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Wprowadzenie
Wzrost ilości powstających osadów ściekowych oraz jednoczesne zaostrzenie wymagań prawnych dopuszczających ich składowanie, rolnicze bądź przyrodnicze wykorzystanie powoduje, że problem zagospodarowania osadów ściekowych staje się coraz pilniejszy i trudniejszy do rozwiązania. Niezwykle ważne jest wskazanie
kompleksowego i racjonalnego sposobu zagospodarowania osadów
ściekowych wytwarzanych zarówno przez małe, średnie, jak i duże
oczyszczalnie ścieków. Budowanie stacji termicznego przekształcania osadów w postaci mono – spalarni przy każdej oczyszczalni
ścieków nie jest rozwiązaniem optymalnym.
Bardzo dobrym przykładem na racjonalne i bezodpadowe rozwiązanie problemów osadów ściekowych jest inwestycja zrealizowana w Niemczech, w miejscowości Karlstadt w powiecie MainSpessart w Bawarii. Inwestycja jest wyjątkowa przede wszystkim
z punktu widzenia kompleksowego ujęcia problemu zagospodarowania osadów, w tym także od strony aspektów ekonomicznych
i niemal zerowego oddziaływania na środowisko.
Pod koniec 2005 r. na terenie cementowni w miejscowości
Karlstadt została uruchomiona instalacja do suszenia osadów ściekowych. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które pozwala jednocześnie na pełne zagospodarowanie osadów ściekowych i wykorzystanie ich jako paliwa alternatywnego dla cementowni. W ten
sposób wykorzystywane są komunalne osady ściekowe z około 100
oczyszczalni ścieków, trafiające do tej cementowni.
Inwestycja została zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Poza samą
instalacją do suszenia w ramach kontraktu wybudowano: budynek
recepcji mechanicznie odwodnionych osadów, urządzenia do transportu osadów na terenie cementowni, instalacje do transferu ciepła
odzyskiwanego ze strumienia spalin opuszczających piec cementowy. Wykonawcą, któremu powierzono realizację kontraktu, jest
firma Andritz 3SYS ze Szwajcarii – producent i autor technologii
suszenia taśmowego BDS. Jednocześnie suszarnia w Karlstadt stała
się największą suszarnią taśmową osadów ściekowych na świecie.

sadzie do wszystkich mechanizmów i segmentów tej instalacji jest
możliwy bezpośredni dostęp, co bardzo ułatwia ich konserwację.
Na ostatnim poziomie suszarni znajdują się szafy sterownicze
wraz ze stanowiskiem kontrolnym, wizualizacją procesu oraz podglądem kamer zainstalowanych w kluczowych miejscach ciągu
technologicznego suszarni. Instalacja sterownicza znajdująca się
na suszarni standardowo nie jest używana. Sterowanie i kontrola
procesu suszenia oraz transportu osadów odbywa się całkowicie
automatycznie bezpośrednio z głównej dyspozytorni cementowni.
Z głównej dyspozytorni kontrolowane i sterowane są wszystkie procesy zachodzące na terenie cementowni.

Dane techniczne instalacji suszenia
Poniżej zostały przedstawione podstawowe dane techniczne instalacji zrealizowanej w Karlstadt przez firmę Andritz 3SYS:
 Rodzaj osadów – komunalne osady ściekowe
 Ilość odparowanej wody wg projektu – 7800 kg/h
 Zawartość suchej masy w osadzie mechanicznie odwodnionym
15–35%
 Zawartość suchej masy w osadzie wysuszonym – > 90%
 Roczna wydajność suszarni (osady odowodnione) – ok.
100 000 Mg/rok
 Zapotrzebowanie energii elektrycznej na 1 Mg odparowanej
wody – 55 kWhe
 Źródło ciepło do procesu suszenia – ciepło odzyskiwane ze spalin
 Zagospodarowanie wysuszonego granulatu – spalanie z odzyskiem energii w piecu cementowym.
Na rys. 1 przedstawiono ogólny schemat połączenia instalacji
suszenia osadów ściekowych z ciągiem technologicznym cementowni w Karlstadt.
Sposób odzyskania ciepła ze spalin opisano w dalszej części artykułu.

