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WPROWADZENIE
2013
• 3344 oczyszczalni ścieków komunalnych, pracujących na sieci kanalizacyjnej
– 2405 biologicznych
– 820 z podwyższonym usuwaniem biogenów
– 39 mechanicznych
• 70,3% ludności korzysta z oczyszczalni ścieków; w miastach 93,3%, na wsi 35,3%
• 904 miasta obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków (na 908 ogółem), 794 oczyszczalni, 2550
oczyszczalni obsługujących wsie
• większość z zakresu przepustowości 101-500 m3 na dobę (1205), kolejno: poniżej 50 (588),
1001-5000 (430), 501-1000 (422), 51-100 (299)
Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych w Polsce; w tys. Mg
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NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Jakie właściwości osadu należy osiągnąć?
• stabilność mikrobiologiczną i biochemiczną
• bezpieczeństwo ekologiczne
– brak mikroorganizmów chorobotwórczych
– brak żywych pasożytów układu pokarmowego i ich jaj
– akceptowalną zawartość metali ciężkich
– stabilizację kationów metali = ograniczenie biodostępności
• wyrównaną zawartość wapnia w masie osadu wapnowanego
• stabilność struktury produktu na bazie osadu
Jakie są oczekiwane wyznaczniki dobrej pracy instalacji?
• stabilność produkcji wyrównanego materiału
• możliwość regulacji procesu celem modyfikacji produktu wyjściowego
• możliwość czasowego składowania produktu
Jakie są oczekiwane wyznaczniki wobec produktu nawozowego?
• stabilność składu chemicznego
• stabilność struktury materiału
• łatwość w transporcie i aplikacji materiału
• certyfikat jakości
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NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Higienizacja osadów ściekowych
Proces wapnowania bazuje na reakcji egzotermicznej hydratacji tlenku
wapnia:
CaO + H2O = Ca(OH)2 + 1,140 kJ/kg CaO
Wapno palone pochłania w procesie hydratacji 32% wody w stosunku do
swojej masy. Powoduje to znaczące osuszenie osadu, przy jednoczesnym
wzroście jego temperatury. Skuteczność stabilizacji i higienizacji zależy
głównie od dawki wapna, która powinna zapewnić wzrost odczynu >12 pH
oraz ogrzanie osadu >70°C. Założona jest dawka 0,9 kg CaO na 1 kg osadu;
temp. przebiegu procesu 85-140°C).
Takie warunki powodują dezaktywację bakterii,
wirusów i nawet najbardziej odpornych jaj pasożytów
Ascaris. Na stopień higienizacji osadu ma też wpływ
czas przebiegu reakcji tlenku wapnia z osadem
ściekowym. Zapewnione jest dozowanie osadu
do 350 kg na godzinę. Skuteczność chemicznej
stabilizacji osadów ściekowych musi zapewnić trwałe
uszkodzenie struktur komórkowych oraz zniszczenie
struktur białek i aminokwasów prowadzących do ich
trwałego unieczynnienia.
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NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Granulacja osadu wapnowanego
Proces granulacji osadu ściekowego z wapnem zapewni zapoczątkowanie jego higienizacji oraz
jego wysuszenie do uzyskania zawartości 80-90% suchej masy. Efektem pracy granulatora jest
zapewnienie pełnego kontaktu osadu ściekowego z wapnem oraz uformowanie granulatu
o regulowalnej średnicy cząstek od 0,1 do 5,0 mm. Granulator osadu o wydajności 2 m3 na
godzinę pracujący w systemie nieciągłym (zakładany czas pracy: 5 dni na tydzień, 8 godzin na
dobę). Po granulacji osad dojrzewa na krytym przenośniku z instalacjami systematycznego
odprowadzania oparów i odcieków. Proces stabilizacji kończy się w wiacie magazynowej osadu
po higienizacji.
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NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Granulat na bazie osadu ściekowego
• Średnica cząstek – 0,1-5,0 mm
• Zawartość suchej masy – 90%
• Zawartość wapna w produkcie końcowym 15-25%s.m.
• Zdatny do polepszania właściwości gleb do celów
rolniczych lub upraw leśnych
• Zdatność do składowania min. 5,5 miesiąca
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WYJŚCIE NAPRZECIW PROBLEMOM UPRAWY GLEB
Zużycie nawozów w przeliczeniu na czysty składnik (tys. Mg)
2004/2005
895 N, 324 P, 409 K, 1456 Ca
2009/2010
1024 N, 352 P, 396 K, 591 Ca
2012/2013
1179 N, 374 P, 390 K, 635 Ca

