych z usuwaniem związków biogennych, np. bioreaktorach membranowych 

MBR (z ang. Membrane Biological Reactor), reaktorach ze złożem ruchomym (z ang. Moving Bed Biofilm 

Reactor, MBBR), filtrach aktywnych biologicznie (z ang. Biologically Active Filters, BAF) niektóre 

farmaceutyki są usuwane z większą efektywnością75 (uwaga – oczyszczalnie w północnej Szwecji nie 

mają obowiązku usuwać biogenów, regulacja NFS 2016:676).  

Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska (z ang. Environmental Protection Agency, EPA) stwierdziła, że 

aby poprawnie zaimplementować zaawansowane metody usuwania mikrozanieczyszczeń (w tym 

farmaceutyków), należy wziąć pod uwagę specyfikę oczyszczalni i jej zlewni: 

- ilość substancji farmaceutycznych i innych trwałych mikrozanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych; 

- stopień rozcieńczenia ścieków oczyszczonych w wodach odbiornika; 

- obecność innych oczyszczalni ścieków, które odprowadzają ścieki do tego samego odbiornika wodnego; 

- wrażliwość ekologiczną akwenów. 

Na lata 2019–2020 rząd szwedzki przeznaczył 8,6 mln euro, o które mogą ubiegać się szwedzkie gminy 

planujące projekty wdrożeniowe w zakresie zaawansowanego stopnia oczyszczania ścieków. W raporcie 

opublikowanym przez szwedzką EPA w 2017 r.77, 78 oszacowano zarówno zużycie energii, jak i koszty 

wprowadzenia zaawansowanych metod oczyszczania ścieków. Szacunkowe koszty zestawiono w tabeli 

14. 

Szwedzka EPA podjęła również próbę oszacowania całkowitych kosztów, które byłyby związane z 

implementacją zaawansowanych metod oczyszczania ścieków na oczyszczalniach >2 000 RLM (patrz 

tabela 15). Wynika z nich, że całkowity szacowany koszt implementacji waha się w szerokim zakresie od 

ok. 241 mln do 2,1 mld SEK rocznie. Obliczono, że odpowiada to około 55 i 480 SEK/gospodarstwo 

domowe rocznie. Szacunki te są nieco niższe niż podane wcześniej, w raporcie Stockholm Vatten z 2010 

r. (patrz wyżej). Należy zaznaczyć, iż historycznie, 40 lat temu (w 1979 r.) rząd szwedzki zainwestował 

około 1,5 mld SEK w rozwój szwedzkich oczyszczalni ścieków, co w 2016 roku odpowiadałoby kwocie 

około 5,5 mld SEK79. 

 
74 Swedish Environmental Protection Agency Report 6766 (2018). Advanced wastewater treatment for separation and removal of 
pharmaceutical residues and other hazardous substances – Needs, technologies and impacts. 
75 A.S. Allard, C. Wahlberg (2017), Förekomst och reduktion av fokusämnen i fyra reningsverk. Delrapport SystemLäk projekt. IVL Swedish 
Environmental Research Institute, Report B2279. 
76 Regulation NFS 2016:6, Swedish Environmental Protection Agency.   
77 Swedish EPA (2017). Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen. Report 6766. 
Swedish Environmental Protection Agenency.  
78 C. Baresel et al. (2017), Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsreningsvatten. IVL Svenska Miljöinstitutet, report No. C 235. 
79 Naturvårdsverket (2014), Rening av avloppsvatten i Sverige 2014.  
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Tabela 14. Szacunkowe koszty i zużycie energii dla zaawansowanych technologii oczyszczania w 
Szwecji opublikowane przez szwedzką EPA w 2017 r., wyrażone w koronach szwedzkich (SEK).80 

Technologia oczyszczania ścieków 

RLM UF GAC PAC BAF O3 PAC-UF O3-BAF 
(GAC) 

UF-BAF 
(GAC) 

Koszty całkowite [SEK/m³] 

2000 3,50–4,50 1,00–1,20 1,10 1,00–1,20 0,55–0,90 5,30 1,50 4,50–5,70 

10 000 1,00–1,50 0,80–1,00 0,70 0,70–1,00 0,25–0,55 2,10 1,10 1,70–,50 

20 000 0,70–1,10 0,70–1,00 0,60 0,50–0,80 0,23–0,35 1,60 0,75 1,20–1,90 

100 000 0,50–0,75 0,50–0,70 0,57 0,30–0,60 0,19–,.20 1,30 0,50 0,80–1,40 

500 000 0,40–0,65 0,30–0,60 0,55 0,20–0,50 0,14–0,15 1,20 0,40 0,60–1,20 

Zużycie energii podczas eksploatacji (kWh/m3) 

 0,10–0,50 <0,01 0,01–0,05 <0,01 0,10–0,30 0,10–0,55 0,10–0,30 0,10–0,50 

UF – ultrafiltracja, GAC – granulowany węgiel aktywny, PAC – sproszkowany węgiel aktywny, BAF – filtry aktywne 

biologicznie, O3 – ozonowanie, PAC-UF – kombinacja PAC i UF, O3-BAF(GAC) – kombinacja O3 i BAF z GAC, UF-BAF(GAC) 

– kombinacja UF i BAF z GAC. 

