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Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Gołdapi
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi 30 września 2015 r. zakończyło realizację inwestycji „Dostosowanie

stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi” dofinansowanej z Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej

15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa.

p
ierwsza oczyszczalnia ścieków dla

miasta Gołdapi została wybudowana

ok. 1910 r. przy ul. Żeromskiego 28A.

Składała się z dwóch krat ręcznych, osad-

nika Imhoffa oraz poletek osadowych.

Obecnie pełni ona funkcję głównej prze-

pompowni ścieków, zaś osadnik Imhoffa

podczas intensywnych opadów deszczu

spełnia rolę zbiornika retencyjnego.

Obecnie funkcjonująca Miejska
Oczyszczalnia Scieków została wybudo-

wana jako oczyszczalnia mechaniczno-

-biologiczna z jednostopniowym osadem

czynnym, bez podwyższonego usuwania

związków biogennych. Została oddana

do eksploatacji we wrześniu 1993 r. In-

westycja była realizowana przez 10 lat,

na podstawie projektów i technologii

z lat osiemdziesiątych. Projekt przewi-

dywał, że przepustowość oczyszczalni

w 2000 r. będzie wynosiła 7000 m3/d,

a w 2010 r. n— 10 800 m3/d. Obecnie

oczyszcza się tu ok. 2000 m3/d ścieków.

Część mechaniczna oczyszczalni

składała się z kraty płaskiej typu KUMP

oraz dwukomorowego piaskownika

z łańcuchowym zgarniaczem piasku.

Ścieki z piaskownika dopływały do

komór napowietrzania, gdzie były mie-

szane z osadem powrotnym i napowie-

trzane aeratorami. Z komór napowie-

trzania mieszanina ścieków z osadem

czynnym przepływała na cztery osadni-

ki wtórne ze zgarniaczami wózkowymi.

Osad nadmierny jest zagęszczany

grawitacyjnie, a po zagęszczeniu pom-

powany do otwartej komory fermenta-

cyjnej. Wody nadosadowe kierowane są

do oczyszczania, a osady— do odwadnia-

nia na poletkach lub prasie filtracyjnej.

W 1995 r. w celu usprawnienia go-

spodarki osadowej oczyszczalni została

zakupiona i uruchomiona taśmowa pra-

sa filtracyjna do odwadniania osadów.

W 2003 r. wykonany został I etap

modernizacji, który obejmował

2016

przebudowę istniejących obiektów

w celu usuwania fosforu oraz przyjmo-

wania ścieków dowożonych wozami

asenizacyjnymi. Wykonano stację ma-

gazynowania i dozowania PIX-u oraz

oddano do użytku automatyczną, bez-

obsługową stację zlewczą do przyjmo-

wania ścieków dowożonych, z identyfi-

kacją dostawców, pomiarem ilości, pH,

konduktancji i temperatury dowożonych

ścieków. Etap ten został rozszerzony

o zakup i montaż przepływomierza do

pomiaru ilości ścieków oczyszczonych,

wraz z oprzyrządowaniem i oprogra-

mowaniem. Wykonana została również

modernizacja prasy filtracyjnej.

W 2008 r. został przeprowadzony

II etap modernizacji technologicznej,

który obejmował następujące działania:

zakup i montaż pompy zabezpiecza-

jącej przed nadmiernym dopływem

ścieków na przepompowni głównej;

adaptację istniejących obiektów na

oczyszczalni;
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ilość ścieków oczyszczanych wzrosła do

ok. 2000 m3/d.

Ze względu na wprowadzenie nowe-
go podejścia do wdrażania Dyrektywy
91/271/EWG i związaną z tym zmianą
rozporządzenia w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadza-
niu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego, poja-
wiła się ponowna konieczność moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w Gołdapi.

