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Artykuł jest wynikiem realizacji pracy statutowej S/WBiIŚ/2/11.
Streszczenie: W artykule przedstawiono próbę analizy skuteczności procesu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO) w ich unieszkodliwianiu, umożliwiającym powrót do
naturalnego środowiska, na przykładzie oczyszczalni ścieków w Giżycku. Badania jakościowe osadów poddawanych procesowi ATSO wykonywane były od października 2003r. Przedstawiono
wnioski wynikające z analizy zgromadzonych wyników badań. Szczególną uwagę zwrócono na
produkt końcowy realizowanego procesu.
Słowa kluczowe: autotermiczna tlenowa stabilizacja osadów ściekowych, higienizacja osadów ściekowych, wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie.

Wprowadzenie
Ścieki bytowo-gospodarcze obok zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych zawierają zanieczyszczenia biologiczne. Składają się na nie wirusy, bakterie, grzyby,
a także jaja helmintów. Większość tych drobnoustrojów należy do typowej flory heterotroficznej żyjącej w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Wśród nich
są także gatunki chorobotwórcze. W procesach zarówno mechanicznego jak i biologicznego oczyszczania usuwane są znaczne ilości tych zanieczyszczeń. Nie są one
jednak unieszkodliwiane lecz przedostają się do powstających osadów ściekowych,
które w związku z tym powinny zostać w odpowiedni sposób przetworzone.
Główne kierunki unieszkodliwiania osadów ściekowych polegają na zmniejszeniu jego zagniwalności, eliminacji organizmów chorobotwórczych, zmniejszeniu
objętości i masy organicznej osadów, wywozie z terenu oczyszczalni do miejsca ich
ostatecznego wykorzystania. Proces przeróbki osadów musi być bezpieczny dla obsługi oczyszczalni i dla otaczającego środowiska. Względy ekologiczne wymagają,
by osady, o ile to możliwe, powracały przetworzone do środowiska naturalnego.
Izabela Bartkowska, Dariusz Wawrentowicz – Katedra Systemów Inżynierii
Środowiska, Politechnika Białostocka
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Znanych jest wiele sposobów przeróbki osadów ściekowych w użyteczną biomasę. Jedną z możliwości jest proces autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów,
którego skuteczność, w przygotowywaniu produktu spełniającego stawiane wymagania, przedstawiono w niniejszym artykule.