 

 

Tabela 15. Oszacowanie całkowitych kosztów związanych z implementacją zaawansowanych metod 
oczyszczania ścieków w Szwecji, opublikowane przez szwedzką EPA w 2017 r.81 

Oczyszczalnie ścieków z uwzględnieniem ładunku ścieków w RLM 

2000–10 000 RLM (246 obiektów) 

150 m3/RLM/rok * 678 682 RLM = 101,8 mln m3/rok * 0,55–5,70 SEK/m3 

Total: = 56–580 mln SEK/rok 

10 000–20 000 RLM (71 obiektów)  

150 m3/ RLM /rok * 602 021 RLM = 90,3 mln m3/rok * 0,25–2,50 SEK/m3 

Total: = 23–226 mln SEK/rok 

20 000–100 000 RLM (95 obiektów)  

150 m3/ RLM /rok * 2 542 267 RLM = 381 mln m3/rok * 0,19–1,40 SEK/m3 

Total: 73–534 mln SEK/rok 

100 000–500 000 RLM (9 obiektów) 

150 m3/ RLM /rok * 4 226 783 RLM = 634 million m3/rok * 0,14–1,20 SEK/m3 

Total: 89–761 mln SEK/rok 

Koszty całkowite dla 431 oczyszczalni ścieków 

Total: 241 mln–2,1 mld SEK/rok 

SEK – korona szwedzka. 

  

 
80 Za: C. Baresel et al. (2017). Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsreningsvatten…. 
81 C. Baresel et al. (2017), Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsreningsvatten… 
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Przykłady implementacji zaawansowanych metod oczyszczania ścieków w pełnej skali 

w Szwecji 

 

Przykład nr S1 – system ozonowania – oczyszczalnia ścieków Nykvarnsverket w Linköping 

W 2017 r. ukończono pierwszą implementację modułu ozonowania na oczyszczalni ścieków 

Nykvarnsverket w Linköping. Wdrożenie to zostało poprzedzone badaniami pilotażowymi, 

przeprowadzonymi w celu określenia właściwej dawki i skuteczności ozonowania dla różnych 

mikrozanieczyszczeń. We wnioskach raportu stwierdzono, że dodając etap ozonowania przed etapem 

nitryfikacji, można zmniejszyć ilość substancji farmaceutycznych o >90%. Wyniki badań wykazały, że 

optymalna dawka ozonu wynosiła od 0,5 do 0,8 mg O3/mg DOC, a ścieki po ozonowaniu nie wykazywały 

właściwości mutagennych. Na podstawie wyników badań uzyskanych w skali półtechnicznej zbudowano 

moduł ozonowania w pełnej skali, przedstawiony na rys. 20 i rys. 21. Ozon jest mieszany ze ściekami w 

reaktorze o pojemności 600 m³. Moduł jest tak zaprojektowany, aby ozon mógł przereagować, zanim 

ścieki zostaną skierowane do następnego etapu oczyszczania. Po ozonowaniu ścieki są kierowane do 

reaktora biologicznego, gdzie ewentualne produkty uboczne ozonowania są poddawane biodegradacji. 

Oprócz usuwania farmaceutyków połączenie ozonowania z późniejszym biologicznym oczyszczaniem 

może poprawić efektywność pracy oczyszczalni tak w aspekcie usuwania związków węgla (po 

ozonowaniu stają się bardziej biodostępne) jak i azotu82. Co ważne, ze względów bezpieczeństwa w 

budynku zawierającym jednostkę ozonowania istnieją podwójne systemy zabezpieczające, które szybko 

wyłączają instalację w przypadku wykrycia wzrostu poziomu ozonu w powietrzu ponad dopuszczalne 

stężenie (patrz rozdział 3.1). 

 

Rys. 17. Moduł ozonowania na oczyszczalni ścieków Nykvarnsverket w Linköping (zmodyfikowano za 
83)  

 

  

 
82 https://www.tekniskaverken.se/om-oss/innovation/innovativa-projekt/rening-av-lakemedelsrester/. 
83 https://www.tekniskaverken.se/om-oss/anlaggningar/avloppsreningsverk2/. 
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Parametry pracy oczyszczalni ścieków Nykvarnsverket w Linköping w 201684:  

- charakterystyka oczyszczalni ścieków: 143 200 RLM; Q = 1 154 – 3 333 m³/h; ilość oczyszczonych 

ścieków: 13,9 mln m3 rocznie; 

- charakterystyka ścieków surowych: BOD7 = 431 mg/L; Nog = 58 mg/L; Pog = 7,3 mg/L; 

- charakterystyka modułu ozonowania: 0,5–0,8 mg O3/mg DOC, reaktor o pojemności 600 m³; 

- koszty: szacowane są na około 25 mln SEK; 

- skuteczność usuwania mikrozanieczyszczeń: ok. 90% dla większości analizowanych farmaceutyków 

(oznaczono 40 związków). 

 

 

Rys. 18. Zdjęcia systemu ozonowania w Nykvarnsverket WWTP w czerwcu 2018. Fot. Erland 

Björklund, 2018. 

