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Obsługiwana przez przedsiębiorstwo aglomeracja:

 liczy ponad 380 000 mieszkańców,

 w sezonie letnim łącznie z turystami ponad 400 000 osób

 do GOŚ Dębogórze ścieki dopływają z dwóch głównych kierunków
 z kierunku Gdyni  tzw. „gdyńskim kolektorem” o długości 7 180 metrów

 oraz z kierunku tzw. „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” - Wejherowa, Redy i 
Rumi oraz gmin ościennych tzw. kolektorem WRR o długości 20 240 metrów

Łącznie ponad 1266 kilometrów sieci z przyłączami i 96 
przepompowni ścieków.



Obszar terytorialny w zakresie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej
przez PEWIK GDYNIA Spółka z o.o.

GDYNIA

MAŁE TRÓJMIASTO KASZUBSKIE



Gdyńskim systemem kanalizacyjnym transportowane są głównie 
ścieki świeże (niezagnite) z terenu miejskiego. Obejmuje on zlewnię 
o bardzo zróżnicowanej topografi (wzgórza morenowe, różnice 
wysokości do 160 metrów). Spływ ścieków na krótkich odcinkach, o 
tak dużej różnicy wysokościowej, dodatkowo przepompowywane 
ogromne masy ścieków, podlegają nieustannemu napowietrzaniu, tj. 
procesowi odświeżania, co korzystnie wpływa na ich stan i skład, nie 
dopuszczając do ich zagniwania. Uwzględniając przepompownie 
znajdujące na terenie Gdyni, blisko 40 000 m3 ścieków na dobę jest 
przepompowana, przy dobowej produkcji na poziomie ok. 20 000 m3.

Podsumowując, na terenie Gdyni problemy odorowe nie są 
odnotowywane.



Kolektory sanitarne – przykłady spadków przewodów kanalizacyjnych



Istotny problem odorowy występuje na trasie przesyłu ścieków 
kolektorem WRR. Kolektor ten jest prawie trzykrotnie dłuższym 
kanałem od kolektora gdyńskiego. Praktycznie na całej jego długości 
występują małe spadki, skutkujące niewielką prędkością przepływu 
ścieków i dużą retencją ścieków sprzyjającą warunkom 
anaerobowym w przestrzeni kanałowej. Kolektor WRR obsługuje w 
zdecydowanie większym stopniu obszary wiejskie, z których ścieki 
niosą wyższe ładunki zanieczyszczenia niż ścieki „miejskie”. W 
kolektorze WRR o długości ponad 20240 metrów, z niewielką 
prędkością przepływu ścieków, około 0,20 – 0,25 m/s, czas przepływu 
ścieków do oczyszczalni wynosi ok. 30 godzin. Na długości kolektora, 
różnica wysokościowa terenu nie przekracza 15 metrów.



Kolektor sanitarny „WRR”



Ewolucja jakościowa ścieków komunalnych w dopływie
do Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.



Wartości potencjału redox na odcinku kolektora sanitarnego WRR

Badania własne wykazały wyjątkowe niskie wartości potencjału redox na 
poziomie od  300 do  200 mV. Środowisko o tak niskich parametrach 
zapewnia warunki redukcyjne w ściekach. Jednocześnie w części powietrznej 
kolektora stwierdzono wyjątkowo wysoki poziom stężenia siarkowodoru 
zawierający się w przedziale od 200 do 300 ppm H2S. 



Podczas dalszego procesu jakim jest fermentacja, produkowane 
są duże ilości rożnych lotnych kwasów, związków zawierających 
azot oraz związków zawierających siarkę. Wiele z tych lotnych 
związków charakteryzują sie odorem. Proces formowania się 
kwasów czy fermentacji, przy redox od -100 do -225 mV.

Produkcja metanu (CH4) jest wysoce pożądana w reaktorach 
beztlenowych, ale niepożądana w systemach ścieków 
komunalnych. Produkcja metanu jest wynikiem metabolizmu 
metanogennych bakterii i zachodzi w niskim zakresie wartości 
redox; od (-175) do (-400) mV. 

W systemach kanalizacji ściekowej, redox mniejszy niż (-100) mV 
wskazuje na potencjalne możliwości produkcji przykrych odorów, 
pochodnych formowaniu siarki i kwasów tłuszczowych. 



Wpływ metali ciężkich na poziom siarkowodoru.
(Dane udostępnione przez HYPERION w Los Angeles, California)



Grafczny obraz migracji jonów siarczanowych w kanale sanitarnym 
wypełnionym ściekami. 