Suszarnia taśmowa BDS
Wybudowana suszarnia w Karlstadt to suszarnia taśmowa typu
BDSC I-RT-S. Wszystkie elementy suszarni, poza taśmą, które są
na zewnątrz lub mają styczność z osadami, są wykonane ze stali
nierdzewnej bądź betonu. Dzięki temu elementy są odporne na korozję i czynniki atmosferyczne. Obiekt nie wymaga dodatkowego
budynku ani zadaszenia. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne
zredukowanie kosztów inwestycyjnych.
Po jednej stronie suszarni znajdują się wloty powietrza suszącego i odprowadzenie powietrza wilgotnego oraz wymienniki ciepła.
Natomiast z drugiej strony instalacji zainstalowano pomosty, tak
aby był możliwy dostęp do urządzeń na każdym poziomie. W za*) Mgr inż. Aleksander Suszyński – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., aleksander.suszynski@krevox.com;
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Rys. 1. Schemat skojarzenia instalacji suszenia osadów z ciągiem technologicznym cementowni w Karlstadt

Recepcja osadów
Transport i recepcja osadów ściekowych są najważniejszymi
zagadnieniami w przypadku regionalnej stacji termicznego przekształcania osadów ściekowych(RSTPOŚ), jakiej przykładem jest
przedstawiona w niniejszej publikacji instalacja suszenia i współspalania granulatu osadów w cementowni w Karlstadt.
Do suszarni dowożone są odwodnione mechanicznie osady ściekowe z ponad 100 oczyszczalni ścieków. W większości pochodzą
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Rys. 3. Taśmowa suszarnia osadów
Rys. 2. Budynek recepcji osadów ściekowych i ciężarówki dowożące
osady

z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Niemczech, w niewielkim zakresie w Holandii. Zawartość suchej masy w osadach mechanicznie odwodnionych waha się w zależności od źródła i wynosi
pomiędzy 15 a 35% s.m.. Osady są dowożone z wykorzystaniem
specjalnie do tego celu dostosowanych samochodów ciężarowych,
które są zamknięte, tak aby nie stanowiły źródła nieprzyjemnych
zapachów w czasie transportu. Zabudowa ciężarówek to tzw. „łódeczka”, która ułatwia transport oraz rozładunek materiałów w postaci odwodnionych osadów ściekowych. Wyładunek osadów do
budynku recepcji następuje poprzez 4 stanowiska w postaci specjalnych bram. W środku budynku znajdują się dwie niezależne
komory, każdej z nich odpowiadają 2 stanowiska dla ciężarówek.
Wewnątrz budynku zainstalowano suwnicę wraz z chwytakiem do
przenoszenia osadów w obrębie budynku. Na rys. 2 przedstawiono
budynek recepcji osadów wraz z ciężarówkami, z których wyładowywane są osady ściekowe.

Droga osadów
Mechanicznie odwodnione osady ściekowe są transportowane za
pomocą przenośników śrubowych do śruby mieszającej i mieszalnika łopatkowego. Tu następuje mieszanie osadów odwodnionych
z wysuszonymi granulkami osadu – recyrkulacja osadu wysuszonego. Mieszanina o zawartości suchej masy około 60% jest dozowana
do podajnika śrubowego i równomiernie rozkładana na szerokości
taśmy. Wysokość warstwy osadu na taśmie jest równomierna i regulowana przez obracający się przeciwnie w stosunku do kierunku
ruchu taśmy kołowrót.
Wysuszone osady są kierowane do zbiornika rozdzielającego,
gdzie część osadów jest zawracana w celu recyrkulacji, a druga
część jest kierowana do silosa osadu wysuszonego, a następnie
pneumatycznie do systemu zasilenia paliwem pieca cemento
wego.

Ciepło do suszenia osadów
W 100% ciepło do odparowania wody z osadów ściekowych
pochodzi z odzysku ciepła spalin opuszczających obrotowy piec
cementowy. Część strumienia spalin kierowana jest by-pasem do
wymiennika ciepła spaliny/olej termiczny. Po wyjściu z wymiennika spaliny są kierowane do komina. Ciepło odzyskane ze spalin jest
przenoszone do suszarni za pomocą oleju termicznego. W suszarni
znajdują się kolejne wymienniki ciepła olej termiczny/gaz, które
ogrzewają powietrze suszące. Odległość pomiędzy wymiennikami
ciepła wynosi około 300 m. System przenoszenia ciepła składa się
z następujących głównych komponentów:

32

pomp ssąco-tłoczących oleju termicznego
zbiornika rozszerzalnościowego (buforowego)
zbiornika do napełniania i opróżniania z pompą
rurociągów prowadzących do instalacji suszenia.
Temperatura początkowa oleju termicznego wynosi około
210°C, a temperatura powrotna około 130°C.
●
●
●
●

