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oczyszczanie ścieków

rza to w kierunku całkowitego zakazu 
rolniczego wykorzystania osadów? Pod-
kreślałem już w poprzednich opiniach,  
że eksperci, przygotowując aktualizację 
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 
(KPGO 2014), zwracali uwagę na niedo-
stateczną analizę możliwości zagospoda-
rowania osadów ściekowych na etapie 
projektowania oczyszczalni ścieków. Mo-
im zdaniem, najważniejszym wnioskiem 
jest jednak to, że przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjne nie są predysponowane 
do samodzielnego tworzenia skompliko-
wanych i drogich instalacji gospodarki 
osadami ściekowymi. Myślę, że szczegól-
nie dotyczy to małych i średnich przed-
siębiorstw, które mierzą się w tej chwi- 
li głównie z wyzwaniami modernizacji  
i rozbudowy w celu spełnienia warunków 
jakości ścieków odprowadzanych do śro-
dowiska, dysponując na ten cel często 
ograniczonymi środkami finansowymi.

Pisząc cykl opinii dla miesięcznika 
„Wodociągi-Kanalizacja” („Rady na osa-
dy”, cz. 1-2, przyp. red.), podkreślałem, 
że często przy projektowaniu oczyszczal-
ni zapomina się o kompleksowym rozwią-
zaniu gospodarki osadowej. Trzeba się 
zastanowić, czy oczyszczalnia, w której 
mamy do czynienia z osadami z niską za-
wartością metali ciężkich i gdzie brakuje 
patogenów, będzie mogła wykorzystywać 
osad rolniczo? Czy powinna posiadać su-
szarnię w celu odpowiedniego przygoto-
wania osadu do dalszego termicznego 
unieszkodliwienia? Rodzi się pytanie,  
czy takie inwestycje są zasadne, gdy roz-
porządzenie w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych w takim wypadku do-
puszcza rolnicze wykorzystanie osadów? 
Z drugiej strony nowelizacja rozporzą-
dzenia ogranicza dopuszczalne dawki 
komunalnych osadów ściekowych stoso-
wanych na danym gruncie. Czy nie zmie-

 Kielecka synteza

Ciekawą syntezą problematyki w to-
czącej się dyskusji o możliwościach su-
szenia i termicznego przekształcania 
osadów ściekowych była konferencja zor-
ganizowana w dniach 14-16 września 
2011 r. w Kielcach przez firmę Abrys. 
Przedstawiono zarówno sposoby roz- 
wiązania problemu (z powodzeniem sto-
sowane za granicą), jak również do-
świadczenia eksploatacyjne z istnieją-
cych w naszym kraju instalacji. Przeka-
zano też pierwsze informacje o możli- 
wościach finansowania programu prze- 
twarzania komunalnych osadów ścieko- 
wych. W trakcie konferencji dr Ky Dang- 
tran podkreślał, że utylizację osadów 
ściekowych w USA prowadzono już  
w latach trzydziestych XX w. W 1935 r. 
wybudowano pierwszą spalarnię w Dear-
born (Michigan), wykorzystując techno-
logię pieca wielopółkowego. Natomiast 
pierwszy piec ze złożem fluidalnym zain-
stalowano w Stanach Zjednoczonych  
w latach sześćdziesiątych. Ciekawe jest 
to, że tak jak i dziś postęp w rozwoju in-
stalacji wykorzystujących złoża fluidalne 
był spowodowany wprowadzeniem bar-
dziej rygorystycznych przepisów doty-
czących emisji spalin. Nie są to tylko in-
stalacje duże, powstają również małe 
piece o przepustowości poniżej 1 t/h,  
co może stanowić ciekawą propozycję 
dla mniejszych przedsiębiorstw wodocią-
gowych. W trakcie procesów spalania po-
wstają dioksyny i rtęć usuwana z gazów 
spalinowych w adsorbentach instalowa-
nych przed kominem, i to jest kolejny 
problem, o którym nie można zapominać. 
Głównym produktem po spalaniu są po-
pioły, a najbardziej znane metody ich wy-
korzystania, o których mówiono w trak-
cie prezentacji, to stosowanie do produk-
cji cegieł, płytek lub innych wyrobów ce-
ramicznych. Do wytwarzania tych pro-
duktów można równocześnie wykorzy- 
stywać sam osad ściekowy, a nie tylko 
popioły. Na przykład do wytwarzania ke-
ramzytu, którego główny składnik sta- 
nowi glina, użyto kilkuprocentowego do-
datku osadu, o czym mówiła dr inż. Mar-
ta Bożym. W efekcie powstał keramzyt  
o lepszej porowatości niż produkt bez do-
datku osadów. Wykorzystanie osadów 
przy produkcji innych wyrobów cera-
micznych pozwala również na otrzyma-
nie materiału charakteryzującego się 
lepszymi właściwościami mechanicznymi 

