raport – słoneczne suszenie osadów ściekowych
Technologie słonecznego
suszenia osadów – fakty i mity
Słońce jest naszym pierwotnym i niewyczerpanym źródłem energii przynajmniej w perspektywie 4,5 miliarda lat. Wydobywane spod ziemi konwencjonalne surowce energetyczne, takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny,
są skumulowaną w prehistorycznych organizmach roślin i zwierząt energią słoneczną.
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cern HUBER z adaptacją urządzenia
przeznaczonego pierwotnie do suszenia ziarna i innych materiałów drobnoziarnistych, a następnie w 2004 r. firma
EDZ ze swoją przewracarką łańcuchową. Wkład w rozwój technologii solarnych miały również firmy Ratus oraz
Gilling&Keller, ale ich rozwiązania nie
wyszły poza pierwsze obiekty pilotażowe. Należy tu zaznaczyć, że z pozoru
łatwe zadanie przewracania i napowietrzania osadów w suszarniach solarnych wcale nie jest technicznie proste.
Osady, w zależności od składu i technologii, w jakiej pracuje oczyszczalnia ścieków, mają bardzo różnorodną
strukturę, która dodatkowo zmienia
się w trakcie suszenia. Przy suszeniu
słonecznym, podobnie jak we wszystkich instalacjach termicznych, występuje problem fazy mazistej, a sprawna
przewracarka musi umieć sobie z nim
radzić.
Pierwsze suszarnie słoneczne powstały w latach 90. ubiegłego wieku w Bawarii i Badenii-Wirtembergii
w Niemczech. Kolejne obiekty zaczęły
wkrótce powstawać w sąsiedniej Austrii, Szwajcarii i Francji. Obecnie suszarnie słoneczne pracują już niemalże na wszystkich kontynentach świata.
Świadczy to o tym, że są to obiekty
przyjazne środowisku i użytkownikom,
a dobrze eksploatowane nie emitują
uciążliwych odorów.

Eurotech, Bielsko-Biała

dzajem zainstalowanej przewracarki,
sposobem wentylacji, a także (co ma
drugorzędne znaczenie) indywidualnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi hal szklarniowych i ich pokryciem.
W warunkach klimatu środkowoeuropejskiego należy przyjąć, że wysuszenie 1 tony mechanicznie odwodnionych osadów w skali roku wymaga
powierzchni od ok. 1,2 do 1,5 m2. Podany orientacyjny wskaźnik uwzględnia, oprócz samej suszarni, niezbędną powierzchnię pod drogi dojazdowe
i place manewrowe konieczne do dowozu i odbioru osadów. Suszenie słońcem ma charakter ekstensywny i, pomimo że żadna z innych technologii nie
jest w stanie z nim konkurować kosztami eksploatacji, wymaga czasu oraz
odpowiedniej powierzchni. Jak dowodzi praktyka, stosowanie dodatkowych
systemów wspomagania (np. ogrzewania podłogowego czy nadmuchu ciepłego powietrza) nie daje znaczącej poprawy, a ich efektywność jest z reguły
niewspółmierna do koniecznych nakładów inwestycyjnych. Zużycie energii,
będące zasadniczym elementem kosztów eksploatacji suszarni osadów, przy
suszeniu słonecznym jest bardzo niskie
i wynosi (w zależności od technologii)
30-50 kWh na każdą tonę wody odparo-

Hale suszarnicze
Niezależnie od technologii każda z suszarni słonecznych jest niczym innym jak skutecznym połączeniem tradycyjnego poletka osadowego
ze szklarnią ogrodniczą. Chronione
przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych osady schną
w sposób naturalny, a produktem jest
susz o wielkości ziaren od ok. 1 do 2 cm
i, co dla użytkownika najistotniejsze,
o ok. czterokrotnie mniejszej masie
oraz objętości.
Suszarnie słoneczne różnią się
między sobą przede wszystkim ro-
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Słońce to nie tylko życie, ale i najczystsza forma energii, z której korzystanie nie obciąża wtórnie środowiska
i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Pomysł wykorzystania energii słońca do suszenia osadów ściekowych zrodził się na początku lat 90. ubiegłego
wieku wskutek przyrostu ich masy.