Powietrze suszące
Powietrze suszące jest ogrzewane w wymiennikach ciepła olej
termiczny/gaz. Wymienniki są zlokalizowane wewnątrz suszarni po
stronie przeciwnej do pomostów nad wylotami powietrza wilgotnego. Temperatura powietrza suszącego na wlocie do suszarni może
zawierać się w granicach 100–150°C. Ruch powietrza jest wymuszany przez wentylatory, które są tak ustawione, że cała suszarnia
pracuje na małym podciśnieniu, tak aby żadne odory nie wydostawały się na zewnątrz.
W ostatniej strefie suszenia wysuszone osady ściekowe są schładzane do temperatury 50°C za pomocą powietrza atmosferycznego
pobieranego z zewnątrz suszarni. Jest to ważny proces ze względów
bezpieczeństwa.
Tabela
Standardy emisyjne dla procesu współspalania odpadów w piecach
cementowych

Zanieczyszczenia
Pył całkowity
HCl
HF

C
30
10
1

NOx dla istniejących zakładów
NOx dla nowych zakładów

800
500 (1)

Dwutlenek siarki (SO2 )
Substancja organiczna w postaci gazów i par wyrażona
jako całkowity węgiel organiczny
Cd + Tl
Hg
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
Dioksyny i furany

50 (2)
10 (3)
0,05
0,05
0,5
0,1

(1) W
 zakresie wdrażania dopuszczalnych wartości emisji NOx, piece cementowe, które znajdują się w eksploatacji i posiadają wymagane pozwolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty i które rozpoczną współspalanie odpadów po terminie, o którym mowa w art. 20 (3),
nie będą traktowane jako nowe zakłady.
(2) Standardu emisyjnego SO2 można nie stosować w przypadku gdy substancja ta nie powstaje w wyniku spalania odpadów, albo gdy ilość tej
substancji powstająca w wyniku spalania odpadów jest nie większa od
ilości, jaka powstałaby gdyby zamiast odpadów spalane było paliwo.
(3) Standardu emisyjnego substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny można nie stosować w przypadku gdy substancje te nie powstają w wyniku spalania odpadów.
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Powietrze odlotowe
Około 8000 kg odparowywanej wody w ciągu godziny sprawia, że w trakcie procesu powstaje duża ilość powietrza odlotowego, zawierającego odparowaną wodę. Większość powietrza
wychodzącego z suszarni jest zawracana do wymiennika ciepła
i ponownie ogrzewana przed wprowadzeniem do instalacji. Powietrze wilgotne, wydzielone z powietrza odlotowego, zawierające odparowaną wodę jest mieszane z powietrzem aspiracyjnym
pochodzącym z budynku recepcji osadów odwodnionych. Mieszanina powietrza trafia do dwustopniowej płuczki chemicznej,
a następnie skraplacza w celu oddzielenia odparowanej wody.
Ostatnim etapem oczyszczania powietrza odlotowego z suszarni
jest biofiltr.

Technologia suszenia
Głównym urządzeniem wchodzącym w skład inwestycji jest
suszarnia odwodnionych mechanicznie osadów ściekowych. Inwestor wybrał suszarnię taśmową firmy Andritz 3SYS. Na rys. 3
przedstawiono widok suszarni z zewnątrz od strony pomostów.
Z lewej strony zdjęcia widać dwa przewody; jeden z nich służy do
transportu gorącego oleju termicznego, a drugi do transportu osadu
wysuszonego.
Suszenie taśmowe BDS jest sprawdzoną technologią, która posiada wiele unikalnych zalet, do których przede wszystkim należy
zaliczyć:
● Łatwe

i szybkie zatrzymanie pracy oraz uruchomienie instalacji,
przy krótkich postojach. Czas zatrzymania czy uruchomienia
wynosi 5–15 min. Przy postojach kilkunastogodzinnych nie jest
wymagane opróżnianie suszarni z osadów,
● Zastosowanie zabiegu recyrkulacji wysuszonego granulatu
i zmieszania go z odwodnionymi mechanicznie osadami. Wysuszone granulki obtaczane są w wilgotnym osadzie i podawane
do suszarni. Osad na zewnątrz szybciej oddaje wodę, wówczas
cała granulka może być równomiernie wysuszona, nie dochodzi do sytuacji, gdy cząstki osadu spiekają się, a rdzeń granulki osadu jest niewystarczająco osuszony. Mieszanina osadów
podawana do suszarni w postaci rdzenia powlekanego warstwą
osadu mechanicznie odwodnionego zawiera około 60% s.m.,
natomiast na wyjściu z suszarni zawartość suchej masy w osadzie wynosi minimum 90%.
● Homogeniczne rozłożenie suszonych osadów ściekowych na
taśmie, pozwala na uzyskanie jednolitych warunków i parametrów suszenia w całej warstwie osadu i w każdym punkcie taśmy.
Dzięki temu nie ma zagrożenia, że niektóre części suszonego
osadu zapiekają się, podczas gdy z innych nie została jeszcze odparowana woda.
● Wysoka wydajność termiczna urządzenia, dzięki zastosowaniu
recyrkulacji powietrza wilgotnego/suszącego. Jedynie część powietrza z odparowaną wodą odprowadzana jest z obiegu.
● Wszystkie elementy suszarni poza taśmą, które mają styczność
z osadami, są wykonane ze stali nierdzewnej.

