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Przegląd technologii oczyszczania 
ścieków przemysłowych 

Nie bójmy się stosować 

najnowocześniejszych technologii



Podejście tradycyjne…..

Oczyszczalnia:
KOCZ, SBR

Ścieki 
przemysłowe

Ścieki oczyszczone
(N, P, ChZT, Zawiesina,)

Energia, O2

reagenty

Osad:
zagęszczanie, odwadniania
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Zmiana paradygmatu?
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� Pojęcie ścieki jako zasób nie jest niczym nowym
� Jednak dziś – popyt na rynku i technologia – Silniejsze niż kiedykolwiek 



Unikalny portfel opatentowanych technologii
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Fizyko-chemiczne
• Actiflo® Turbo
• CEDI
• DAF
• Wyparki
Filtracja
• Biosep®

• Hydrotech DiscfilterTM

• 3FM
Biologiczne
(tlenowe/beztlenowe)
• Biobed® EGSB
• MEMTHANE
• AnoxKaldnesTM MBBR
• Biostyr®

Termiczne
• BioConTM

• MED odsalanie
• Pyrofluid

5 głównych pól rozwoju

Wytwarzanie Biogazu
Ponowne wykorzystanie i recycling
Efektywność energetyczna
Odzysk produktów ubocznych
Odsalanie
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Centra kompetencyjne VWT

66

VWT posiada silny dział rozwoju technologii:

Lund, Szwecja – technologie tlenowe 
MBBR, ANITA Mox,

Delft, Holandia – technologie beztlenowe 
Biobulk, Memthane, UASB, EGSB

VWT Italia – DAF, technologie wyparne
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Jak będzie wyglądać nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków w przyszłości?
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Bio-rafineria

Energia elektryczna 
neutralne CO2

Chemikalia

Odzysk substancji odżywczych
np. MAP

Bio-plastik

Czysta wodaZasoby=ścieki + odpady

Energia elektryczna 
neutralne CO2

Energia cieplna
neutralne CO2



Zastosowania technologii VWT w celu 
odzysku surowców/energii

Energii (produkcja biogazu) 

Wody (dążenie do „zerowego zrzutu” ZLD – Zero Liquid Discharge)

Na przykładzie instalacji zaprojektowanych i wybudowanych 

przez VWT Polska
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oŚcieki + Odpady

oBiogaz + Woda

Produkcja czekolady i karmy dla zwierząt



Jednoczesna utylizacja ścieków i odpadów,

Produkcja biogazu,

Zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki,

Zamknięcie obiegu wodnego dla 50% oczyszczonych 

ścieków tj. odzysk wody,

Wymagane badania pilotowe,

Ograniczenia terenu dostępnego pod budowę,

Spełnienie wszelkich wymagań prawnych i ekologicznych.

Cele i wymagania budowy nowej instalacji
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Dopływ jest mieszaniną:

o Ścieków

o Mokrej karmy dla zwierząt

o Suchej karmy dla zwierząt

o Czekolady

Skład dopływu

o ChZT: 20,000 mg/l

o Zawiesina: 10,000 mg/l

o Tłuszcze: 750 mg/l

Ścieki + odpady



Wybór procesu – technologie membranowe
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Wybór linii procesowej - w oparciu o 4 miesięczne badania 
pilotowe 

Memthane®
Biosep®

RO

ANITA™Mox

1. Najnowsza technologia beztlenowa: reaktor membranowy 
Memthane®

2. Procesu deamonifikacji na złożu zawieszonym 
Anita™MOX (redukcja NNH4)

3. Tlenowym reaktorze membranowym (UF) Biosep® (MBR) 

4. modułem RO (odwróconej osmozy).



Reaktor MEMTHANE® ~ 99% konwersji ChZT

Kondycjonowanie 
ścieków/odpadów

Dopływ wprowadzany jest 
do reaktora  beztlenowego 
gdzie następuje konwersja 
zanieczyszczeń 
organicznych do biogazu.

