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STRESZCZENIE: Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie jest kwestionowane, głównie z
powodu zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych, w tym śladowych ilości leków i hormonów. Z
tego względu w krajach europejskich są stopniowo wprowadzane ograniczenia, z tendencją ku
mineralizacji osadów ściekowych, czego skutkiem są rozwiązania przewidujące obróbkę cieplną.
Dostępne są różne niezawodne możliwości, z których najbardziej interesujące zależą od
charakterystycznych warunków ramowych każdej sytuacji. Jednym z czynników wpływających na wybór
jest możliwość odzysku fosforu z osadów ściekowych, elementu zasadniczego dla wzrostu roślin, którego
zapasy na ziemi stają się coraz bardziej deficytowe, a którego brak miałby poważny wpływ na
ogólnoświatową produkcję żywności.

1. WSTĘP
Tradycyjnym obszarem zagospodarowania osadów ściekowych było zawsze rolnictwo, dla
którego pozostałości z oczyszczania ścieków stanowiły naturalny nawóz. Obecność metali
ciężkich w ściekach, w szczególności w wysoko uprzemysłowionych regionach, wywołała
problem zanieczyszczenia gleby; z tego względu osady o dużej zawartości metali usuwano na
wysypiska lub do zakładów obróbki cieplnej.
W ostatnich latach obawy budziły inne zanieczyszczenia, między innymi zanieczyszczenia
organiczne, w tym leki i hormony, które mogą przedostać się do łańcucha pokarmowego, lub
patogenne zarazki, takie jak BSE. Długoterminowe skutki, jakie te mikrozanieczyszczenia
wywierają na środowisko i ludzkie zdrowie, nie zostały jeszcze wyraźnie określone, dlatego też
decydenci polityczni wprowadzili lub rozważają wprowadzenie nowych regulacji.
Skutkiem wyżej opisanej sytuacji jest ewolucja metod usuwania osadów, która wciąż trwa i
jak dotąd jeszcze nie okrzepła w większości krajów europejskich; cechują ją ograniczenia w
użyciu w rolnictwie oraz tendencja to wykorzystywania obróbki cieplnej.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwych rozwiązań tego problemu oraz
doświadczeń zebranych w przypadkach, w których rozwiązania te zostały zastosowane.
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2. TENDENCJE W USUWANIU OSADÓW
W Szwajcarii od końca ubiegłego wieku długoterminową strategię usuwania osadów ściekowych
określają regulacje federalne, które przewidują całkowity zakaz ponownego wykorzystania
osadów ściekowych w rolnictwie oraz usuwania ich na wysypiska począwszy od roku 2008.
Doprowadziło to do powstania tendencji w gospodarce osadami ściekowymi przedstawionej
rysunku 1 poniżej.
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Rys. 1. Tendencje w usuwaniu odpadów ściekowych w Szwajcarii
Opis rysunku:
dry matter – sucha masa
co-incineration – współspalanie
incineration – spalanie
drying/cement kiln – suszenie/piec cementowy
export/other – eksport/inne
landfill – wysypiska
agriculture – rolnictwo
Inne kraje europejskie najprawdopodobniej nie przyjmą tego samego drastycznego
rozwiązania co szwajcarski rząd, jednak ogólną ewolucję z pewnością będzie charakteryzować
taki trend.
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3. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Schemat na rysunku 2 przedstawia metody usuwania osadów ściekowych: biologiczną,
cieplną, chemiczną lub ich kombinację. Jak już wspomniano na wstępie, ponowne wykorzystanie
osadów ściekowych w rolnictwie, choć stanowią one naturalny i dobry nawóz, będzie coraz
bardziej ograniczane, na skutek znanych, jak również jeszcze dobrze niepoznanych konsekwencji
dla środowiska i zdrowia. Również usuwanie na wysypiska jest i w przyszłości nadal będzie
silnie ograniczane, jako że nie jest to już metoda zrównoważona. Zatem konieczne jest określenie
alternatyw wobec zastosowania w rolnictwie i usuwania na wysypiska.

