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Układ 
kogeneracyjny

Oczyszczalnia ścieków w Śremie

Oczyszczalnia ścieków w Śremie pracu- 
je od 1972 r., kiedy wybudowano instalację  
do mechaniczno-biologicznego oczyszcza-
nia ścieków, wyposażoną w biologiczne, 
zraszane złoże koksowe. Pierwszą poważ-
ną modernizację tego obiektu przeprowa-
dzono w 1999 r. Złoże zastąpiono wówczas 
reaktorami biologicznymi z osadem czyn-
nym, pracującymi w trójstopniowym sys- 
temie Bardenpho. Zastosowana technolo-
gia pozwalała na zintegrowane usuwanie 
związków węgla, azotu i fosforu w strefach 
beztlenowej, anoksycznej i tlenowej reak-
torów biologicznych.

Zmieniające się prawo i coraz ostrzejsze 
normy ochrony środowiska sprawiły,  

że oczyszczalnia została włączona do Kra-
jowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK), który zakładał dla 
śremskiego obiektu osiągnięcie jeszcze wyż-
szej redukcji azotu ogólnego. W pozwoleniu 
wodnoprawnym obowiązującym do 2010 r.  
zawartość azotu ogólnego w ściekach od-
prowadzanych z oczyszczalni do odbiorni-
ka została dopuszczona na poziomie 30 mg. 
Obowiązujące prawne wymagania po wyda-
niu nowego pozwolenia w grudniu 2010 r. 
ograniczyły stężenie azotu ogólnego do 15 mg.

Przed modernizacją

Powyższe czynniki legły u podstaw opraco-
wania w 2004 r. przez właściciela oczysz-

czalni ścieków – Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Śremie (PWiK)  
– koncepcji, a następnie nowej dokumenta-
cji technicznej w zakresie modernizacji  
i rozbudowy obiektu. W myśl nowych zało-
żeń, dotychczasowa przepustowość oczysz-
czalni na poziomie 71,3 tys. RLM miała  
zostać zwiększona do 84 tys. RLM (zgodnie 
z założeniami Gminnego Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego). Technologicznie pro-
jekt przewidywał przyjmowanie 8 tys. m3 
ścieków na dobę. Drugą w historii obiek- 
tu modernizację zrealizowano od listopada 
2007 r. do września 2009 r.

W wyniku tej modernizacji proces oczysz-
czania ścieków jest obecnie prowadzony 
dwustopniowo w części mechanicznej 
obiektu, a następnie w części biologicznej. 
W pierwszej znajdują się kraty, piaskownik 
i osadniki wstępne. Z kolei w drugiej ścieki 
trafiają do reaktorów biologicznych z osad-
nikami wtórnymi. Osad nadmierny jest  
odprowadzany z układu do zagęszczaczy 
grawitacyjnych i razem z osadem suro-
wym, powstającym w osadnikach wstęp-
nych, jest poddawany fermentacji mezofi-
lowej (w temperaturze ok. 35°C) w dwóch 
zamkniętych komorach fermentacyjnych 
(ZKF) o pojemności czynnej każdej komory 
ok. 900 m3. Następnie przefermentowany 
osad jest odwadniany do poziomu 20%  
suchej masy na prasie taśmowej, a po higie-
nizacji wapnem palonym jest wykorzys- 
tywany rolniczo.

Powstający w procesie fermentacji biogaz 
do czasu zakończenia drugiej modernizacji 
oczyszczalni był spalany w kotłach gazo-
wych. Ciepło wykorzystywano do ogrze-
wania komór fermentacyjnych, a w okresie  
zimowym – także do ogrzewania zbiorni- 
ka gazu (typu dzwon w zbiorniku wod- 
nym) i budynków technologicznych oczysz- 
czalni.