Charakterystyka obiektu
Badania prowadzone były na obiekcie rzeczywistym, zmodernizowanej
w 2003 r. instalacji unieszkodliwiania osadów ściekowych oczyszczalni w Giżycku.
Oczyszczalnia ścieków w Giżycku zlokalizowana jest w miejscowości Bystry
między dwoma jeziorami Niegocin i Grajewko. Ścieki surowe doprowadzane są systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz dowożone taborem asenizacyjnym
do punktu zlewnego. Poddawane są procesowi mechanicznego i biologicznego
oczyszczania. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest jezioro Niegocin. Osady
nadmierne gromadzące się na dnie osadników wtórnych przetłaczane są do grawitacyjnego zagęszczacza osadów. Po wstępnym zagęszczeniu poddawane są procesowi
autotermicznej tlenowej stabilizacji, a następnie odwadniane na wirówce.
Układ technologiczny oczyszczania ścieków składa się z procesów mechanicznych i biologicznych. Wstępne mechaniczne oczyszczanie odbywa się w budynku krat.
Dalej ścieki kierowane są do piaskownika, układ mechaniczny nie posiada osadników
wstępnych. Biologiczne oczyszczanie ścieków oparte jest o wariant 5-stopniowego
BARDENPHO. Ścieki kolejno przepływają przez komory defosfatacji, denitryfikacji
i nitryfikacji, co ma na celu uzyskanie bardzo daleko idącej obniżki zawartości azotu
całkowitego oraz fosforu. Następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków, uzyskuje
się redukcję zawartych w ściekach związków węgla, pełną nitryfikację azotu amonowego i częściową stabilizację osadów nadmiernych. Po oczyszczeniu w reaktorach
biologicznych mieszanina osadów i ścieków poprzez przelewy dopływa do komór rozdziału i dalej do dwóch osadników wtórnych. W okresie objętym badaniami średnia
ilość dopływających ścieków wynosiła 6561 m3/d. Minimalny dopływ wyniósł
5099 m3/d a maksymalny 9058 m3/d. Na podstawie zgromadzonych danych można
z prawdopodobieństwem wynoszącym 90% stwierdzić, że ilość surowych ścieków,
która dopłynie do oczyszczalni osiągnie wartość równą 7226,1 m3/d lub mniejszą, zaś
10% dopływów będzie większe od tej wartości. Modernizację oczyszczalni zaprojektowano na średni dobowy dopływ ścieków równy 14000 m3/d.
Osady nadmierne usuwane są z linii ściekowej alternatywnie w dwóch miejscach: ze strumienia recyrkulacji po osadnikach wtórnych lub z ostatniej napowietrzanej komory reaktora biologicznego. Kierowane są do przepływowego zagęszczacza grawitacyjnego i dalej do mechanicznej zagęszczarki bębnowej. Zagęszczone do
5% sm są magazynowane w zbiorniku osadów zagęszczonych. Tak przygotowane
osady kierowane są cyklicznie do reaktorów ATSO. Właściwy proces stabilizacji
i higienizacji zachodzi w czterech zbiornikach, które pracują jako dwa równoległe,
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dwustopniowe ciągi. Szeregowe połączenie dwóch reaktorów zapewnia pełną pasteryzację-higienizację w drugim zbiorniku, gdyż nie ma możliwości zainfekowania
odprowadzanych osadów świeżymi organizmami obecnymi w osadach doprowadzanych do zbiornika pierwszego. Eksploatacja instalacji ATSO pracującej w systemie
szeregowym polega na porcjowym przesyłaniu osadów z jednej do drugiej komory
– po usunięciu porcji ustabilizowanych osadów. Codzienny zrzut unieszkodliwionych osadów odbywa się tylko z drugiego stopnia. Po zakończeniu takiego zrzutu
surowe osady są podawane do pierwszego stopnia, podczas gdy przetworzone częściowo osady są przemieszczane do drugiego reaktora. Po zasileniu osadami reaktory pozostają odizolowane przez 23 godziny, kiedy to zachodzi rozkład termofilny.
Reaktory zostały wykonane jako zamknięte zbiorniki stalowe, zabezpieczone antykorozyjnymi powłokami, izolowane termicznie, wyposażone w niezbędny osprzęt
kontrolny, urządzenia napowietrzające i rozbijające pianę. Osady po stabilizacji
w reaktorach ATSO są doprowadzany pompowo do przystosowanego osadnika Imhoffa w celu schłodzenia przed odprowadzeniem na wirówki dekantacyjne. Po odwodnieniu są wywożone do czasowego magazynowania na laguny osadowe lub bezpośrednio do rolniczego wykorzystania. Z uwagi na znaczną uciążliwość gazów
odprowadzanych z przestrzeni nadosadowej reaktorów ATSO konieczne jest wstępne uzdatnianie powietrza przed jego odprowadzeniem do atmosfery. Do oczyszczania powietrza wykonano instalację składającą się z dwóch biofiltrów, do których trafia powietrze z czterech reaktorów ATSO. Średnia dobowa ilość osadów
doprowadzanych, w czasie trwania badań, do instalacji wyniosła 85,7 m3/d. Zmienność dopływu osadów była duża, pomijając okresy wyłączenia z pracy poszczególnych reaktorów, wynosiła od 20 m3/d do 243 m3/d. Jednak 90% dopływów nie przekroczyło wartości 116 m3/d. Projekt przewidywał średnią dobową wydajność
instalacji równą 90 m3/d.