Rysunek 2. Metody zagospodarowania osadów ściekowych
Opis rysunku:
biological treatment – obróbka biologiczna
thermal treatment – obróbka termiczna
chemical treatment – obróbka chemiczna
aerobic/anaerobic digestion – rozkład tlenowy/beztlenowy
drying – suszenie
landfill – wysypiska
agriculture – rolnictwo
combustion – spalanie
oxidation – utlenianie
Obróbka biologiczna będzie zawsze przyjmowana jako obróbka wstępna. Zazwyczaj jest to
stabilizacja tlenowa, rozkład tlenowy i stabilizacja, produkcja biogazu i mechaniczne
odwadnianie. Produkt tych procesów obróbki to stosunkowo ustabilizowany materiał organiczny,
który musi zostać poddany dalszej obróbce do czasu, aż nastąpi całkowita mineralizacja części
organicznych, a pozostałe substancje zanieczyszczające zostaną doprowadzone do stabilnej i
kontrolowanej formy.
Mineralizacja osadów ściekowych może następować na dwa sposoby: w procesie cieplnym i
chemicznym.
Procesem chemicznym jest technika tzw. mokrego utleniania, która polega na poddaniu
osadów działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury oraz dodaniu do nich tlenu. Stworzone w
ten sposób warunki umożliwiają utlenianie związków organicznych. Produkty powstałe w tym
procesie to zmineralizowany muł i gazy utleniające. Ten interesujący proces nie osiągnął jednak
jeszcze wystarczającej, wykazanej niezawodności na skalę przemysłową.
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Procesy cieplne są stosowane od dawna i dlatego osiągnęły dużą niezawodność. Istnieją różne
techniki, pojedyncze lub łączone, które zostaną opisane bardziej szczegółowo w kolejnym
rozdziale.
4. MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE OBRÓBKI CIEPLNEJ
Zasadniczo istnieją cztery alternatywne ścieżki obróbki cieplnej odwodnionych osadów
ściekowych, jak przedstawia to rysunku 3:
§ monospalanie w odrębnych piecach
§ spalanie w odrębnych piecach zintegrowanych w obrębie instalacji wytwarzającej energię z
odpadów, ze wspólnym oczyszczaniem gazów spalinowych
§ współspalanie wraz z odpadami stałymi w obrębie instalacji wytwarzającej energię z
odpadów lub elektrowni węglowej
§ suszenie i spalanie w cementowni, elektrowni węglowej lub w dowolnym z wyżej
wymienionych systemów.
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Rysunek 3. Możliwości w zakresie obróbki cieplnej osadów ściekowych
Opis rysunku:
odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków (25-30 % suchej masy)
monospalanie
spalanie zintegrowane
współspalanie
suszenie
spalanie
piec
piec
złoże
ruszt do
elektrownia piec
fluidyzacyjne wielostopniowy obrotowy fluidalne wytwarzania węglowa cementowy
energii z
odpadów
Oczyszczanie gazów spalinowych w połączeniu z
instalacją do wytwarzania energii z odpadów