Nowe  
rozwiązanie

Przeprowadzona modernizacja obiektu nie 
tylko umożliwiła pogłębione usuwanie azo-
tu ze ścieków, ale także zapewniła produk-
cję optymalnej ilości lotnych kwasów tłusz-
czowych (LKT). Proces jest prowadzony  
w nowo wybudowanym zagęszczaczo-fer-
menterze osadów surowych, z którego wo-
dy nadosadowe, zawierające podwyższoną 
ilość LKT, są kierowane do zmodernizo-
wanych reaktorów biologicznych. Istotną 
częścią przeprowadzonych prac, pozwalają-
cą zoptymalizować koszty energetyczne i fi-
nansowe, było uruchomienie agregatu ko-
generacyjnego, który zastąpił kotły, produ-
kujące dotychczas ze spalonego biogazu 
tylko ciepło. Obecnie dzięki agregatowi 
możliwe jest również wytwarzanie energii 
elektrycznej. Ponadto wyeliminowano ko-
nieczność podgrzewania w okresie zimo-
wym zbiornika gazu, zmieniając jego formę 
na zbiornik dwupowłokowy o pojemności 
570 m3 (fot. 1), wykonany z tworzywa poli-

Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków często zastanawiają się 
nad zastosowaniem lub modernizacją układów kogenera- 
cyjnych, wykorzystujących jako paliwo biogaz z fermentacji  
osadu ściekowego. Warto pamiętać, że inwestycja w taki układ 
może być kosztowna, a jej bilans ekonomiczny może być  
zakłócany nieprzewidywalnością wartości giełdowej świadectw 
pochodzenia energii. Decyzja inwestycyjna wymaga zatem  
dużej rozwagi i szczegółowej analizy wybieranych rozwiązań.
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Fot. 1. Dwupowłokowy zbiornik gazu
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estrowego, powlekanego obustronnie PVC, 
odpornego na działanie mikroorganizmów  
i promieniowanie ultrafioletowe.

Układ technologiczny instalacji biogazowej 
tworzą również dwa odsiarczalniki, wy- 
korzystujące do oczyszczania biogazu  
z siarki tlenek żelaza (występujący w rudzie 
darniowej), oraz pochodnia biogazu, umoż-
liwiająca awaryjne spalanie biogazu. Zos-
tały one zamontowane na oczyszczalni  
w trakcie pierwszej modernizacji oczysz-
czalni ścieków i uruchomione w 1999 r. 
Wtedy podjęto pierwsze próby z czterema 
agregatami kogeneracyjnymi o mocy elek-
trycznej 15 kW każdy, wykorzystującymi  
do spalania biogazu silniki spalinowe o po-
jemności 903 cm3 (fot. 2). Zamontowane 
urządzenia miały zapewnić niezbędne cie-
pło do ogrzewania komór fermentacyjnych 
oraz ok. 30% zapotrzebowania na energię 
elektryczną oczyszczalni. Po wstępnej eks-
ploatacji agregatów, ze względu na awaryj-
ność i niską sprawność, zostały one zastą-
pione dwoma niskociśnieniowymi kotłami 
gazowymi o mocy 180 kW, wyposażonymi 
w palniki przystosowane do spalania bio-
gazu. Tak więc powrócono do produkcji  
tylko ciepła.

Rynek w zakresie układów kogeneracyj-
nych w Polsce po 1999 r. przyniósł wiele 
nowych rozwiązań technologicznych.  
Na podstawie przeprowadzonego rozpoz-
nania pracujących obiektów referencyj-
nych w projekcie drugiej modernizacji  
zaproponowano zamontowanie agregatu  
o mocy cieplnej ok. 180 kW i elektrycznej 
ok. 120 – 140 kW.

Produkcja ciepła i energii

Ostatecznie na oczyszczalni ścieków za-
montowano agregat kogeneracyjny (fot. 3), 

którego zespół ciepłowniczy wykorzystuje 
silnik tłokowy oraz prądnicę synchronicz-
ną o mocy 155 kVA i sprawności 94%,  
przy obrotach znamionowych 1500 min-1. 
Jest to gazowy silnik czterosuwowy 6-cy-
lindrowy, chłodzony cieczą w układzie rzę-
dowym o pojemności skokowej 12,82 dm3  
i liczbie obrotów 1500 min-1. Jego praca  
oparta jest na procesie spalania w silniku  
z zapłonem iskrowym. Istotną cechą kon-
strukcyjną są komory spalania w kształcie 

