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Osady ściekowe współspalane
w blokach energetycznych
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K

omunalne osady ściekowe, nieodłącznie związane z procesem oczyszczania ścieków wymagają podjęcia adekwatnych do skali problemu i wymagań prawa wspólnotowego metod
zagospodarowania. Problem ten jest dostrzegany w kraju już od kilku lat i aktualnie realizowanych
jest szereg inwestycji, których celem jest nie tylko uporządkowanie krajowej gospodarki wodnościekowej, ale także problemu zagospodarowania osadów ściekowych powstających w procesie
oczyszczania ścieków komunalnych. Wiodącą metodą ich zagospodarowania są w krajach UE
metody termiczne. Podobnie w Polsce.
Dobór metod opartych na termicznym przekształcaniu osadów ściekowych nie jest przypadkowy ani
tendencyjny, a wymuszony jest prawem wspólnotowym,
które dotychczas stosowane metody, jak składowanie
czy rolnicze bądź przyrodnicze wykorzystanie osadów
wykluczyło lub istotnie ograniczyło ze względu na ich
szkodliwe oddziaływanie na środowisko.
Aktualnie w wielu polskich dużych aglomeracjach,
jak np. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy czy
Szczecinie budowane są instalacje do termicznego
przekształcania osadów ściekowych. Kierunek takich
działań wyznacza strategiczny dokument w tym względzie, jakim jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
(KPGO 2010), według którego udział metod termicznych
w zagospodarowaniu osadów ma od niemal zerowego
obecnie udziału wzrosnąć w roku 2010 do 12%, a w roku
2015 już do 40%. Sprostać temu wyzwaniu, szczególnie
dla roku 2015 czy 2018 (60% udział metod termicznych)
bez wspomagania w postaci procesu współspalania
osadów ściekowych w instalacjach przemysłowych,
a głównie w blokach energetyki zawodowej i w przemyśle cementowym będzie bardzo trudno.
Dotychczas podejmowane próby w zakresie wykorzystania potencjału technicznego krajowej energetyki
zawodowej i przemysłowej dla potrzeb współspalania
odpadów, w tym głównie osadów ściekowych, zakończyły się niepowodzeniem albo odłożeniem na dalszy
plan. Przykładem mogą być tutaj prace badawczopilotowe podejmowane przez kilka dużych krajowych
elektrociepłowni. Zasadniczą przyczyną negatywnych
decyzji w tym względzie były problemy z dotrzymaniem
bardzo ostro jak na realne możliwości techniczne, sformułowanych prawnie standardów emisyjnych dla podstawowych rodzajów zanieczyszczeń, jak; stężenia pyłu,
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dwutlenku siarki i tlenków azotu, wymagań procesowych
dotyczących czasu przebywania spalin w wymaganej
temperaturze 850 oC, jak również wymagań odnośnie
jakości popiołów paleniskowych i żużli w odniesieniu
do zawartych w nich części palnych, przeliczanych na
sumaryczny węgiel organiczny [1].
Obowiązujące zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz. U. Nr 260, poz. 2181,
dla współspalania odpadów, w tym dla osadów ściekowych, które także są odpadem), wymagania prawne
w zderzeniu z niezbyt wysokim standardem instalacji
oczyszczania spalin, jakie ciągle pracują w krajowej energetyce spowodowały, że współspalanie osadów stało się
nieosiągalne, przynajmniej bez zainwestowania dużych
nakładów w modernizacje instalacji oczyszczania spalin,
rozbudowę systemu monitorowania emisji itp. Z drugiej
jednak strony czas biegnie nieubłaganie i na mocy tego
samego, co wyżej cytowanego rozporządzenia, jednak
w oparciu o tzw. dyrektywę LCP, krajowe bloki energetyczne zmuszone będą już wkrótce do dotrzymania
znacznie ostrzejszych standardów emisyjnych niż jeszcze
kilka lat temu. Już obecnie szereg elektrowni i elektrociepłowni znacznie podniosło standard swoich instalacji
oczyszczania spalin, wprowadzając instalacje odsiarczania spalin oraz inwestując w przedsięwzięcia mające na
celu znaczne obniżenie emisji tlenków azotu.
Tego typu działania sprzyjają temu, aby ponownie
spojrzeć na krajową energetykę w aspekcie jej możliwości w zakresie współspalania osadów ściekowych. Takie
możliwości już w chwili obecnej ma także największa nie
tylko w Polsce, ale i w Europie, konwencjonalna elektrownia systemowa, jaką jest PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
Na przykładzie właśnie tej Elektrowni zostanie w dalszej

