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komora krat 
to rodzaj ogromnego sita, 

które ma za zadanie zatrzy-
mać największe elementy 

niesione przez ścieki. Często 
rzeczy zatrzymywane na 
kratach są naprawdę za-

skakujące. Jest to ok. 1 tony 
dziennie.

Piaskowniki 
piasek to istotny element ście-
ków, choć w domach zwykle 
nie usuwa się go do kanalizacji. 
Wstępne oczyszczanie ścieków 
z piasku zachodzi w piaskow-
nikach. piasek osiada na dnie, 
skąd jest usuwany. dziennie 
usuwamy ok. 2 ton piasku.

osadniki
Czy wiesz, że ścieki też mają 
gruby kożuch, taki jak np. świe-
żo otwarta farba? Ścieki nie są 
mieszaniną jednorodną, tylko 
zawiesiną. do wyodrębnienia 
składników zawiesiny wystarczy 
grawitacja. tłuszcze (lżejsze od 
wody) zbierają się na powierzchni, 
składniki cięższe od wody opa-
dają na dno. osad zgromadzony 
na dnie osadnika nazywamy osa-
dem wstępnym.

Bioreaktory
Czy wiesz, że bakterie też „pracują” przy procesie 

oczyszczania ścieków? Bakterie odżywiając się zanie-
czyszczeniami zawartymi w ściekach, przyczyniają się 

do ich oczyszczania. mamy różne rodzaje bakterii, które 
pracują w warunkach tlenowych i beztlenowych i mają 

zdolność do oczyszczania. 

po przejściu przez reaktory biologiczne ścieki oczysz-
czone trafiają do osadnika, a osad powstały na tym 

obiekcie nazywamy osadem wtórnym lub biologicznym 
i trafia on do dalszej przeróbki. natomiast ścieki oczysz-

czone trafiają do środowiska.
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Biogaz
osady: wstępny i biologiczny po zmieszaniu 
tworzą tzw. osady ściekowe, które trafiają do 
zamkniętych Komór Fermentacyjnych, gdzie 
w temperaturze 36°C następuje ich beztlenowy 
rozkład. W wyniku rozkładu powstaje biogaz – 
cenne odnawialne źródło energii.

itPo
obecnie najlepszą metodą za-
gospodarowania osadów jest 
spalanie. Serce instalacji sta-
nowi piec z piaskowym złożem 
fluidalnym. Spalanie odbywa się 
w temperaturze powyżej 850°C. 
Część odpadów pozostałych 
po procesie spalania osadów 
jest zestalana w trwałe bloczki, 
które być może w przyszłości 
znajdą zastosowanie w budow-
nictwie.
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odwadnianie osadu
pozostały po fermentacji osad jest odwirowywany (oddzielenie 
wody i zmniejszenie objętości) w stacji odwadniania. W ten spo-
sób powstaje bogaty w substancje organiczne produkt uboczny, 
który mogłyby być świetnym nawozem. niestety, nie zawsze 
skład osadów pozwala na ich rolnicze wykorzystanie. poza tym 
ich ilość (48 tys. m3 rocznie) znacznie przewyższa powierzchnię 
obszarów, na których można by je wykorzystać.
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Elektrociepłownia 
Biogazowa 

Biogaz powstały w wyniku roz-
kładu osadów ściekowych jest 
wykorzystywany w elektrocie-

płowni biogazowej do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej.
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