ściętego stożka (znajdujące się w cylin-
drach) oraz specjalne ukształtowanie ka- 
nałów ssących w głowicy, wymuszające  
zawirowania mieszanki. W trakcie suwu 
ssania mieszanka gaz – powietrze przecho-
dzi przez spiralnie skręcony kanał ssący,  
co nadaje jej ruch wirowy wzdłuż podłuż-
nej osi cylindra, zapewniając dobre wy- 
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Fot. 2. Stacja agregatów po pierwszej modernizacji
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•
w zakresie wdra¿ania znowelizowanej „ustawy œmieciowej”;

• Identyfikacja braków i potrzeb w funkcjonuj¹cych systemach gospodarowania odpadami;
• Definiowanie i planowanie projektów inwestycyjnych w gospodarce odpadowej:

- Energia z odpadów - instalacje termicznego przekszta³cania odpadów z odzyskiem energii;
- Zak³ady mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
- Sk³adowiska;
- Instalacje produkcji paliw alternatywnych;

• Opracowania œrodowiskowe: raporty, oceny, pozwolenia zintegrowane, dokumentacja projektowa;
• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie;
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mieszanie. W konsekwencji umożliwia  
to pełne spalanie. Pobór gazu dla zakłada-
nej wartości opałowej 6,5 kW/Nm3 wynosi 
52,8 Nm3/h. Podstawowe parametry pracy 
agregatu (wartości znamionowe) są nastę-
pujące: moc elektryczna – 123 kW i moc 
cieplna – 183 kW (wymiennik ciepła wody 
chłodzącej – 125 kW i wymiennik ciepła 
gazów spalinowych – 58 kW).

Sprawność całkowita układu kogeneracyj-
nego wynosi 88%. Urządzenie jest wyposa-
żone w elektroniczną kontrolę mocy i ogra-
niczenie mocy maksymalnej agregatu.  
Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie biogazu 
produkowanego w komorach fermentacyj-
nych i magazynowanego w zbiorniku gazu, 
w celu zapewnienia stałego ciśnienia bioga-
zu na dolocie do agregatu kogeneracyjne-
go, a tym samym równomiernej pracy urzą-
dzenia, zastosowano dmuchawę. Gaz zasy-
sany jest z rurociągu (kolektora ssącego) 
przez filtr, którego zadaniem jest zabezpie-
czenie dmuchawy przed przedostawaniem 
się obcych ciał do jej komory roboczej. 
Wielkość cząstek w gazie dopływającym  
do dmuchawy może wynosić maksymalnie 
5 µm, a ich koncentracja – 20 mg/m3. Róż-
nica ciśnień na wlocie i wylocie dmuchawy 
uzależniona jest od oporów przepływu  
w przewodach i armaturze. Maksymalna 
różnica ciśnień jest ustalana i kontrolowana 
przez zawór przeciążeniowy. W przypadku 
wzrostu ciśnienia ponad nastawione zawo-
rem przeciążeniowym następuje jego ot-
warcie i gaz przepływa z króćca wyloto- 
wego na wlot dmuchawy, co zabezpiecza  
ją przed szkodliwym wzrostem ciśnienia,  
a silnik napędowy – przed przeciążeniem. 
Układ kogeneracyjny jest tak skonfiguro-
wany, że w przypadku braku biogazu  
system wyłączy urządzenie i po zaprogra-
mowanym czasie dokona jego ponownego 
uruchomienia. Podstawowym parametrem 
sterującym pracą urządzenia jest poziom 
napełnienia zbiornika gazu. W przypadku 
nadmiernej ilości ciepła (braku odbioru  
ciepła przez układ wymienników komór 
fermentacyjnych) agregat steruje chłodnicą 
zewnętrzną, oddającą nadmiar ciepła  
do otoczenia. Zabezpiecza to agregat przed 
uszkodzeniem. Sytuacja taka wystąpi wów-
czas, gdy temperatura osadu w komorach 
fermentacyjnych będzie optymalna oraz  
nie będzie innych odbiorników ciepła  
na oczyszczalni (szczególnie w okresie  
letnim) – w praktyce zdarza się to niezwy-
kle rzadko. W celu utrzymania właściwej 
temperatury osadu w komorach oprócz 
agregatu kogeneracyjnego w układ nadal 
włączone są dwa niskociśnieniowe kotły 
gazowe o mocy 180 kW, które mogą być 
wykorzystane np. w momencie okresowych 
przeglądów agregatu lub jego remontu.  
Dodatkowo, w celu wspomagania procesu 
ogrzewania, np. przy większym zapotrze-
bowaniu na energię cieplną (niewystarcza-
jące ciepło z agregatu), w układzie pracuje 
również kocioł na gaz sieciowy o mocy  

