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OPINIE

ze  zwiększoną produkcją osadu. Niedaw-
no jeden z projektów rozbudowy oczysz-
czalni, zakładający zwiększenie przepu-
stowości o sto procent, nie przewidywał 
wymiany urządzenia odwadniającego 
na  dostosowane do podwyższonej ilości 
powstających osadów, jak również dodat-
kowego zbiornika do zagęszczania i ma-
gazynowania osadu nadmiernego. Zapo-
biec podobnym problemom eksploatacyj-
nym można poprzez zmianę projektu 
w  odpowiednim czasie, a także przezna-
czenie dodatkowych pieniędzy na  etapie 
inwestycji. Opisuję tutaj przypadek poje-
dynczego eksploatatora, ale problem do-
tyczy całego kraju i związany jest z  dal-
szym zagospodarowaniem osadów.

 Rosnący problem

Zwiększa się ilość powstających i  mo-
dernizowanych oczyszczalni ścieków, 
co  wywołuje, zgodnie z informacją z Kra-
jowego Planu Gospodarki Odpadami  
(KPGO), wzrost ilości powstających osa-
dów ściekowych z 501 tys. ton w  2006 r. 
do prognozowanych 706,6 tys. ton w 2018 r. 
Problemem jest sposób, w  jaki najlepiej 
zagospodarować osady. W KPGO wspo-
mniano, że  do 2018 r. metodami termicz-
nymi będzie przekształcanych ponad 50% 
osadów ściekowych. Aktualizacja KPGO 
z  2010 r. (KPGO 2014) nie narzuca już tak 
drastycznych prognoz. Wskazuje kierun-
ki i przedstawia faktyczne informacje 
o  pracujących w Polsce instalacjach 
do  spalania osadów ściekowych. Według 
danych GUS-u, 30 czerwca 2010 r. w Pol-
sce funkcjonowały trzy spalarnie osadów 
ściekowych o łącznej wydajności 37 300 
Mg/rok. Nowo budowane instalacje, wg  in-
formacji z  KPGPO, mają zapewnić wy- 
suszenie i  termiczne przekształcanie  
ok. 189 tys. Mg osadów na  rok. Z innych 
informacji zaczerpniętych z artykułu 
Aleksandra Suszyńskiego z Politechniki 
Warszawskiej („Forum Eksploatatora” 
2/2011) wynika, że w Polsce zostało odda-
nych lub w  trakcie realizacji jest dziewięć 
instalacji (Szczecin, Warszawa, Olsztyn, 
Bydgoszcz, Łomża, Zielona Góra, Łódź, 
Kielce i Kraków). Niestety, realnie pa-
trząc, instalacje do spalania budowane 

Od lat 90. XX w. poczyniliśmy olbrzy-
mi postęp technologiczny w  zakresie wy-
soko sprawnego usuwania związków bio-
gennych ze ścieków. Funkcjonuje wiele 
nowoczesnych oczyszczalni, do których 
sukcesywnie rozbudowywaną siecią ka-
nalizacyjną trafia coraz więcej ścieków 
od jeszcze większej ilości podłączonych 
do niej odbiorców.

 Nadążyć za postępem

Stosujemy zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne, korzystamy z najnow-
szych urządzeń i aparatury pomiarowej 
wspomagającej kontrolę pracy oczysz-
czalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. 
Działania te pozwalają optymalizować 
procesy i w ten sposób równoważyć ja-
kość, trwałość, niezawodność i koszty 
eksploatacji. Na podstawie tych rozwa-
żań można wysnuć wniosek, iż sytuacja 
polskiej gospodarki ściekowej jest bardzo 
dobra. Oczywiście zawsze występują ja-
kieś problemy: źle przygotowane projek-
ty, niepotrzebnie rozbudowywane techno-
logie, urządzenia zastępowane w  trakcie 
inwestycji na sprzęty tzw. równoważne, 
które często nie spełniają oczekiwań, 
więc stają się problemem eksploatacyj-
nym. Myślę, że pomimo tych wszystkich 
problemów, o  których słyszę od eksploa-
tatorów, nie mamy się czego wstydzić, 
bo  nasze obiekty często są nowocześniej-
sze niż te  w „starej Unii”, do  których się 
je porównuje. Oczywiście wszyscy bardzo 
cieszą się, że ścieki z  oczyszczalni są czy-
ste, nierzadko nalewając dla porównania 
szklankę wody i  ścieków. Przy dobrze 
pracującej instalacji nie powinno być 
na  pierwszy rzut oka wielkiej różnicy. 
Ścieki są klarowne, bezbarwne i bez za-
pachu, a  przecież właśnie o to chodzi.  
Niestety, istnieje drugie dno problemu, 
o  którym już nie mówi się tak chętnie. Pa-
miętam modernizowane oczyszczalnie, 
na których dobudowano do części mecha-
nicznej reaktory biologiczne z osadem 
czynnym albo zmieniano technologię 
ze  złóż biologicznych na  reaktory z osa-
dem i zapominano w  trakcie moderniza-
cji wymienić urządzenia odwadniające, 
które będą w stanie poradzić sobie 