Strona 4

4.1 Monospalanie
Pod tym pojęciem należy rozumieć instalacje oraz procesy w pełni dedykowane spalaniu osadów
ściekowych. Jak dotąd najpowszechniejszą i najszerzej stosowaną metodą jest spalanie
fluidyzacyjne (w złożu fluidalnym). Instalacje te są wyposażone w system kontroli emisji, w
celu usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych dla zapewnienia zgodności z przepisami
prawnymi dotyczącymi emisji.
Są to proste produkty o wydajności od 5 000 ton odwodnionych osadów ściekowych rocznie
bez odzysku ciepła, jak również bardziej wyrafinowane systemy o większej wydajności,
składające się z zespołów suszenia wstępnego oraz urządzeń do odzysku energii. Zasadę
spalania fluidyzacyjnego ilustruje schemat na rysunku 5.
Istnieją również technologie, w których cały proces spalania nie jest przeprowadzany w
jednej przestrzeni (komorze spalania), lecz jest podzielony na dwa etapy: pierwszy etap pirolizy,
a następnie spalania gazów pirolityczych. Pierwsze produkty są na niewielką skalę oferowane na
rynku, lecz nie ma w tym zakresie żadnych długookresowych doświadczeń.
4.2 Zintegrowane spalanie w instalacji do wytwarzania energii z odpadów
Opcja ta przewiduje ostateczną obróbkę osadów ściekowych w obrębie instalacji do
wytwarzania energii z odpadów. Spalanie ma miejsce w oddzielnym, dedykowanym zespole,
lecz gazy spalinowe są przekazywane do systemu kontroli emisji instalacji do wytwarzania
energii z odpadów i wspólnie oczyszczane. Prowadzi to do ciekawej i korzystnej synergii.
Poniżej zaprezentowano przykłady systemów spalania zintegrowanych w obrębie instalacji do
wytwarzania energii z odpadów.
4.2.1 Piec wielostopniowy
Ten typ pieca składa się z kilku stałych stopni oraz mieszadła w środku. Osady są podawane na
górę i spadają ze stopnia na stopień w wyniku ich podawania za pomocą mieszadła.
Podczas gdy suszenie osadów odbywa się w górnej strefie pieca, zapłon i spalanie mają
miejsce w dolnych częściach. Wymagane jest dodatkowe źródło energii dla zapewnienia
temperatury powyżej 850°C. Gazy spalinowe ze spalania osadów są podawane do pieca
odpadów, w celu dopalenia, a następnie są oczyszczane w systemie kontroli emisji wraz z
gazami spalinowymi ze spalania odpadów. Zewnętrzna energia jest częściowo odzyskiwana w
kotle.
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Rysunek 4. Zintegrowany wielostopniowy piec
Opis rysunku:
waste – odpady
boiler – kocioł
flue gas treatment – oczyszczanie gazów spalinowych
clean flue gas – czyste gazy spalinowe
waste incinerator (grate firing) – spalarnia odpadów (spalanie na ruszcie)
slag – żużel
fly ash – popiół lotny
flue gas from sludge incinerator – gazy spalinowe ze spalarni osadów
dewatered sludge – odwodniony osad
kiln tiered – piec warstwowy
fuel (biogas) – paliwo (biogaz)
slag/ash – żużel/popiół
Rozwiązanie to umożliwia częściowe odzyskanie zewnętrznej energii dostarczanej do
wielostopniowego pieca.
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4.2.2 Piec obrotowy
Rozwiązanie to przewiduje spalanie osadów ściekowych w piecu obrotowym w połączeniu ze
spalaniem stałych odpadów. Część gorących gazów spalinowych z komory spalania pieca
rusztowego jest wysyłana do pieca obrotowego, gdzie przepływają one w przepływie
przeciwprądowym do osadów. Po przejściu przez strefę suszenia, osady są spalane w gorącym
obszarze pieca obrotowego.
Przy przejściu przez strefę suszenia pieca temperatura gazów spalinowych spada do około
300°C. Gazy są ostatecznie podawane z powrotem do pieca rusztowego, w celu dopalenia. Tu
następuje całkowite utlenienie pozostałości organicznych w temperaturze około 900°C.
Do skutecznego spalania w piecu obrotowym wymagana jest roczna ilość osadów wynosząca
co najmniej 5000 ton suchej masy. Dla osiągnięcia zadowalającego wypalania żużla piec
obrotowy wymaga osadów o stałej jakości.