 

Przykład nr S2 – system oparty na granulowanym węglu aktywnym – oczyszczalnia ścieków w 

Kristianstad  

Modułowy system filtrów aktywnych GAC został zaimplementowany na oczyszczalni ścieków Kristianstad 

jako ostatni, czwarty stopień oczyszczania ścieków (rys. 19). Przepływ przez system jest stały i wynosi 2 

m3/h, co stanowi tylko część całkowitego przepływu (Qmax = 3333 m³/h). Jednostka GAC składała się: ze 

wstępnego filtra piaskowego-żwirowego (ok. 1 m3), którego zadaniem jest usunięcie części materiału 

organicznego, a tym samym zredukowanie obciążenia filtra GAC i wydłużenia czasu jego pracy. Po 

filtrach piaskowo-żwirowych ścieki oczyszczone są pompowane do głównego filtra GAC zawierającego 1 

m3 węgla aktywnego granulowanego (325 kg), gdzie usuwane są środki farmaceutyczne i inne 

mikrozanieczyszczenia. Efektywność usuwania mikrozanieczyszczeń podczas 12-miesięcznej 

eksploatacji filtra GAC na oczyszczalni ścieków w Kristianstad przedstawiono w tabeli 17.  

 
84 Miljörapport 2016, Nykvarnsverket, Linköping, Tekniska verken i Linköping AB (publ.). 



 

52 

 

Rys. 19. Schemat modułu filtracji GAC na oczyszczalni w Kristianstad, Skåne 

 

Filtr piaskowo-żwirowy był płukany około 3-4 razy w tygodniu, podczas gdy filtr GAC nie wymagał żadnego 

płukania w okresie 12-miesięcznej eksploatacji.  

Parametry pracy oczyszczalni ścieków w Kristianstad w 2017 r.:  

- charakterystyka oczyszczalni ścieków: 118 000 RLM; Q = 750–1 604 m³/h; ilość oczyszczonych 

ścieków: 8,4 mln m3 rocznie; 

- charakterystyka ścieków oczyszczonych kierowanych na moduł GAC: BOD7 = 1,7 mg O2/L; Nog = 7 

mg/L; Pog = 0,095 mg/L; 

- zastosowana technologia GAC: filtracja wstępna (1 m3 piasku), a następnie filtracja przez moduł GAC 

(1 m3 węgla aktywnego), przepływ przez moduł – 2 m3/h; 

- koszt czwartego stopnia oczyszczania ścieków wyniósł ok. 1 mln SEK.  

 

 

Rys. 20. Zdjęcia filtra GAC na oczyszczalni ścieków w Kristianstad wykonane podczas wizyty studyjnej. 

Fot. Erland Björklund 
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Tabela 17. Efektywność usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń i substancji farmaceutycznych na 

module GAC w zależności od ilości ścieków, które przepłynęły przez złoże wyrażonych jako objętość 

złoża (z ang. bed volume, BV) 

Substancja Efektywność usuwania 

(%) 

20 500 BV* 

Efektywność usuwania 

(%) 

23 000 BV 

Atenolol 93 96 

Ciprofloksacyna 76 68 

Citalopram 99 98 

Klarytromycyna 95 91 

Diklofenak 88 86 

Erytromycyna 89 86 

Estron 100 97 

Flukonazol 61 53 

Furosemid 89 91 

Imidaklopryd 97 68 

Karbamazepina 84 82 

Losartan 84 90 

Metoprolol 96 96 

Naproksen 92 93 

Oksazepam 84 79 

Propranolol 100 100 

Sertralina 94 98 

Sulfametoksazol 26 8 

Tramadol 99 89 

Trimetoprim 98 98 

Wenlafaksyna 85 82 

Zolpidem 100 93 

*BV – z ang. bed volume, objętość ścieków, która przepłynęła przez złoże, wyrażona w objętości złoża 

 

. 
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LITWA 

Na Litwie program monitoringu mikrozanieczyszczeń w latach 2018–2023 obejmuje zadania wynikające 

z ustaw i zobowiązań międzynarodowych, m.in. Listy obserwacyjnej nr 2, zgodnie z decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej 2018/840. Monitorowanie tych substancji planowane jest raz w roku na czterech 

stacjach. Natomiast w celu poprawy stanu jakości wód powierzchniowych (i podziemnych) oraz 

osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego planuje się ograniczenie emisji 

mikrozanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych (głównie rolnictwo) oraz punktowych (zwiększenie 

efektywności oczyszczania ścieków w 12 obiektach). Na oczyszczalni ścieków w miejscowości Kretinga 

planowana jest budowa pilotażowej stacji usuwania mikrozanieczyszczeń na drodze ozonowania – 

projekt ten wspierany jest finansowo przez unijny projekt Less is More, Interreg Południowy Bałtyk (rys. 

21). 

 

 

Rys. 21. Projekt pilotażowej stacji usuwania mikrozanieczyszczeń na drodze ozonowania w 

miejscowości Kretinga (http://www.gfwlm.nazwa.pl/projekty/less-is-more)   

 

POLSKA 

W Polsce w 2015 r. ustanowiono krajowy program monitorowania środowiska na lata 2016–2020, który 

dostosowuje obecne europejskie dokumenty strategiczne w zakresie monitorowania substancji 

priorytetowych w akwenach, zgodnie z dyrektywą 2013/39/UE85. Jednak problem obecności substancji 

priorytetowych i innych mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym jest niewystarczająco poznany. 