Metodyka, wyniki badań i dyskusja
W instalacji ATSO odbywa się ciągły pomiar zmian temperatury osadów. Rejestrowana jest także ich ilość doprowadzana i odprowadza z układu. Prawidłowy
przebieg procesu warunkuje między innymi zawartość suchej masy w osadach,
w szczególności jej frakcji organicznej. Badania te wykonywane były w laboratorium oczyszczalni metodą wagową. Na zewnątrz zlecane były badania składu chemicznego osadów oraz mikrobiologiczne i parazytologiczne. Oczywiście z punktu
widzenia wartości końcowego produktu istotnymi parametrami, które pozwolą ocenić jego przydatność, będą wysokość temperatury osiągana w procesie, redukcja suchej masy organicznej oraz zawartość substancji świadczących o jego przydatności
do wykorzystania w rolnictwie.
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Temperatura osadów
W każdym reaktorze zainstalowane są dwa czujniki temperatury jeden na poziomie 1,0 m, drugi na poziomie 2,0 m nad dnem zbiornika ( w I stopniu instalacji
czujniki T11 i T12, w II stopniu instalacji czujniki T21 i T22). Pomiar temperatury
osadów jest rejestrowany co godzinę i obliczana jest jej wartość średnia dobowa. Na
rys.1 przedstawiono zakresy temperatury osadów, które zarejestrowano w trakcie
trwania badań.

Rys. 1. Z
 akres temperatury osadów rejestrowanych za pomocą czujników: a) w zbiornikach stanowiących I-stopień instalacji, b) w zbiornikach stanowiących II-stopień instalacji
Fig. 1. T
 emperature range of sludge recorded by means of sensors in: a) 1st stage tanks; b) 2nd stage
tanks
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Podsumowania zebranych danych dokonano wykorzystując statystykę opisową,
dającą możliwość graficznej prezentacji wyników oraz wyznaczenia miar rozkładu
(położenia, zróżnicowania, asymetrii czy koncentracji). Wartość średnia dobowa temperatury osadów zarejestrowanej w reaktorach stanowiących I-stopień instalacji ATSO
wyniosła dla pierwszego ciągu technologicznego 27,970C a dla drugiego ciągu technologicznego 28,420C. Natomiast wartość średnia temperatury osadów w II-stopniu instalacji wyniosła 52,640C dla pierwszego ciągu technologicznego i 52,020C w drugim
ciągu technologicznym. Minimalne wartości temperatury w okresie objętym badaniami wynosiły w zbiornikach I-stopnia 15,000C w pierwszym ciągu technologicznym
i 16,400C w drugim ciągu. Odpowiednio w zbiornikach II-stopnia wyniosły 39,950C
w ciągu pierwszym i 39,750C w drugim. Natomiast maksymalne zanotowane temperatury w zbiornikach I-stopnia wyniosły 53,200C i 51,400C a w zbiornikach II-stopnia
60,000C i 61,850C. Zróżnicowanie wartości temperatury jest większe w przypadku
zbiorników I-stopnia, do których trafiają osady surowe o niższej i bardzo zmiennej
temperaturze. Wartości odchylenia standardowego w tym wypadku wynoszą 7,070C
w ciągu pierwszym i 6,890C w drugim. Do zbiorników II-stopnia trafiają osady częściowo przetworzone o wyższej temperaturze co sprawia, że obliczone wartości odchylenia standardowego wynoszą odpowiednio 3,610C i 3,530C. Klasyczną miarą
