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Co robić z rosnącą z każdym rokiem ilością osadów ściekowych? To wciąż otwarty 
problem. Perspektywiczną metodą ich zagospodarowania jest termochemiczne 
przetwarzanie, w którym wykorzystane zostać mogą innowacyjne technologie do 
pirolizy. 
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Produkcja osadów ściekowych na świecie, zwłasz-
cza z oczyszczalni ścieków komunalnych, rośnie 
z roku na rok. Szacuje się, że rocznie produkowa-

nych jest od 0,1 do 30 kg/RLM (w USA na jedną osobę 
przypada 23 kg/r osadów [1]). W  Polsce powstaje 
rocznie ok. 1 mln t s.m. osadów ściekowych.

Termochemiczne przetwarzanie osadów
Jedną z perspektywicznych metod jest termoche-

miczne przetwarzanie osadów ściekowych. W Krajo-
wym Planie Gospodarki Odpadami przewiduje się, 
że do 2020 roku ponad 30% osadów ściekowych 
będzie termicznie zagospodarowanych. W  ramach 
wsparcia projektów celowych POIG 1.4 zrealizowano 
wspólnie z firmą Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J. projekt 
„Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy 
osadów z  oczyszczalni ścieków”. Zakończył się on 
uruchomieniem instalacji mobilnej ze zintegrowaną 
suszarką i reaktorem do pirolizy osadów ściekowych 
o  wydajności 100 kg/h, która została sprawdzona 
w oczyszczalni ścieków w Elblągu. Uzyskane wyniki 
wskazują na potencjalne możliwości wykorzystania 

sprawdzonych urządzeń do termicznego zagospoda-
rowania osadów przemysłowych.

Generalnie znane są trzy metody termochemicz-
nego przetwarzania osadów ściekowych: piroliza, zga-
zowanie i spalanie, przy czym ich celem jest głównie 
odzysk energii zawartej w osadach ściekowych, sięga-
jącej 11,10-22,10 MJ/kg s.m. (średnio 16 MJ/kg) [2]. 

Spalanie
Najbardziej rozpowszechnioną metodą termiczne-

go przekształcania osadów jest spalanie bądź współ-
spalanie osadów najczęściej w piecach do produkcji 
cementu. Obecnie w Polsce pracuje 11 monospalarni 
[3] osadów ściekowych wykorzystujących głównie 
piece fluidalne, zatem osady muszą być wstępnie pod-
suszone co najmniej do poziomu 30-40% zawartości 
wilgoci [4]. Wysoka wilgotność osadów ściekowych 
stanowi poważny problem we wszystkich procesach 
termicznego przekształcania osadów ściekowych. 

Wartość energii w mokrych osadach (przy średniej 
zawartości 80% wilgotności) spada z  16 MJ/kg do 
średnio 4 MJ/kg. Wysoka zawartość wilgoci w osadach 
nie tylko utrudnia odzysk energii, ale także powoduje 
wzrost korozyjności (możliwość powstawania H2SO3 
w wyniku kontaktu SO2 z H2O). Oprócz emisji SO2, 

zawarty w osadach azot (w postaci protein) powoduje 
emisję NOx powstających w atmosferze tlenowej, a to 
wymaga stosowania specjalnych urządzeń do oczysz-
czania gazów spalinowych [5].

Piroliza
W  przeciwieństwie do spalania, piroliza, która 

zachodzi w  warunkach beztlenowych, nie emituje 
tylu zanieczyszczeń, w szczególności tlenków azotu, 
dioksyn i furanów, m.in. ze względu na brak O2 i niż-
szą temperaturę procesu (300-900oC), nie wymaga 
kosztownych instalacji do oczyszczania spalin. Pod-
czas pirolizy następuje termiczny rozkład wysokoczą-
steczkowych organicznych związków chemicznych do 
związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Produk-
tami są: palne i niekondensujące gazy (H2, CO, CH4 
i lekkie gazowe węglowodory C2H4, C2H6 i C3H8) oraz 
CO2 i para H2O; ciekłe oleje pirolityczne (zwane też 
bioolejami), które zawierają smoły, ciekłe węglowo-
dory, kwasy organiczne, wysokocząsteczkowe związki 
karbonylowe, fenole i inne związki aromatyczne, ali-
fatyczne alkohole oraz stały koks pirolityczny, zwany 
także biokarbonizatem. Proporcje poszczególnych 
produktów uzależnione są od warunków prowadze-
nia procesu pirolizy [6], takich jak: temperatura, czas 
przebywania, ciśnienie, skład i rozmiary cząstek osadu 
oraz obecność katalizatorów (metali). 