Tradycyjne poletka osadowe oraz mechaniczne odwadnianie stały się niewystarczające. Po przejściu przez wirówkę czy też prasę filtracyjną osady
nadal zawierają ok. 80% wody, którą można usunąć tylko przez odparowanie. Suszenie osadów z wykorzystaniem kopalnych źródeł energii wiąże
się z wysokimi kosztami eksploatacji,
co bezpośrednio przekłada się na cenę oczyszczania ścieków. Wielkie aglomeracje miejskie nie mają wyboru
i są zmuszone inwestować w suszarnie
i spalarnie osadów. Pozostaje jednak
problem utylizacji osadów ściekowych
w średnich i mniejszych oczyszczalniach, gdzie budowa konwencjonalnej
suszarni nie jest technicznie uzasadniona, a często z powodów ekonomicznych wręcz niemożliwa. To właśnie dla
tej grupy odbiorców technologie solarne mogą okazać się najbardziej korzystne, aczkolwiek zachęcone niskimi
kosztami eksploatacji zaczynają po nie
sięgać i większe obiekty, stosujące suszenie dwustopniowe.
Pierwsza szklarniowa suszarnia
osadów została wybudowana w Niemczech w 1993 r. i była wykorzystywana jako obiekt doświadczalny przez
kolejnych 13 lat. Przeprowadzone tam
badania i zebrane wyniki zapewniły
niezbędną wiedzę i doświadczenie wykorzystywane w dalszych pracach nad
doskonaleniem konstrukcji samej przewracarki, a także do wypracowania algorytmów rzetelnych obliczeń technologicznych. Rosnąca popularność
suszarni słonecznych zachęciła także i inne firmy do szukania własnych
rozwiązań lub adaptowania istniejących już konstrukcji. I tak do grona
firm posiadających własne autorskie
technologie dołączył w 2002 r. kon-
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wanej energią słońca. Dla porównania
suszarnie termiczne zużywają od 900
do 1100 kWh/t H2O energii cieplnej i dodatkowo, o czym często nie wspomina
się, od 70 do 110 kWh energii elektrycznej, co ewidentnie przemawia na korzyść słońca.
Do usuwania wilgoci z hal suszarniczych wykorzystuje się wymuszoną
wentylację mechaniczną lub kombinację wentylacji grawitacyjnej z okresowo
pracującymi wentylatorami cyrkulacyjnymi, co pozwala jeszcze obniżyć i tak
już niskie zużycie energii.

Przewracarki do osadów
Najistotniejszym elementem, który
powinien decydować o rodzaju wybieranej technologii, jest konstrukcja mechaniczna przewracarki i jej możliwości techniczne. Każde ze stosowanych
urządzeń przegarnia i napowietrza
osady, lecz nie wszystkie mają zdolność
przesuwania ich wzdłuż hali. Funkcja
transportowania osadów ma zasadnicze znaczenie eksploatacyjne. Przesuwanie złoża wzdłuż hali suszarniczej
pozwala na zwalnianie powierzchni
z przodu i regularne, nawet codzienne
przyjmowanie nowej partii osadów (IST
Anlagenbau, Huber). W innym przypadku praca suszarni musi się odbywać
cyklicznie, a wwożenia, rozgarniania
i wygarniania suszu musi dokonywać
obsługa obiektu, najczęściej przy pomocy ładowarki (Thermo-System).
Jest to rozwiązanie do zaakceptowania w małych oczyszczalniach, ale już

problematyczne w dużych obiektach.
Wymaga nie tyko większego nakładu
pracy, ale przede wszystkim placu magazynowego, na którym będą składowane mechanicznie odwodnione osady
do czasu zakończenia poprzedniego cyklu. To, w zależności od stopnia odwodnienia osadów, żądanego stopnia wysuszenia czy też pory roku, może trwać
od kilku do kilkunastu tygodni.
