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„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”-
rozbudowa oczyszczalni ścieków

� Budowa nowego � Budowa nowego 
piaskownika 
napowietrzanegonapowietrzanego

� Budowa IV osadnika � Budowa IV osadnika 
wtórnego



„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”-
rozbudowa oczyszczalni ścieków

� Budowa trzeciej komory � Budowa trzeciej komory 
fermentacyjnej-
kofermentacja z osadami kofermentacja z osadami 
poflotacyjnymi

� Punkt przyjmowania 
osadów poflotacyjnychosadów poflotacyjnych



„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”-
rozbudowa oczyszczalni ścieków

� Instalacja ultradźwiękowej � Instalacja ultradźwiękowej 
dezintegracji osadu 
nadmiernegonadmiernego

� Zespół kogeneracji



Modele gospodarki osadowej Modele gospodarki osadowej 
–– tak naprawdę niewielki wybórtak naprawdę niewielki wybór–– tak naprawdę niewielki wybórtak naprawdę niewielki wybór

OSAD SCIEKOWY

METODY METODY 
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ROLNICTWO - REKULTYWACJA DEPONOWANIE < 5% s.m.



Kompostownia osadów i odpadów zielonych Kompostownia osadów i odpadów zielonych 
na oczyszczalni ścieków w Słupskuna oczyszczalni ścieków w Słupsku

• Średnia  wydajno ść instalacji
15 000 ton rocznie 15 000 ton rocznie 

Pierwsze próby 1996 r.

słoma ; 
2 000 ton; 13%

inne 
biodegradowalne ; 

1 000 ton; 7%

Pierwsze próby 1996 r.
Skala półtechniczna 1998 – 2000 r.
Pełna skala od 2000 r.
Instalacja zadaszona od 2003 r. odpady zielone ; 

przefermentowany 
osad; Instalacja zadaszona od 2003 r.

Statut nawozu organicznego – IV. 2004 r.
Technologia kompostowania:
metoda pryzmy przerzucanej

odpady zielone ; 
2 000 ton; 13%

osad; 
10 000 ton; 67%

metoda pryzmy przerzucanej
Powierzchnia kompostowni 1,5 ha
Powierzchnia zadaszenia 0,91 ha



SCHEMAT BLOKOWY ORGANIZACJI   PROCESU KOMPOSTOWANIA  – OS SŁUPSK

Teren aktywnego kompostowania 

Docelowo-oczyszczanie gazów na biofiltrze

FAZA GORĄCA KOMPOSTOWANIA - 8 TYGODNI

Monitoring
surowców kompostowych

Ustalenie mieszanki
kompostowej

Założenie metryki pryzmy

SCHEMAT BLOKOWY ORGANIZACJI   PROCESU KOMPOSTOWANIA  – OS SŁUPSK

wirówka
przefermentowany osad

20 % s.m.

Transport surowców i formowanie pryzmy startowej
za pomocą ładowarki przedniej

Pryzma Nr ..

Przerzucanie pryzm przerzucarką
Backus 15.50

FAZA GORĄCA KOMPOSTOWANIA - 8 TYGODNI

MAGAZYNY SUROWCÓW

kompostowej

Codzienna kontrola
parametrów procesowych

odwirowany osad

Rozdrabniarka JENZ AZ

za pomocą ładowarki przedniej
Odcieki skierowane kanalizacj¹ sanitarn¹ do zbiornika retencyjnego

Transport „świeżego” kompostu do przesiewaniaSito do kompostu

Zawrócenie „grubej” frakcji > 20 mm
do ponownego kompostowania

PRZESIEWANIE

ROZDRABNIANIE

liście+gałęzie+odpad drzewny i  zielony
Frakcja ta ma funkcję zaszczepiającą

nowe pryzmy kompostu Frakcja przesiana < 20 mm

Transport przesianego 
kompostu do dojrzewania

DOJRZEWANIE 4÷6 MIESIĘCY
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Dostawa substytutów
do konfekcjonowania kompostu DOCELOWO

KONFEKCJONOWANIE

słoma -
kompostu do dojrzewania

Docelowo - konfekcjonowanie częścikompostu w
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Inne odpady

Załadunek gotowego kompostu
odbiór przez klientów

KONTROLOWANA DYSTRYBUCJA
Wykorzystanie w produkcji roślinnej

Boksy magazynowe

Laboratoryjne badanie

Docelowo - konfekcjonowanie częścikompostu
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Okresowa certyfikacja kompostu przez niezależne laboratorium
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:

