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Kpgo 2014 - projektKpgo 2014 - projekt

Istniej ący system gospodarowania
Komunalne osady ściekowe mogą być termicznie przekształcane w spalarniach 
lub współspalarniach odpadów, poddane odzyskowi w ko mpostowniach lub 
biogazowniach lub wykorzystane bezpo średnio na powierzchni ziemi do 
ulepszania gleby, po ich uprzednim ustabilizowaniu. 

Nadal stosowan ą, jednak najmniej po żądaną, metod ą zagospodarowania osadów 
jest ich składowanie na składowiskach odpadów.jest ich składowanie na składowiskach odpadów.

Istniej ące instalacje do zagospodarowania
Według stanu na 30 czerwca 2010 r. w Polsce istniały  trzy spalarnie komunalnych 
osadów ściekowych o ł ącznej wydajno ści 37 300 Mg/rok.

Obecnie realizowane s ą inwestycje obejmuj ące budow ę instalacji do suszenia i Obecnie realizowane s ą inwestycje obejmuj ące budow ę instalacji do suszenia i 
termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, które b ędą mogły 
zagospodarowa ć łącznie 189 tys. Mg/rok s.m. komunalnych osadów ściekowych.



Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków 
wytworzone w latach 2007 – 2008 (projekt kpgo)wytworzone w latach 2007 – 2008 (projekt kpgo)

Lp
. Wyszczególnienie

2008

[ tys. Mg sm ]

1. Osady wytworzone w ci ągu roku 567,3

2. Osady stosowane w rolnictwie 112,0 19.7% 

3. Osady stosowane do rekultywacji 105,8 18.6%

4. Osady stosowane do uprawy ro ślin 27,5 4.7%

5. Osady przekształcone termicznie 6,0 1%

6. Osady składowane 91,6 16%

7. Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni 598,87. Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni 598,8



Prognoza osadów ściekowych (projekt kpgo )Prognoza osadów ściekowych (projekt kpgo )

Rok 2011 2014 2015 2016 2018 2019 20222011 2014 2015 2016 2018 2019 2022

Masa wytworzonych 
komunalnych osadów  
ściekowych (tys. Mg s.m.)

621 651 662 682 726 731 746
ściekowych (tys. Mg s.m.)

Masa wytworzonych 
komunalnych osadów komunalnych osadów 
ściekowych o uwodnieniu 
ok. 80% (tys. Mg)

3 105 3 255 3 310 3 410 3 630 3 655 3 730



W perspektywie do 2022 r. podstawowe cele w gospodarce W perspektywie do 2022 r. podstawowe cele w gospodarce 
komunalnymi osadami ściekowymi s ą następujące:

� ograniczenie składowania osadów ściekowych,� ograniczenie składowania osadów ściekowych,

� zwiększenie ilo ści komunalnych osadów ściekowych 
przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska 
oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

� zwiększenie ilo ści komunalnych osadów ściekowych 
wykorzystywanych w biogazowniach w celach wykorzystywanych w biogazowniach w celach 
energetycznych,

� wzrost masy komunalnych osadów ściekowych � wzrost masy komunalnych osadów ściekowych 
przekształcanych termicznie w cementowniach , kotłach 
energetycznych oraz spalarniach komunalnych osadów energetycznych oraz spalarniach komunalnych osadów 
ściekowych.



Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania 
osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w 

perspektywie do 2020 r (projekt kpgo).
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Wykorzystanie osadów ściekowych

� W rolnictwie� W rolnictwie

� Rekultywacja terenów, w tym gruntów na cele rolne

� Dostosowywanie gruntów do okre ślonych potrzeb� Dostosowywanie gruntów do okre ślonych potrzeb