Suszenie i termiczne  
przekształcanie osadów
Na temat suszenia i termicznego przekształcania osadów powstających  
w procesie oczyszczania ścieków pojawia się coraz więcej publikacji. Sta-
nowią one ważny wkład w dyskusję dotyczącą ostatecznego rozwiązania 
problemu.

dr Eugeniusz Klaczyński 
 dyrektor ds. kontraktów  
Envirotech w Poznaniu
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stych zasad określania i ewidencjono-
wania ilości wytworzonej energii z wy-
korzystaniem biodegradowalnych frak-
cji odpadów. W energetyce przeszkodą 
we współspalaniu osadów ściekowych 
jest fakt, że chodzi o proces termicznego 
przekształcania odpadów, a instalację 
przemysłową, w której jest on realizowa-
ny, traktuje się jako instalację współspa-
lania odpadów, co powoduje inne konse-
kwencje prawne i ekonomiczne. Wyma-
gania emisyjno-procesowe przy współ-
spalaniu osadów są na tyle rygorystycz-
ne, że krajowa energetyka nie może ich 
w tej chwili spełnić, o czym mówił w swo-
im referacie dr inż. Tadeusz Pająk. 
Do kuriozalnej sytuacji prowadzi Rozpo-
rządzenie z 2 czerwca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych 
kwalifi kowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych, które dotyczy wyłącznie 
odpadów komunalnych, co wynika z dele-
gacji prawnej, jaka była zawarta w ustę-
pującej w tej chwili ustawie o odpadach. 
Korekty w ustawie wkrótce nastąpią, wi-

dać to już w nowym projekcie ustawy 
o odpadach, zmian będą wymagać rów-
nież zapisy w wyżej wymienionym rozpo-
rządzeniu. Przecież współspalanie osa-
dów ściekowych jest prowadzone w wie-
lu elektrowniach, o czym informował 
w trakcie wystąpienia prelegent z IPCW 
w Zabrzu, w szczególności w Niemczech, 
ale również w Holandii, Austrii czy Bel-
gii. W samych Niemczech proces jest pro-
wadzony w osiemnastu elektrowniach 
opalanych węglem kamiennym i ośmiu 
zasilanych węglem brunatnym. W Polsce 
podejmowane są jedynie wstępne pró-
by w celu technicznej oceny takiego roz-
wiązania. Podobnie wygląda współspala-
nie z odpadami komunalnymi. W Szwecji 
(wspominał o tym Józef Neterowicz) wy-
korzystuje się osady ściekowe w instala-
cjach współspalających mokrą frakcję 
biologiczną (na przykład przefermento-
wane osady ściekowe) z odpadami komu-
nalnymi, stosując proces kondensacji 
spalin, o czym również mówiono podczas 
kieleckiej konferencji. Jest to bardzo in-
teresujące, biorąc pod uwagę pojawiają-

