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do niedawna:

Ścieki to 

wody zużyte

Cel oczyszczania:
usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń 

(związki organiczne, 

związku azotu, związki fosforu)

Oczyszczalnia ścieków w ujęciu konwencjonalnym     
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już dziś:

Ścieki to 

źródło cennych 
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Cel oczyszczania:
usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń 

przy maksymalnym odzysku 

surowców i energii

Oczyszczalnia ścieków w ujęciu konwencjonalnym     

- zasobooszczędność

- zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych

- niskoemisyjność

- nowe miejsca pracy

- nowe modele biznesowe
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edukacja = akceptacja społeczna

Oczyszczalnia ścieków wobec wyzwań GOZ



Możliwości odzysku 

energii i zasobów 

w oczyszczalni ścieków



Schemat blokowy oczyszczalni ścieków



Odzysk energii



Wykorzystanie biogazu w komunalnych oczyszczalniach ścieków

DO KOŃCA XX WIEKU

• Produkcja ciepła

• Spalanie w pochodni (do 
40% produkowanego biogazu)

Odzysk energii



Wykorzystanie biogazu w komunalnych oczyszczalniach ścieków
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Odzysk energii

Źródło: Gieleciak Z. 2018: Synergia działania branży wodno kanalizacyjnej, 

odpadowej i energetycznej motorem zrównoważonego rozwoju miasta Tychy

Oczyszczalnia Ścieków w Tychach 

– obiekt samowystarczalny 

energetycznie



Odzysk energii

Źródło: Gieleciak Z. 2018: Synergia działania branży wodno kanalizacyjnej, 

odpadowej i energetycznej motorem zrównoważonego rozwoju miasta Tychy
Źródło: www.etychy.org

Park Wodny w TychachOczyszczalnia Ścieków w Tychach 

– obiekt samowystarczalny 

energetycznie



Odzysk wody



Odzysk wody

Odzysk wody do celów technologicznych

Odzysk wody do wykorzystania w przemyśle

Odzysk wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze

Odzysk wody do wykorzystania w rolnictwie i nawadniania terenów zielonych

Odzysk wody do zasilania warstw wodonośnych
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Elektrociepłownia 

w Katowicach

Oczyszczalnia ścieków 

Dąbrówka-Mała w Katowicach
Symbioza

przemysłowa

Efekt

ograniczenie  zużycia zasobów pierwotnych

ok. 1,5 mln. m3 rocznie

Odzysk wody – przykłady zastosowań

fot. Tauron Ciepło

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/Źródło: https://katowice.naszemiasto.pl/

Oczyszczone ścieki źródłem wody dla elektrociepłowni  
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Oczyszczalnia ścieków dla pensjonatu 
i stacji narciarskiej Kasina Ski & Bike

Jakość oczyszczonych ścieków
Reaktor membranowy

Dezynfekcja (UV)

• płukanie 

urządzeń 

oczyszczalni

• naśnieżanie 

stoku 

narciarskiego

• nawadnianie 

terenów 

zielonych

Źródło: M.Jeleń 2021 za Schwander 2021

Odzysk wody – przykłady zastosowań

Oczyszczone ścieki źródłem wody do nawadniania terenów zielonych i naśnieżania stoku 
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Pokrycie Zapotrzebowania na Wodę przez NEWaterNEWater, Singapur

Pierwsza Inwestycja; Maj 2000,Singapur

Odzysk wody – przykłady zastosowań

Oczyszczone ścieki źródłem wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze 



Odzysk fosforu



Przyjęte przepisy szczegółowo definiują: 

1) wielkość oczyszczalni ścieków, których obowiązek ten 
dotyczy: powyżej 50 tys. RLM

2) termin wdrożenia odzysku P (od 2029 roku dla oczyszczalni o 
RLM powyżej100 tys. i od 2032 roku dla oczyszczalni od 50do 
100 tys. RLM)

3) termin opracowania koncepcji odzysku P
(do końca 2023 roku) 

4) minimalną zawartość fosforu w osadach (20 g/kg s.m.), 
powyżej której oczyszczalnie muszą wprowadzić odzysk P

5) minimalną efektywność odzysku (z osadów: 50%, z popiołów 
po ich termicznym przekształcaniu: 80%)

Odzysk fosforu – legislacja motorem rozwoju

Niemcy, 
październik 2017 r.

dotyczące 

odzysku fosforu 

z osadów ściekowych 

i popiołów po termicznym 

przekształcaniu osadów

Rozporządzenie



Odzysk azotu



Technologia Efektywność
Koszt

EUR/ kg N

Oczyszczanie biologiczne z wykorzystaniem zewnętrznego źródła Corg >95 % 2,5 – 5,5

Innowacyjne technologie usuwania N (BABE, SHARON, Anammox) 75 – 90% 1,0 – 3,0

Nijhuis Ammonia Recovery 80 – 90 % 0,75 – 3,0

Porównanie kosztów usuwania i odzysku azotu

Schemat instalacji demonstracyjnej

Źródło: Menkveld H.W.H., Broeders E. 2017: Recovery of ammonium from digestate as fertilizer.

Pełnoskalowa instalacja 

demonstracyjna

Odzysk azotu



Odzysk związków organicznych



Odzyskane związki organiczne jako źródło węgla do 

intensyfikacji usuwania ze ścieków związków biogennych
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Odzysk celulozy

Źródło: Nieuwenhuijzen A. et al. 2017: Life Cycle Assessment of Resource Recovery from Primary and Waste Activated Sludge.

Oczyszczalnia 

ścieków

ODZYSK WŁÓKIEN 

CELULOZOWYCH

z odpadów oddzielonych 

na kratach lub/i sitach 

oraz z osadu wstępnego 



Odzysk celulozy

Źródło: Nieuwenhuijzen A. et al. 2017: Life Cycle Assessment of Resource Recovery from Primary and Waste Activated Sludge.

Oczyszczalnia 

ścieków

ODZYSK WŁÓKIEN 

CELULOZOWYCH

z odpadów oddzielonych 

na kratach lub/i sitach 

oraz z osadu wstępnego 

✓ składnik wiążący w asfalcie,

✓ bio-kompozyt,

✓ materiał izolacyjny,  

✓ może zastępować włókna 

celulozowo-papierowe.

Z

A

S

T

O

S

O

W

A

N

I

E



Odzysk alginianów

(z wodorostów)

wykorzystywane 

w przemyśle: 

• tekstylnym

• spożywczym 

• budowlanym

• papierniczym

ALGINIANY
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Odzysk PHA

Etapy odzysku PHA 

Źródło: Werker A. et al. 2017: Consistent production of high quality PHA using activated sludge harvested from full scale municipal wastewater treatment – PHARIO.

opłacalność PAP ≥ 40 % g-PHA / g s.m.o. 



Odzysk PHA

Etapy odzysku PHA 

Źródło: Werker A. et al. 2017: Consistent production of high quality PHA using activated sludge harvested from full scale municipal wastewater treatment – PHARIO.

opłacalność PAP ≥ 40 % g-PHA / g s.m.o. 

możliwość odzyskania PHA wysokiej jakości 



Odzysk PHA

Etapy odzysku PHA 

Uchwyt na karty został wyprodukowany 

z bioplastycznej mieszanki zawierającej 

74% PHARIO PHA.

Źródło: Werker A. et al. 2017: Consistent production of high quality PHA using activated sludge harvested from full scale municipal wastewater treatment – PHARIO.

opłacalność PAP ≥ 40 % g-PHA / g s.m.o. 

możliwość odzyskania PHA wysokiej jakości 

Wizytownik (Grupa PEZY) 



Pozostałe możliwości
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