Zależnie od czasu przebywania i szybkości ogrze-
wania, można wyróżnić trzy typy pirolizy [7]:

wolną pirolizę (tzw. karbonizację) o czasach prze-
bywania rzędu od kilku do kilkunastu godzin, 
którą prowadzi się w  celu wytwarzania koksu 
pirolitycznego,
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szybką pirolizę, przy szybkości ogrzewania od 
10 do 20oC/s i  czasach przebywania poniżej  
2 s, prowadzoną w celu maksymalnej produkcji 
bioolejów,
błyskawiczną pirolizę (flash pyrolysis), o szybko-
ści nagrzewania 1000oC/s i  czasie przebywania 
poniżej 0,5 s, o  większej wydajności do 80% 
wytwarzania olejów pirolitycznych.

Zgazowanie
Zgazowanie, inaczej gazyfikacja, polega na kon-

wersji materiałów węglowych zawartych w  osadzie 
do gazu syntezowego (C + H2O = CO + H2) i popiołu. 
Sumarycznie jest to proces egzotermiczny prowadzony 
w wysokiej temperaturze (powyżej 800oC), przy udziale 
powietrza bądź tlenu poniżej stechiometrycznego sto-
sunku wymaganego do spalania, a  także z udziałem 
pary wodnej lub dwutlenku węgla (tzw. sucha gazyfika-
cja) bądź ich mieszaniny. Podczas zgazowania zachodzi 
szereg następczych i równoległych reakcji chemicznych, 
a niezbędna temperatura jest osiągana w wyniku egzo-
termicznych reakcji częściowego utleniania produktów 
pirolizy, która jest wstępnym etapem tego procesu. 
Reakcje reformingu pomiędzy węglowodorami i parą 
wodną (CnHm + nH2O = nCO + (n+m/2) H2) przyczy-
niają się do wzrostu stężenia wodoru, podobnie jak 
i (CO + H2O = CO2 + H2) reakcja konwersji gazu wod-
nego. Stężenie tlenku węgla wzrasta w wyniku reakcji 
Boudouarda (CO2 + C = 2CO). Można powiedzieć, że 
zgazowanie jest przedłużeniem procesu pirolizy.

Porównanie tych trzech termochemicznych 
metod przetwarzania osadów ściekowych zostało 
przeprowadzone metodami oceny czasu życia (LCA) 
[8] i analizy SWOT [9], przy uwzględnieniu sposobu 
rozwiązania problemu utylizacji osadów, dojrzało-
ści technologicznej, uwarunkowań legislacyjnych 
i emisji gazów cieplarnianych. Z tego porównania 
jednoznacznie wynika przewaga technologii pirolizy 
i zgazowania nad technologią spalania.

Zintegrowanie suszenia, pirolizy 
i gazyfikacji osadów

W wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Pro-
cesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej 
z firmą Metal Expert Sp. z o.o., która była koordyna-
torem wspomnianego projektu finansowanego przez 
NCBR w ramach tzw. szybkiej ścieżki, zaproponowa-
liśmy rozwiązanie, które było dedykowane małym 
i  średnim oczyszczalniom ścieków komunalnych. 
Idea tego procesu, który schematycznie przedstawia 
rysunek 1, jest następująca: 

Odwodniony osad ściekowy z oczyszczalni ście-
ków podawany jest do suszarki. Proces suszenia 
pozwala na zmniejszenie wilgotności osadu 
z 80% do poniżej 10%.
Suchy osad poddawany jest procesowi pirolizy 
wysokotemperaturowej (800-900oC).
Głównym produktem procesu pirolizy jest gorący 
gaz syntezowy oraz niewielkie ilości olejów, które 
są spalane w kotle, a produkowana para techno-
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Idea zintegrowanego 
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logiczna (0,5 MPa) służy jako medium grzewcze 
suszarki osadu, zamykając w  ten sposób bilans 
procesu.

Zanim przystąpiono do technicznej realizacji 
tego pomysłu, przeprowadzono szereg badań osadów 
ściekowych z 18 małych i średnich oczyszczalni ście-
ków, wykorzystując następujące techniki badawcze: 
termograwimetria wraz z analizą gazów odlotowych 
EGA, badania reologiczne osadów ściekowych, analiza 
elementarna osadów oraz produktów pirolizy i zgazo-
wania, badania dyfraktometryczne XRD osadów oraz 
produktów pirolizy i zgazowania, badania powierzchni 
właściwej koksu po pirolizie osadów. 

W reaktorze PŁ [10] o działaniu ciągłym i wydajno-
ści 5 kg/h przeprowadzono wstępne badania pirolizy 
osadów ściekowych przy zmiennych parametrach pro-
cesu. Na podstawie przeglądu patentowego i dostępnej 
literatury wybrano koncepcję mobilnej instalacji kon-
tenerowej wykorzystującej pirolityczny reaktor Spirajo-
ule® francuskiej firmy ETIA [11] i suszarkę kontaktową 
japońskiej firmy Kenki Co. Ltd. [12], ogrzewaną parą 
wodną produkowaną w standardowym kotle, w któ-
rym spalano gaz syntezowy i bioolej. 

