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Historia realizacji suszarni osadów Historia realizacji suszarni osadów 
w Radomiuw Radomiu

�� 2003 2003 –– Rozpoczęcie dokumentacjiRozpoczęcie dokumentacji

�� 2006/2007 2006/2007 –– Procedura przetargowaProcedura przetargowa

04.2007 04.2007 –– Rozpoczęcie budowyRozpoczęcie budowy�� 04.2007 04.2007 –– Rozpoczęcie budowyRozpoczęcie budowy

�� 06.2008 06.2008 –– Dostawa suszarniDostawa suszarni�� 06.2008 06.2008 –– Dostawa suszarniDostawa suszarni

�� 03.2009 03.2009 –– Rozruch instalacji suszeniaRozruch instalacji suszenia�� 03.2009 03.2009 –– Rozruch instalacji suszeniaRozruch instalacji suszenia

�� 05.2009 05.2009 –– Koniec inwestycjiKoniec inwestycji�� 05.2009 05.2009 –– Koniec inwestycjiKoniec inwestycji













Stan osadów przed Stan osadów przed 
wybudowaniem suszarniwybudowaniem suszarniwybudowaniem suszarniwybudowaniem suszarni

�� Uwodnienie osadów po prasach 75 Uwodnienie osadów po prasach 75 –– 80% (20 80% (20 –– 25% s.m.)25% s.m.)

�� Osady nieprzefermentowaneOsady nieprzefermentowane�� Osady nieprzefermentowaneOsady nieprzefermentowane

�� Wysoka zawartość frakcji organicznej ok. 70 %Wysoka zawartość frakcji organicznej ok. 70 %

�� 80 80 –– 90 ton osadu odwodnionego po prasach90 ton osadu odwodnionego po prasach

�� Zła jakość osadów ściekowych Zła jakość osadów ściekowych –– wysoki udział ścieków z wysoki udział ścieków z �� Zła jakość osadów ściekowych Zła jakość osadów ściekowych –– wysoki udział ścieków z wysoki udział ścieków z 
przemysłu garbarskiego ( do 1000mg/kg smo Cr)przemysłu garbarskiego ( do 1000mg/kg smo Cr)

�� Problemy z zagospodarowaniem osadów Problemy z zagospodarowaniem osadów –– używany do używany do �� Problemy z zagospodarowaniem osadów Problemy z zagospodarowaniem osadów –– używany do używany do 
rekultywacji terenów zdegradowanych i pod uprawy              rekultywacji terenów zdegradowanych i pod uprawy              
nie rolniczenie rolniczenie rolniczenie rolnicze





Parametry instalacji:Parametry instalacji:

�� Tempo odparowania wody                           Tempo odparowania wody                           -- 3146 kg/h3146 kg/hTempo odparowania wody                           Tempo odparowania wody                           -- 3146 kg/h3146 kg/h

�� Czas przebywania produktu w suszarce      Czas przebywania produktu w suszarce      -- 2020--30 min30 min

�� Temperatura suszenia                                  Temperatura suszenia                                  -- 115115--130130°°CC�� Temperatura suszenia                                  Temperatura suszenia                                  -- 115115--130130°°CC

�� Max zapotrzebowanie na energie cieplną    Max zapotrzebowanie na energie cieplną    -- 2773 2773 kWkW/h/h

�� Max zużycie gazu ziemnego                        Max zużycie gazu ziemnego                        -- 279 m279 m33/h/h

�� Zużycie wody technologicznej                      Zużycie wody technologicznej                      -- 50 m50 m33/h/h�� Zużycie wody technologicznej                      Zużycie wody technologicznej                      -- 50 m50 m33/h/h

�� Max zużycie energii elektrycznej                  Max zużycie energii elektrycznej                  -- 194 194 kWkW/h /h 

�� Max ilość powietrza wywiewanego               Max ilość powietrza wywiewanego               -- 27900m27900m33/h/h



Technologia Technologia Technologia Technologia 

�� suszarka taśmowa średniotemperaturowa suszarka taśmowa średniotemperaturowa 
z recyrkulacją osadu, suszenie bezpośredniez recyrkulacją osadu, suszenie bezpośredniez recyrkulacją osadu, suszenie bezpośredniez recyrkulacją osadu, suszenie bezpośrednie

�� osad podawany na susz. 19osad podawany na susz. 19--35 % s.m.o.35 % s.m.o.