Jeszcze niewiele konferencji czy warsztatów jest poświęcanych tej tematyce. Ograniczona jest również 

wiedza i świadomość, w jakim stopniu mikrozanieczyszczenia wpływają na organizmy wodne i na 

człowieka oraz które z technologii są efektywne w ich usuwaniu. Należy jednak zaznaczyć, iż od 2019 r. 

obserwowany jest widoczny wzrost zainteresowania tą tematyką, głównie w wyniku procedowania nowej 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (20 lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy, w 2020 r. ma być 

zatwierdzona nowa RDW). W ramach European Federation of National Associations of Water Services86 

w pracach tych biorą udział przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP). Informacje 

pozyskiwane i propagowane przez IGWP stanowią istotną siłę napędową zainteresowania tematyką 

 
85 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE 
w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej Tekst mający znaczenie dla EOG; https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2013/39/oj. 
86 http://www.eureau.org/. 

http://www.eureau.org/
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mikrozanieczyszczeń i mikroplastiku wśród przedsiębiorców sektora wodno-kanalizacyjnego oraz władz 

lokalnych i krajowych. Nie bez znaczenia jest również realizacja projektów naukowych i edukacyjnych, 

finansowanych ze środków unijnych (np. projekty realizowane w ramach programu Interreg South Baltic 

i Interreg Baltic Sea Region (np.: Morpheus, Less is More, czy NonHazCity) oraz środków krajowych (np. 

przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

W roku 2019 zaplanowano w Polsce m.in. budowę pierwszej instalacji pilotażowej opartej o proces 

ozonowania, która ma być zaimplementowana na Oczyszczalni Ścieków Jeleni Dąb w Jaworznie 

(przewidywany całkowity koszt realizacji projektu to ok. 3 090 000 PLN, w tym kwota dotacji ze środków 

NFOŚiGW 1 854 000 PLN). Również inne oczyszczalnie w Polsce przygotowują się do testów 

pilotażowych, które mogą być w przyszłości podstawą do opracowania przepisów, norm oraz do 

stworzenia skutecznego procesu usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków komunalnych 

dostosowanego do realiów polskich.  

Poniżej przedstawiono analizę możliwości implementacji zaawansowanych metod oczyszczania dla 

przykładowej oczyszczalni ścieków na podstawie kryteriów omawianych we wcześniejszych rozdziałach: 

 

Kryteria związane z istniejącą technologią oczyszczania ścieków 

- charakterystyka oczyszczalni ścieków: 476 000 RLM; Qśr = 55 000 m3/d, Q = 38 000 – 91 000 m³/h; w 

zlewni oczyszczalni mieszka ok. 360 000 mieszkańców; 

- stopień oczyszczania mechanicznego – kraty hakowe, piaskownik napowietrzany z komorą 

odtłuszczania oraz płuczką piasku, osadniki wstępne;  

- stopień oczyszczania biologicznego: reaktory biologiczne zaprojektowane w technologii BARDENPHO 

z symultaniczną denitryfikacją w systemie CARROUSEL, radialne osadniki wtórne (możliwość 

wspomagania procesu defosfatacji biologicznej poprzez dozowanie koagulantów); 

- wartości średnie parametrów charakteryzujących ścieki surowe: Zog = 488 mg/L; BZT5 = 474 mg O2/L; 

ChZT = 1 090 mg O2/L; Nog = 94,7 mg N/L; Pog = 11,9mg P/L; 

- wartości średnie parametrów charakteryzujących ścieki oczyszczone: Zog = 0,1 mg/L; BZT5 = 0,1 mg 

O2/L; ChZT = 30,5 mg O2/L; Nog = 7,4 mg N/L; Pog = 0,64 mg P/L; DOC < 15 mg/L; 

- wymagania prawne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych: Zog <35 mg/L, ChZT <125 mg O2/L, 

BZT5 <15 mg O2/L, Nog <10 mg N/L, Pog <1 mg P/L; 

- przeróbka osadów ściekowych – osad jest odwadniany, fermentowany i spalany w spalarni osadów; 

- oczyszczalnia jest eksploatowana przez wykwalifikowany personel.  
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Kryteria związane z obecnością mikrozanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych 

- obecnie obciążenie oczyszczalni ścieków mikrozanieczyszczeniami, np.: ibuprofen >1 500 µg/L; 

paracetamol >30 µg/L; azytromycyna >20 µg/L; klarytromycyna >5 µg/L; karbamazepina, ciprofloksacyna, 

klarytromycyna, diklofenak, metaprolol, naproksen >1 µg/L; atenelol, erytromycyna, oksazepam, 

propanolol, sulfametoksazol <1 µg/L; 

- farmaceutyki podatne na rozkład biologiczny, efektywność usuwania >90% – paracetamol, ibuprofen, 

naproksen, ciprofloksacyna; 

- farmaceutyki niepodatne na rozkład biologiczny, efektywność usuwania <30% – diklofenak, 

erytromycyna, oksazepam, metoprolol i propranolol; 

- farmaceutyki o zmiennej efektywności usuwania: azytromycyna (od -80% do 90%), karbamazepina (od 

-10% do 90%); 

- wskaźniki służące do oceny ryzyka środowiskowego, np. PNEC87 (z ang. predicted no effect 

concentrations; stężenie substancji toksycznej, przy którym nie przewiduje się niekorzystnego efektu jej 

działania) – ibuprofen (1 µg/L, dla Pimephales promelas), paracetamol-glukuronid (14,1 µg/L dla 

Selenastrum capricornutum), azytromycyna (0,019 µg/L dla Microcystis aeruginosa i 1,3 µg/L dla 

Selenastrum capricornutum), klarytromycyna (0,12 µg/L dla Pseudokirchneriella subcapitata), 

karbamazepina (0,05 µg/L dla Daphnia magna), diklofenak sodu (0,05 µg/L dla Oncorhynchus mykiss), 

metoprolol (8,6 µg/L dla Desmodesmus subspicatus), erytromycyna (0,57–0,82 µg/L dla Selenastrum 

capricornutum), oksazepam (0,37 µg/L dla Pimephales promelas), propranolol (0,41 µg/L dla Pimephales 

promelas), sulfametoksazol (0,6 µg/L – brak danych, na jakim organizmie wykonano test), ciprofloksacyna 

(0,089 µg/L – brak danych, na jakim organizmie wykonano test), atenelol (150 µg/L – brak danych, na 

jakim organizmie wykonano test), naproksen (1,7 µg/L – brak danych, na jakim organizmie wykonano 

test). 