zmienności jest także wariancja. Jej wartości świadczą również o większym rozproszeniu wyników z I-stopnia instalacji, dla którego wynoszą 50,04 dla ciągu pierwszego
i 47,52 dla ciągu drugiego. Natomiast dla reaktorów II-stopnia wynoszą odpowiednio
13,04 i 12,43. Przykładowe zmiany średnich wartości temperatury osadów w obu ciągach technologicznych przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przykładowe uśrednione wartości temperatury osadów w reaktorach pierwszego (oznaczone
jako 1 i 3) oraz drugiego (2 i 4) stopnia instalacji ATSO
Fig. 2. S
 ample averaging temperature values of sludge in first stage reactors (marked as 1 and 3) and
second stage reactors (2 and 4) of ATAD system
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Analizowane wyniki nie stanowią rozkładu symetrycznego. W odniesieniu do
temperatur osadów w I-stopniu instalacji mamy do czynienia z rozkładami o prawostronnej asymetrii, współczynnik skośności w pierwszym ciągu technologicznym
wynosi 1,06 natomiast w drugim ciągu 0,96. Z rozkładami o lewostronnej asymetrii
mamy do czynienia w przypadku temperatur osadów w II-stopniu instalacji. Świadczą o tym ujemne wartości współczynnika skośności, wynoszące w pierwszym ciągu -0,72, natomiast w drugim -0,55. O silniejszej asymetrii możemy mówić w przypadku temperatur osadów zanotowanych w pierwszym zbiorniku pierwszego ciągu
technologicznego, natomiast pozostałe rozkłady są bardziej symetryczne w szczególności w zbiorniku drugim drugiego ciągu. Analiza zarejestrowanych wartości
temperatury osadów, po obliczeniu percentyli, wykazała, że w zbiornikach I-stopnia
instalacji 90% nie przekroczy 38,000C w pierwszym ciągu technologicznym
i 35,850C w drugim. Natomiast w II-stopniu 56,850C i 56,250C.
Obserwowany wzrost temperatury osadów świadczy o prawidłowo przebiegających procesach hydrolizy i utleniania, dostarczanych do układu substancji organicznych przy dopływie wystarczającej ilości tlenu. Temperatura jest również czynnikiem warunkującym higienizację przetwarzanych osadów [BARTKOWSKA i in.,
2005]. W analizowanym okresie pracy instalacji zaobserwowano samorzutny wzrost
temperatury osadów w II-stopniu instalacji średnio o 24,670C w pierwszym ciągu
technologicznym i o 23,600C w drugim ciągu technologicznym. Oczywiście obserwowane były również znacznie większe przyrosty temperatury, których maksymalna wartość dla pierwszego ciągu wyniosła 36,850C a dla drugiego 40,400C [AUGUSTIN i in., 2007].
Wahania temperatury występują w każdym ze zbiorników instalacji, zarówno
w pierwszym jak i drugim jej stopniu [BARTKOWSKA, DZIENIS, 2007]. Kilkuletnie obserwacje pracy reaktorów w Giżycku nie ujawniły, zgodnie z przewidywaniami, wpływu temperatury zewnętrznej w skali roku na kształtowanie temperatury
przetwarzanych osadów [BARTKOWSKA, 2005].