Zużycie nawozów na 1 ha
w przeliczeniu na czysty składnik (kg/ha)
2004/2005
56,3 N, 20,4 P, 25,7 K, 91,5 Ca
2009/2010
68,9 N, 23,7 P, 26,6 K, 39,8 Ca
2012/2013
80,7 N, 25,6 P, 26,7 K, 43,4 Ca

Struktura odczynu gleb Polski
bardzo kwaśny (pH < 4,5)
kwaśny (pH 4,6-5,5)
lekko kwaśny (pH 5,6-6,5)
obojętny (pH 6,6-7,2)
zasadowy (pH > 7,2)

15%
28%
33%
16%
8%

76%
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PRACE BADAWCZO-WDROŻENIOWE
Założeniem projektu jest wytworzenie i przyrodnicze wykorzystanie materiału uzyskanego
z przetworzenia osadu ściekowego, które nastąpi w wyniku jego higienizacji wapnem oraz granulacji,
w efekcie działania instalacji stacjonarnej i mobilnej. Poza wyeliminowaniem ryzyka, związanego
z właściwościami mikrobiologicznymi, daje to możliwość lepszego wyrównania właściwości osadu
ściekowego. Koniecznym jest w tym zakresie uzyskanie wyników zaplanowanych badań opisujących
stabilność właściwości wytwarzanego materiału, z różnych obiektów i w różnym czasie (sezony
roku). Rzeczowym będzie wskazanie metod wyrównania podstawowych właściwości jak największej
partii materiału z uprawowego punktu widzenia. W planie badań ujęto też zadanie polegające na
modyfikacji materiału wyjściowego, co w założeniu powinno doprowadzić do możliwości jego
użycia w różnych warunkach gruntowych. Jako modyfikatory planuje się wykorzystać odpady
przemysłu drzewnego (korę, wióry i pył drzewny), resztki pożniwne oraz sorbent ilasty.
Wytwarzanie granulatu z wapnowanych osadów ściekowych doprowadzi zarówno w instalacji
stacjonarnej i mobilnej do uzyskania zbliżonego materiału użyźniającego gleby pod względem
mierzonych właściwości oraz badanych doświadczalnie oddziaływań. Projekt przyniesie efekt
finalny w postaci zaproponowania w pełni funkcjonalnej i sprawdzonej technologii stosowania
granulatu z wapnowanych osadów ściekowych w sposób umożliwiający przynajmniej częściowe
zastąpienie tym materiałem dotychczas stosowanych w różnych realizacjach wapna nawozowego
i kredy jeziornej. W rezultacie możliwe będzie ograniczenie kosztów po stronie użytkownika gleb
uprawnych, a jednocześnie racjonalizacja gospodarowania cenną materią nawozową.
Partnerzy badań: Przedsiębiorstwo Ekolobud S.A., Krośnieńskie Przedsiębiorstwo WodociągowoKanalizacyjne Sp. z o.o., Uniwersytet Zielonogórski, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń
Agrotechnicznych
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PODSUMOWANIE
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Problemu osadów ściekowych nie rozwiążemy na drodze wyłącznego ich suszenia i spalania
Wykorzystanie przyrodnicze osadów ściekowych jest istotną formą ich zagospodarowania
teraz i powinna być taką także w przyszłości
Polska boryka się z istotnym problemem systematycznego wyjaławiania gleb z kationów,
w tym w głównej mierze wapniowego
Polska ma dramatyczną z punktu widzenia rolnictwa strukturę odczynu gleb
Coraz częstsze są tezy o systematycznym obniżaniu się depozytu węgla w glebach Polski
Stale obecne są kontrowersje odnośnie użycia osadów ściekowych w charakterze nawozu
organicznego
Standardowo prowadzona higienizacja osadów ściekowych wapnem może zniechęcać
potencjalnych użytkowników tego materiału do jego stosowania
Istnieje technologia produkcji stabilnego i bezpiecznego ekologicznie osadu ściekowego
higienizowanego wapnem, w postaci granulatu
Podjęte zostały prace badawczo-wdrożeniowe nad dalszym doskonaleniem technologii
produkcji granulatu z wapnowanych osadów ściekowych i opracowania zaleceń uprawowych
jego użycia na różnych glebach, w różnych uprawach
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