Rysunek 5. Zintegrowany piec obrotowy
Opis rysunku:
waste – odpady
boiler – kocioł
flue gas treatment – oczyszczanie gazów spalinowych
clean flue gas – czyste gazy spalinowe
waste incinerator (grate firing) – spalarnia odpadów (spalanie na ruszcie)
slag – żużel
fly ash – popiół lotny
flue gas from sludge incinerator – gazy spalinowe ze spalarni osadów
dewatered sludge – odwodnione osady
skudge incinerator (rotary kiln) – spalarnia osadów (piec obrotowy)
slag/ash – żużel/popiół
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4.2.3 Piec fluidyzacyjny
Piec fluidyzacyjny został już opisany w rozdziale 3.1. Opcja przedstawiona tutaj przewiduje
zintegrowanie złoża fluidalnego w instalacji do wytwarzania energii z odpadów, co daje
możliwość zyskania na interesującej synergii oferowanej przez to połączenie.
Instalacja składa się z obiektów do odbioru i przechowywania osadów, pieca fluidyzacyjnego,
kotła oraz odpylacza elektrostatycznego. W celu zapewnienia autotermicznego spalania w
temperaturze około 850°C, odwodnione osady są wstępnie osuszane do 45% suchej masy za
pomocą pary wodnej z kotła. Dodatkowo złoże piaskowe jest fluidyzowane przez podgrzane
powietrze spalania o temperaturze do 600°C, przy wykorzystaniu ciepła jawnego gazów
spalinowych.
Komponenty mineralne osadów ściekowych są oddzielane z gazów spalinowych w odpylaczu
elektrostatycznym. Oczyszczanie gazów spalinowych oraz redukcja tlenków azotu są
realizowane w pobliskiej instalacji spalania MSW.

Rysunek 6. Zintegrowane złoże fluidalne
Opis rysunku:
acceptance tank – zbiornik
storage silo – silos do składowania
pre-dryer – wstępny osuszacz
fluidized bed combustion – spalanie w złożu fluidalnym
electrostatic precipitator – odpylacz elektrostatyczny
dehydrated sewage sludge – odwodnione osady ściekowe
to waste incineration plant – do instalacji spalania odpadów
ash storage silo – silos do magazynowania popiołu
fuel – paliwo
ash – popiół
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4.3 Współspalanie w instalacjach to wytwarzania energii z odpadów
W instalacjach współspalania odwodnione lub osuszone osady są spalane wraz z odpadami
stałymi w piecu z ruchomym rusztem. Dla bezproblemowej pracy kluczowe znaczenie ma dobre
wymieszanie osadów z odpadami stałymi.
Stosowane są trzy różne systemy podawania osadów do spalarni odpadów gospodarskich:
§ wyładowanie do zasobnika suchych odpadów, mieszanie i podawanie w górę do leja
zasilającego paleniska przez system żurawia chwytakowego zasobnika
§ ciągłe pompowanie odwodnionych osadów ze zbiornika magazynowego do leja zasilającego
§ bezpośrednie wtryskiwanie osadów na ruchomy ruszt.

Rysunek 7. Współspalanie w instalacjach to wytwarzania energii z odpadów: ciągłe pompowanie
do leja zasilającego
Opis rysunku:
sludge acceptance – odbiór osadów
acceptance silo – silos odbiorczy
storage silo – silos magazynowy
waste bunker – zasobnik na odpady
feed to furnace – podawanie do pieca
Aby nie dopuścić do powstania żużla o nieodpowiednio wysokiej zawartości substancji
organicznych lub zwiększonego zanieczyszczenia kotła przez osad, dodatek odwodnionych
osadów generalnie nie powinien przekraczać 15% objętości pieca.
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4.4 Suszenie
Suszenie odwodnionych osadów oznacza doprowadzenie do takiego składu, gdzie 90% stanowią
substancje stałe, a zatem zawartość wody nie przekracza 10%. Na rynku są wykorzystywane i
oferowane różne typy suszarek:
§ suszarki taśmowe
§ suszarki bębnowe
§ suszarki fluidyzacyjne
Rysunek 8 poniżej przedstawia typową suszarkę fluidyzacyjną.