Kryteria związane z odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

- odbiornik ścieków leży w obszarze Natura 2000, służy celom rekreacyjnym; 

- ścieki stanowią nieznaczny procent w wodach odbiornika. 

Kryteria dodatkowe 

- zakład się, że metoda powinna być tania i łatwa w użyciu, nie powinna powodować żadnych zakłóceń 

w istniejących procesach; wskazana jest możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury (obniżenie 

kosztów inwestycyjnych); wyklucza się wdrożenie technologii PAC, choć na oczyszczalni działa spalarnia 

osadów, z powodu barier technicznych. 

- ścieki nie zawierają bromianów. 

 
87 NORMAN Baza danych ekotoksykologicznych (ang. NORMAN Ecotoxicology Database — Lowest PNECs), https://www.norman-
network.com/nds/ecotox/ [dostęp: 29.12.2019]. 

https://www.norman-network.com/nds/ecotox/
https://www.norman-network.com/nds/ecotox/
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Podsumowując, można stwierdzić, iż zgodnie z powyższymi kryteriami analizowana oczyszczalnia 

ścieków to nowoczesny, duży obiekt z efektywnie działającym procesem oczyszczania, który spełnia 

obecne wymagania dotyczące zrzutu ścieków do odbiornika. Parametry ścieków oczyszczonych, 

szczególnie niska zwartość zawiesiny i materii organicznej wyrażonej jako ChZT (30 mg O2/L) i BZT5 (0,1 

mg O2/L) predysponują ten obiekt do implementacji technologii granulowanego węgla aktywnego (GAC) 

lub ozonowania jako ostatniego (czwartego) etapu oczyszczania ścieków. Należy jednak zauważyć, że 

przepływ (>50 000 m3/d) sprawia, iż implementacja zaawansowanej technologii będzie kosztowną 

inwestycją, dlatego warto rozważyć i przetestować w warunkach in situ częściowy przepływ, który należy 

poddać zaawansowanemu oczyszczaniu w celu uzyskania oczekiwanej redukcji mikrozanieczyszczeń. 

Poniżej podano przykłady implementacji modułu ozonowania i modułu filtracyjnego z węglem aktywnym 

w skali pełnej i półtechnicznej. 

 

Implementacja modułu ozonowania – studium przypadku 

Koncepcja modułu ozonowania służącego do usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych 

biologiczne została przedstawiona na rysunku 22 

 

 

Rys. 22. Koncepcja modułu wytwarzania ozonu (według materiałów dostarczonych przez Nijhuis 
Industries Central Europe Sp. z o.o.) 

 

Szacuje się, że dawka ozonu równa 1 mg O3/mg DOC może usunąć 80%, podczas gdy 0,6 mg O3/mg 

DOC – 60% mikrozanieczyszczeń obecnych w ściekach oczyszczonych. W analizowanej oczyszczalni 

stężenie DOC w ściekach oczyszczonych wynosi <15 mg/L. W związku z powyższym i zakładając 

oczekiwane 80% usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków, dawka ozonu powinna wynosić 0,6 mg 

O3/mg DOC (zakładana), a wydajność jednostki ozonowania ok 20 kg O3/h.  

Moduł ozonowania obejmuje: generator ozonu z układem chłodzenia, układ wtrysku ozonu, detektor 

ozonu i jednostkę sterującą na podstawie pomiarów online: tlenu, pH i przewodności w systemie. Zbiornik 

(kontaktowy) powinien natomiast mieć pojemność zapewniającą czas reakcji ok. 30 min, czyli dla 

przepływu 55 00 m3/d pojemność zbiornika to ok. 1400 m3. Filtry piaskowo-żwirowe stosowane są 
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(opcjonalne) do usuwania produktów ubocznych ozonowania, tu wymagane byłyby 24 filtry o rozmiarach: 

d = 3,5 m, powierzchnia 10 m2. 

Szacunkowe całkowite zużycie energii obejmuje: dla modułu ozonowania – ok. 500 kWh/h (wytwarzania 

ozonu, układ wtryskowy i chłodzenie generatora ozonu); dla zbiornika reakcyjnego – ok. 100 kWh/h 

(systemy pompowania); dla filtrów piaskowo-żwirowych – ok. 120 kWh/h (systemy pompowania i płukania 

filtrów). Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji przedstawiono w Tabeli 18 

 

Tabela 18. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków 

oczyszczonych biologicznie dla technologii ozonowania (Qśr = 55 00 m3/d) 

Wartość przepływu 100% Qśr 50% Qśr 

Koszty inwestycyjne ok. 3 375 000 EUR ok. 2 155 000 EUR 

Moduł ozonowania 2 700 000 EUR (+/-15%) 1 900 000 EUR (+/-15%) 

Zbiornik reakcyjny o V = 1400 m3 175 000 EUR (+/-15%) 105 000 EUR (+/-15%) 