�� osad podawany na taśmę, do komory osad podawany na taśmę, do komory 
suszenia suszenia -- po recyrkulacji po recyrkulacji -- ok. 60 %ok. 60 %suszenia suszenia -- po recyrkulacji po recyrkulacji -- ok. 60 %ok. 60 %

�� ominięcie fazy kleistejominięcie fazy kleistej

higienizacja  osadów higienizacja  osadów –– w każdym punkcie w każdym punkcie �� higienizacja  osadów higienizacja  osadów –– w każdym punkcie w każdym punkcie 
min. 90% s.m.o.min. 90% s.m.o.min. 90% s.m.o.min. 90% s.m.o.



Technologia Technologia cd.cd.Technologia Technologia cd.cd.

�� szybki start szybki start –– stop  bez potrzeby opróżnienia stop  bez potrzeby opróżnienia 
instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji

�� brak brak inertyzacjiinertyzacji atmosferyatmosfery�� brak brak inertyzacjiinertyzacji atmosferyatmosfery

�� energooszczędność 0,8 energooszczędność 0,8 –– 0,9 0,9 kWhkWh/kg H/kg H2200

ograniczenie powstawania pyłówograniczenie powstawania pyłów�� ograniczenie powstawania pyłówograniczenie powstawania pyłów

�� praca w podciśnieniupraca w podciśnieniu�� praca w podciśnieniupraca w podciśnieniu









Doświadczenia 20 miesi ęcy Doświadczenia 20 miesi ęcy 
eksploatacjieksploatacjieksploatacjieksploatacji

�� Łatwość obsługi ( nie ma konieczności Łatwość obsługi ( nie ma konieczności �� Łatwość obsługi ( nie ma konieczności Łatwość obsługi ( nie ma konieczności 
zatrudniania dodatkowego personelu).zatrudniania dodatkowego personelu).

Minimalne czynności obsługowe Minimalne czynności obsługowe –– brak brak �� Minimalne czynności obsługowe Minimalne czynności obsługowe –– brak brak 
wymienników ciepła, automatyczne mycie taśmy i wymienników ciepła, automatyczne mycie taśmy i 
dna suszarki.dna suszarki.dna suszarki.dna suszarki.

�� Praca w cyklu automatycznym przy minimalnej Praca w cyklu automatycznym przy minimalnej �� Praca w cyklu automatycznym przy minimalnej Praca w cyklu automatycznym przy minimalnej 
ingerencji personelu.ingerencji personelu.

�� Konieczność przestrzegania bezpieczeństwa Konieczność przestrzegania bezpieczeństwa �� Konieczność przestrzegania bezpieczeństwa Konieczność przestrzegania bezpieczeństwa 
pracy instalacji (kalibracja czujników, ciśnienia pracy instalacji (kalibracja czujników, ciśnienia 
wody).wody).wody).wody).



Doświadczenia 20 miesi ęcy Doświadczenia 20 miesi ęcy 
eksploatacji  eksploatacji  cd.cd.

�� Duża elastyczność instalacji Duża elastyczność instalacji –– zmienne parametry zmienne parametry 
osadu odwodnionego nie powodują większych osadu odwodnionego nie powodują większych osadu odwodnionego nie powodują większych osadu odwodnionego nie powodują większych 
problemów problemów –– stały produkt końcowystały produkt końcowy

�� Odporność na zaniki napięcia krótki start i stopOdporność na zaniki napięcia krótki start i stop�� Odporność na zaniki napięcia krótki start i stopOdporność na zaniki napięcia krótki start i stop

�� Zbyt duży silos osadu odwodnionego Zbyt duży silos osadu odwodnionego –– 50 m50 m33

�� Podajniki Podajniki bezwałowebezwałowe pionowe osadu pionowe osadu 
odwodnionego dobrze się sprawują do 30% odwodnionego dobrze się sprawują do 30% s.ms.m

�� Konieczność ogrzewania hali zimą Konieczność ogrzewania hali zimą 
�� Odporność instalacji na zanieczyszczenia w Odporność instalacji na zanieczyszczenia w �� Odporność instalacji na zanieczyszczenia w Odporność instalacji na zanieczyszczenia w 

osadzieosadzie









Awaryjno śćAwaryjno śćAwaryjno śćAwaryjno ść

Obudowa miksera Obudowa miksera –– mieszacza mieszacza –– wykonana z wykonana z �� Obudowa miksera Obudowa miksera –– mieszacza mieszacza –– wykonana z wykonana z 
polipropylenu. Granulat powstający z naszego osadu polipropylenu. Granulat powstający z naszego osadu 
jest bardzo twardy i szorstki. Spowodowało to jest bardzo twardy i szorstki. Spowodowało to jest bardzo twardy i szorstki. Spowodowało to jest bardzo twardy i szorstki. Spowodowało to 
poprzecieranie tworzywa. Wymieniono tworzywo na poprzecieranie tworzywa. Wymieniono tworzywo na 
blachę nierdzewną.blachę nierdzewną.blachę nierdzewną.blachę nierdzewną.

