
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU 
ROLNO – SPOŻYWCZEGO 

Warszawa, ul. Rakowiecka 36 

  

ODDZIAŁ CUKROWNICTWA 

Leszno, ul. Inżynierska 4 

  



Oznaczenie Jednostki 

Wartości oznaczeń 

od - do średnie 

Odczyn pH 8,97 - 9,32 9,2 

ChZT  mg O2/dm3 146 - 360 240 

BZT5  mg O2/dm3 30 - 85 50 

Azot amonowy mg N-NH4/ dm3 70 - 120 110 

Azot azotanowy mg N-NO3/ dm3 0,7 - 1,8 0,9 

Azot azotynowy mg N-NO2/ dm3 0,02 - 0,09 0,05 

Azot organiczny 
mg N-N org/ 
dm3 

1,40 - 4,90 2,8 

Azot całkowity mg N/dm3 75 - 130 120 

Fosfor ogólny mg P/ dm3 0,1 – 1,8 1 











ChZT 125 mg O2/dm3 

BZT5 25 mg O2/dm3 

Azot amonowy 10 mg N-NH4/dm3 

Azot azotanowy 30 mg N-NO3/dm3 

Azot całkowity 30 mg N/dm3 

Wskaźniki obowiązujące: 

  

Początkowe stężenie 

azotu całkowitego 

Początkowy odczyn 

wód  

Wymagany czas 

napowietrzania  

Wymagany poziom 

tlenu 

mg N/dm3 pH d mg O2/dm3 

75 

9,0 5,1 

1,5 – 2.0 

10,0 3,9 

11,0 2,0 

111 

9,0 17,0 

10,0 5,0 

11,0 3,5 

153 

9,0 35,0 

10,0 22,7 

11,0 6,0 







małe zużycie energii elektrycznej - eksploatacja złoża nie wymaga napowietrzania 

ani mieszania zawartości reaktora,  

 

mała kubatura - dopuszczalne obciążenie hydrauliczne złoża jest wysokie, 

 

krótki i łatwy rozruch reaktora - złoże biologiczne stałe uruchamiane po raz 

pierwszy, w którym błona biologiczna jest hodowana od podstaw, wymaga w celu 

wpracowania około 30 dni. Złoże uruchamiane po przerwie z wyhodowaną już 

wcześniej błoną biologiczną, osiąga zadowalające rezultaty oczyszczania już po ok. 10 

dniach, 

 

łatwa eliminacja związków azotu – możliwość eliminacji azotu o niekorzystnym 

stosunku węgla do azotu (ChZT/N < 5), typowego dla wód amoniakalnych, 

 

prostsza technologiczna obsługa złoża biologicznego - nie występują problemy z 

bakteriami nitkowatymi, które w przypadku osadu czynnego mogą prowadzić do 

poważnych trudności eksploatacyjnych, a nawet degeneracji osadu czynnego, 

 

prostsza kontrola analityczna złoża biologicznego - nie wymaga  pracochłonnych 

badań chemicznych i biologicznych związanych z jakością osadu czynnego i 

gospodarką osadową. 







  



Dane techniczne 

Powierzchnia aktywna 200 m2/m3 

Wymiary pakietu (d x s x w) 98 x 60 x 60 cm 

Materiał PCV 

Waga pakietu 11,0 kg 