� Uprawa ro ślin przeznaczonych do produkcji 
kompostukompostu

� Uprawa ro ślin nieprzeznaczonych do spo życia i 
produkcji paszprodukcji pasz



Ograniczenia stosowania osadów

� Odpowiednie tereny� Odpowiednie tereny
� pH ≥ 5,6
� Brak bakterii z rodzaju Salmonella� Brak bakterii z rodzaju Salmonella
� Dopuszczalna ł ączna liczba żywych jaj paso żytów 

jelitowych w 1 kg suchej masy:
� w rolnictwie 0
� pozostałe ≤ 300

� Nieprzekroczenie normowych warto ści metali ci ężkich



Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki i Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki i 
Pracy w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku

Wśród kryteriów dopuszczenia do składowania dla 
odpadów wymienia parametry:odpadów wymienia parametry:

Ogólny w ęgiel organiczny (TOC) i  jego Ogólny w ęgiel organiczny (TOC) i  jego 
maksymalny udział na poziomie  5 %

Ciepło spalania < 6 MJ/kgCiepło spalania < 6 MJ/kg



Obserwowane i prognozowane zmiany zagospodarowania Obserwowane i prognozowane zmiany zagospodarowania 
osadów ściekowych w UE



Termiczne przekształcanie osadów 
ściekowychściekowych

Z ustawy o odpadach, termiczne przekształcanie osadów 
ściekowych mo że mieć miejsce w:

� spalarniach odpadów niebezpiecznych,
� spalarniach odpadów innych ni ż niebezpieczne i 

komunalnekomunalne
� spalarniach odpadów komunalnych. 
� w przypadku odpadów innych ni ż niebezpieczne (do nich 

zalicza si ę komunalne osady ściekowe) dopuszcza si ę ich 
termiczne przekształcenie w instalacjach innych niż termiczne przekształcenie w instalacjach innych niż 
spalarnie odpadów (cementownie, kotłownie).



Udział substancji palnejUdział substancji palnej

osady niestabilizowane   P = 75 ÷÷÷÷ 85% smosady niestabilizowane   P = 75 ÷÷÷÷ 85% sm
osady stabilizowane P = 45 ÷÷÷÷ 60% sm

Wartość opałowaWartość opałowa

osad świeży  - Wd = 16 ÷÷÷÷ 20 MJ/kg smosad świeży  - Wd = 16 ÷÷÷÷ 20 MJ/kg sm
osad przefermentowany - W d = 10 ÷÷÷÷ 15 MJ/kg sm



Udział Ciepło spalania
L.p. Rodzaj osadów 

Udział 
substancji 
palnej [%]

Ciepło spalania
[MJ/kg sm]

1. Tłuszcz i ko żuch 88 38 .750

2. Skratki z kraty g ęstej 74 24.0002. Skratki z kraty g ęstej 74 24.000

3. Zanieczyszczony piasek 33 4.000

4.
Osad wst ępny
�surowy
�przefermentowany

60 ÷ 80
25.560
11.620�przefermentowany

60 ÷ 80
11.620

5. Osad nadmierny (czynny) 70 ÷ 80 20.920

6. Osad po zło żach biologicznych 65 ÷ 80 19.700

7. Odpadki z rozdrabniarek kuchennych 85 19.0607. Odpadki z rozdrabniarek kuchennych 85 19.060



Spalanie autotermiczneSpalanie autotermiczne

Ilość ciepła ze spalania pokrywa wszystkie 
stratystraty

Jeśli wielko ść strat jest wi ększa od ilo ści Jeśli wielko ść strat jest wi ększa od ilo ści 
wytworzonego ciepła, to proces spalania nie 
zostaje rozpocz ęty mimo inicjacji zapłonu zostaje rozpocz ęty mimo inicjacji zapłonu 
(palnik) lub zostaje wygaszony 