Środowisko siarkowodorowe i spodziewane warunki
korozyjności kanałów betonowych 



Kolektory sanitarne – przykłady spadków przewodów kanalizacyjnych



Przepływ strumienia ścieków w kanale, a przepływy powietrza w części nad 
ściekami. 





DOŚWIADCZENIA PEWIK GDYNIA SP. Z O.O. ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM I 
USUWANIEM UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH 

1. Zła jakość ścieków w zakresie składu i parametrów fzycznych
a) BZT5 640 ÷ 770 mg O2/l
b) Temperatura ścieków 18 ÷ 19 °C
c) Siarczki rozpuszczone 3,5 ÷ 4,0 mg/l
d) Potencjał redox ORP – 330 ÷ – 380 mV
e) Odczyn pH 7,5 ÷ 7,6
f) Siarczany 90 ÷ 140 mg/l
g) Siarkowodór (powietrze) 200 ÷ 900 ppm H2S

2. Pogorszenie jakości ścieków w wyniku funkcjonowania stacji zlewnej 
nieczystości ciekłych. Zlokalizowana na początkowym odcinku 
kolektora, przyjmuje około 400 m3 nieczystości ciekłych na dobę, 
wywołuje efekt przyspieszonego zagniwania ścieków. 

ZDIAGNOZOWANE PRZYCZYNY PROBLEMÓW ODOROWYCH



3. Niewielkie spadki przewodu 0,96 – 0,42 ‰
4. Małe prędkości przepływu 0,20 – 0,25 m/s
5. Trasa kolektora 20 240 metrów
6. Czas retencji w kanale ok. 30 godzin



PODJĘTE DZIAŁANIA anty-ODOROWE

1. Pogorszenie jakości ścieków w wyniku funkcjonowania stacji 
zlewnej nieczystości ciekłych.

Gminna stacja zlewna w Gościcinie odbiera nieczystości ciekłe ze 
zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Wejherowa oraz z Gminy 
Miasta Wejherowa.
Usytuowanie stacji zlewnej w Gościcinie na początku kolektora WRR, w 
odległości ponad 22 kilometrów od oczyszczalni ścieków wyjątkowo 
negatywnie wpływa na procesy chemiczne zachodzące w ściekach.
Właściciel stacji zlewnej, w celu likwidacji uciążliwości odorowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu rozpoczął dozowanie żelazowego 
preparatu chemicznego. Problem wprawdzie został rozwiązany lokalnie 
ale przeniósł się z sieci rozdzielczej do kolektora, powodując nie tylko 
uciążliwość odorową ale także problemy eksploatacyjne związane z 
pojawianiem się w strefe przydennej znaczących ilości osadów.



2. Wprowadzanie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej ścieków 
pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego w 
Łężycach.
Podczyszczone odcieki odprowadzane są rurociągiem tłocznym do 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rumia, w ulicy Włókienniczej. 
Przedmiotowe ścieki charakteryzują się bardzo intensywnym specyfcznym 
odorem. Od momentu zwiększenia ilości odprowadzanych odcieków, do 
Spółki zaczęły wpływać liczne skargi na nieprzyjemne zapachy w Rumi 
wzdłuż trasy przebiegu kanału ściekowego.
Przed doborem technologii dla usunięcia uciążliwości odorowych, 
przeprowadzono w skali laboratoryjnej próby z użyciem próbek ścieków, 
uzyskując następujące wyniki: 
A. z preparatem Fentona (siarczan żelaza (PIX) +perhydrol). 
B. z odczynnikiem KMNO4 (nadmanganian potasu).
C. z perhydrolem H2O2 (nadtlenek wodoru)

 



 Ostatecznie zdecydowano się na wdrożenie technologii polegającej na 
dozowaniu perhydrolu (35% H2O2) do ścieków i odcieków 
wytwarzanych na terenie wysypiska, w celu wyeliminowania emisji 
odorowej. Proces prowadzony jest od 2013 roku w sposób ciągły, 
gwarantujący komfort bezzapachowy w obrębie przewodu 
kanalizacyjnego w ulicy Włókienniczej w Rumi

 dobór dawki ustalono w zakresie 0,6 ÷ 0,7 ml/litr ścieków
 podniesienie potencjału redox do + 50 ÷ + 100 mV,
 całkowita redukcja odoru,
 dodatek preparatu do ścieków nie powoduje koagulacji zawiesin 

koloidalnych
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3. Uciążliwość odorowa jako skutek posadowienia i przebiegu kolektora
    (ul. Hetmańska w Rumi).