Zawartość suchej masy
Do instalacji ATSO należy dostarczać osady ściekowe wstępnie zagęszczone
do około 5% zawartości suchej masy. Utrzymanie zawartości suchej masy osadów na
tym poziomie warunkuje dostarczenie odpowiedniej ilości substratów mikroorganizmom, dzięki którym możliwy jest rozkład związków organicznych zawartych
w osadach ściekowych [LAYDEN, 2007]. Parametr ten był badany w osadach doprowadzanych do instalacji ATSO oraz po procesie z uwzględnieniem udziału substancji organicznych i mineralnych.
Analiza wyników badań pozwoliła na dokonanie pewnych uogólnień i usystematyzowanie opisu struktury tej zbiorowości statystycznej. Zawartość suchej masy
w osadach poddawanych procesowi ATSO nie zawsze jest zgodna z zaleceniami.
170

Inżynieria Ekologiczna Nr 25, 2011

Waha się w granicach o 2,10% do 8,40%, a jej wartość średnia wynosi 4,86% czyli
jest zbliżona so zalecanej. Udział substancji organicznych w suchej masie osadów
surowych stanowi od 70,05% do 86,14%. W okresie objętym badaniami w suchej
masie osadów stwierdzono średnio 75,85% zawartości substancji organicznych. Analizując wartości odchylenia standardowego (0,87 dla osadów zagęszczonych i 0,24
dla osadów po procesie) warto zauważyć, że rozproszenie wyników jest większe
w przypadku osadów surowych przed procesem ATSO. Jego wartości charakteryzują się również większą zmiennością, biorąc pod uwagę wariancję (0,76 w odniesieniu
do badań osadów przed procesem i 0,06 dla osadów przetworzonych) i rozstęp.
Współczynnik skośności, świadczący o asymetrii badanych rozkładów, potwierdza
mniejszą asymetryczność wyników dotyczących osadów surowych. Z badanych osadów 10% prób charakteryzowało się zawartością suchej masy poniżej 3,90%. Również udział substancji organicznych w suchej masie wynosił 71,90% dla 10% wyników. Natomiast 90% wyników osiągnie wartości mniejsze niż 6,00% suchej masy,
a zawartość substancji organicznych będzie stanowiła 79,20% suchej masy.
Średnia zawartość suchej masy osadów po procesie wynosi 3,62%, a w okresie
objętym badaniami wahała się od 3,30% do 3,99%. Zmianie ulega również jej skład
chemiczny. Zawartość suchej masy organicznej stanowi średnio 67,19% i zmieniała
się od 62,15% do 69,31%. Mniejsze wartości odchylenia standardowego, wariancji
czy rozstępu świadczą o mniejszej zmienności wyników badań osadów ustabilizowanych i zhigienizowanych, o większym skupieniu wokół wartości średniej. Asymetria rozkładów jest nieznaczna w odniesieniu do zawartości suchej masy osadów, jest
on praktycznie symetryczny. Natomiast większą asymetrycznością mogą charakteryzować się rozkłady przedstawiające udziały substancji organicznych i mineralnych
suchej masy. W okresie objętym badaniami 10% prób charakteryzowało się zawartością suchej masy poniżej 3,30%. Udział substancji organicznych w suchej masie
wynosił 62,15% dla 10% wyników. Natomiast 90% wyników osiągnie wartości
mniejsze niż 3,99% suchej masy, a zawartość substancji organicznych będzie stanowiła 69,31% suchej masy.
Na podstawie zawartości suchej masy osadów przed i po procesie ATSO,
uwzględniając udział substancji organicznych, obliczono ubytek suchej masy organicznej w wyniku przeprowadzonego procesu. Średnia arytmetyczna wartość spadku suchej masy organicznej wyniosła 27,64%. Minimalna obliczona wartość to
20,05% a maksymalna 69,53%. Natomiast najczęściej ubytek suchej masy organicznej wynosił 32,65%. Uzyskano umiarkowaną zależność pomiędzy spadkiem suchej
masy organicznej a średnią temperaturą w poszczególnych zbiornikach. Obliczony
współczynnik korelacji wynosił od 0,45 do 0,60.
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Parametry fizykochemiczne
Osady ściekowe po ustabilizowaniu i higienizacji są odwadniane na wirówce.
Badania wykazały, że zawartość suchej masy w tych osadach wahała się od 17,49%
do 41,55%, średnio 23,34%. Udział substancji organicznych w suchej masie tych osadów obserwowano na poziomie od 25,56% do 74,67%, średnio 65,16%. Udział wymienionych powyżej związków w suchej masie badanych osadów przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie wyników badań osadów odwodnionych
Table 1. List of examination results of dewatered sludge
Oznaczenie [jednostka]
azot całkowity [% w sm]
w tym azot amonowy [% w sm]
fosfor ogólny [% w sm]
pięciotlenek fosforu [% w sm]
tlenek potasu [% w sm]
tlenek wapnia [% w sm]
tlenek magnezu [% w sm]
metale ciężkie [mg/kg sm]:
- kadm
- chrom
- miedź
- nikiel
- ołów
- cynk
- rtęć

Wartość
minimalna
1,84
0,11
3,30
2,70
0,13
2,71
0,59

Wartość
maksymalna
6,16
1,49
4,00
12,00
0,60
10,10
4,35

Wartość
średnia
4,22
0,70
3,63
7,58
0,34
6,73
1,89

1,37
18,40

2,45
48,5

1,93
26,09

185,00

286,00

236,27

15,50

24,70

17,84

21,40

38,70

27,63

727,00

1087,00

929,82

0,56

1,19

0,99

Źródło: sprawozdania z badań Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych w Puławach.