�� Luty 2010 Luty 2010 –– awaria palnika gazowego awaria palnika gazowego –– uszkodzony uszkodzony 
transformator do iskrownikatransformator do iskrownikatransformator do iskrownikatransformator do iskrownika

�� Kwiecień 2010 Kwiecień 2010 –– awaria śruby podającej granulat w awaria śruby podającej granulat w �� Kwiecień 2010 Kwiecień 2010 –– awaria śruby podającej granulat w awaria śruby podającej granulat w 
silosie silosie ––powycierana spirala i wał powycierana spirala i wał –– zregenerowano.zregenerowano.



Awaryjno ść  Awaryjno ść  cd.cd.Awaryjno ść  Awaryjno ść  cd.cd.

Maj 2010 Maj 2010 –– pękają spawy na kanałach pękają spawy na kanałach �� Maj 2010 Maj 2010 –– pękają spawy na kanałach pękają spawy na kanałach 
powietrznych.powietrznych.

�� Wrzesień 2010 Wrzesień 2010 –– urwana spirala od przenośnika urwana spirala od przenośnika 
MM--10 w zbiorniku magazynowym 10 w zbiorniku magazynowym MM--10 w zbiorniku magazynowym 10 w zbiorniku magazynowym 

�� Listopad 2010 Listopad 2010 –– kolejna awaria śruby podającej kolejna awaria śruby podającej 
–– wymieniono na nowa.wymieniono na nowa.–– wymieniono na nowa.wymieniono na nowa.

�� Pękają spawy na kratkach rozdrabniających na Pękają spawy na kratkach rozdrabniających na 
wylocie suszarni.wylocie suszarni.wylocie suszarni.wylocie suszarni.

�� Wyciera się obudowa Wyciera się obudowa silosasilosa z granulatemz granulatem�� Wyciera się obudowa Wyciera się obudowa silosasilosa z granulatemz granulatem

















Oddziaływanie na środowiskoOddziaływanie na środowiskoOddziaływanie na środowiskoOddziaływanie na środowisko

granulat w chwili obecnej jako komponent paliw granulat w chwili obecnej jako komponent paliw �� granulat w chwili obecnej jako komponent paliw granulat w chwili obecnej jako komponent paliw 
alternatywnych. SITA alternatywnych. SITA –– RadomRadom

�� skropliny skropliny –– odparowana woda, odprowadzana do odparowana woda, odprowadzana do 
kanalizacjikanalizacjikanalizacjikanalizacji

pH pH –– 7,897,89

P og. P og. –– 0,154 mg/l0,154 mg/lP og. P og. –– 0,154 mg/l0,154 mg/l

N og. N og. –– 61,4 mg/l61,4 mg/l

NN--NHNH4 4 –– 45,5 mg/l45,5 mg/lNN--NHNH4 4 –– 45,5 mg/l45,5 mg/l

ChZT ChZT –– 72,0 mg/l72,0 mg/l



Oddziaływanie na środowisko Oddziaływanie na środowisko cd.cd.Oddziaływanie na środowisko Oddziaływanie na środowisko cd.cd.

�� Powietrze Powietrze –– max 27000mmax 27000m33/h emitowane do /h emitowane do �� Powietrze Powietrze –– max 27000mmax 27000m33/h emitowane do /h emitowane do 
atmosfery przez biofiltr atmosfery przez biofiltr 

Zanieczyszczone powietrze przepływa przez moduły Zanieczyszczone powietrze przepływa przez moduły Zanieczyszczone powietrze przepływa przez moduły Zanieczyszczone powietrze przepływa przez moduły 
biofiltra, zanieczyszczenia ze strumienia powietrza biofiltra, zanieczyszczenia ze strumienia powietrza 
są absorbowane przez złoże biologiczne zraszane są absorbowane przez złoże biologiczne zraszane są absorbowane przez złoże biologiczne zraszane są absorbowane przez złoże biologiczne zraszane 
od góry i degradowane przez mikroorganizmy. od góry i degradowane przez mikroorganizmy. 
Oczyszczone powietrze wydostaje się do Oczyszczone powietrze wydostaje się do Oczyszczone powietrze wydostaje się do Oczyszczone powietrze wydostaje się do 
atmosfery. W skład materiału filtracyjnego wchodzi atmosfery. W skład materiału filtracyjnego wchodzi 
drewno z korzeni drzew (BT50/BT100). Żywotność drewno z korzeni drzew (BT50/BT100). Żywotność drewno z korzeni drzew (BT50/BT100). Żywotność drewno z korzeni drzew (BT50/BT100). Żywotność 
złoża złoża –– 6 lat. Zużyty materiał nie jest niebezpieczny 6 lat. Zużyty materiał nie jest niebezpieczny 
i może być kompostowany.i może być kompostowany.i może być kompostowany.i może być kompostowany.