Innym ważnym elementem jest stopień odwodnienia i grubość warstwy
osadów, jaką jest w stanie przerobić
przewracarka, nie grzęznąc w nich.
Parametr ten jest szczególnie istotny
zimą, gdy ubytek masy na skutek wolniejszego parowania jest mniejszy niż
przyrost spowodowany regularnym dostarczaniem do suszarni stałej porcji
osadów. Zmiany pór roku z reguły nie
wpływają istotnie na ilości osadów powstających na oczyszczalni, natomiast
znacząco determinują tempo suszenia.
Dlatego suszarnie solarne, by przyjmować osady przez cały rok, muszą
posiadać odpowiednią pojemność buforową. Jest ona tym większa, im grubszą warstwę osadów da się w suszarni
zgromadzić. Istotne jest przy tym zachowanie pełnej możliwości automatycznego przewracania i przesuwania
złoża. Przewracarka musi też współpracować ze specjalnym urządzeniem,
którego zadaniem jest równomierne
rozsypywanie świeżego osadu na całej
szerokości hali. Są to zatem technologie, które bezwzględnie wymagają mechanizacji dostarczania osadów do suszarni, a w zależności od uwarunkowań
lokalnych można to czynić za pomocą
standardowych podajników ślimakowych lub dowozić ładowarką lub przyczepą. Im wyższy stopień mechanizacji, tym większy komfort pracy obsługi,
ale też wyższe nakłady inwestycyjne.
Suszarnie słoneczne najczęściej
przyjmują już mechanicznie odwodnione osady. Jest to najszybszy sposób
usunięcia z nich wody. Warto zatem inwestować w dobrej jakości prasę lub
wirówkę, gdyż w przypadku większych
oczyszczalni wytwarzających po kilka tysięcy ton osadów w roku, każde
2-3% s.m. (suchej masy) więcej w placku filtracyjnym oznaczają tony wody,
których nie trzeba później odparować.
Dysponując zatem węzłem o wysokiej
sprawności do odwadniania osadów,
można istotnie zmniejszyć całkowitą
powierzchnię suszarni, czasami nawet
o jedną kompletną halę.
Niektóre technologie umożliwiają
przyjmowanie osadów płynnych o zawartości suchej masy między 2 a 6%.
Hale suszarnicze w oczyszczalni MainMud, Miltenberg
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Rozwiązanie takie może być pod wieloma względami atrakcyjne dla małych
oczyszczalni ścieków. Po pierwsze,
eliminuje konieczność inwestowania
w osobny węzeł do odwadniania osadów lub okresowy wynajem przewoźnej
prasy filtracyjnej, po drugie, przy równo rozłożonym w czasie procesie grawitacyjnego odwadniania nie występuje
zrzutowe obciążenie węzła biologicznego filtratem. Skoagulowane, płynne
osady wylewa się albo bezpośrednio
na wyposażoną w dodatkowy drenaż
posadzkę hali suszarniczej lub do specjalnej rynny, gdzie najpierw zagęszczają się do 12-14% s.m., a następnie
po upływie doby rozpoczyna się tradycyjny proces suszenia słońcem. Uwalniana w pierwszej fazie woda jest zawracana do obiegu oczyszczalni.

Energetyczne aspekty suszenia
słonecznego
Słońce przekazuje energię osadom
w postaci fal elektromagnetycznych,
które są absorbowane przez górną warstwę suszącego się złoża. Absorpcja
promieniowania powoduje, że suszony
materiał nagrzewa się i staje cieplejszy od powietrza wewnątrz hali. Analizując pracę suszarni słonecznej, trzeba
mieć na uwadze to, że woda odparowuje głównie z górnej powierzchni osadów.
Stąd wynika potrzeba ich intensywnego
przewracania. Słońce wraz z osadami
ogrzewa również powietrze i konstrukcję szklarni, a zatem nigdy cała energia
słońca nie zamienia się w ciepło parowania wody. Woda nie odparuje, gdy nasycone wilgocią powietrze nie będzie już
w stanie jej przyjąć i z tego też powodu
każda suszarnia musi być dobrze wentylowana. System wentylacji jest zatem
z jednej strony konieczny do podtrzymania procesu suszenia, z drugiej zaś powoduje dodatkowe straty energetyczne.