Filtry piaskowo-żwirowe 500 000 EUR (+/-15%) 150 000 EUR (+/-15%) 

Koszty pracy nie uwzględniono nie uwzględniono 

Koszty operacyjne ok. 0,04 EUR/m3 ścieków ok. 0,02 EUR/m3 ścieków 

Zużycie energii 0,04 EUR/m3 0,02 EUR/m3 

Koszy pracy nie uwzględniono nie uwzględniono 

Koszty wody zużytej do płukania 

filtrów 
nie uwzględniono nie uwzględniono 

 

 

Badania w skali pilotowej in situ obejmujące wynajem kontenera z modułem ozonowania 

Istnieje możliwość wynajęcia jednostki mobilnej z modułem ozonowania działającej na zasadzie „podłącz 

i używaj” (z ang. plug and play). W zależności od wymagań operatorów oczyszczalni ścieków przepływ 

przez jednostkę pilotażową może wynosić od 50 m3/d do 3000 m3/d. W przypadku testowania 

efektywności usuwania mikrozanieczyszczeń sugeruje się wykorzystanie stacji pilotowej o 

przepustowości 60 m3/d i wydajności 100 g O3/h. Całkowite koszty wynajmu można oszacować na 32 

000 EUR miesięcznie i obejmują one (dane z 2019 r.): 

- 22 500 EUR – koszty wynajmu i transport pilotażowego modułu ozonowania;  

- 9500 EUR – dwa tygodnie robocze pracy wykwalifikowanego inżyniera. 
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Implementacja modułu GAC – studium przypadku 

Koncepcja modułu GAC służącego do usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych 

biologiczne została przedstawiona na rysunku 23 Dla przepływu Q = 55 294 m3/d efektywny system GAC 

wymagałby, zgodnie z ofertą przygotowaną przez Desotec Polska Sp. z o.o., zainstalowania 23 

równoległych filtrów roboczych np. MOBICON (o natężeniu przepływu około. 100 m3/h na filtr, około 44 

590 kg węgla aktywnego rocznie, wysokość filtrów = 7,5 m). Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków muszą 

dostosować i połączyć istniejącą instalację dla ścieków oczyszczonych z filtrami MOBICON (tj. koszty 

pomp i armatury). Koszty operacyjne na ogół są związane głównie z wymianą i reaktywacją zużytego 

węgla aktywnego. Aby zapewnić efektywną pracę modułu GAC, zaleca się wymianę filtrów przynajmniej 

raz w roku. Zakładając wymianę wszystkich (23) filtrów MOBICON rocznie, koszt operacyjny należy 

oszacować na 391 300 EUR rocznie, co daje 0,02 EUR na m3 oczyszczonych ścieków. 

 

Badanie w skali pilotażowej obejmujące wynajem filtrów jednostkowych GAC 

Istnieje możliwość wynajęcia filtrów GAC jako jednostki mobilnej w oparciu o zasadę „podłącz i używaj” 

(z ang. plug and play). W zależności od wymagań operatorów oczyszczalni ścieków przepływ może 

wynosić od 50 m3/d do 2400 m3/d na filtr. Jeśli chodzi o usuwanie mikrozanieczyszczeń, sugeruje się 

oczyszczanie ok. 2,5 m3/h ścieków oczyszczonych na module GAC (60 m3/d). Miesięczne koszty 

wynajmu i transport jednostki wynoszą ok. 3000 EUR (dane z 2019 r.). 

 
Rys. 23. Koncepcja filtrów GAC (według materiałów dostarczonych przez Desotec Polska Sp. z o.o.) 
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Tabela 19. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków 

oczyszczonych biologicznie w technologii GAC (Qśr = 55 00 m3/d) 

Wartość przepływu 100% Qśr 50% Qśr 

Koszty inwestycyjne ok. 1 681 300 EUR ok. 840 650 EUR 

Filtry piaskowo-żwirowe – prefiltracja nie uwzględniono nie uwzględniono 

Filtry GAC 1 681 300 EUR/rok 840 650 EUR/rok 

Koszty pracy nie uwzględniono nie uwzględniono 

Koszty operacyjne 
0,16 EUR/m3 ścieków 

oczyszczonych 

0,082 EUR/m3 ścieków 

oczyszczonych 

Wymiana filtrów GAC 0,083 EUR/m3 0,042 EUR/m3 

Zużycie energii 0,08 EUR/m3 0,04 EUR/m3 

Koszty pracy nie uwzględniono nie uwzględniono 

Koszty wody zużytej do płukania filtrów nie uwzględniono nie uwzględniono 
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8. Wnioski 

Oczyszczalnie ścieków zostały uznane za istotne punktowe źródła mikrozanieczyszczeń (w tym 

farmaceutyków) w środowisku. Oczekuje się zatem, że w celu ochrony zasobów wodnych władze krajów 

członkowskich UE powinny zainicjować opracowanie strategii ograniczania emisji mikrozanieczyszczeń. 