k

w porównaniu do tradycyjnych wyrobów. 
Podkreślała, że wykonanie tak zmodyfi -
kowanych wyrobów (z dodatkiem osadów 
czy popiołów) powoduje trwałe związa-
nie metali ciężkich w produkcie. Informa-
cje na ten temat są znane od wielu lat 
i wykorzystywane w wielu krajach. Rów-
nież u nas pracuje się nad innowacyjny-
mi metodami wytwarzania kruszyw lek-
kich, w których glinę zastępuje się odpo-
wiednio dobranymi odpadami z dodat-
kiem osadów ściekowych. Z informacji 
przedstawionych przez Elżbietę Uzunow 
z Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego w Warszawie wyni-
ka, że właśnie w tej chwili rozpoczęto re-
alizację projektu wytwarzania kruszyw 
lekkich z osadów ściekowych i krzemion-
ki w ramach projektu unijnego w posta-
ci linii demonstracyjnej zlokalizowanej 
na terenie woj. mazowieckiego.

 Problem współspalania

Inną ważną kwestią poruszaną 
przez prelegenta z Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla (ICPW) w Zabrzu 
jest problem współspalania osadów 
w elektrowniach i elektrociepłowniach, 
gdzie formalnie są traktowane jako od-
pad, a nie paliwo. Jednak osady, stano-
wiąc odpady biodegradowalne, mogą za-
pewnić dodatkowe korzyści w związku 
z tym, że ich współspalanie może być za-
liczone jako pozyskiwanie tzw. zielonej 
energii, a także przy rozliczaniu emisji 
ditlenku węgla. Spalanie z węglem ka-
miennym czy brunatnym osadów ścieko-
wych może być ciekawą alternatywą, któ-
ra charakteryzuje się niskimi nakłada-
mi inwestycyjnymi, a głównym proble-
mem w tym obszarze jest przeprowa-
dzenie odpowiednich testów w celu 
przygotowania właściwych proporcji. 
Prawo dziś na takie wykorzystanie po-
zwala, jednak, jak podkreślał przedsta-
wiciel IPCW, wymaga ustalenia przejrzy-
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suszarni taśmowej, posiada instalację  
do termicznej mineralizacji osadów osu-
szonych do wilgotności 20% w kotle wod-
nym. Technologię suszenia z wykorzysta-
niem suszarko-granularki przedstawio- 
no na przykładzie oczyszczalni ścieków  
dla Poznania, realizującej proces susze-
nia pośredniego w wysokiej temperatu-
rze. Osad ostatecznie trafia z instalacji 
do cementowni, stosującej granulat przy 
produkcji klinkieru. Przedstawiono rów-
nież technologię realizowanego właśnie 
projektu termicznego przekształcania 
osadów w oczyszczalni ścieków „Czajka”  
w Warszawie. 

 Nowy program NFOŚiGW

Przedstawiciel Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar- 
ki Wodnej przekazała uczestnikom kon-
ferencji informacje o zatwierdzeniu  
28 czerwca 2011 r. nowego programu 
priorytetowego „Zagospodarowanie osa-
dów ściekowych”. W jego ramach w la-
tach 2011-2017 dofinansowywane będą  
w formie pożyczki (maksymalnie do 75% 
kosztów kwalifikowanych) przedsięwzię-
cia polegające na budowie nowych, roz-
budowie lub modernizacji istniejących in-
stalacji, które umożliwiają inne zagospo-
darowanie osadów ściekowych niż gro-
madzenie na składowiskach odpadów. In-
stalacje mogą obejmować pod pewnymi 
warunkami linie technologiczne do spa-
lania lub suszenia i spalania oraz linie  
do kompostowania i głębokiej stabiliza-
cji, zapewniającej pełną higienizację 
przetworzonych osadów. Na realizację 
programu przewidziano budżet w wyso-
kości 400 milionów zł.

