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Wprowadzenie
Roczny pobór wody w Polsce  – 9,3 tys. hm3, w tym
Cele produkcyjne:  6275 hm3  (68%) - 4% obiegi wodne
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę - 5550 hm3  (88%)
 Przetwórstwo przemysłowe  - 627 hm3 
 Górnictwo i wydobywanie  - 45 hm3 
 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i  odpadami, rekultywacja   - 27 hm3 
 Opieka zdrowotna – 10 hm3 
 Budownictwo  - 1hm3 
 Pozostałe   - 25 hm3 

Oszczędności zużycia wody w przemyśle

 zmiany w technologii produkcji lub/i stosowanie 
nowoczesnych technologii

 polepszenie jakości wody użytej przez zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i urządzeń

 zamykanie obiegów wody, w tym chłodniczej
 właściwy stan urządzeń chłodniczych ( brak osadów 

zmniejszających wymianę ciepła)
 wtórne czy wielokrotne wykorzystanie wód zużytych 

lub ścieków ( po procesach odnowy)
 szeregowe wykorzystanie wód technologicznych, 
 wykorzystanie oczyszczonych ścieków do celów 

technologicznych
 wykorzystanie oczyszczonych ścieków do 

hydrotransportu surowców lub odpadów 
 wykorzystanie wód opadowych do celów 

przemysłowych
 przestrzeganie norm zużycia wody
 likwidacje przecieków, awarii, konserwacje

- wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków do uzupełniania
(częściowego) obiegów wodno-parowych w elektrowni
- wykorzystanie ścieków oczyszczonych do hydrotransportu
surowców i odpadów (elektrownie)

- wykorzystanie strumienia ścieków biologicznie oczyszczonych
do gaszenia koksu w wieżach koksowniczych (BAT)

- wykorzystanie w obiegu technologicznym ścieków
biologicznie oczyszczonych do płukania i chłodzenia gazu,
wstępnego mycia surowców w zakładach przetwórstwa

- wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków w budownictwie
do przygotowywania i produkcji materiałów budowlanych

- wykorzystanie niektórych ścieków oczyszczonych z przemysłu
spożywczego w rolnictwie.

Przykłady wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków
komunalnych do celów przemysłowych
- TAURON Wytwarzanie S A Oddział Elektrownia Łagisza w
Będzinie – eksploatacja instalacji polegającej na uzupełnianiu
wody krążącej w obiegu chłodniczych oczyszczonymi ściekami
komunalnymi
-TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice -
oczyszczone ścieki pochodzące z oczyszczalni ścieków
komunalnych w Siemianowicach Śląskich są wykorzystywane
do uzupełnianie obiegów chłodzących.

Wykorzystanie odzyskanej wody ze ścieków
komunalnych do celów zakładowych

1. Możliwe jest wykorzystanie odzyskanej wody  ze 
ścieków do celów zakładowych.  Aby to było możliwe 
konieczne jest zastosowanie procesów odnowy wody, 
które polegają na mikrofiltracji oraz utlenianiu 
chemicznym. 

2. W każdym przypadku wymiernym efektem tych działań 
są oszczędności w zużyciu „świeżej” wody, co w efekcie 
przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne 

3. Dla wielu branż przemysłowych (hutnicza, koksownicza, 
chemiczna, celulozowo-papiernicza, spożywcza) 
opracowano wytyczne BAT dotyczące 
standaryzowanych procedur opracowania obiegów 
wodno-ściekowych. 
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