Czyszczenie na 
miejscu (CIP)

Po procesie beztlenowym, 
następuje separacja biomasy 
(osadu) od permeatu dzięki 
zastosowaniu modułu UF

Jeśli wymagane, permeat 
pozbawiony zawiesin może być 
doczyszczany przy pomocy kilku 
dostępnych technologii (m.in. 
Odzysk związków pożywkowych). 

Biomasa jest zawracana 
z powrotem do reaktora a tylko 
niewielka jej część usuwana 
z układu i odwadniana.

13

Zakres stosowania: ścieki/odpady wysoko obciążone ładunkiem organicznym.



Redukcja ChZT w reaktorze Memthane

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 14

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

Zastosowanie technologii Memthane® - niemal cały ładunek organiczny
rozkładalny w procesie beztlenowym zostaje przetworzony na cenny biogaz z
wydajnością 99%, co jednocześnie pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej
jakości odpływu w jednym procesie.



Technologia ANITA™ Mox.  Skrócona droga eliminacji 
N-NH4 

Zużycie energii (-60%)

Emisja CO2 (-80%)

Brak łatwo rozkładalnego C (ChZT)

Wysokie obciążenia mała kubatura reaktora

N2NH4
+

NO2
-

Brak ChZT

NH4
+

NO3
-

N2

15



Elastyczność w stosowaniu membran możliwe 

zastosowanie membran zanurzonych jak i w układzie 

suchym.

Całkowita eliminacja zawiesin

Najwyższy możliwy stopień usunięcia 

biodegradowalnego ChZT, BZT, N i P.

Doskonała mikrobiologiczna jakość odpływu 

(przekraczająca jakość wody do kąpieli wg. Dyrektywy

2006/7/EC, Annex II klasyfikacja “jakość doskonała”)

Jakość odpływu odpowiednia dla aplikacji zawracania 

wody. Pełna ochrona modułu RO

Reaktor Membranowy Biosep® oraz RO
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Schemat instalacji
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Odpady czekoladowe

Odpady z karmy 
dla zwierząt

Sito

Rozdrabnia
nie

Higienizacja

Zbiornik 
wyrównaw
czy

Zbiornik 
buforowy

Beztlenowy 
reaktor 

membranowy

Memthane

ANITATMMox

Stopień 

biologiczny

Biosep

Permeat ze 
stopnia 

biologicznego

Odpływ do rzeki
ChZT <125 mg/l

Odwrócona 
Osmoza

Zbiornik 
osaduWirówka

Osad odwodniony

Ścieki + odpady
Q:   970 m3/d

ChZT:    19 850 mg/l

Woda do generatora pary
Q: 340 m3/d

Ściek surowy

CHP 

(1 MW)



Oczyszczalnia ścieków dla zakładu 
Tymbark w Olsztynku



Tymbark Olsztynek – Parametry Projektowe
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Parametry ścieków surowych

�Przepływ średni: 3000 m3/d

�Przepływ maks.: 4000 m3/d

�CHZT max. 28 000 kg/d

�BZT5 max. 14 000 kg/d

�Zawiesina maks. 4 000 kg/d

�N ogólny maks. 20 g/m3

�P ogólny maks. 12 g/m3

Parametry osiagane w rzeczywistości (okres lipiec 2013-kwiecień 2015)

� CHZT średnia - 29 g O2/m3 (norma 125)

� Zawiesina średnia - 17 g O2/m3 (norma 35)

� Fosfor średnia -1 g/m3 (norma 2)

� Azot ogólny średnia – 11g/m3 (norma 30)

� Azot amonowy średnia – 1 g/m3 (norma 10)

Parametry gwarantowane

� CHZT < 125 g O2/m3
� BZT5 < 25 g O2/m3
� Zawiesina < 35 g O2/m3
� N < 30 g/m3
� P < 2 g/m3
� NH4 < 10 g/m

Skład biogazu:
Metan – średnio   83,2%
Siarkowodór po 
odsiarczeniu – 4,7 ppm



Tymbark Olsztynek - Schemat technologiczny
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Krata Sitopiaskownik
Zbiornik
awaryjny