W przypadku wprowadzenia ogrzewania hali suszarniczej energia do osadów jest przekazywana przez konwekcję (nadmuch ciepłego powietrza) lub
kontakt z ciepłą posadzką (ogrzewanie
podłogowe). Zjawisko konwekcji towarzyszy z resztą także i zwykłemu suszeniu solarnemu (omywanie osadu nagrzanym od słońca powietrzem). W trakcie
suszenia zmienia się zawartość wody
w osadach i ich struktura, a tym samym
i właściwości termiczne. Na suszenie
słońcem mają także wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne i zmieniająca
się wraz z porami roku pogoda. Wszystko to razem powoduje, że wykonanie
prawidłowego bilansu energetycznego suszarni słonecznej nie jest proste,
a wiele teoretycznych założeń może się
okazać całkowicie chybionych.
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W polskich warunkach klimatycznych słońce dostarcza ok. 900 do maks.
1100 kWh energii na każdy metr kwadratowy płaskiej powierzchni, co odpowiada w przybliżeniu ciepłu, jakie
uwalnia się przy spalaniu od 90 do 100 l
oleju opałowego. Gdy jednak siłę słońca
chce się zastąpić lub dodatkowo wspomóc innym źródłem ciepła, należy liczyć się z koniecznością dostarczenia
ok. 900 kWh do nawet 1700 kWh energii
cieplnej na każdą tonę dodatkowo odparowanej wody. Wartości te, podobne
do zużycia energii przez konwencjonalne suszarki termiczne, a w niektórych
okolicznościach nawet od nich wyższe, wynikają przede wszystkim z samego ciepła parowania wody, a także
z przemian energetycznych i strat ciepła w trakcie procesu suszenia. Straty energetyczne mogą (w zależności
od typu instalacji grzewczej i warunków pogodowych) sięgać czasem nawet
60%. Nie można już zatem dalej mówić
o tanim suszeniu solarnym, chyba że
dysponuje się dużymi niewykorzystywanymi zasobami energii odpadowej.
Pomiary wykonane przez firmę IST Anlagenbau w 2006 r. w oczyszczalni ścieków w Murnau dowiodły, że stosowanie
nawet pomp ciepła jako źródła energii
termicznej wydaje się z ekonomicznego
punktu widzenia dyskusyjne.
W suszarniach solarnych można wykorzystywać nadmuch ciepłego powietrza,
ogrzewanie podłogowe lub promienniki
podczerwieni. Osady mogą leżeć wprost
na ogrzewanej posadzce lub na specjalnej
perforowanej płycie, przez którą wdmuchiwane jest ciepłe powietrze. Perforowana podłoga może jednak sprawiać wiele problemów eksploatacyjnych. Otworki
są często zaklejane przez mokre osady lub zatykane przez zsypującą się pylistą frakcję suszu. Ponadto osady w fazie
mazistej mają tendencję do przywierania do każdej posadzki, tworząc na niej
szczelną, twardą warstwę, utrudniającą
dalszy przepływ ciepła.
Ogrzewana hala suszarnicza to zawsze dużo wyższe nakłady inwestycyjne
i większe koszty eksploatacji, związane
ze wzrostem zużycia energii i amortyzacji obiektu. Na przykładzie pierwszych suszarni w Polsce można zauważyć, że koszt wykonania dodatkowej
infrastruktury związanej z zakupem
pomp ciepła, wymienników układanych
w osadnikach wtórnych i samej ogrzewanej posadzki jest niemalże dwukrotnie wyższy od samej suszarni słonecznej. Warto więc wszędzie tam, gdzie na
to pozwalają warunki lokalizacyjne, pozostać wyłącznie przy suszeniu słonecznym. W końcu teren, którego oczyszczalnie ścieków mają najczęściej pod
dostatkiem, kosztuje najmniej.