BILANS ENERGII PIECABILANS ENERGII PIECA

Straty ciepłaStraty ciepła
� podgrzanie wody, odparowanie i przegrzanie pary 

wodnejwodnej
� podgrzanie powietrza do spalania
� podgrzanie substancji mineralnej (strata w popiele)� podgrzanie substancji mineralnej (strata w popiele)
� promieniowanie i konwekcja 

pokrywane s ą z ciepła spalania osadów



Przy spalaniu osadów ściekowych wymagane jest 
spełnienie warunków prowadzenia procesu termicznego, spełnienie warunków prowadzenia procesu termicznego, 
określającego miedzy innymi temperatur ę procesu
spalania i czas przebywania spalin przy tej spalania i czas przebywania spalin przy tej 

Temperatur ę spalania osadu mo żna stabilizowa ć przez: Temperatur ę spalania osadu mo żna stabilizowa ć przez: 

�podgrzewanie powietrza do spalania,

�zwiększenie zawarto ści suchej masy, �zwiększenie zawarto ści suchej masy, 

�zastosowanie dodatkowego paliwa.



Termiczne unieszkodliwianie 
osadów ściekowychosadów ściekowych

SpalanieSpalanie
W piecach półkowych
W piecach obrotowychW piecach obrotowych
W piecach fluidalnych

WspółspalanieWspółspalanie
W spalarniach odpadów komunalnych

W cementowniach
W elektrowniach

Procesy alternatywneProcesy alternatywne
Mokre utlenianie

Zgazowanie
PirolizaPiroliza



Gospodarka osadami ściekowymi KrakowaGospodarka osadami ściekowymi Krakowa

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni PłaszówRozbudowa i modernizacja oczyszczalni Płaszów

Ilość powstaj ących osadów (wydajno ść spalarni) - 23 000 
Mg/rok suchej masy 

Zagospodarowanie osadów - deponowanie na Zagospodarowanie osadów - deponowanie na 
składowiskach odpadów mi ędzy innymi w Knurowie 



Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Stacja Termicznej Utylizacji Osadów 

Wydajno ść instalacji STUO

� Zakładana maksymalna wydajno ść instalacji wynosi ć 
będzie 291 Mg/dob ę (tj. ok. 64 Mg s.m./dobę), przy czasie będzie 291 Mg/dob ę (tj. ok. 64 Mg s.m./dobę), przy czasie 
pracy instalacji wynosz ącym 8 520 h/rok pozwoli na 
unieszkodliwienie maksymalnie do 103 305 Mg osadów unieszkodliwienie maksymalnie do 103 305 Mg osadów 
rocznie.

� Instalacja pracowa ć będzie w ruchu ci ągłym 24 � Instalacja pracowa ć będzie w ruchu ci ągłym 24 
godz/dob ę.



Stacja Termicznej Utylizacji OsadówStacja Termicznej Utylizacji Osadów

Główne elementy instalacji:Główne elementy instalacji:
� system magazynowania i transportu, 
� węzeł podsuszania osadów, � węzeł podsuszania osadów, 
� węzeł spalania; 
� system odzysku ciepła, � system odzysku ciepła, 
� system oczyszczania spalin !!!,
� system monitoringu procesu i spalin, 
� system sterowania, 
� węzeł zestalania odpadów niebezpiecznych

Czas pracy: 7500 h/rok



Stacja Termicznej Utylizacji OsadówStacja Termicznej Utylizacji Osadów

Wsad: osad odwodniony w ilo ści 83 250 t/rok,Wsad: osad odwodniony w ilo ści 83 250 t/rok,

Podsuszanie osadu: suszarka dyskowa Haarslev

� wlot osad 24% s.m.; ilo ść 11,1 t/h (266 t/d)� wlot osad 24% s.m.; ilo ść 11,1 t/h (266 t/d)

� wylot osad 36% s.m.