Odbiorca osadów, czyli
w tym przypadku dana
elektrownia czy elektrociepłownia czerpie
wymierne korzyści z:
• opłat z tytułu
odbioru osadów
odwodnionych,
• zastąpienia paliw
konwencjonalnych
wysuszonymi osadami ściekowymi,
• zakwalifikowania
energii uzyskiwanej ze spalania osadów jako energii
odnawialnej,
• CO2 powstające w
trakcie spalania
osadów jest źródłem CO2 neutralnego, co wiąże się
z redukcją emisji
przy jednoczesnym
utrzymaniu mocy
cieplnej instalacji.
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części tej publikacji przedstawiona nieco pogłębiona
analiza swojego rodzaju synergizmu, jaki wynikać może
dla wielu stron z faktu współspalania osadów ściekowych
w blokach energetycznych.
Już na wstępie warto bowiem wymienić najważniejsze wartości dodane, jakie stąd wynikają:
• dana elektrownia lub elektrociepłownia podejmując
współspalanie osadów ściekowych, może istotnie
zwiększyć swój potencjał w zakresie wzrostu możliwości wypełnienia prawnie obowiązującego wymogu produkcji energii elektrycznej z odnawialnego
źródła energii, a także w zakresie redukcji emisji CO2.
Wynika to z faktu, że osady ściekowe stanowią w całości materię o charakterze biomasy [2]. Zgodnie, bowiem z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
Miejscowość
Tomaszów Mazowiecki
Lubochnia
Radomsko
Lgota Wielka
Przedbórz
Sieradz
Błaszki
Warta
Bełchatów
Zelów
Szczerców
Zduńska Wola
Łask
Sędziejowski
Wieluń
Piotrków Trybunalski
Sulejów
Moszczenica
Wolbórz
Gorzkowice
Pajęczno
Działoszyn
Suma

Tab. 1.
Strumień masy wytwarzanych komunalnych osadów
ściekowych w wybranych
miejscowościach województwa
łódzkiego [3]
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Strumień masy
wytwarzanych osadów [kg
s.m./d]
3514
105
3012
126
176
3765
176
301
3263
191
100
1898
1556
150
1933
4016
602
377
314
149
278
1596
27 598 kg s.m./d

opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących
ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969), można
uzyskaną podczas współspalania osadów ściekowych energię elektryczną traktować, jako energię
ze źródła odnawialnego. Jest to jednocześnie źródło
neutralne w sensie emisji CO2,
w przypadku osadów ściekowych niezbędne jest
źródło ciepła, aby odparować znaczne ilości zawartej
w nich wody i w ten sposób znacząco podnieść ich
wartość opałową, która może z powodzeniem sięgać
wartości opałowej węgla brunatnego. W przypadku
Elektrowni Bełchatów rolę takiego źródła ciepła,
mającego charakter ciepła odpadowego, może
spełnić np. upust pary o temperaturze około 200 oC.

•
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Tym samym nie trzeba angażować zewnętrznego
i kosztownego, opartego najczęściej na konwencjonalnych nośnikach, źródła ciepła,
dana elektrownia lub elektrociepłownia podejmując
współspalanie osadów ściekowych, wpisuje się tym
samym w strategię zagospodarowania osadów
ściekowych wytwarzanych w regionie bliskim jej
lokalizacji. Spełnia tym samym bardzo istotną rolę
dla znajdujących się w tym regionie wytwórców
osadów, którzy już w najbliższych latach nie będą
mogli składować ani rolniczo czy przyrodniczo
wykorzystywać osadów. Możliwość odpłatnego
ich przekazania do pobliskiej elektrowni, może być
w takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem. Oznacza to dodatkowe i istotne przychody dla elektrowni
z tytułu tzw. gate fee, czyli opłaty za przyjmowanie
osadów,
w podsumowaniu można stwierdzić; przyjmując
osady ściekowe do współspalania, dana elektrownia
uzyskuje już na wejściu dodatkową opłatę za ich
przyjęcie. Po wysuszeniu ich ciepłem odpadowym
osady te stanowią rodzaj paliwa, które jest już nie
tylko na bramie opłacone przez jego dostawcę,
a jednocześnie zastępuje określony strumień masy
paliwa konwencjonalnego. Stanowi ono jednocześnie rodzaj biomasy ze współspalania, której
elektrownia ma dodatkową możliwość wypełnić
swoje zobowiązania w zakresie produkcji energii
elektrycznej z odnawialnego źródła i redukcji emisji
CO2.