Inne odpady

Laboratoryjne badanie
partii magazynowej  kompostu

Rejestr danych

Wystawienie certyfikatów jakości i instrukcji stosowania

Zebranie danych o odbiorcy i miejscu    przeznaczenia kompostu



MASZYNY:
przerzucarka

ładowarki

rozdrabniarki i 
sita

samochody ciężarowe



Podstawowe czynniki mające wpływ na efektywność instalacji 
do kompostowania to:do kompostowania to:

� Określenie optymalnej wielkości kompostowni; 
Modele zarządzania kompostownią;� Modele zarządzania kompostownią;

� Lokalizacja; 
Wybór metody i rozwiązania organizacyjnego; � Wybór metody i rozwiązania organizacyjnego; 

� Zarządzanie jakością kompostu;
� Uwarunkowań formalnych i prawnych – koszty badań 

i certyfikacji;
� Końcowa dystrybucja – potencjał rynkowy � Końcowa dystrybucja – potencjał rynkowy 



Kontrola odorowaKontrola odorowa

�� Mechanizmy powstania odoru:Mechanizmy powstania odoru:�� Mechanizmy powstania odoru:Mechanizmy powstania odoru:
�� Warunki beztlenowe (wysoka Warunki beztlenowe (wysoka 

wilgotność, niska porowatość)wilgotność, niska porowatość)
�� Wysoka temperatura Wysoka temperatura –– strefy strefy �� Wysoka temperatura Wysoka temperatura –– strefy strefy 

termicznetermiczne
�� Rozkład Rozkład –– dostarczenie tlenu, dostarczenie tlenu, 

kontrolowany odbiór kontrolowany odbiór 
zanieczyszczonego powietrzazanieczyszczonego powietrzazanieczyszczonego powietrzazanieczyszczonego powietrza

�� Sposoby eksploatacyjneSposoby eksploatacyjne
�� Odpowiednie sterowanie Odpowiednie sterowanie 

składem mieszanki składem mieszanki --składem mieszanki składem mieszanki --
porowatośćporowatość

�� Odpady z sita są świetnym Odpady z sita są świetnym 
biofiltrem biofiltrem –– posypywanie topu posypywanie topu 
pryzmypryzmypryzmypryzmy

�� Środki blokujace (osmotyczne) Środki blokujace (osmotyczne) 
odory odory –– np.. kurtyny zapachowenp.. kurtyny zapachowe

�� Zaawansowana biofiltracjaZaawansowana biofiltracja



Kontrola odorowaKontrola odorowa

�� Program antyodorowy na Program antyodorowy na �� Program antyodorowy na Program antyodorowy na 
oczyszczalni ścieków w Słupsku oczyszczalni ścieków w Słupsku ––
dezodoryzacja kompostownidezodoryzacja kompostowni--
wrzesień 2010wrzesień 2010wrzesień 2010wrzesień 2010

�� Wiosna/lato 2011Wiosna/lato 2011-- instalacja instalacja 
docelowa:docelowa:

-- rurki stalowe kwasoodporne rurki stalowe kwasoodporne –– 300m300m-- rurki stalowe kwasoodporne rurki stalowe kwasoodporne –– 300m300m
-- dysze dysze –– wydajność 5l/h wydajność 5l/h –– 200 szt.200 szt.
-- zbiornik kompensacyjnyzbiornik kompensacyjny
-- zespół filtrów wody+ zmiękczaczzespół filtrów wody+ zmiękczacz-- zespół filtrów wody+ zmiękczaczzespół filtrów wody+ zmiękczacz
-- układ dozowania preparatuukład dozowania preparatu
-- zabezpieczenie przeciwmrozowezabezpieczenie przeciwmrozowe

•• Stężenie preparatuStężenie preparatu-- 0202--03%03%
•• Cykl pracyCykl pracy-- 3/7 3/7 



Zarządzanie jako ściąZarządzanie jako ścią

Jakość surowców Przebieg procesu Jakość produktu

CHEMICZNE

POŻYWKI I BALASTY

CHEMICZNE

BIOLOGICZNEBIOLOGICZNE

MECHANICZNE

BRAK JEDNOLITYCH WYTYCZNYCH BRAK JEDNOLITYCH WYTYCZNYCH –– TRZEBA PRZEWIDYWA Ć ZMIANY TRZEBA PRZEWIDYWAĆ ZMIANY 

SŁABY RYNEK SUROWCOWY NIE SPRZYJA JAKO ŚCISŁABY RYNEK SUROWCOWY NIE SPRZYJA JAKO ŚCISŁABY RYNEK SUROWCOWY NIE SPRZYJA JAKO ŚCISŁABY RYNEK SUROWCOWY NIE SPRZYJA JAKO ŚCI