Zawartość, wyszczególnionych w tabeli powyżej substancji, potwierdza przydatność przetworzonych osadów do wykorzystania w rolnictwie. Obecność metali
ciężkich w badanych osadach jest oczywiście konsekwencją obecności ich w oczyszczanych ściekach. Ilość badanych metali jest jednak kilkakrotnie mniejsza (w przypadku kadmu, miedzi, niklu, rtęci czy cynku) a nawet kilkunastokrotnie mniejsza
(w przypadku ołowiu i chromu) od ich dopuszczalnej zawartości w osadach dopuszczonych do wykorzystania rolniczego. Zawartość azotu, fosforu, magnezu czy wapnia jest wprawdzie mniejsza niż w nawozach mineralnych o powszechnie znanym
składzie chemicznym ale najczęściej zawierającym tylko jeden składnik pokarmowy. Produkowane są nawozy zawierające dwa lub więcej składniki pokarmowe, i zyskują one coraz większą popularność, ale są też znacznie droższe. Bardziej dostępne
rolnikom nawozy organiczne (obornik, gnojówka, gnojowica, słoma, komposty, torf
oraz przyorywane resztki roślinne) pod względem wartości nawozowych nie dorów172
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nują osadom produkowanym w oczyszczalni w Giżycku, nie wspominając już o walorach zapachowych.

Parametry mikrobiologiczne i parazytologiczne
Badania mikrobiologiczne osadów surowych potwierdziły obecność typowej
dla osadu czynnego mikroflory i mikrofauny [BARTKOWSKA, DZIENIS, 2006].
Znajdowały się w nim wrotki (Monostyla pyriformis, Monostyla sp., Rotaria rotatoria, Cephalodella gracilis), orzęski osiadłe (Vorticella sp.) – sporadycznie, orzęski
wolnopływające (Trachelophyllum pusillum, Prorodon teres) – dość licznie, orzęski
pełzające (Aspidisca costata) – sporadycznie, ameby (Amoeba proteus) – licznie, korzenionóżki (Arcella vulgaris, Euglypha tuberculota), wiciowce (w większości z rodzaju Bodo) – bardzo licznie oraz bakterie rozproszone różnego rodzaju (pałeczki,
sześcianki, spiralne) - masowo. Natomiast badania osadów po procesie ATSO wykazały brak organizmów typowych dla osadu czynnego. Zaobserwowano jedynie puste
pancerzyki organizmów z rodzaju Euglypha, Arcella, Monostyla. Dominującą formą okazały się bakterie rozproszone różnego rodzaju. Nie stwierdzono obecności
pałeczek Salmonella oraz żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.
i Toxocara sp. Przeprowadzone badania mikrobiologiczne i parazytologiczne pozwalają na stwierdzenie, że proces autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych jest skuteczny również w zakresie ich higienizacji [LAYDEN, 2007].