Bilans osadów ściekowych w ujęciu
regionalnym
Zakładając, jak przyjęto na wstępie, że przedmiotowy
synergizm współspalania osadów ściekowych w blokach
energetycznych przeanalizowany zostanie na przykładzie
Elektrowni Bełchatów, przedstawiono poniżej również
przykładowo bilans komunalnych osadów ściekowych,
jakie w regionie lokalizacji tej Elektrowni są niezbędne
do zagospodarowania i jakie potencjalnie mogłyby trafić
do współspalania do Elektrowni Bełchatów.
W ten sposób, w oparciu o przykładowo nazwaną
Regionalną Stację Termicznego Przekształcania Osadów
Ściekowych (RSTPOŚ), działającą na terenie Elektrowni
Bełchatów, mogłyby zostać zagospodarowane w ujęciu
regionalnym osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych z pobliżu tej Elektrowni.
Podstawą bilansu masy potencjalnie dostępnych
osadów ściekowych pod kątem ich skierowania do
RSTPOŚ jest kolejny, obok już wspomnianego KPGO
2010 dokument, czyli Aktualizacja „2008” Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (projekt
z dnia 30.03.09) [3], w którym zostały określone strumienie masy wytwarzanych osadów ściekowych dla
konkretnych miejscowości. Pod uwagę wzięto powiaty
z bezpośredniego sąsiedztwa powiatu Bełchatowskiego,
poza powiatem Pabianickim, z którego osady ściekowe
będą trafiać do znajdującej się aktualnie w końcowym
stadium budowy stacji termicznego przekształcania
osadów ściekowych na GOŚ ŁAM.
W tab. 1 zamieszczono listę wybranych miejscowości
z podziałem na powiaty oraz z odpowiadającymi im
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strumień masy osadów o zawartości 20% s.m. przetwarzanych w ciągu roku – 27,7*5*365 ≈ 50 550
Mg/rok,
czas pracy instalacji w ciągu roku 8064 h/rok,
wymagana zdolność suszarni do odparowania wody
z osadów powinna wynosić 4 891 kg H O/h,
2
w wyniku procesu suszenia powstanie 30,8 Mg/d
lub 11 242 Mg/rok wysuszonych osadów w postaci
granulatu o zawartości min. 90% s.m.,
proponowany rodzaj instalacji suszenia – suszarnia
taśmowa typu BDS produkcji firmy Andritz,
zapotrzebowanie ciepła dla odparowania 1 kg wody
dla proponowanej suszarki taśmowej firmy Andritz
wynosi 0,800 kWh/kgH2O.

ciepłownictwo

strumieniami masy wytwarzanych osadów ściekowych,
wyrażonych w kg s.m./d.
Sumaryczny strumień masy osadów ściekowych
wytworzonych w wybranych miejscowościach położonych w bliskim sąsiedztwie Elektrowni Bełchatów to 27
598 kg s.m./d. Dla celów niniejszej analizy przyjęto ilość
27,7 Mg s.m./d, co daje w skali roku około 10 000 Mg
s.m./rok. Nie jest to duża ilość, a wręcz bardzo mała, jeśli
wziąć pod uwagę ilość spalanego węgla brunatnego
w poszczególnych blokach Elektrowni, jednak jak widać
pokrywająca potrzeby zagospodarowania osadów z tak
wielu miejscowości położonych wokół Elektrowni.
Jednocześnie przyjęto, że średnia zawartość s.m.
w mechanicznie odwodnionych osadach dowożonych
z pobliskich oczyszczalni ścieków będzie wynosić 20
% s.m. W takim przypadku, przy zakładanej dalej ilości
godzin pracy instalacji w ciągu roku, równej około 8000
h/rok, wydajność niezbędnej dla odparowania wody
suszarni, wchodzącej w skład hipotetycznej RSTPOŚ,
będzie musiała wynosić około 150 Mg/d osadów odwodnionych.
Niezbędna, zatem instalacja suszenia osadów powinna zostać dobrana dla następujących parametrów:
• zawartość s.m. w osadach mechanicznie odwodnionych, kierowanych do suszenia – 20 %,
• zawartość s.m. w osadach wysuszonych na wyjściu
z suszarki – min. 90 %,
• strumień masy dobowo przetwarzanych osadów mechanicznie odwodnionych do 20% s.m. – 150 Mg/d,