Flotacja 
wstępna

Zbiornik
buforowy

1500m3 800m3

EGSB 
Flotacja 
wtórna

MBBR 
Filtr piaskowy

odpływ

100m3

Zbiornik
osadu Wirówka

osad

b
io

ga
z Odsiarczalnia

Sulfothane

Zbiornik 
biogazu

Kogeneracja

Kotłownia



Tymbark Olsztynek – Efekty oczyszczania. Praca 
reaktora EGSB – redukcja ChZT. Średnio ponad 90%
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Tymbark Olsztynek – Efekty oczyszczania. 
Dopływ/Odpływ
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Tymbark Olsztynek - Podsumowanie
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Zalety zastosowanej technologii oczyszczania ścieków:

� Oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z

przepisami w zakresie znacznie przewyższającym wymagania.

� Stabilna praca rektora beztlenowego niezależnie od dużej zmienności obciążeń

objętościowych i temperatury. Bezproblemowe wyłączanie i włączanie reaktora,

oraz elastyczność pracy w zmiennych warunkach w tym pracy sezonowej.

� Stabilna praca sekcji tlenowej.

� Mały przyrost osadu nadmiernego.

� Dodatni bilans energetyczny.

� Zastosowany proces zapewnił bardzo stabilną pracę oczyszczalni, niezależnie od

wahań jakości i ilości ścieków surowych z dodatkową korzyścią w postaci

wytwarzanego biogazu,



Tymbark Olsztynek jest 4 realizacją instalacji 
oczyszczania ścieków dla grupy Maspex 

i zakładów Tymbark.
Pozostałe realizacje: 

Tymbark w Tymbarku, Ekoland w Tychach



Mlekovita Wysokie Mazowieckie
Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków



Cele i wymagania modernizacji/rozbudowy 
oczyszczalni ścieków
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o Uzyskanie efektu ekologicznego

o Przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń,

o Wykorzystanie istniejącej infrastruktury,

o Zamknięcie rozbudowy i modernizacja oczyszczalni w obrębie istniejącej działki,

o Proces oczyszczania powinien być energooszczędny, prosty

i przebiegać w znacznym stopniu samoczynnie,

o Uciążliwość oczyszczalni powinna być ograniczona do minimum,

o Zastosowane rozwiązania powinny minimalizować ilość powstających osadów,

o Produkcja zielonej energii – energetyczne wykorzystanie powstającego biogazu,

o Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych – przekształcenie oczyszczalni z instalacji

koszto twórczej w samowystarczalną lub zysko twórczą,



Dopływ Oczyszcz.
mechaniczne

OsadnikSekcja 
beztlenowa

Zbiornik
wyrównawczy

Flokulacja i flotacja Napowietrzanie

Komora
fermentacji

Odpływ

Biogaz
Zagęszczanie osadu

Odwadnianie

Przeróbka osadu

Biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków

Schemat instalacji oczyszczania ściekówSchemat oczyszczalni ścieków
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Biogaz: reaktor beztlenowy Biobulk®

Wielkość oczyszczalni: 330 000 RLM 
Ilość ścieków: 7550m3/d
Ładunek ChZT: 32,6t/d

Zasilanie substratem:
1. Osad z DAF (flotacja ciśnieniowa)
2. Serwatka
3. Osad tlenowy (osad nadmierny z KOCZ)



Wyniki pracy oczyszczalni ścieków Mlekovita
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Parametr Jednostka Ścieki mleczarskie

Ścieki oczyszczone

Redukcja [%]Wartość 
dopuszczalna

Średnia*

BZT5 mg/dm3 2992,5 25 4,90 99,8

ChZT mg/dm3 4858,8 125 47,17 99,0

Zawiesina mg/dm3 1149,5 35 10,66 99,1

Fosfor mg/dm3 41 2 0,57 98,6

Azot ogólny mg/dm3 170 30 3,39 97,9

Azot amonowy mg/dm3 4 10 1,00 75,0

Azot azotanowy
mg/dm3 75,4 30 1,03 98,7

*Średnia za rok 2014

Wartości BZT5 poniżej 5mg/l świadczą o niemal całkowitym
rozkładzie substancji organicznych.