Na odcinku kolektora od S36 do S86 
uciążliwości odorowe nie 
występowały

na odcinku S92 – S84 zdiagnozowano 
uciążliwość odorową 



Na odcinku wypłaszczonym pomiędzy S92 a S91 następuje znaczny wzrost 
poziomu ścieków, zmniejsza się przestrzeń powietrzna w kanale, a powstające 
nadciśnienie powietrza powoduje wyrzut w studni S91 i S84 gazów 
złowonnych do środowiska.



4. Uciążliwość odorowa na dalszym odcinku kolektora WRR w Rumi

Hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie kolektora (na długości ponad 
1600 metrów), w celu usunięcia źródła czynników odorotwórczych 
znajdujących się w błonie biologicznej na poliestrowych ścianach 
kolektora. Efektywność takich działań podnosi dodatkowo poziom 
technologiczny natleniania ścieków metodą chemiczną (silne utleniacze, 
np. KMnO4, H2O2, Ca(NO3)2), lub fzyczną poprzez natlenianie ścieków 
tlenem rozpuszczonym (np. poprzez wpompowywanie czystej 
natlenionej wody wodociągowej, rozdeszczanej). 



31

Dysza wielofunkcyjna BLUE 100TM

Parametry robocze: ciśnienie 140 bar, wydatek wody 320 litrów/minutę. 
Zasada działania: w miejsce części rotacyjnej głowicy (A) montuje się 
obrotowy moduł do obwodowego czyszczenia ścian kanału (B). Kółka 
prowadzące moduł utrzymują w sposób stały osiowe położenie dyszy 
prowadzącej, napędzając trzy ramiona z dyszami płuczącymi, 
rozprowadzając w sposób równomierny wodę płuczącą po ścianach o 
jednakowym ciśnieniu.   



5. Napowietrzanie ścieków poprzez rozdeszczenie wody wodociągowej w ilości 
18 m3/h, następnie wpompowywanie jej do kolektora sanitarnego WRR na 
początku ulicy Hetmańskiej. Przy jednoczesnym dozowaniu KMnO4 i 
wpompowywaniu natlenionej wody uzyskano efekt w postaci podniesienia 
potencjału redox z poziomu -270 mV do wartości -30 mV. W takiej sytuacji, po 
hydrodynamicznym oczyszczeniu ścian kolektora z błony biologicznej na 
dalszym odcinku i przy napływie ścieków o podwyższonych parametrach 
potencjału redox zbliżonego do wartości zerowej, znacznie ogranicza się 
środowisko redukcyjne w ściekach, odpowiedzialne głównie za generowanie i 
emisję siarkowodoru.



6. Dozowanie roztworu nadmanganianu potasu (KMnO4) o stężeniu 3,2 % do 
ścieków komunalnych do kolektora sanitarnego WRR w Redzie. Instalacja 
zlokalizowana jest na wygrodzonym terenie przepompowni ścieków w 
odległości ok. 20 metrów od kolektora WRR. Instalacja składa się ze zbiornika 
polietylenowego o pojemności 1000 litrów.



Dozowanie roztworu odbywa się za pomocą pompy membranowej 
GRUNDFOS typ DME VARIANT B60 poprzez przewód tłoczny DN20 
mm, zagłębiony w gruncie, następnie wprowadzony do studni 
rewizyjnej na kolektorze. Bezpośrednie dozowanie roztworu w 
strumień ścieków w ilości 50 l/godzinę. Instalacja uruchamiana jest 
w sezonie letnim, zwykle, kiedy temperatura ścieków przekracza 20 
°C, tj. znacząco podnosi się poziom emisji siarkowodoru do 
otoczenia. Dozowanie odbywa się w ciągu dwóch dni tygodnia 
(najczęściej piątek, sobota) przez 20 godzin w ciągu doby.
Każdorazowo wprowadzony do ścieków roztwór nadmanganianu 
potasu niesie ze sobą ładunek tlenu w ilości 14 kgKMnO4/dobę, tj. 
w przeliczeniu na tlen gazowy dwuatomowy wynosi 7 000 000 mg/
dobę.