Dla proponowanej instalacji suszenia źródłem ciepła
może być para technologiczna o temperaturze około
200oC lub odpowiedni strumień spalin czy inny rodzaj
medium.
Niezbędna moc cieplna dla przeprowadzenia procesu suszenia osadów ściekowych w suszarce taśmowej
o podanych powyżej parametrach wyniesie:

Dla celów analizy przyjęto, że ciepło do suszenia osadów będzie dostarczone w postaci pary technologicznej
o parametrach: ciśnienie 5 bar, temperatura 152°C lub
ewentualnie z oleju termicznego o parametrach: ciśniereklama
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nie 8 bar, temperatura 190 °C. W przypadku wykorzystania pary
technologicznej o przytoczonych parametrach, wymagana jej
ilość wynosi ok. 6 700 kg/h, natomiast w przypadku oleju termicznego przy wspomnianych założeniach ok. 96 000 kg/h.
W wyniku przeprowadzonego procesu suszenia osadów,
uzyskany zostanie wysuszony granulat o zawartości min. 90%
s.m. o cechach paliwa alternatywnego, mogącego zastąpić
określony strumień masy węgla brunatnego podczas jego
współspalania w blokach Elektrowni Bełchatów.
Zawartość frakcji organicznej w poddawanym współspalaniu granulacie będzie się wahać od ok. 50 do 75% jego
masy, co przekładać się będzie na różne wartości opałowe
przyjmowanych do współspalania osadów. Wartości te będą
się zawierać w granicach od 9 do 17 MJ/kg s.m. osadów. Dla
potrzeb niniejszej analizy przyjęto, że wysuszony granulat
do min. 90% s.m. będzie reprezentował wartość opałową
równą średnio 12 MJ/kg. Moc zawarta w tak rozumianym
paliwie, o strumieniu masy równym 30,8 Mg/d, będzie zatem
wynosić ok. 4300 kWth.

Uzyskana moc cieplna ze spalania wysuszonych osadów
ściekowych pozwala na znaczące oszczędności, wynikające
z mniejszego zapotrzebowania na paliwa konwencjonalne.
Stosowany węgiel brunatny charakteryzuje się wartością
opałową ok. 8 MJ/kg. Przy wykorzystaniu wysuszonych
osadów oszczędności wynoszą 46,2 Mg/d węgla brunatnego. Biorąc pod uwagę średnią cenę rynkową węgla na
poziomie 100 PLN/Mg, oszczędności w skali roku wynoszą
około 1 686 000 PLN.

Charakterystyka instalacji suszenia
Sugerowana suszarnia taśmowa typu BDS jest instalacją
średniotemperaturową. Jej schemat przedstawia rysunek 1.
Temperatura procesu suszenia osadów ściekowych w żadnym punkcie pracy nie przekracza 150 °C, dzięki czemu proces ten jest w pełni bezpieczny. Zawartość ponad 90% s.m.
w wysuszonych osadach i istniejąca temperatura procesu
gwarantują pełną higienizację wysuszonych osadów. Dzięki
zastosowaniu procesu recyrkulacji osadów wysuszonych
i mieszania ich z osadami mechanicznie odwodnionymi,
suszarnia jest odporna na zmienną zawartość s.m. w osadach
doprowadzanych do instalacji, co jest szczególnie ważne
w przypadku suszenia osadów pochodzących z różnych
oczyszczalni ścieków. Dodatkowo, takie same warunki
procesu panujące na całej szerokości taśmy, szybki start
i zatrzymanie pracy instalacji, forma osadów wysuszonych
w postaci granulatu o stałych parametrach decydują, że jest
to optymalna technologia suszenia osadów do skojarzenia
z obiektami, z których istnieje możliwość uzyskania ciepła
odpadowego, a wysuszone osady mogą stanowić rodzaj
paliwa alternatywnego.
Suszarnia typu BDS jest przystosowana do współpracy
z różnymi źródłami ciepła odpadowego. Aktualnie można
podać kilka przykładów zastosowania tego rodzaju instalacji suszenia, pracującej w oparciu o wykorzystanie ciepła
odpadowego. Na przykład eksploatacja suszarni typu BDS
w cementowni Karlstadt w Niemczech, w Antalya w Turcji,
jak także w spalarni odpadów komunalnych Biel w Szwajcarii,
spalarni biomasy w Dinkensbuhl w Niemczech, spalarni
osadów Pustertal we Włoszech czy w spalarni wykorzy-
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Rys. 1.
Schemat ideowy taśmowej
suszarki typu BDS