140 kW. Był on wykorzystywany jako pod-
stawowe źródło energii cieplnej w okresie 
prowadzonych prób z zastosowaniem pierw-
szych agregatów oraz w trakcie rozruchu 
komór fermentacyjnych i niezbędnych ro-
bót modernizacyjnych, a także podczas 
zmiany zbiornika gazu i modernizacji insta-
lacji biogazowej.

Prawidłowa  
eksploatacja

Prawidłowa eksploatacja nowego agregatu 
kogeneracyjnego wymaga, aby minimalny 
okres pracy urządzenia (na jeden rozruch) 
wynosił cztery godziny. Krótsze okresy  
pracy agregatu mogą powodować skróce-
nie czasu jego przydatności do eksploata-
cji. Okresy pomiędzy wymianami oleju  
w silnikach zasilanych biogazem pocho-
dzącym z fermentacji są uzależnione od ja-
kości produkowanego gazu. Podstawową 
regułą (wg producenta urządzenia) są wy-
miany oleju, niezależnie od okresów prze-
glądu, po 750 godzinach pracy agregatu.  
Dla tego urządzenia zaleca się stosowa- 
nie wysokiej jakości oleju silnikowego 
przeznaczonego do silników gazowych, 
pracujących w krytycznych warunkach.  
Na podstawie przeprowadzonych badań  
laboratoryjnych zanieczyszczeń oleju prze-
pracowanego w agregacie producent pod-
trzymał, że w przypadku urządzenia pra- 
cującego w Śremie olej należy wymieniać 
co 750 godzin, równocześnie z wymianą  
filtrów powietrza. Podstawowe prace ser-
wisowe (wymiana oleju, filtrów i świec) 
wykonuje przeszkolony pracownik oczysz-

czalni, który kontroluje pracę zarówno agre-
gatu kogeneracyjnego, jak i współpracu- 
jącej z nim dmuchawy. Dodatkowo agregat, 
poprzez modem internetowy, przekazuje 
niezbędne dane techniczne serwisantowi 
producenta, który ma możliwość zdalnego 
wpływu na zmianę parametrów pracy urzą-
dzenia.

Agregat pracuje na oczyszczalni w Śremie 
od 31 stycznia 2009 r. Przez trzy i pół roku 
nie produkował prądu jedynie przez 25 dni, 
kiedy były wykonywane niezbędne prace 
serwisowe i przeglądy. Poza podstawowy-
mi przeglądami i wymianami (oleju, filtrów 
i świec) przy agregacie nie było koniecz-
ności wykonania napraw czy remontów  
pośrednich. Minimalna produkcja energii 
elektrycznej w badanym okresie wyniosła 
40 kWh/d, a maksymalna – 2520 kWh/d. 
Średnia produkcja energii elektrycznej  
z agregatu w tym okresie wynosiła 1614 
kWh/d, dla średniej produkcji biogazu  
na poziomie 1058 m3/d (rysunek). Pracują-
cy agregat zapewnił 49% energii elektrycz-
nej niezbędnej dla prawidłowego funkcjo-
nowania oczyszczalni. Zgodnie z założenia-
mi projektowymi, agregat pracuje ok. 8 tys. 
godzin w roku.