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Oczyszczalnia Myszków – intensywnie parująca woda w procesie suszenia słonecznego
Najwyższą sprawność energetyczną
spośród wszystkich stosowanych systemów grzewczych mają promienniki podczerwieni, gdyż podobnie jak słońce dostarczają energię osadom w postaci fal
elektromagnetycznych, a ich instalacja
jest relatywnie prosta i tania. Wymagają jednak biogazu, a ten, nawet jeśli
jest pozyskiwany w oczyszczalni ścieków w nadmiarze, najczęściej przetwarza się na „zieloną energię” elektryczną
w agregatach prądotwórczych.

Stopień wysuszenia osadów
w suszarniach słonecznych
Suszarnie słoneczne przewyższają konkurencyjne technologie pod
wieloma względami. Mają najniższe
z możliwych zużycie energii, niskie
koszty obsługi i serwisowania, są proste i niezawodne, a także nie obciążają oczyszczalni ścieków dużym ładunkiem kondensatu, który pozostaje do
oczyszczenia po suszarkach wysokotemperaturowych. Nie ma jednak idealnych i uniwersalnych rozwiązań. Ze
względu na powierzchnię realnie można w nich wysuszyć nie więcej niż 6000
do 8000 ton mechanicznie odwodnionych osadów w ciągu roku. Kolejną barierą może być wymagany stopień wysuszenia osadów. Latem przy dobrej
pogodzie można w ciągu dwóch bądź
trzech tygodni uzyskać (wyłącznie
dzięki słońcu) susz o zawartości prawie 90% s.m. Nie można jednak zakładać, że suszarnie słoneczne pozwolą
suszyć osady powyżej 80% suchej masy
przez cały rok. Dlatego, nie chcąc utracić podstawowych walorów tej technologii przez nadmiernie rozbudowaną infrastrukturę (duże powierzchnie
hal, pompy ciepła, wymienniki, ogrzewanie podłogowe itp.), realnym do uzy-

skania efektem jest średni roczny stopień wysuszenia osadów na poziomie
60-70% s. m. Ponadto, w zależności
od pojemności magazynowej suszarni,
osady wygarniane zimą mogą mieć nie
więcej niż 55-65% s.m., co z reguły zupełnie wystarcza do ich dalszego zagospodarowania. Osady po przekroczeniu
progu 50% s.m. są zgranulowane, hydrofobowe i z reguły spalają się autotermicznie. Ich dalsze głębokie suszenie nie powoduje już tak dużego ubytku
masy i objętości jak na początku, za to
wiąże się z coraz wyższymi nakładami energetycznymi i dłuższym czasem
przetrzymania w suszarni. Zatem należy się dobrze zastanowić, czy głębokie suszenie osadów rzeczywiście jest
niezbędne.
Jeżeli jednak uwarunkowania związane z dużą masą osadów, brakiem dostatecznej powierzchni lub bezwzględnym
wymogiem stałego przekroczenia progu
80-90% s.m. w produkcie końcowym wymuszają w oczyszczalni ścieków szukanie innych rozwiązań, warto zastosować
suszenie dwustopniowe. Obecnie trwają
prace nad rozwiązaniem, w którym wstępnie podsuszony słońcem do ok. 50% s.m.
i już zgranulowany osad będzie w drugim
etapie dosuszany ciepłym powietrzem.
Stosowne badania trwają od dwóch lat
w oczyszczalni ścieków w Allershausen
w Niemczech. Ponadto suszenie dwustopniowe (suszarnia solarna + konwencjonalna suszarka termiczna) funkcjonuje już z powodzeniem w oczyszczalniach
ścieków Bilten w Szwajcarii i Leibnitzer
Feld w Austrii. W przypadku Szwajcarii
wyliczono, że koszt budowy czterech hal
suszarniczych zwrócił się dzięki oszczędnościom ze zużycia oleju opałowego już
po czterech latach. Warto więc korzystać z dobrych przykładów. Energii słońca jeszcze długo nam nie zabraknie.
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