Wybór tych elementów instalacji podyktowany był 
krótkim czasem realizacji projektu (1,5 r.). Aktualnie 
firma Metal Expert Sp. z o.o. prowadzi modernizację 
tej instalacji w  oparciu o  własne rozwiązania kon-
strukcyjne. Szczegóły konstrukcyjne zarówno suszarki, 
jak i reaktora pirolitycznego dostępne są na stronach 
internetowych tych firm, odpowiednio [12] i [11] oraz 
na rysunkach 2 i 3. Kontaktowa suszaka Kenki (rys. 

2) jest przeznaczona do suszenia materiałów o kon-
systencji pasty i sklejających się. 

Samozazębiające się bliźniacze podajniki śrubowe 
przesuwają materiał, zapobiegając przyklejaniu się 
materiału suszonego do ogrzewanych ścianek i wstęg 
podajnika. Para grzejna (0,5 MPa) ogrzewa zarówno 
koryto suszarki, jak i  podajniki śrubowe. Suszarka 
zapewnia wysuszenie osadów z 80 do 10% zawartości 
wody. Wysuszony osad ściekowy jest przekazywany 
do reaktora Spirajoule®, typu Augera, gdzie zachodzi 
piroliza i autogazyfikacja osadu do gazu syntezowe-
go, który zasila kocioł parowy. Pozostałość w postaci 
koksu (biowęgla) odprowadzona jest podajnikiem 
ślimakowym przez chłodnicę na zewnątrz. Głównym 
elementem reaktora Spirajoule® (rys. 3) jest spirala 
przesuwająca materiał w  korycie w  kształcie litery 
U, ogrzewana oporowo z  wykorzystaniem efektu 
Joule’a, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie tempe-
ratury w zakresie 400-900oC, przy zapotrzebowaniu 
mocy rzędu 12 kW, z czego połowę zużywają napędy 
i urządzenia peryferyjne. 

Czas przebywania osadów w  pirolizerze w  za-
kresie od 5 do 20 min można regulować poprzez 
zmianę szybkości obrotowej spirali. Najpierw prze-
prowadzono badania na terenie francuskiej firmy 
ETIA, w instalacji pilotowej o wydajności 40 kg/h 
dla dwóch rodzajów osadów wapnowanego i  nie-
wapnowanego, przy czym suszarka Kenki nie była 
zintegrowana z reaktorem Spirajoule®. Uzyskano gaz 
syntezowy o LHV ok. 19 MJ/m3, który z powodze-
niem można wykorzystać  do produkcji pary wodnej 
zasilającej suszarkę.

RYS. 2
Schemat instalacji 
suszarniczej 
z zastosowaniem 
suszarki firmy Kenki 
Co., Ltd, wraz ze 
szczegółami budowy 
wnętrza (we wstawce) 
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Eksperyment
Na podstawie uzyskanych wyników zarówno w skali 

laboratoryjnej, jak i pilotowej firma Metal Expert Sp. 
z o.o. zbudowała mobilną instalację o wydajności 100 
kg/h wilgotnego osadu, w której wszystkie elementy: 
suszarka, kocioł parowy i pirolizer zostały zintegrowane 
i umieszczone w typowym kontenerze morskim. Badania 
na uruchomionej instalacji przeprowadzono na terenie 
oczyszczalni ścieków w Elblągu. Udany kilkugodzinny 
eksperyment, w którym ze 100 kg/h osadu uzyskano ok. 
7 kg/h karbonizatu, pozwolił na opracowanie bilansu 
energii, który przedstawiono w publikacji [13]. Niestety 
zastosowanie tej instalacji (z suszarką Kenki oraz reak-
torem Spirajoule® zasilanym energią elektryczną) nie 
sprawdziło się w długotrwałych testach (powyżej 6 h 
pracy) z powodu wyraźnego spadku wydajności i spraw-
ności pracy układu. 

Firma Metal Expert prowadzi obecnie prace mające 
na celu zastąpienie suszarki Kenki urządzeniem o wyższej 
sprawności oraz opracowuje nową konstrukcję reaktora 
działającego w trybie autotermicznym, aby poprawić wy-
nik bilansu energetycznego procesu. Istnieją potencjalne 
możliwości wykorzystania dotychczasowej wiedzy oraz 
opracowywanego układu urządzeń termicznego przetwa-
rzania komunalnych osadów ściekowych do termoche-
micznego zagospodarowania osadów przemysłowych.

Praca powstała w ramach projektu realizowanego przez firmę 
Metal Expert Sp. z o.o. „Opracowanie innowacyjnej technologii 
do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków”, dofinansowanego ze 
środków EU w ramach POIG 1.4 wsparcie projektów celowych.
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