Optymistyczny – w odniesieniu  
do założeń Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami – niech będzie fakt, o czym po-
wiedział dr inż. Tadeusz Pająk, opie- 
kun naukowy konferencji, że istniejące 
bądź znajdujące w fazie rozruchu lub bu-
dowy instalacje do termicznego prze-
kształcania osadów ściekowych zapew-
nią utylizację 25% strumienia suchej  
masy osadów ściekowych, przewidywa-
nego na 2011 r. wg KPGO 2014. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres 
prezentacji na konferencji w Kielcach, 
widać duże zaangażowanie w realiza- 
cję projektów i prace badawcze związa- 
ne z technologiami termicznymi oraz 
możliwościami dalszego wykorzysta- 
nia powstających w procesie produktów. 
Bagaż doświadczeń eksploatacyjnych  
z funkcjonujących instalacji jest również 
coraz większy. Należy mieć nadzieję,  
że równocześnie z planami przekształca-
nia osadów ściekowych korelować będą 
procesy legislacyjne oraz zwiększy się 
dostępność większych środków finanso-
wych na realizacje inwestycji.

ce się w naszym kraju instalacje do su-
szenia osadów, które wstępnie przygo- 
towują surowiec do dalszej obróbki,  
a potem pojawia się: co dalej? W tym wy-
padku nie są generowane koszty przygo-
towania podsuszonego „biopaliwa”. Po-
wstaje ciepło z chłodzenia spalin oraz 
następuje dodatkowy odzysk energii  
ze skraplania pary wodnej ze spalin. 
Kondensat z procesu jest odpowiednio 
filtrowany, wykorzystuje się proces od-
wróconej osmozy i elektrodejonizato- 
ry. W związku z tym odciek nie stano- 
wi dodatkowego ładunku dla oczyszczal-
ni ścieków. Faktycznie powstaje czysta  
woda, której używa się jako uzupełnie- 
nia wody kotłowej lub zładu sieci cie-
płowniczej. Skraplanie spalin podnosi 
sprawność układu, sprawiając, że wy- 
korzystanie systemów kotłowych opala-
nych mokrym paliwem jest porówny- 
walne do możliwości systemów węglo-
wych.

 Jeszcze zgazowanie

Innym ciekawym sposobem zagospo-
darowania osadów ściekowych, o czym 
mówił dr Sebastian Werle, jest zgazo- 
wanie. W procesie podgrzewania oraz re-
akcji z nośnikami tlenu powstaje gaz pal-
ny, którego można używać jako paliwa, 
źródła wodoru lub materiału do produk-
cji w przemyśle petrochemicznym. W pro-
cesie zgazowania (inaczej niż podczas 
spalania bezpośredniego czy współspala-
nia) minimalizowana jest produkcja tlen-
ków i migracja metali do fazy gazowej. 
Spaliny również nie zawierają cząstek 
stałych, więc technologia wydaje się bar-
dzo przyjazna dla środowiska. Pozosta-
łość mineralna przekształcana jest w po-
piół, powstają również substancje smoli-
ste, których ilość maleje wraz ze wzro-
stem temperatury procesu i typu reakto-
ra zgazowującego.

 Instalacje  
 termicznej utylizacji

Interesującymi prezentacjami były  
te przedstawiające doświadczenia z eks-
ploatacji istniejących już w Polsce insta-
lacji termicznej utylizacji osadów w opar-
ciu o złoże fluidalne w oczyszczalni  
w Sitkówce k. Kielc czy ukończonej  
w 2010 r. Stacji Termicznej Utylizacji 
Osadów w oczyszczalni ścieków Pła- 
szów II w Krakowie. Zaprezentowano 
również technologie suszenia osadów 
ściekowych na przykładzie funkcjonują-
cych instalacji w oczyszczalni ścieków  
w Rudzie Śląskiej i Włocławku, które wy-
korzystują do suszenia suszarnie taśmo-
we, a wysuszony osad jest stosowany  
do produkcji paliw alternatywnych. Z ko-
lei obiekt w Łomży dodatkowo, oprócz 
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