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Uwagi wstępneUwagi wstępne

• Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości • Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości 

osadów ściekowych staje się jednym z istotnych 

problemów środowiskowych naszego kraju.problemów środowiskowych naszego kraju.

• Osady ściekowe, podobnie jak ścieki, będą 

wytwarzane zawsze i trzeba znaleźć najlepsze 

rozwiązanie ich właściwego zagospodarowania.

• Wybór metody zagospodarowania osadów 

ściekowych jest ściśle związany z uwarunkowaniami ściekowych jest ściśle związany z uwarunkowaniami 

prawnymi spowodowanymi wejściem Polski do UE.



Strumień wytworzonych komunalnych osadów 

ściekowych z prognozą na lata 2010 i 2015ściekowych z prognozą na lata 2010 i 2015

*Dane wg. GUS i KPGO



Osady ściekowe zdeponowane na terenach 

oczyszczalnioczyszczalni

Masa zdeponowanych osadów ściekowych na terenach 
oczyszczalni [tys. ton s.m.]oczyszczalni [tys. ton s.m.]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

675,0 728,9 745,0 751,0 751,8 782,7 790,9

Obecnie wraz ze wzrostem powstających osadów wzrasta również ilość Obecnie wraz ze wzrostem powstających osadów wzrasta również ilość 

osadów zdeponowanych na terenach oczyszczalni

*Dane wg. GUS



Metody zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych w Polsceosadów ściekowych w Polsce

*Dane wg. GUS



Tendencje w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych 

według Krajowego Programu Gospodarki Odpadami (KPGO)
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Algorytm zagospodarowania osadów ściekowych przez termiczne 

przekształcanie wraz z bilansem wagowym w zależności od 

zawartości suchej masy

Osady zagęszczone

1000 kg; około 4% s.m.

Mechanicznie odwodnionyMechanicznie odwodniony

144 kg; około 27% s.m.

Suszenie

44 kg

>90% s.m.

Rolnictwo Cementownie
Spalanie samych Współspalanie w 

Współspalanie z 

odpadami Rolnictwo Cementownie
Spalanie samych 

osadów

Współspalanie w 

elektrociepłowniach
odpadami 

komunalnymi



Dlaczego termiczne przekształcanie osadów 

ściekowych?ściekowych?

31 TIRÓW 1 TIR31 TIRÓW 1 TIR



Rodzaje suszenia ze względu na Rodzaje suszenia ze względu na 

sposób wymiany ciepła

• Kontaktowe – talerzowe, dyskowe, • Kontaktowe – talerzowe, dyskowe, 

półkowe

• Konwekcyjne – taśmowe• Konwekcyjne – taśmowe

• Konwekcyjno – kontaktowe – fluidalne, 

bębnowebębnowe



Technologie do przekształcania osadów 

ściekowychściekowych

WKF Mechaniczne

odwadnianie

SpalanieSuszenie

odwadnianie



Technologie do przekształcania osadów 

ściekowych + dehydrator elektroosmotycznyściekowych + dehydrator elektroosmotyczny

WKF Mechaniczne

Odwadnianie

Dehydrator SpalanieSuszenie

Odwadnianie



Termiczne przekształcenie osadów 

ściekowych pozwala na:

• Maksymalne zmniejszenie objętości 

powstałego odpadupowstałego odpadu

• Pełną higienizację odpadu – eliminacja 

prionów - BSEprionów - BSE

Powyższe zalety, dzięki nowoczesnym Powyższe zalety, dzięki nowoczesnym 

technikom są możliwe do osiągnięcia bez 

większej ingerencji w środowisko większej ingerencji w środowisko 

naturalne



Technologie termicznego przekształcania 

osadówosadów

Spalanie fluidalne• Spalanie fluidalne

• Spalanie w piecu cyklonowym, rusztowym, • Spalanie w piecu cyklonowym, rusztowym, 

obrotowymobrotowym

• Witryfikacja ( szkliwienie )

lub

• Współspalanie• Współspalanie



Przykłady rozwiązania gospodarki 

osadowej dla wybranych miastosadowej dla wybranych miast

• Warszawa – osady odwodnione mają być • Warszawa – osady odwodnione mają być 

podsuszone, a następnie spalane w piecu 

fluidalnymfluidalnym

• Paryż – osady odwodnione są suszone do > 90 % •
s.m. na oczyszczalni w Valenton i będą również 

na oczyszczalni w Gresillions. Tam nie ma na oczyszczalni w Gresillions. Tam nie ma 

spalarni osadów.

• Ateny – osady odwodnione są suszone do > 90 • Ateny – osady odwodnione są suszone do > 90 

% s.m. a następnie transportowane do 

cementowni.cementowni.



