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Proces technologiczny
Proces technologiczny, jest dwustopniowy. Pierwszy stopień
obejmuje odwadnianie osadu do ok. 20-22% suchej masy
i precyzyjne wymieszanie komponentów oraz przekierowanie
mieszanki taśmowo do granulatora, gdzie uzyskuje się granulat
o zawartości suchej masy ok. 40-45%, który podajnikiem na
drugi stopnień linii technologicznej, do suszarki. Tam, w temp.
80-110 ºC, granulat osiąga zawartość suchej masy ok. 75% (+/5%), a jego finalne uziarnienie wynosi 1 do 6 mm. Wysuszony
produkt na czas chłodzenia jest gromadzony w silosie,
a następnie pakowany do worków foliowych lub big-bagów.
Prezentowana technologia, oparta na innowacyjnym
podejściu do kwestii przetwarzania odpadów, została objęta
ochroną patentową (P233754). Wyróżnia ją znaczny potencjał
ekologiczny. Umożliwiając uzyskanie wysokiej jakości produktu
z odpadów, wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej, stanowiąc
niezwykle interesującą propozycję rozwiązywania problemu
wykorzystania odpadów komunalnych.

Problem

Rozwiązanie

Szacuje się, że w polskich oczyszczalniach ścieków powstaje
rocznie od 600 do 800 tys. ton suchej masy osadów ściekowych.
Obecne przepisy zabraniają ich składowania, lecz mimo
obowiązku ich zagospodarowania najczęściej są traktowane
jako odpady, a zatem spalane w spalarniach oraz jako paliwo
alternatywne w cementowniach, a czasem kompostowane.
Wiele nieczynnych i część eksploatowanych składowisk
odpadów nie spełnia jednocześnie przepisów dotyczących
zabezpieczeń przed ich szkodliwym wpływem na środowisko.

Jako punkt wyjścia do rozwiązania problemu przyjęto istotny
fakt, że odpady ściekowe posiadają właściwości chemiczne
i fizyczne oraz biologiczne stanowiące potencjał bardzo
istotny dla wspomagania procesów wegetacyjnych. Warstwy
wegetacyjne składają się z gruntu i materiału sypkiego, a skład
tej mieszanki zależy od warunków rekultywacji, czyli rodzaju
zazielenienia. Substraty wegetacyjne muszą zatem posiadać
stabilną strukturę oraz spełniać następujące kryteria:

Równie wielki problem, a zarazem zagrożenie dla środowiska
stanowię liczne tereny zdegradowane i nieczynne wyrobiska.
Do ich rekultywacji i wykonania odpowiednich zabezpieczeń
używa się ogromnych ilości materiałów budowlanych. Niedobór
materiałów naturalnych i koszty transportu powodują,
że chętnie stosowane są do w/w celów materiały z odpadów.

-

gęstość > 1,0 g/cm3
wodoprzepuszczalność oraz zdolność zatrzymania wody
niskie zawartości węglanów i soli
niskie koncentracje substancji szkodliwych
zawartość substancji odżywczych zawierających azot, fosfor,
tlenek wapnia i magnezu
- odczyn pH 6,0 - 9,0.
Ideą przyświecającą naukowcom z Głównego Instytutu
Górnictwa stało się opracowanie takiej technologii
przeróbki odpadów ściekowych, aby możne zamienić
je w pełnowartościowy produkt służący szerokorozumianej
rekultywacji środowiska.
Produkt taki powinien być zarazem bezpieczny, skuteczny
i przyjazny dla środowiska, a także łatwy do powszechnego
stosowania. Jednym z istotnych założeń było również
wykorzystanie w niej między innymi odpadów
powydobywczych jako źródła komponentów mineralnych.

Z tych, miedzy innymi, względów została ona nagrodzona
podczas XIV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy
Wynalazków IWIS 2020, a także otrzymała Złote Godło QI
Product, dla produktu najwyższej jakości. Wyprodukowane
przy jej użyciu nawozy gruntownie sprawdzono pod kątem ich
wpływu na wzrost roślin - uprawy testowano ze znakomitym
efektem na poletkach badawczych. Pierwsze prace związane
z wdrożeniem instalacji technologicznej do produkcji granulatu
są obecnie realizowane w jednej z oczyszczalni ścieków.

Produkt końcowy
Otrzymany w ten sposób produkt posiada bardzo dobre
właściwości nawozowe i glebotwórcze. Charakteryzuje się
wysoką zawartością materii organicznej, co pozytywnie
wpływa na procesy powstawania próchnicy, posiada również
właściwości odkwaszające oraz wspomagające mikroretencję
wody w glebie. Nadaje się do rozprowadzania przy pomocy
rozsiewaczy i siewników. Można go użyć do produkcji:
-

nawozu organicznego,
nawozu mineralno-organicznego,
środka wspomagającego uprawę roślin,
materiału glebotwórczego (wymogi dla min. IV klasy ziemi).

Tego rodzaju organiczny nawóz może być użyteczny nie tylko
w rolnictwie, ale także w przydomowych ogrodach oraz do
pielęgnacji zieleni na balkonach czy klombach. Granulki nawozu
można bowiem podczas produkcji dodatkowo otoczyć roztworem
hydrożelowym, dającym im warstwę ochronną, akumulującym
wodę i eliminującym przykry zapach.

Taka otoczka zabezpiecza granulat przed pyleniem
i powstawaniem szkodliwych dla zdrowia bioaerozoli, a także
stopniowo uwalnia składniki odżywcze do gleby.

Doradztwo techniczne
i technologiczne
Oferujemy fachową i kompleksową pomoc oraz pełne wsparcie
w zakresie prezentowanej technologii – od doboru urządzeń
(dzięki ścisłej współpracy z dostawcami), przez organizację
i prowadzenie prób w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej,
aż po wdrożenie produkcyjne. Proces wdrożeniowy może zostać
przeprowadzony „pod klucz” wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych zezwoleń i decyzji, w tym na wprowadzanie
produktu do obrotu rynkowego. Nasza technologia jest w pełni
skalowalna i może zostać zastosowana dla ilości osadów nawet
do kilkudziesięciu tysięcy Mg/rok.
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