Bezpiecze ństwoBezpiecze ństwoBezpiecze ństwoBezpiecze ństwo

Bezpieczna temp. suszenia 115 Bezpieczna temp. suszenia 115 -- 130130°°C.C.�� Bezpieczna temp. suszenia 115 Bezpieczna temp. suszenia 115 -- 130130°°C.C.

�� Pomiar stężenia pyłu Pomiar stężenia pyłu –– 2 punkty.2 punkty.�� Pomiar stężenia pyłu Pomiar stężenia pyłu –– 2 punkty.2 punkty.

�� Pomiar CO/COPomiar CO/CO2 2 –– 4 punkty.4 punkty.
Przekroczenie wartości granicznej pyłu, CO lub Przekroczenie wartości granicznej pyłu, CO lub �� Przekroczenie wartości granicznej pyłu, CO lub Przekroczenie wartości granicznej pyłu, CO lub 
COCO2 2 powoduje natychmiastowe wyłączenie powoduje natychmiastowe wyłączenie 2 2 
instalacji i uruchomienie instalacji instalacji i uruchomienie instalacji 
przeciwpożarowej.      przeciwpożarowej.      przeciwpożarowej.      przeciwpożarowej.      

�� Detektor  wycieku gazu ziemnego w hali.Detektor  wycieku gazu ziemnego w hali.



Bezpiecze ństwo Bezpiecze ństwo cd.cd.Bezpiecze ństwo Bezpiecze ństwo cd.cd.

Detektor stężenia gazów niebezpiecznych w Detektor stężenia gazów niebezpiecznych w �� Detektor stężenia gazów niebezpiecznych w Detektor stężenia gazów niebezpiecznych w 
zbiorniku magazynowymzbiorniku magazynowym

�� 5 kamer przy pomocy których możemy śledzić 5 kamer przy pomocy których możemy śledzić 
przebieg procesu suszenia.przebieg procesu suszenia.przebieg procesu suszenia.przebieg procesu suszenia.

�� Przekroczenie dopuszczalnego poboru prądu Przekroczenie dopuszczalnego poboru prądu 
przez którykolwiek z napędów powoduje przez którykolwiek z napędów powoduje 
wyłączenie instalacji.  wyłączenie instalacji.  wyłączenie instalacji.  wyłączenie instalacji.  











Koszty eksploatacjiKoszty eksploatacjiKoszty eksploatacjiKoszty eksploatacji

�� Ilość granulatu (97%) w roku 2010              Ilość granulatu (97%) w roku 2010              -- 1997 t 1997 t �� Ilość granulatu (97%) w roku 2010              Ilość granulatu (97%) w roku 2010              -- 1997 t 1997 t 

�� Zużycie gazu w roku 2010                           Zużycie gazu w roku 2010                           -- 579 526 m579 526 m33

�� Osad odwodniony                                       Osad odwodniony                                       -- ok. 22% s.m.ok. 22% s.m.

�� Zużycie gazu na wysuszoną 1 t granulatu Zużycie gazu na wysuszoną 1 t granulatu -- 290 m290 m33

�� Zużycie gazu na wysuszenie1 t osadu Zużycie gazu na wysuszenie1 t osadu --22% 22% -- 65 m65 m33
�� Zużycie gazu na wysuszenie1 t osadu Zużycie gazu na wysuszenie1 t osadu --22% 22% -- 65 m65 m33

�� Zużycie gazu na odparowanie 1 t HZużycie gazu na odparowanie 1 t H22O    O    –– 83,5 m83,5 m33

�� Współczynnik zużycia energii cieplnej     Współczynnik zużycia energii cieplnej     -- 0.81 kW/kgH0.81 kW/kgH22OO



Nasze wysuszone osady ściekoweNasze wysuszone osady ściekoweNasze wysuszone osady ściekoweNasze wysuszone osady ściekowe



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

mgr inż. Zbigniew Głogowskimgr inż. Zbigniew Głogowski