Instalacja spalania: 1 x Pyrofluid R56 o wydajno ści 2,67 t Instalacja spalania: 1 x Pyrofluid R56 o wydajno ści 2,67 t 
s.m./h

Produkowane odpady: Popiół: kod 190114Produkowane odpady: Popiół: kod 190114

Ilość: 1093 kg/h (8197,5 T/rok)

Odpad niebezpieczny z oczyszczania spalin: kod 190107*

Ilość: 174 kg/h (1305 T/rok)

Po zestaleniu: 4,8 t/dob ę w postaci bloczków betonowych



Stacja Termicznej Utylizacji Osadów









Zalety spalania w piecu fluidalnymZalety spalania w piecu fluidalnym

� Elastyczno ść pracy, szybki rozruch i wył ączenie, mo żliwa praca 
przerywana ,przerywana ,

� Brak cz ęści ruchomych pieca,

� Intensywne i równomierne spalanie (dobra wymiana ci epła i masy � Intensywne i równomierne spalanie (dobra wymiana ci epła i masy 
w zło żu),

� Dobre wymieszanie zło ża (ciągłe odtwarzanie powierzchni � Dobre wymieszanie zło ża (ciągłe odtwarzanie powierzchni 
spalania),

� wymagany niewielki nadmiar powietrza, dopalanie pow yżej zło ża
fluidalnego, d ługi czas dopalania nad zło żem, fluidalnego, d ługi czas dopalania nad zło żem, 

� Całkowite wypalenie masy osadu,

� Mniejsza emisja tlenków azotu � Mniejsza emisja tlenków azotu 

� Intensywna wymiana ciepła mi ędzy warstw ą fluidalna a 
powierzchnia ogrzewaln ąpowierzchnia ogrzewaln ą





OSAD ODWODNIONY
PŁASZÓW + KUJAWY      

276 t/d

PODSUSZANIE

OSAD 

276 t/d
64 t s.m./d

SPALANIE FLUIDALNE

OSAD 
PODSUSZONY

ok. 36% s.m.

SPALANIE FLUIDALNE

ODZYSK CIEPŁA GAZY SPALINOWE

OCZYSZCZANIE 
SPALIN

POPIOŁY LOTNE     26,5 t/d

POZOSTAŁOŚCI Z OCZYSZCZANIA SPALIN 5,0 t/d
REAGENTY SPALIN

SPALINY 
OCZYSZCZONE

POZOSTAŁOŚCI Z OCZYSZCZANIA SPALIN 5,0 t/d
REAGENTY

OCZYSZCZONE

BILANS ODPADÓWBILANS ODPADÓW

STUO



POZOSTAŁOŚCI Z OCZYSZCZANIA SPALIN       
5,0 t/d

ROZPUSZCZANIE
ŚCIEKI ZAWIERAJ ĄCE CZĘŚCI 

ROZPUSZCZALNE (CHLORKI, SIARCZANY)ROZPUSZCZANIE ROZPUSZCZALNE (CHLORKI, SIARCZANY)

OSAD Z 
POZOSTAŁOŚCI

ODWADNIANIEREAGENTY

POZOSTAŁOŚCI PO 
ROZPUSZCZANIU

ZESTALANIE ODPADY ZESTALONE 

STUO

ZESTALANIEREAGENTY ODPADY ZESTALONE 
4,0 t/d

STUO
PRZERÓBKA POZOSTAŁOŚCI Z 

OCZYSZCZANIA SPALIN



OSAD ODWODNIONY
PŁASZÓW + KUJAWY      

276 t/d REDUKCJA MASY
ODPADÓW

PROCESY UTYLIZACJI TERMICZNEJ 

276 t/d
64 t s.m./d ODPADÓW

89%
PROCESY UTYLIZACJI TERMICZNEJ 

I OCZYSZCZNIA SPALIN

89%

POZOSTAŁOŚCI Z 
OCZYSZCZANIA SPALIN       

5,0 t/d

PRZERÓBKA 
POZOSTAŁOŚCI –
ROZPUSZCZANIE, 

ZESTALANIE

POPIOŁY LOTNE 
(po spaleniu)      

26,5 t/d

ZESTALANIE

ODPADY ZESTALONE

STUO

4,0 t/d

STUO
REDUKCJA MASY ODPADÓW
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