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Znaczenie problemu

Po pierwsze, optymalizacja

„W przypadku oczyszczalni ścieków 
warto zoptymalizować sterowanie…”

„Najłatwiejszy krok to optymalizacja 
sterowania…”

www.pl.endress.com

Jak obniżyć koszty eksploatacji 

oczyszczalni ścieków?

„Przyczyną rosnącej presji optymalizacji
procesu są rosnące koszty energii…”

portalkomunalny.pl
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Struktura zużycia energii w oczyszczalniach ścieków

Napowietrzanie
44%

Pompowanie
15%

Oczyszczanie 
wstępne

2%

Inne źródła
6%

Odwadnianie 
osadu

7%

Deodoryzacja
13%

Mieszanie
13%

asio.cz
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Wskaźniki ekonomiczne efektywności procesu oczyszczania ścieków

Wskaźnik Parametry Charakterystyka

kWh/m3 m3 Prosty, ale niepolecany (brak ładunku 
zanieczyszczeń)

kWh/(RLM.rok) ChZTdop., m
3 Powszechnie stosowany, łatwy do 

wyznaczenia, nie obejmuje usuwanego 
ładunku zanieczyszczeń

kWh/DChZT ChZTdop., ChZTodp., m
3 Łatwy do wyznaczenia, obejmuje 

usuwany ładunek zanieczyszczeń

kWh/kg O2 12 parametrów Nowy, skomplikowany, obejmuje 
również ładunek usuwanego azotu

Rettig i wsp. (2018) www.iwama.eu
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Wskaźniki zużycia energii w oczyszczalniach ścieków - przykład

Rettig i wsp. (2018) 
www.iwama.eu
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Wskaźniki zużycia energii w oczyszczalniach ścieków – przykład

Rettig i wsp. (2018) www.iwama.eu
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Ślad węglowy – nowy wskaźnik efektywności procesów 
oczyszczania ścieków

Wskaźniki emisji

CO2e na RLM (kg) 38.8

CO2e na m3 ścieków (kg) 0.8

Przykład (oczyszczalnia 50 000 RLM)

▪ Ślad węglowy – całkowita suma 
emisji gazów cieplarnianych 
wywołanych bezpośrednio lub 
pośrednio procesami 
oczyszczania ścieków.

▪ Ślad węglowy obejmuje emisję 
CO2, CH4, N2O i innych gazów 
cieplarnianych wyrażonych jako 
ekwiwalent CO2.

▪ Różne gazy cieplarniane w 
różnym stopniu przyczyniają się 
do śladu węglowego.

Definicja
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▪ Zastosowanie bardziej energooszczędnych 
urządzeń (np. dmuchaw) (+)

▪ Optymalizacja sterowania 
napowietrzaniem w bioreaktorze (+/-)               
(w oparciu o stężenie tlenu i NH4-N)

▪ Zwiększenie wydajności procesu 
fermentacji beztlenowej (+/-)        
(dezintegracja, kofermentacja, CEPT)

▪ Zastosowanie nowych technologii 
usuwania azotu (anammox) (-)

▪ Wykorzystanie innych niż biogaz 
odnawialnych źródeł energii (?)                    
(np. systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, 
turbiny wodne oraz turbiny wiatrowe)

Metody poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków
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Optymalizacja sterowania napowietrzaniem

Nowatorskie (w oparciu o stężenie NH4
+)Tradycyjne (w oparciu o stężenie tlenu)
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Spalarnie osadów
(oczyszczalnie „wojewódzkie”)

Koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych

Komory fermentacyjne
(oczyszczalnie „powiatowe”)

Wywóz osadu 
nieustabilizowanego

(oczyszczalnie „gminne”)

PRZYKŁAD
(powiat w woj. pomorskim)

1300 Mg/rok

~400 Mg/rok
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• Konieczność oceny wpływu odcieków  
z komory fermentacyjnej na proces 
oczyszczania ścieków

• Obliczenie ładunku powrotnego fosforu 
w aspekcie zbilansowania ilości koagulantu

• Obliczenie ładunku azotu powrotnego 
w odciekach i zapewnienie prawidłowego 
obciążenia osadu czynnego do nitryfikacji 
oraz związków węgla organicznego do 
denitryfikacji

Zagrożenia i efekty uboczne związane z kofermentacją

Cytawa (2016) Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie
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Odzysk energii - bilans węgla w oczyszczalniach ścieków

1/3 jako biogaz                   1/3 jako osad

Ścieki surowe

Ścieki surowe: 120 g ChZT/(RM·d)
Potencjał energetyczny ~0,4 kW /(RM·d)

~0,05 kW /(RM·d)
Energia
(zakładając sprawność 
33%)

Biogaz
40 g ChZT

Osad nadmierny
80 g ChZT/(RM·d)

(66%)

Osadniki 
wstępne CO2 35 g ChZT/(RM·d)

Osad
40 g ChZT/(RM·d)

Fermentacja beztlenowa
i odwadnianie osadu

Odpływ
5 g ChZT/(RM·d)

1/3 w ciągu oczyszczania ścieków

Higgins (2015) Veolia

Część 
biologiczna



▪ Koszty energii do napowietrzania 
(sprawność dmuchaw, spadki ciśnienia, itp.)

▪ Koszty energii do pompowania 
(przepływy ścieków/powietrza, spadki hydrauliczne, gęstość 
ścieków/powietrza)

▪ Inne koszty energii 
(praca krat, mieszadeł, ruchomych pomostów, itp.)

▪ Koszty dawkowania chemikaliów 
(koszt chemikaliów i wielkość dawki) 

▪ Koszty przeróbki osadów 
(koszty składowania)

Narzędzia do oceny kosztów oczyszczania ścieków

Gdańsk, 4.10.2018
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Koszty całkowite

Narzędzia do oceny kosztów oczyszczania ścieków
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Podsumowanie

▪ Optymalizacja powiązana z efektywnością 
energetyczną oczyszczalni ścieków

▪ Różne wskaźniki efektywności 
energetycznej

▪ Metody poprawy bilansu energetycznego 
oczyszczalni ścieków 

▪ Potrzeba współpracy regionalnej             
w zakresie zagospodarowania osadów

▪ Wykorzystanie narzędzi do oceny kosztów 
oczyszczania ścieków
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