Nadzór nad jakością w trakcie Nadzór nad jakością w trakcie 
prowadzonego procesuprowadzonego procesuprowadzonego procesuprowadzonego procesu

►► Kontrola merytoryczna Kontrola merytoryczna 
-- zarządzanie składem mieszanki;zarządzanie składem mieszanki;-- zarządzanie składem mieszanki;zarządzanie składem mieszanki;

►► Kontroli stopnia higienizacji:Kontroli stopnia higienizacji:
►► Pomiar temperatury w funkcji czasu;Pomiar temperatury w funkcji czasu;
►► Krotność przerzucania pryzm;Krotność przerzucania pryzm;►► Krotność przerzucania pryzm;Krotność przerzucania pryzm;
►►Organizacja procesu Organizacja procesu –– np. zakaz przecinania np. zakaz przecinania 
poszczególnych faz procesu;poszczególnych faz procesu;

►► Kontrola odorowa;Kontrola odorowa;►► Kontrola odorowa;Kontrola odorowa;
►► Kontrola stabilności i dojrzałości;Kontrola stabilności i dojrzałości;
►► System wagowy;System wagowy;

Rejestr pryzm i migracji kompostu Rejestr pryzm i migracji kompostu ►► Rejestr pryzm i migracji kompostu Rejestr pryzm i migracji kompostu 



CERTYFIKACJA KOMPOSTU DROG Ą 
USTAWY O NAWOZACH I NAWO ŻENIUUSTAWY O NAWOZACH I NAWO ŻENIU

� Obligatoryjnie opinie:
� Brak negatywnego wpływu na zdrowie 

ludzi – IMW Lublin
Brak negatywnego wpływu na zdrowie 
ludzi – IMW Lublin

� Brak negatywnego wpływu na zdrowie 
zwierząt – PIW Puławy

� Brak negatywnego wpływu na � Brak negatywnego wpływu na 
środowisko – IOŚ Warszawa

� W zależności od przewidywanego 
wykorzystania
� Rolnictwo – IUNG Puławy� Rolnictwo – IUNG Puławy
� Warzywa – IW Skierniewice
� Sadownictwo, ogrodnictwo, trawy, rabaty 

– Skierniewice - ISK– Skierniewice - ISK
� Leśnictwo – IBL Warszawa

� Koszt certyfikacji – 30 - 100 000 zł 
(zależnie od zakresu)

� Czas – minimum 1 sezon wegetacyjny � Czas – minimum 1 sezon wegetacyjny 
= 1 rok

DROGA PRZEZ MĘKĘDROGA PRZEZ MĘKĘ



Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w 
nawozach organicznych w Polscenawozach organicznych w Polsce

� Limity dla metali cięzkich:
� chromu (Cr) - 100 mg, � chromu (Cr) - 100 mg, 
� kadmu (Cd) - 5 mg, 
� niklu (Ni) - 60 mg, 
� ołowiu (Pb) - 140 mg, 
� rtęci (Hg) - 2 mg 

na kg suchej masy nawozu
� niedopuszczalne jest występowanie:

� żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. � żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. 
Toxocara sp.;

� bakterii z rodzaju Salmonella;
� Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, określona na 

podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1 
000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu.
podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1 
000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu.

� zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza 
niż:niż:
� 0,3 % (m/m) azotu całkowitego (N),
� 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu 

(P2O5),
� 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).� 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).



PRYWATNE 

ROLNICTWO

PRYWATNE 
DZIAŁKI

TRAWNIKI

OGRODNICTWO

RYNKI ZBYTU 
KOMPOSTUKOMPOSTU

SKWERY, OBIEKTYSKWERY, OBIEKTY
MIEJSKIE, BOISKA,

POLA GOLFOWE
LASY
SADY

ZAGOSPODAROWANIE
POINWESTYCYJNE 
REKULTYWANCJA



Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.

Dwight D. EisenhowerDwight D. Eisenhower

Budujmy kompostownie, 
ale w sposób przemy ślany i ale w sposób przemy ślany i 
zorganizowany! 