Podsumowanie
W każdej oczyszczalni przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych powinny prowadzić do maksymalnego, ekonomicznie uzasadnionego zmniejszenia ich
masy i objętości oraz pozbawienia szkodliwego wpływu na środowisko.
Wieloletnie obserwacje, od 2003 r. instalacji ATSO w Giżycku pozwalają na
stwierdzenie że omawiany proces z pewnością spełnia te oczekiwania. Zastosowanie, tej w pełni zautomatyzowanej instalacji, umożliwia otrzymywanie osadów, które
pozbawione są zanieczyszczeń bakteriologicznych i jako wartościowy produkt nawozowy z powodzeniem mogą wrócić do naturalnego obiegu. Omawiany proces
charakteryzuje się ponadto bardzo stabilnym przebiegiem reakcji biochemicznych
przy krótkim obliczeniowym czasie przetrzymywania osadu. Instalacja w związku
z tym wymaga niewielkiej powierzchni, co zmniejsza koszty inwestycji. Udział
w realizacji przedmiotowej inwestycji, od etapu koncepcji i później projektu, przez
montaż, rozruch technologiczny i nadzór nad eksploatacją, pozwolił na zebranie bogatego materiału badawczego. Wcześniejsze publikacje dotyczyły okresu rozruchu
i wstępnej fazy eksploatacji [BARTKOWSKA, DZIENIS, 2006]. Całość zgromadzonych wyników i ich analizę przedstawiono w niniejszym artykule. Celem było
wykazanie przydatności przetworzonych osadów ściekowych do przyrodniczego
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wykorzystania. Jako kryterium przyjęto skład chemiczny osadów, głównie pod
względem zawartości substancji nawozowych, których obecność korzystnie działa
zarówno na plony roślin i ich skład chemiczny, jak i na właściwości gleby. Brak
obecności metali ciężkich lub ich niewielka zawartość także wskazuje na ich przydatność do przyrodniczego wykorzystania. Kolejne kryteria dotyczyły podstawowych funkcji jakie powinien spełniać proces unieszkodliwiania osadów ściekowych
czyli stabilizacji i higienizacji. Wprawdzie nie ma jednolitego kryterium stabilizacji
osadów ściekowych ale uważa się, że zmniejszenie zawartości suchej masy organicznej w procesie termofilnej stabilizacji tlenowej o 30% jest wystarczające do uzyskania osadów ustabilizowanych [LAYDEN, 2007]. Wskazuje na to także wartość modułu stabilizacji, który dla wyników uzyskanych w Giżycku wynosi od 32 do 38%,
oraz potwierdzony wieloletni obserwacjami brak uciążliwości zapachowej i zagniwalności otrzymywanych osadów. Warunek higienizacji jest spełniony, gdy osady
poddawane termofilnej tlenowej stabilizacji pozostają przez okres 20 godzin w temperaturze ≥ 55oC bez doprowadzania świeżej porcji osadów lub ich zrzutu w tym
czasie [AUGUSTIN i in., 2007]. Średnia temperatura osadów w drugim stopniu instalacji jest wprawdzie niższa (52,64oC i 52,02oC) ale wielokrotnie wykonywane badania mikrobiologiczne i parazytologiczne wykluczyły obecność pałeczek Salmonella oraz żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp.
Analiza wyników badań gromadzonych od momentu powstania instalacji do
chwili obecnej, jak również zdobyte doświadczenia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Samorzutnie kształtujące się temperatury osadów w instalacji ATSO oraz pozostawanie ich w tych warunkach, bez jakiejkolwiek możliwości dopływu świeżych, skażonych biologicznie osadów, przez okres minimum 23 godzin zapewnia
higienizację. Potwierdzeniem tego są również wielokrotnie powtarzane badania
mikrobiologiczne nie stwierdzające obecności czynników chorobotwórczych (pałeczek Salmonella) oraz żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris
sp. i Toxocara sp.).
2. Higienizację osadów zapewnia temperatura uzyskiwana w II-stopniu instalacji,
która przekracza jako wartość średnia 52 oC w obu ciągach technologicznych, zaś
zaledwie 10% wyników osiągnęło wartość 47 oC i mniejszą.
3. Procesy biochemiczne zachodzące w reaktorach powodują stabilizację osadów,
której wymiernym rezultatem jest spadek zawartości suchej masy organicznej
najczęściej do poziomu 32,65%, moduł stabilizacji o wartości powyżej 32% oraz
brak zagniwalności przetworzonych osadów.
4. Dodatkowym atutem przemawiającym za stosowaniem procesu ATSO jest otrzymywanie osadów, których skład fizykochemiczny pozwala na wykorzystywanie
ich w rolnictwie zamiast nawozów sztucznych czy naturalnych.
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Najlepszym świadectwem jest wzrastające zainteresowanie rolników indywidualnych wykorzystaniem osadów z oczyszczalni w Giżycku do celów nawozowych,
przy wcześniejszej całkowitej niechęci. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wydał w październiku 2008 r. decyzję Nr 205/08 o wprowadzeniu do obrotu nawozu
organicznego pn. „BIOGIZ”, produkowanego przez PWiK Sp. z o.o. w Giżycku,
oczywiście z osadów ściekowych ustabilizowanych i zhigienizowanych w procesie
ATSO i odwodnionych.
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Efficiency analysis of sewage sludge treatment by means
of Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD)
on the example of wastewater treatment plant in Giżycko
Abstract: �������������������������������������������������������������������������������������
The article attempts to analyze the efficiency of Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD) in sewage sludge treatment, allowing reentry of sewage sludge to the environment,
on the example of wwtp Giżycko. Quality examinations of sludge exposed to ATAD had been carried out since October 2003. Presented conclusions are based on analysis of results of the examinations. Particular attention has been paid to the final product of the process.
Keywords: autoheated thermophilic aerobic digestion of sewage sludge, hygienization of sewage
sludge, application of sewage sludge in agriculture.
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