stującej energię chemiczną biogazu pozyskiwanego ze
składowiska Frohnleiten w Austrii.
Szczególnie interesujący jest przykład instalacji w Karlstadt [4]. Na terenie cementowni Schwenk – Zement
w miejscowości Karlstadt, została wybudowana suszarnia
taśmowa firmy Andritz, która pozwala na przetworzenie
w ciągu roku ok. 100 000 ton osadów mechanicznie
odwodnionych średnio do 28% s.m. dowożonych do
tej cementowni z okolicznych oczyszczalni ścieków.
Odpowiada to zdolności odparowania wody około 8
Mg/h. Wysuszone osady ściekowe stanowią paliwo alternatywne o wysokiej wartości opałowej, a ich energia
chemiczna wykorzystywana jest przy energochłonnej
produkcji klinkieru. Natomiast ciepło do suszenia pochodzi z odzyskanej energii ze spalin pochodzących z pieca
cementowego. Odzyskane ciepło jest przekazywane do
wymienników ciepła zabudowanych na suszarni poprzez
pośredniczący w tej wymianie układ oleju termicznego
o temperaturze ok. 200 °C. Odwodnione mechanicznie
osady są dowożone z ponad 100 oczyszczalni ścieków,
charakteryzują się różnymi właściwościami w zakresie
ich uwodnienia, od 15% s.m. do 35% s.m. Cementownia,
jako odbiorca osadów pobiera opłaty od wytwórców
osadów ściekowych, za każdą dostarczoną ich tonę. Osady
ściekowe wysuszone za pomocą ciepła odpadowego,
które nic nie kosztuje, są wykorzystane następnie, jako
paliwo alternatywne i zastępują stosowane tam paliwo
węglowe. Jest to kolejny efekt ekonomiczny. Jako paliwo
odnawialne są ponadto źródłem przychodów z tytułu
spalania tego rodzaju paliw odnawialnych i oszczędności
z tytułu emisji CO2.
Poza przytoczonym powyżej przykładem instalacji
w Karlstadt, istnieje również szereg innych inwestycji
wykorzystujących skojarzenie procesu suszenia osadów
ściekowych z ciepłem odpadowym, a następnie z procesem ich współspalania. W Polsce w podobny sposób mają
być zagospodarowywane osady ściekowe pochodzące
z oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli. Mechanicznie
odwodnione osady ściekowe mają być transportowane
z oczyszczalni ścieków na teren miejscowej elektrowni, gdzie będzie się znajdować suszarnia skojarzona
z ciepłem odpadowym w postaci pary technologicznej.
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Wymagane do procesu suszenia osadów ciepło, będzie
w całości pochodzić z ciepła odpadowego. Wysuszone
osady ściekowe mają być wykorzystywane, jako paliwo
alternatywne do kotłów elektrowni. Inwestycja będzie
zrealizowana na podstawie umowy pomiędzy Elektrownią
Stalowa Wola a Miejskim Zakładem Komunalnym Stalowa
Wola Sp. z o.o.

Szereg korzyści
W publikacji, opierającej się na przykładzie Elektrowni
Bełchatów i regionie związanym z powiatem bełchatowskim, zwrócono uwagę na istotny synergizm, jaki może
zaistnieć w przypadku odpowiednio przemyślanej koncepcji współspalania komunalnych osadów ściekowych
w blokach energetyki zawodowej. Scharakteryzowano
także podstawowe uwarunkowania, od których tego
rodzaju efekt dodany zależy.
Rozwiązanie współspalania osadów ściekowych jest
szczególnie korzystne z punktu widzenia elektrowni bądź
elektrociepłowni w aspekcie ekonomicznym. Odbiorca
osadów, czyli w tym przypadku dana elektrownia czy
elektrociepłownia, czerpie wymierne korzyści z:
• opłat z tytułu odbioru osadów odwodnionych,
• zastąpienia paliw konwencjonalnych wysuszonymi
osadami ściekowymi,
• zakwalifikowania energii uzyskiwanej ze spalania
osadów jako energii odnawialnej,
• CO2 powstające w trakcie spalania osadów jest
źródłem CO2 neutralnego, co wiąże się z redukcją
emisji, przy jednoczesnym utrzymaniu mocy cieplnej
instalacji.
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