W Europie takie wysiłki podjęło już kilka krajów, głównie Szwajcaria, ale także np. Niemcy i Szwecja. Z 

ich doświadczeń można wywnioskować, że: 

- cele strategii zarządzania ryzykiem związanym z emisją mikrozanieczyszczeń muszą być jasno 

określone i odzwierciedlać zarówno zobowiązania prawne, jak i praktyczne środki wykonawcze; 

- proces decyzyjny powinien być wspierany przez szeroki zakres programów monitorujących, za 

pomocą których analizowane będą zarówno mikrozanieczyszczenia emitowane przez 

oczyszczalnie ścieków, jak i ich stężenia w środowisku; 

- strategia ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń oraz program ich finansowania należy 

przygotować z należytą starannością i poddać konsultacjom społecznym; 

- okres konsultacji powinien być prowadzony w długiej perspektywie czasowej, angażując 

wszystkie zainteresowane strony oraz podnosząc świadomość i zrozumienie problemu wśród 

społeczeństwa, naukowców, praktyków i polityków; 

- potencjał wdrożenia kolejnego stopnia oczyszczania ścieków w istniejących instalacjach, 

pozwalający na usuniecie mikrozanieczyszczeń, należy oceniać uwzględniając: (I) 

przeprowadzenie badań wstępnych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, (II) przeprowadzenie 

oceny wykonalności technicznej, (III) analizę finansową, (IV) ocenę kosztów inwestycyjnych i 

eksploatacyjnych technologii, (V) ocenę sposobu zarządzania, (VI) ocenę efektywności pracy 

instalacji w redukcji mikrozanieczyszczeń oraz (VII) ocenę wpływu na istniejące instalacje na 

obiekcie.  

Obecnie istnieją metody oczyszczania ścieków efektywne w usuwaniu mikrozanieczyszczeń, jednak ich 

wdrożenie powinno zostać poprzedzone próbą odpowiedzi na poniższe kryteria: 

1. Kryteria związane z odbiornikiem ścieków oczyszczonych: 

- jaka jest wrażliwość wód odbiornika na dopływ zanieczyszczeń? 

- jaki jest stopień rozcieńczenia ścieków oczyszczonych w wodach odbiornika? 

- czy wpływ zrzutu ścieków do odbiornika może mieć wpływ na zasoby wody pitnej? 

2. Kryteria związane z istniejącą technologią oczyszczania ścieków: 

- jaka jest efektywność oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni?  

- czy istnieje konieczność doczyszczania ścieków? 

- jaka jest efektywność gospodarki osadowej? 

- jaka jest dostępność miejsca i wykwalifikowanego personelu? 

- czy jest dostęp do spalarni osadów? 
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3. Kryteria związane z obecnością mikrozanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych: 

- jakie jest obecnie obciążenie oczyszczalni ścieków mikrozanieczyszczeniami? 

- jaka jest skutecznoścć obecnej technologii w usuwaniu mikrozanieczyszczeń?  

4. Kryteria dodatkowe: 

- jaka jest opinia i cele interesariuszy? 

- jakie są możliwości finansowania inwestycji? 

W wieloletnich badaniach nad zaawansowanymi metodami usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków 

wykazano, iż efektywne są dwie technologie – ozonowanie i węgiel aktywny – a ich implementacja i koszty 

eksploatacyjne są konkurencyjne w stosunku do innych metod. Równolegle należy prowadzić kampanie 

informacyjne i szkoleniowe przyczyniające się do wzrostu świadomości społecznej w kwestii emisji 

mikrozanieczyszczeń do środowiska. W dłuższej perspektywie czasowej pozwoli to na zmianę 

postrzegania kwestii środowiskowych przez społeczeństwo (i polityków). 

W rezultacie, oprócz kontroli rozprzestrzeniania się mikrozanieczyszczeń przez oczyszczalnie ścieków 

(podejście „końca rury”), oczekiwane jest również ograniczenie u źródła poprzez prowadzenie 

odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji 
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Załącznik A 

Lista substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej UE 

Nr Numer CAS  

 

Numer UE 

 

Związek chemiczny 
Dyrektywa 

2000/60/WE1 

 

Dyrektywa 
2008/105/WE2 

 

Dyrektywa 
2013/39/UE 

 

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlor    

2 120-12-7 204-371-1 Antracen X4 X X 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazyna X4   

4 71-43-2 200-753-7 Benzen    

5 n.d. n.d. bromowane difenyloetery X4 X4 X4 

6 7440-43-9 231-152-8 Kadm i jego związki X4 X X 

7 85535-84-8 287-476-5 Chloroalkany, C10-13 X4 X4 X 

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenwinfos    

9 2921-88-2 220-864-4 Chloropiryfos X4   

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dichloroetan    

11 75-09-2 200-838-9 Dichlorometan    

12 117-81-7 204-211-0 
2-etyloheksyloester kwasu 
ftalowego (DEHP) 

X4  X 

13 330-54-1 206-354-4 Diuron X4   

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X4 X X 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranten 4 4  

16 118-74-1 204-273-9 Heksachlorobenzen X X X 

17 87-68-3 201-765-5 Heksachlorobutadien X X X 

18 608-73-1 210-158-9 Heksachlorocykloheksan X4 X X 

19 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon X4   

20 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki X4   
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Nr Numer CAS  

 

Numer UE 

 

Związek chemiczny 
Dyrektywa 

2000/60/WE1 

 

Dyrektywa 
2008/105/WE2 

 

Dyrektywa 
2013/39/UE 

 

21 7439-97-6 231-106-7 Rtęć i jej związki X X X 

22 91-20-3 202-049-5 Naftalen X4   

23 7440-02-0 231-111-4 Nikiel i jego związki    

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylofenole X4 X4 X4 

25 1806-26-4 217-302-5 Oktylofenole X4 4 4 

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzen X X X 

27 87-86-5 201-778-6 Pentachlorofenol X   

28 n.d. n.d. 
Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne 

X4 X4 X4 

29 122-34-9 204-535-2 Symazyna X4   

30 688-73-3 211-704-4 Związki tributylocyny X4 X4 4 

31 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzeny X4   

32 67-66-3 200-663-8 Trichlorometan (chloroform)    

