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opinie

też nikt nie kwestionuje. Procesy prowa-
dzone w części mechanicznej i biologicz-
nej dają efekt w postaci czystych ście-
ków, spełniających warunki pozwolenia 
wodno-prawnego, i to jest nadrzędnym 
celem każdego eksploatatora. Jednak 
optymalizacja i prowadzenie właściwej 
technologicznie gospodarki osadowej jest 
już uzależnione od zaawansowania tech-
nologicznego oczyszczalni. Dobrze jest, 
gdy eksploatator posiada zamknięte ko-
mory fermentacyjnie, w których zacho-
dzą procesy obniżające ilość ostatecznie 
przefermentowanych osadów, a równo-
cześnie powstaje biogaz. Spalany w agre-
gacie kogeneracyjny biogaz zapewnia 
ciepło podgrzewające osady w komorach 
fermentacyjnych, a powstająca energia 
elektryczna obniża koszty funkcjono- 
wania oczyszczalni. Wszystkim zależy  
na tym, żeby proces zachodził z maksy-
malną wydajnością, bo przekłada się  
to na koszty funkcjonowania oczyszczal-
ni. Dodatkowym profitem są również cer-
tyfikaty za produkowaną zieloną ener- 
gię. W procesie powstają osady ustabi- 
lizowane o dobrej strukturze i jeżeli ilo-
ści metali ciężkich w nich nie ogranicza-
ją rolniczego wykorzystania, to nastą- 
pi obniżenie ilości powstających osadów  
i optymalizacja procesów gospodarki 
osadowej. Trochę gorzej sytuacja wy- 
gląda, gdy w oczyszczalni znajdują się 
otwarte komory fermentacyjne albo pro-
wadzona jest tlenowa stabilizacja osa-
dów. W tych procesach nie dochodzi  
do odzysku biogazu, generowane są tyl- 
ko koszty związane z mieszaniem osa-
dów w komorach lub powietrzem nie-
zbędnym do zachowania właściwych pa-
rametrów stabilizacji tlenowej. W zasa-
dzie zarówno fermentacja metanowa  
w zamkniętych komorach fermenta- 
cyjnych, jak i fermentacja w otwar- 
tych komorach czy stabilizacja tlenowa 
są w większości przypadków dobrze  
zaprojektowane i zachodzą prawidło- 
wo, więc trudno mówić o optymalizacji, 
bo każdy z procesów wymaga określone-
go czasu reakcji. Eksploatatorzy pilnują 
przebiegu procesu konsekwentnie, żeby, 
jeżeli warunki na to pozwalają, wykorzy-

Przygotowana aktualizacja KPGO 
nie narzucała już tak drastycznych za- 
łożeń, biorąc pod uwagę to, że wg da- 
nych GUS-u z czerwca 2010 r. w Pol- 
sce funkcjonowały trzy spalarnie osa- 
dów ściekowych o łącznej wydajnoś- 
ci 37300 Mg/rok, a budowane instala- 
cje zapewnią termiczne unieszkodliwie- 
nie kolejnych 189 tys. ton. Należy jed- 
nak pamiętać, że powtarzane w KPGO 
prognozowane ilości osadów, które będą 
produkowane w 2018 r. (ok. 700 tys. ton 
suchej masy osadu), funkcjonują rów- 
nież w świadomości wielu z nas. Rów- 
nież wydajności ww. spalarni zostały  
podane w przeliczeniu na suchą masę. 
Osady produkowane w oczyszczalniach 
są odwadniane na prasach lub w wirów-
kach i średnia wartość suchej masy wy-
nosi 20%. W związku z tym, wyjeżdżają-
ce z oczyszczalni osady posiadają ciągle 
80% wody, więc faktyczna masa osadów 
jest pięć razy większa. Z prognozowa-
nych 700 tys. ton faktycznie powstanie 
3,5 mln ton uwodnionego osadu. Liczby 
robią wrażenie, dyskusje o sposobach za-
gospodarowania zarówno rolniczego,  
jak i termicznego ciągle trwają, a eksplo-
atatorzy oczyszczalni mają inny, „waż-
niejszy” problem z osadem. Ciągle sły-
szą, że technologię trzeba optymali- 
zować, obniżając ilości produkowanego  
i wywożonego z oczyszczalni osadu,  
bo koszty stale rosną. Patrząc z boku 
można powiedzieć, że jest to polityka do-
brego gospodarza, optymalizującego 
koszty, i o to przecież chodzi. W wielu wy-
padkach jednak optymalizacja gospodar-
ki osadowej kłóci się ze słowem „oszczę-
dzanie”, a stosowanie właściwej techno-
logii z pozbywaniem się problemu. 