są  w dużych aglomeracjach, a szybkość 
ich powstawania nie gwarantuje 50% 
udziału tej metody, jaką zakładał KPGO. 
Z danych z KPGO 2014 wynika, że w 2008 r. 
spalanie stanowiło 6%, a w założeniach 
przed aktualizacją KPGO miało być już 
12%. Eksperci przygotowujący KPGO 2014 
zwrócili uwagę na  niedostateczną analizę 
możliwości zagospodarowania osadów 
ściekowych na etapie projektowania 
oczyszczalni ścieków (KPGO 2014 punkt 
2.3.3). Najważniejszym jednak wnioskiem 
jest fakt, że  przedsiębiorstwa wodociągo-
wo-kanalizacyjne nie są predysponowane 
do samodzielnego tworzenia skompliko-
wanych i  drogich instalacji gospodarki 
osadami ściekowymi.

 Potrzebna strategia

Niektóre zakłady próbują uciec 
od  problemu, budując suszarnie słonecz-
ne, ale co potem z osadami? Czy będą 
chętni do dalszego ich wykorzystania? 
Powstają także kompostownie z dodatko-
wym wkładem strukturalnym (słoma, li-
ście), który stanowi nawet 50% udziału 
w  mieszance kompostowej. Przedsiębior-
stwa wodociągowe już szacują koszt wy-
tworzenia tony kompostu na 400-600 zł. 
Nasuwa się pytanie, czy będzie na niego 
zbyt. Wszyscy o tym problemie dyskutuje-
my i rozważamy różne warianty. Powsta-
ją pojedyncze instalacje do przeróbki osa-
dów, łącznie z koncepcjami spalarni, 
a  tak naprawdę nie wiadomo, w którym 
ostatecznie kierunku należy rozwijać 
technologię. Pytań bez odpowiedzi jest 
wiele i  jeszcze więcej pomysłów ustawo-
dawczych ograniczających rolnicze wyko-
rzystanie osadów ściekowych. Przerób- 
ka osadów traktowana jeszcze niedawno  
jako zadanie drugorzędne w stosunku  
do samego oczyszczania ścieków, w  zwią-
zku ze wzrostem ich ilości oraz zgod- 
nie z  założeniami KPGO szybko nabiera 
znaczenia równorzędnego. Rozwiązanie  
problemu musi być systemowe, oparte 
na  funkcjonujących już w mikroskali 
wzorcach, a mające oddźwięk global- 
ny. Gminne przedsiębiorstwa wodocią- 
gowo-kanalizacyjne, wyłączając te naj- 
większe, budujące już spalarnie osadów, 
nie są predysponowane do samodzielne-
go, skutecznego rozwiązania tego proble-
mu. Stosujemy zaawansowane metody 
oczyszczania ścieków, wykorzystując naj-
nowsze technologie, a w zagospoda- 
rowaniu osadów ściekowych działamy  
nieskoordynowanie i bez konkretnej  
strategii.

Rady na osady
W wielu gminach prowadzone są prace przy modernizacji lub rozbudowie 
oczyszczalni ścieków. Wszystko w celu dostosowania jakości odprowa-
dzanych ścieków do warunków określonych w polskim ustawodawstwie 
oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Działania te zmierzają  
do wprowadzenia w życie standardów od dawna obowiązujących w UE.
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