Rysunek 8. Suszarka fluidyzacyjna
Opis rysunku:
acceptance tank – zbiornik odbiorczy
dewatered sludge – odwodnione osady
cyclone – cyklon
condensates – ulega kondensacji
bio-scrubber – bio-skruber
exhaust air – powietrze wylotowe
heat exchanger – wymiennik ciepła
fluidized bed dryer – suszarka fluidyzacyjna
storage dry sludge – składowanie suchych osadów
dry sludge at 90% ds. – suchy osad przy 90% suchej masy
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Wymagana energia do suszenia jest zazwyczaj pozyskiwana z paliw kopalnych. Na skutek
ogromnego wzrostu kosztów paliw ten typ suszenia stał się bardzo drogi.
Ostatnie badania w zakresie energii i optymalizacji kosztów wykazały, że w przyszłości na
znaczeniu będą zyskiwały dwa typy suszarek:
§ suszarki kontaktowe, ogrzewane parą wodną produkowaną na przykład w instalacji spalania
osadów stałych
§ niskotemperaturowe suszarki taśmowe pracujące z pompą ciepła ścieków.
Osuszone osady nie osiągnęły jeszcze ostatniego etapu przeznaczenia. Są one bardziej stabilne
niż osady odwodnione, jednak nadal zawierają pierwotną substancję organiczną, która wymaga
mineralizacji.
Dzięki stosunkowo dużej kaloryczności, która zależnie od zawartości substancji organicznych
w osadach może wynosić od 7 000 do 14 000 kJ/kg, osuszony osad to dobre paliwo, które można
wprowadzać do pieców cementowych lub elektrowni węglowych. Alternatywnie może być ono
również podawane do instalacji monospalania lub spalania zintegrowanego, zapewniając pewną
elastyczność w zagospodarowaniu.
5. ODZYSK FOSFORU
Jednym z zasadniczych elementów dla wzrostu roślin jest fosfor, podstawowy minerał, którego
zasoby na ziemi są ograniczone, a eksperci sygnalizują, że w kolejnych dekadach grozi nam jego
drastyczny niedobór. Ponieważ jest to podstawowy komponent chemiczny, jego reprodukcja
bądź też zastąpienie go jest niemożliwe. Z tego względu zagadnienie to zwraca coraz większą
uwagę.
Osady ściekowe zawierają znaczące ilości fosforu, przy stężeniu 3-4% suchej masy. Z tego
względu znajdowały one przez długi czas szerokie zastosowanie jako nawóz w rolnictwie, jak
wspomniano na wstępie. Był to bezpośredni odzysk fosforu w rolnictwie.
Obecnie, zważywszy na występujące problemy opisane w niniejszym artykule, bezpośredni
odzysk będzie stopniowo ograniczany. Alternatywną metodą jest odzysk fosforu z popiołów ze
spalania osadów, w których zawartość fosforu może sięgać 5-8%.
Odnotowano już sukces pierwszych procesów chemicznych odzysku fosforu z popiołów na
niewielką skalę, a ich rozwój na większą skalę jest technicznie wykonalny. Obecne problemy
mają charakter ekonomiczny, tzn. koszty odzyskania fosforu z popiołów ze spalania osadów są
nadal stanowczo za wysokie w porównaniu z aktualnymi cenami rynkowymi.
Jednak ta sytuacja może się wkrótce zmienić, wraz ze wrastającymi cenami rynkowymi
fosforu na skutek jego niedoboru oraz ryzyka niewystarczającej ogólnoświatowej produkcji
żywności. Z tego względu szwajcarski rząd ma zamiar wprowadzić nowe uregulowania,
dopuszczając tylko takie procesy przetwarzania osadów, które mogą gwarantować odzysk
fosforu w przyszłości.
Rozważając przedstawione powyżej możliwości obróbki cieplnej, dopuszczone zostaną tylko
te rozwiązania, w których popioły ze spalania osadów są zbierane osobno i dzięki temu mogą
zostać w przyszłości przesłane do zakładu odzysku fosforu. Są to:
§

monospalanie
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spalanie zintegrowane
§ suszenie + spalanie w toku monospalania lub spalania zintegrowanego
§