7. Flitry węglowe antyodorowe podwłazowe stosowane są wszędzie tam, 
gdzie następuje zjawisko sprężania gazów wewnątrz kanałów na skutek 
zmiany spadku kanałów, tj. spowodowane wypłaszczeniem spadku w 
stosunku do odcinków poprzedzających, gdzie spadki są dużo większe. 



Pomiary siarkowodoru w studni rewi-
zyjnej na kolektorze sanitarnym WRR 
w Rumi na ulicy Hetmańskiej 32 son-
dami pomiarowymi OdaLog



8. Uciążliwość odorowa jako skutek zastosowania wadliwych rozwiązań 
technicznych włączenia do kanału ściekowego i wykonania instalacji 
wewnętrznej (teren w obrębie MOSIR’u w Rumi).



W zgłoszeniach kierowanych do Spółki jako miejsce emisji odorów 
wskazywano na pokrywy na ulicznych włazach kanalizacyjnych. Podjęte 
działania:
 na wysokości posesji MOSiR w zamkniętej przestrzeni studni rewizyjnych 

stężenie siarkowodoru wahało się w zakresie od 20 do ponad 380 ppm; 
zmienność stężenia siarkowodoru była uzależniona od poziomu ścieków w 
kolektorze: przy najniższych poziomach ścieków w godzinach nocnych 
stężenia siarkowodoru były najwyższe, przy najwyższych poziomach 
ścieków w ciągu dnia stężenia siarkowodoru osiągały najniższy poziom.

 dodatkowo wykonano pomiary siarkowodoru na połaci dachowej budynku 
MOSIR’u. Stężenie siarkowodoru osiągało wartość 39 ppm

 po zamontowaniu membranowego zaworu zwrotnego WaStop na 
przyłączu kanalizacyjnym w studni rewizyjnej przed włączeniem do kanału 
sanitarnego, przed kolektorem WRR, przepływ zwrotny gazów został 
całkowicie wyeliminowany, potwierdzony pomiarami (wartości zerowe) w 
pomieszczeniach MOSiR i na zewnątrz budynku. 







9. Rozwiązania antyodorowe w rejonie stacji zlewnej. 





„Rozwiązania własne” właścicieli nieruchomości



Podsumowanie

1. Niezależnie od zgłoszeń przeprowadzone jest systemowe rozpoznanie 
obszarów, na których występują problemy uciążliwości zapachowych, 
związanych z emisją siarkowodoru do otoczenia, głównie w miejscach, 
gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa. 

2. Rejony o zdiagnozowanej uciążliwości odorowej są kompleksowo 
sprawdzane pod kątem stanu technicznego przewodów z 
wykorzystaniem monitoringu telewizyjnego. Prowadzone są pomiary 
parametrów przepływu ścieków (prędkość, napełnienie kanału, ilość 
osadów). Wykonywane są analizy stanu i składu ścieków (temperatura, 
potencjał redox ORP, przewodność elektryczna właściwa, odczyn pH, 
ChZT, BZT5, azot ogólny Kjeldahla, azot amonowy, fosfor ogólny, 
siarczany, siarczki, zawiesiny ogólne, mineralne, organiczne). Dokonuje 
się pomiaru stężeń siarkowodoru i temperatury w przestrzeni 
powietrznej kanału.



3. Na podstawie uzyskanych wyników badań podejmowane są 
działania w kierunku zmian lub doboru rozwiązań technicznych i 
technologicznych w celu wyeliminowania źródeł i czynników 
odpowiedzialnych za emisję odorów:

   montaż szczelnych włazów kompozytowych,
   montaż podwłazowych fltrów węglowych katalitycznych,
   montaż membranowych zaworów zwrotnych,
   płukanie ścian kanałów poliestrowych metodą hydrodynamiczną   

przy użyciu wielofunkcyjnych dysz wysokociśnieniowych,
   natlenianie ścieków tlenem rozpuszczonym poprzez 

wpompowywanie rozdeszczonej wody wodociągowej
   dozowanie preparatów chemicznych (silnych oxydantów) do 

ścieków.



4. Monitorowanie skuteczności zastosowanych rozwiązań technicznych 
i technologicznych poprzez np.: skojarzony pomiar parametrów 
stanu i składu ścieków (głównie potencjał redox ORP, siarczki 
rozpuszczone) z jednoczesnym pomiarem siarkowodoru.

5. Ocena poziomu zadowolenia mieszkańców w rejonie, gdzie 
wdrożono system rozwiązań technicznych i technologicznych – 
wywiad w terenie, zanikająca liczba zgłoszeń (skarg) zewnętrznych.



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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