Redukcja fosforu następuje całkowicie w procesie biologicznym tj.
bez konieczności strącania solami żelaza

Oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych
zgodnie z przepisami w zakresie znacznie przewyższającym
wymagania.



Efektywności pracy reaktora biogazowego. 
Produkcja energii elektrycznej w CHP – Mlekovita 2014.
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Modernizacja istniejącej oczyszczalni SM Mlekovita, 
nie tylko pozwoliła na przejęcie dodatkowych 

ładunków wynikających ze wzrostu produkcji, ale 
zmieniła charakter oczyszczalni w sensie 

ekonomicznym z producenta kosztów na producenta 
zysków.

Efekty ekonomiczne
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Innowacyjna technologia 
uzdatniania „krowiej wody”



Krowia woda – charakterystyka 
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„Krowia woda” czyli kondensat z 
odparowania produktów mleczarskich:

• zatężanie (kondensacja) mleka

• zatężanie mleka odtłuszczonego

• zatężanie serwatki słodkiej

• zatężanie serwatki kwaśnej

Pochodzenie wody – mleko, nie 
woda pitna

Wyparka



Przegląd technologii – tradycyjne metody uzdatniania 
krowiej wody
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Lampy ultrafioletowe UV

Mikroorganizmy są usuwane, ale substancje organiczne pozostają w 
wodzie

Rozwiązanie relatywnie niskonakładowe, wyłącznie dla prostych aplikacji 

Chlorowanie ClO2 lub NaOCl

Akceptowalne dla niskiego OWO (< 3 ppm) 

Tworzenie krytycznych produktów (AOX, THM)

Odwrócona Osmoza Higieniczna

Krótki czas życia membran

Niższy koszt inwestycyjny, wysoki eksploatacyjny

Ślady OWO i NPN pozostają w permeacie

Niewystarczające usuwanie nisko-cząsteczkowych związków 
organicznych (< 100 Daltonów) np. kwas mlekowy, mocznik, 
aminokwasy

Nie odpowiednia dla kondensatów kwaśnych (zawierających kwas 
mlekowy)



Problemy eksploatacyjne tradycyjnych instalacji 
uzdatniania krowiej wody – skutki

o Powstawaniem biofilmu w instalacjach wykorzystujących 
krowią wodę

o Spadkiem żywotności urządzeń 

o Negatywnym wpływem na produkt finalny 

o Koniecznością częstego czyszczenia całego układu

Ponadto tradycyjny system generuje wysokie koszty 
eksploatacyjne (częsta wymiana membran + wysokie zużycie 
energii)
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Schemat technologiczny instalacji BiopROtector®
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Zbiornik buforowy 

Moduł UF 
Moduł RO 

BiopROtector - złoże stałe BiopROtector - złoże 
fluidalne

dmuchawa

Pompa Pompa 

Dopływ krowiej wody 

Opływ czystej wody 
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o Przepustowość: 50 m3/h 

o Rozruch: Lipiec 2013

o 2-150 ppm ChZT

o BiopROtector®: złoże fluidalne + stałe

o UF

o RO

UF – Uflex

RO - megaRO

BiopRO o złożu stałym
BiopRO o złożu fluidalnym

BiopROtector FrieslandCampina (FC)



Możliwości wykorzystania uzdatnionej wody krowiej w 
mleczarni
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• Woda zasilająca kotły,

• Woda zasilająca CIP łącznie z ostatnimi płukaniami,

• Woda do ogrzewania/chłodzenia wymienników ciepła,

• Woda do płukania urządzeń procesowych,

• Woda do zasilania stanowisk wężowych,

• Woda do czyszczenia i płukania cystern z mlekiem,

• Woda płucząca przy procesach technologicznych,

• i inne…



Kontenerowa jednostka pilotowa
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Złoże fluidalne BiopROtector Złoże stałe BiopROtector



Dziękuję za uwagę!