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące
współspalania osadów
Bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym współspalania osadów ściekowych jest oczyszczanie spalin i emisja zanieczyszczeń
mieszczących się w wyznaczonych prawnie standardach. W krajach Unii Europejskiej obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
przeniesiona do prawa polskiego w postaci Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
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emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2181). W tabeli
zamieszczone zostały standardy emisyjne dla procesu współspalania odpadów, w tym osadów ściekowych, w piecach cementowych.
Osiągnięcie takich standardów emisyjnych wymaga zastosowania nowoczesnych systemów i urządzeń do oczyszczania spalin.
W przypadku cementowni w Karlstadt zastosowano filtry workowe
i elektrofiltr.

Podsumowanie
Inwestycja zrealizowana na terenie cementowni Shwenk – Zement w Karlstadt jest nowatorskim rozwiązaniem na zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. Wykorzystanie osadów
ściekowych jako paliwa alternatywnego daje następujące, wymierne korzyści cementowni:
⇒ cementownia za każdą tonę dostarczonego osadu odwodnionego pobiera opłatę od wytwórcy osadów,
⇒ wysuszone osady ściekowe do poziomu zawartości suchej masy
ponad 90% są źródłem energii o porównywalnych co do wartości opałowej własnościach do węgla brunatnego,
⇒ niezbędne do suszenia osadów ciepło jest ciepłem odpadowym
i nic nie kosztuje,
⇒ frakcja mineralna zawarta w osadach stanowi pożądany technologicznie składnik wypełniający cement, a tym samym nie
wymaga oddzielnego zagospodarowania,
⇒ cementownia czerpie dodatkowe korzyści z wykorzystania osadów jako paliw alternatywnych zamiast paliw kopalnych,
⇒ osady ściekowe współspalane w piecach cementowych mają
nie tylko cechy paliwa alternatywnego, ale także paliwa odnawialnego, a przez to stanowią paliwa neutralne w sensie coraz
bardziej rygorystycznie ograniczanej emisji CO2.
W cementowni w Karlstadt około 98% energii potrzebnej do
energochłonnego procesu wypalania klinkieru w piecu cementowym pochodzi ze spalania paliw alternatywnych. Poza wysuszonymi osadami ściekowymi są to także zużyte opony samochodowe,
mączki kostne, zużyte oleje. Takie postępowanie przy dobrej instalacji oczyszczania spalin jest ekologiczne i przyjazne środowisku.
Oszczędność paliw kopalnych, wykorzystanie energii zawartej
w odpadach, suszenie osadów z wykorzystaniem ciepła odpadowego to rozwiązania techniczne idące w parze z nowoczesnymi trendami ochrony środowiska.
Połączenie suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem ciepła odpadowego jest szczególnie korzystne, jeśli weźmie się pod
uwagę aspekty ekonomiczne. Koszt energii potrzebnej do odparowania wody jest podstawowym kosztem eksploatacyjnym każdej
instalacji suszenia. Rozwiązanie z cementowni Karlstadt pozwala
na długotrwałe uniezależnienie się od zmian cen paliw, takich jak
olej opałowy czy gaz ziemny.
Osady ściekowe, żeby były pożądanym paliwem przez cementownie muszą być przede wszystkim wysuszone do zawartości suchej masy minimum 90% i zawierać jak najmniejsze ilości pyłu.
Z tego względu suszarnia osadów ściekowych powinna być tak dobrana, aby spełniała wszystkie wymogi.
Przykład inwestycji w miejscowości Karlstadt dowodzi, że
można rozwiązać problem komunalnych osadów ściekowych
w sposób bezodpadowy, w skali regionalnej. Współpraca samorządów i firm pozwala na racjonalne rozwiązanie problemu osadów ściekowych.
PIŚMIENNICTWO
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