W przypadku wszystkich pozostałych metod popioły z osadów są mieszane z innymi
popiołami (węgiel, odpady) lub łączone z cementem, co wyklucza realną możliwość odzysku
fosforu.
Rząd kantonu Zurych ostatnio zdecydował o budowie nowego obiektu do obróbki osadów
ściekowych z wykorzystaniem monospalania oraz o utworzeniu osobnego składowiska
przeznaczonego dla popiołów ze spalania osadów. Będzie to składowanie tymczasowe do chwili,
aż odzysk fosforu z popiołów stanie się ekonomicznie korzystny. Innymi słowy, jest to
inwestycja na przyszłość.
6. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA
Poniższa tabela 1 zestawia główne cechy przedstawionych możliwości.
Tabela 1. Główne cechy możliwości przetwarzania osadów
Typ

Łączny
koszt

Odzysk
fosforu

Uwagi

Monospalanie

średnio
wysoki

tak

Całkowicie autonomiczne rozwiązanie

Zintegrowane spalanie w
instalacji do wytwarzania
energii z odpadów

średni

tak

Konieczna obecność instalacji do
wytwarzania energii z odpadów

Współspalanie w instalacji do
wytwarzania energii z
odpadów

niski

nie

Konieczna obecność instalacji do
wytwarzania energii z odpadów
Tylko ograniczone ilości osadów

Współspalanie w elektrowni
węglowej

niski

nie

Zależność od elektrowni węglowej

Suszenie oraz spalanie w piecu
cementowym lub elektrowni
węglowej

średnio
wysoki

nie

Zależność od wytwórni cementu lub
elektrowni węglowej
Interesująca opcja w przypadku
transportu na długie odległości

Suszenie oraz spalanie w toku
monospalania lub spalania
zintegrowanego

średnio
wysoki

tak

Interesująca opcja w przypadku
transportu na długie odległości

Czynniki, które mają wpływ na koszty to np.:
§ wielkość instalacji: przykładowo, mono-spalanie nie jest korzystne dla mniejszych ilości, ale
stanowi interesującą możliwość w przypadku ilości powyżej 30 000 ton rocznie (25% suchej
masy)
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już istniejące obiekty
zastosowane maszyny: typ pieca, instalacja oczyszczania gazów spalinowych (również w
zależności od miejscowych zaleceń w zakresie ochrony środowiska)
§ koszty energii: typ wykorzystanej energii zewnętrznej, koszt elektryczności
§ koszty usunięcia pozostałości
§ koszty transportu osadów ściekowych: odległość pomiędzy stacją uzdatniania wody a
instalacją do obróbki osadów ściekowych.
§
§

Wytwórnie cementu i elektrownie to obiekty stanowiące własność prywatną, a zatem
możliwości i warunki dostawy osadów ściekowych do tych zakładów mogą się zmieniać
zależnie od czynników, które nie podlegają wpływom. Z kolei instalacje do wytwarzania energii
z odpadów to zazwyczaj obiekty stanowiące własność publiczną, zatem zależność od nich
stwarza mniejsze ryzyko.
Ogólnie rzecz ujmując, nie istnieje jedno najlepsze rozwiązanie w zakresie przetwarzania
osadów ściekowych, lecz można wybrać najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji, zależnie od
konkretnych warunków ramowych.
7. WNIOSKI
W najbliższej przyszłości należy spodziewać się prawdopodobnego zwiększenia wrażliwości w
krajach europejskich na problemy związane z ponownym wykorzystaniem osadów ściekowych
w rolnictwie, co będzie wiązało się z koniecznością stosowania alternatywnych metod ich
zagospodarowania.
Rozwiązania stanowiące alternatywę w zakresie przetwarzania osadów są dostępne i
technicznie funkcjonalne. Wybór optymalnego rozwiązania musi uwzględniać:
§ warunki miejscowe i regionalne
§ zapotrzebowanie na daną ilość
§ istniejące obiekty
Odzysk fosforu z osadów stanie się wrażliwą kwestią, która będzie wpływać na wybór
najlepszych rozwiązań.
Biorąc pod uwagę fakt, że zbudowanie wymaganych obiektów to często długotrwały proces,
bynajmniej nie z powodu sprzeciwu publicznego, decydenci powinni w najbliższym czasie
określić najbardziej adekwatną strategię oraz uruchomić długoterminowy program jej realizacji.
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