Spalanie fluidalne

PYROFLUIDPYROFLUID



Szkliwienie

Schłodzone spaliny

Osad Spaliny Osad Spaliny Osad

Tlen

Spaliny Osad

Tlen

Spaliny 

TlenTlen

Płynne szkło

Do wymiennika ciepła

Płynne szkło

Do wymiennika ciepła



Instalacja w North Shore Sanitary District, 

200 t / d200 t / d



Instalacja: Valenton, Paryż
Suszarnie taśmowe BDS - 3 linie o łącznej wydajności: Suszarnie taśmowe BDS - 3 linie o łącznej wydajności: 
21 ton odparowanej H20/h
Uruchomienie: 2005 r.



Inwestor: Karlstadt Schwenk Zement
Suszarnia taśmowa BDS- 1 linia o łącznej wydajności: Suszarnia taśmowa BDS- 1 linia o łącznej wydajności: 
7,8 ton odparowanej H20/h
Uruchomienie: 2005r.



Rekomendowane kierunki zagospodarowania osadów dla 

dużych i średnich obiektówdużych i średnich obiektów

• Dobre mechaniczne odwodnienie – usuwanie wody z osadów 

mechanicznie jest kilkukrotnie tańsze niż za pomocą metod mechanicznie jest kilkukrotnie tańsze niż za pomocą metod 

termicznych,

• Suszenie osadów do zawartości ponad 90 % s.m.,

• Dalsze zagospodarowanie poprzez spalanie czy współspalanie,    

ze wskazaniem na cementownie



Przykładowy schemat skojarzenia procesu produkcji 

cementu i suszarni osadów ściekowych

Materiał wypełniający

cementu i suszarni osadów ściekowych

Materiał wypełniający

Wymiennik ciepła

Suszarnia BDS

Piec cementowy

Paliwo

Elektrofiltr

Wymiennik ciepła

Elektrofiltr

Osady

ściekowe
Powietrze

chłodzące

Olej termiczny

Wymiennik ciepła

odpadowego

chłodzące



Suszarnia taśmowa BDS w RadomiuSuszarnia taśmowa BDS w Radomiu



Przykład zrealizowanego obiektu – suszarni w 

Radomiu Radomiu 

• Współczynnik zużycia energii cieplnej – ok. 0,78 kWh/kg H2O przy • Współczynnik zużycia energii cieplnej – ok. 0,78 kWh/kg H2O przy 

gwarantowanym 0,90

• Wartość opałowa wysuszonych osadów ok. 17 MJ/kg• Wartość opałowa wysuszonych osadów ok. 17 MJ/kg

• Wydajność projektowa instalacji 3 146 kg H2O/h (max 3300)2

• Obudowa suszarni: dolna część z betonu, górna ze stali 

nierdzewnejnierdzewnej

• Szacowane koszty eksploatacyjne suszarni: ok. 100 zł/tonę osadu 

odwodnionego (dla 21 % s.m.)odwodnionego (dla 21 % s.m.)

• Wysuszone osady są odbierane przez cementownię



Wysuszone osady ściekoweWysuszone osady ściekowe



Podsumowanie i wnioski

• Termiczne przekształcanie osadów ściekowych • Termiczne przekształcanie osadów ściekowych 

pochodzących z dużych aglomeracji staje się istotnym 

rozwiązaniem dla zagospodarowania dużych ilości rozwiązaniem dla zagospodarowania dużych ilości 

osadów ściekowych.

• Na szczególne wyróżnienie zasługują technologie 

suszenia, które umożliwiają zastosowanie dalszych suszenia, które umożliwiają zastosowanie dalszych 

sposobów zagospodarowania tych osadów.

• Istotną rolę spełnia efektywne odwodnienie osadów, • Istotną rolę spełnia efektywne odwodnienie osadów, 

które poprzedza suszenie.



Podsumowanie i wnioski cd.

• Instalacje termicznego przekształcania osadów muszą 
cechować się:cechować się:

� pełnym bezpieczeństwem i dojrzałością techniczną,  

� zminimalizowaniem emisji spalin,� zminimalizowaniem emisji spalin,

� zminimalizowaniem powstawania odpadów, 
szczególnie popiołów,szczególnie popiołów,

� kompleksowym zagospodarowaniem, najlepiej w 
użyteczny sposób.

• Z uwagi na dużą liczbę realizowanych oczyszczalni 

ścieków należy rozważyć celowość budowy regionalnych 

instalacji do termicznego przekształcania osadów 

ściekowych służących kilku miastom w danym regionie. 



Dziękuję bardzo za uwagęDziękuję bardzo za uwagę