Technologia wykorzystania biogazu cha-
rakteryzuje się niską emisją gazów cieplar-
nianych oraz ograniczeniem konieczności 
budowy linii transmisyjnych i strat związa-
nych z przesyłem (agregat wpina się syn-
chronicznie w układ oczyszczalni ścieków 
pod licznik dwukierunkowy). Wadą fermen-
tacji z odzyskiem biogazu są jednak wy- 
sokie nakłady inwestycyjne na budowę 
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Fot. 3. Nowy agregat kogeneracyjny z dmuchawą
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zbiorników, fermentatorów, agregatów ko-
generacyjnych (produkujących energię 
elektryczną skojarzoną z energią cieplną, 
niezbędną do podgrzewania komór fermen-
tacyjnych) i niezbędnej aparatury kontrol-
no-pomiarowej. Proces wymaga również 
przestrzegania właściwych reżimów: tem-
peratury, pH, zasadowości, ilości dostar-
czanych ładunków oraz hermetyczności 
procesu. Bilanse energetyczne i doświad-
czenia eksploatacyjne wykazują, że ilość 
gazu fermentacyjnego, wytwarzanego  
w procesie fermentacji beztlenowej, nie  
pozwala na pełne pokrycie zapotrzebo- 
wania energetycznego oczyszczalni ście-
ków. Jego produkcja pozwala zaspokoić  
od 20 do 70% potrzeb oczyszczalni, przy 
dodatkowym wspomaganiu komór fer- 
mentacyjnych zewnętrznym źródłem  
węgla.

wysokie  
nakłady

Inwestycja PWiK w Śremie w agregat ko-
generacyjny była związana z unowocześ-
nieniem sieci i instalacji z wymianą zbior-
nika gazu. Komory fermentacyjne funkcjo-
nują na tej oczyszczalni znacznie dłużej,  
w związku z tym koszty niezbędnych na-
kładów nie były bardzo duże. Na podsta-
wie doświadczeń innych oczyszczalni, 
gdzie koncepcyjnie kalkulowano wykona-
nie od podstaw komór fermentacyjnych  
z układem kogeneracyjnym, można jednak 
stwierdzić, iż koszty wykonania tych insta-
lacji są wysokie. Nakłady inwestycyjne  
wynoszą 100% kosztów, jakie trzeba po-
nieść na przeprowadzenie niezbędnych  
modernizacji oczyszczalni (o obciążeniu 
powyżej 70 tys. RLM) pod kątem zwiększe-
nia możliwości usuwania azotu ogólnego  
z 30 do 15 mg.

Innym atutem dla PWiK w Śremie jest  
wykorzystanie układu kogeneracyjnego  
na oczyszczalni ścieków w Śremie (oprócz 
produkcji ciepła i energii elektrycznej)  
do generowania dodatkowych przychodów 
z tytułu sprzedaży świadectw pochodze- 
nia – zielonych certyfikatów. Trzeba jednak 
pamiętać, iż niezbędne procedury w celu 
możliwości uzyskania takich certyfikatów 
trwają bardzo długo (w przypadku oczysz-
czalni w Śremie około jednego roku). W tej 
chwili na Towarowej Giełdzie Energii cena 
za świadectwa pochodzenia (zielone certy-
fikaty) wynosi ok. 230 zł/MW – jest to war-
tość najniższa w historii notowań. Cena re-
ferencyjna za zielone certyfikaty w 2012 r. 
była ustalona na poziomie 286,74 zł/MW. 
Powodem obniżenia ceny jest wystąpienie 

nadpodaży świadectw, certyfikatów jest  
bowiem więcej niż muszą kupować zobli-
gowane do tego podmioty.

Korzyści z funkcjonowania instalacji ko-
generacyjnej są dla oczyszczalni ścieków  
w Śremie niezaprzeczalne. Cały czas pro-
wadzone są prace technologiczne w celu 
zoptymalizowania pracy układu produkcji 
biogazu w komorach fermentacyjnych  
i uzyskania większej ilości produkowanej 
energii z agregatu kogeneracyjnego.
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Śródtytuły od redakcji

Energia elektryczna produkowana z agregatu i zużywana z sieci energetycznej  
oraz ilość produkowanego biogazu w okresie od 1.01.2011 do 1.07.2012