 Cel eksploatatora

Trudno „oszukać” procesy biologicz-
ne zachodzące w reaktorze biologicznym. 
Ilość powstającego osadu nadmiernego 
jest ściśle uzależniona od ładunku zanie-
czyszczeń doprowadzonego w ściekach. 
Wiele oczyszczalni w części mechanicz-
nej redukuje część zanieczyszczeń w po-
staci na przykład osadu surowego i tego 

stywać osad rolniczo. Oczywiście są też 
nieliczni eksploatatorzy, którzy próbują 
oszczędzać na kosztach, nie stabilizując 
osadów właściwie, ale świadomość spo-
łeczna jest coraz lepsza i rolnik nie za-
bierze niepewnego osadu, jeśli będzie  
to grozić odebraniem dopłat. W naj- 
gorszej sytuacji są oczyszczalnie, które 
nie posiadają żadnego z wymienionych 
procesów stabilizacji. Wszyscy, nieza- 
leżnie od zastosowanej technologii, mu-
szą osad przed dalszym wykorzysta- 
niem odwodnić i tutaj, niestety, rodzi się 
problem.

 Odwodnić osady

Urządzeń odwadniających jest  
na krajowym rynku dużo. Oczywiście  
nie wszystkie są najwyższej jakości,  
ale odpowiadają zakładanym parame-
trom pod warunkiem, że prawidłowo do-
brano materiał filtracyjny (w przypadku 
pras i workownic) i flokulant, środek che-
miczny wspomagający proces odwadnia-
nia. Z optymalizacją tego procesu by- 
wa, niestety, gorzej, bo dobry flokulant 
nie jest tani, a jego zużycie mogą łatwo 
skontrolować służby księgowe przedsię-
biorstwa na podstawie faktur. W związku 
z tym najpierw pojawiają się naciski, 
zmierzające do zmniejszenie zużycia flo-
kulantu i przekładające się na mniejsze 
odwodnienie osadu, lub wręcz zamienia 
się go na tańszy, który nie zawsze posia-
da te same właściwości. Skutki w każ-
dym wypadku są podobne – osad jest 
mniej odwodniony, wskutek czego więcej 
samochodów z takim osadem wyjedzie  
z oczyszczalni. Gdy przedsiębiorca wy-
wozi osad sam, chodzi o koszty transpor-
tu, a nie faktury za zakup środków che-
micznych, więc kwestię tę można uza-
sadnić w inny sposób. Należy jednak pa-
miętać, że wzrost suchej masy osadów 
odwadnianych z 16 do 20% obniży ilość 
wywożonego osadu. Wywożąc na przy-
kład 2000 ton osadu o suchej masie  
16%, poprawiając odwodnienie do 20% 
zmniejszymy ilość wywożonego osadu  
do 1600 ton rocznie. Kolejnym proble-
mem jest używanie wapna do higienizacji 
osadu lub na przykład proces komposto-
wania, które są następnymi, całkowicie 
osobnymi aspektami oszczędności. War-
to te kwestie przemyśleć, bo są one pod-
stawą do dalszych rozważań nad wy- 
korzystaniem osadów produkowanych  
w oczyszczalniach.

Rady na osady
Pisząc opinię na temat problemu z osadami ściekowymi do poprzednie-
go wydania „Wodociągów-Kanalizacji”, podkreślałem, że Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami (KPGO) mówi, że do 2018 r. metodami termicznymi 
będzie przekształcanych ponad 50% osadów ściekowych.
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