Projekt zakończony 30 września
obejmował modernizację i rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków. W ramach
modernizacji wykorzystano wyłączo-
ny z eksploatacji II ciąg technologicz-
ny, złożony z 10 zbiorników. Cztery

— wymianę systemu napowietrzania na

wydajniejszy i mniej energochłonny;

— zmianę technologii oczyszczania na

SBR, z zastosowaniem nisko obcią-

żonego osadu czynnego ze stabiliza-

cją tlenową oraz biologiczną denitry-

fikacją i defosfatacją;

— zastąpienie rzadkiej kraty KUMP
i piaskownika przez stację mecha-
nicznego oczyszczania ścieków;

— wykonanie nowych przewodów 5

międzyobiektowych;

— rozbudowę instalacji dozowania PIX.

Wstępnie zakładano, Że moderniza-

cja umożliwi uzyskanie stopnia oczysz-

czenia ścieków wymaganego dla miej-
scowości o RLM od 15 000 do 99 999.
Jednak obliczenia dotyczące moderni-
zacji były prowadzone dla średniego do-

pływu ścieków o wielkości 1800 m3/d,

natomiast po przeprowadzonych inwe-

stycjach, których celem było uzupełnie-

nie brakujących odcinków sieci kanali-

zacyjnej na terenie aglomeracji Gołdap,

z nich zostały zaadaptowane do funk-
cji reaktorów SBR, dwa — zbiorników
wstępnego zagęszczania osadu nad-
miernego, trzy — stanowią zbiornik
retencyjny ścieków surowych, a jeden

— zbiornik retencyjny rezerwowy. Ada-

ptacja zbiorników obejmowała podwyż-

szenie zbiorników ciągu technologicz-

nego o ok. I m, uzupełnienie ubytków

w ścianach istniejących obiektów, Ii-

kwidację skosów i lejów osadowych,
wykonanie płyty nad zbiornikiem osa-

du, zakup i montaż mieszadeł oraz sys-

temu napowietrzania, wykonanie prze-

wodów międzyobiektowych. W skład

wyposażenia technologicznego każdego

z reaktorów SBR wchodzą dwa miesza-

dła hiperboidalne o średnicy 2500 mm,
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wyposażone w silniki o mocy 7,5 kW,
dmuchawa z silnikiem o mocy 18,5 kW

z rusztem mocowanym do dna reaktora,

rozprowadzającym sprężone powietrze

pod mieszadła, system zasuw napełnia-
jących i dekantacyjnych, pompa osadu
nadmiernego, hydrostatyczne czujniki
poziomu oraz sonda tlenowa.

Wydajność oczyszczalni uzyskana
dzięki modernizacji umożliwi oczysz-
czanie ścieków do wartości wymaga-
nych od I stycznia 2016 r. dla aglo-
meracji 10 000—99 999 RLM, tj. pod-
wyższonego usuwania biogenów (azotu

i fosforu), zgodnie z art. 5.2. Dyrekty-
wy ściekowej.

Ponadto, została zainstalowana
płuczka piasku w stacji mechaniczne-
go oczyszczania ścieków, nowy prze-
pływomierz elektromagnetyczny ze
studnią, automatyka i sterowanie oraz
4 pompy dozujące środek do chemicz-

nego usuwania fosforu — PIX. Zreali-
zowano również częściową wymianę
nawierzchni utwardzonych, zapew-
niających prawidłową komunikację na
terenie oczyszczalni, rozbiórkę istnie-
jącego piaskownika i komory krat oraz
zagospodarowanie terenu.

W ramach modernizacji oczyszczal-
ni ścieków wykonano również prze-
budowę stacji trafo wraz z wymianą
transformatora na trójfazowy, olejowy

o mocy Sn — 400 VA.

W związku z zakończeniem projek-

tu, w dniach 12-13 listopada 2015 r.
została zorganizowana konferencja
„Gospodarka Ściekowa — problem czy

źródło biznesu?".

Wartość całkowita projektu wynio-

sła 5 303 623,31 zł, z czego wartość
dofinansowania z Funduszu Spójności

wynosi 2122 921,95 zł.
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