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X4  X 

34 115-32-2 204-082-0 Dikofol nie obejmuje nie obejmuje5 X 

35 1763-23-1 217-179-8 
Kwas perfluorooktanosulfonowy i 
jego pochodne (PFOS) 

nie obejmuje nie obejmuje5 X 

36 124495-18-7 n.d. Chinoksyfen nie obejmuje nie obejmuje5 X 

37 n.d. n.d. 
Dioksyny i związki 
dioksynopodobne 

nie obejmuje nie obejmuje5 X4 

38 74070-46-5 277-704-1 Aclonifen nie obejmuje nie obejmuje  

39 42576-02-3 255-894-7 Bifenoks nie obejmuje nie obejmuje  

40 28159-98-0 248-872-3 Cybutryna nie obejmuje nie obejmuje  

41 52315-07-8 257-842-9 Cypermetryna nie obejmuje nie obejmuje 4 
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Nr Numer CAS  

 

Numer UE 

 

Związek chemiczny 
Dyrektywa 

2000/60/WE1 

 

Dyrektywa 
2008/105/WE2 

 

Dyrektywa 
2013/39/UE 

 

42 62-73-7 200-547-7 Dichlorvos nie obejmuje nie obejmuje  

43 n.d. n.d. 
Heksabromocyklododekany 
(HBCDD) 

nie obejmuje nie obejmuje X4 

44 
76-44-8/ 
1024-57-3 

200-962-3/ 
213-831-0 

Epoksyd heptachlorowy i 
heptachlorowy 

nie obejmuje nie obejmuje X 

45 886-50-0 212-950-5 Terbutryn nie obejmuje nie obejmuje  

nd – nie dotyczy, nie obejmuje, - nieuwzględnione, 1) zgodnie z Załącznikiem X do Decyzji nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 

2001 r. i zmieniającej Dyrektywę 2000/60/WE; 2) zgodnie z Załącznikiem II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej, a następnie uchylającej Dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/ 13/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i zmieniającej Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; 3) zgodnie z Załącznikiem I do Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej Dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji 

priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej; 4) szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej dyrektywie; 5) substancje zawarte w Załączniku III do niniejszej 

dyrektywy jako substancje podlegające przeglądowi w celu ewentualnej identyfikacji jako substancje priorytetowe lub priorytetowe substancje niebezpieczne  
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Załącznik E 

Matryca oceny dla wybranych działań ważnych dla redukcji mikrozanieczyszczeń (w tym 

farmaceutyków) w wodzie88 

Kryteria  
Oczekiwana 

skuteczność 

Spektrum 

działania 
Koszty 

Horyzont 

efektywności 
Wykonalność 

Matryca oceny wybranych działań dot. ścieków 

czwarty stopień 

oczyszczania 

wysoka efekt 
szerokiego 
spektrum 

umiarkowane średnio- i 
długoterminowy 

(>10 lat) 

 

natychmiast 
wykonalne 

Zaawansowane 

scentralizowane 

oczyszczanie 

wody deszczowej 

 

umiarkowana efekt 

szerokiego 

spektrum 

umiarkowane 
średnio- i 

długoterminowy 

(>10 lat) 

 

natychmiast 
wykonalne 

Zaawansowane 

zdecentralizowane 

oczyszczanie 

wody deszczowej 

 

umiarkowana efekt 

szerokiego 

spektrum 

umiarkowane 
średnio- i 

długoterminowy 

(>10 lat) 

 

natychmiast 
wykonalne 

Zaawansowane 
scentralizowane 
oczyszczanie 
połączonych 
zrzutów ścieków 
 

wysoka efekt 

szerokiego 

spektrum 

umiarkowane średnio- i 

długoterminowy 

(>10 lat) 

 

natychmiast 
wykonalne 

Oddzielne 
gromadzenie / 
utylizacja środków 
kontrastowych 
 

wysoka specyficzne 

dla 

substancji 

niskie krótko- i 

średnioterminowy 

(do 10 lat) 

 

jeszcze 
niewykonalne 

 

 

 

 
88 M. Ahting  et al. (2018), Recommendations for reducing micropollutants in waters. Eds Helmecke, M. (II 2.1). German Environment Agency 
Section II 2.1 General Aspects of Water and Soil. www.umweltbundesamt.de. 



 

67 

Partnerzy projektu 

 

 

 

Kristianstad University, SE 

www.hkr.se 

 

 

 

 

EUCC 

The Coastal Union Germany, DE 

www.eucc-d.de 

 

 

 

 

 

University of Rostock, DE 

www.auf.uni-rostock.de 

 

 

 

 

 

www.morpheus-project.eu 

 

 

 

 

Gdansk Water Foundation, PL 

www.gfw.pl 

 

 

 

 

Gdansk University of Technology, PL 

www.pg.edu.pl 

 

 

 

 

Environmental Protection Agency, LT 

www.gamta.lt 

 

 

 

Klaipeda University, LT 

www.ku.lt

http://www.morpheus-project.eu/
http://www.gfw.pl/
http://www.gamta.lt/
http://www.ku.lt/


 

68 

 


