
Kompostowanie osadów ściekowych
jako element GOZ na małych i średnich

oczyszczalniach ścieków

Dariusz Kozak

15-11-2019





Szczecin, 
partner wiodący

Kłajpeda, 
partner 

Goleniów, 
partner 

Bornholm, 
partner 

Gmina Hoor, 
partner 

Sludge Technological Ecological Progress ( STEP) - increasing the quality 
and reuse of sewage sludge



www.step-interreg.eu



www.facebook.com/STEPinterreg



Czy kompostowanie osadów ściekowych może 
być elementem GOZ (Gospodarka o obiegu 

zamkniętym - Circular Economy) na małych i 
średnich oczyszczalniach ścieków? 





Zgodnie z przyjętą w dniu 10.09.2019 przez Radę Ministrów Mapą Drogową

GOZ „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model rozwoju

gospodarczego, w którym – przy zachowaniu warunku wydajności – spełnione są

następujące podstawowe założenia:

a) wartość dodana surowców / zasobów, materiałów i produktów jest

maksymalizowana lub

b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady

są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania

z odpadami



Hierarchia sposobów postępowania z odpadami :

1) zapobieganie powstawaniu odpadów,

2) przygotowywanie do ponownego użycia,

3) recykling,

4) inne sposoby odzysku,

5) unieszkodliwienie.



Przetwarzanie osadów ściekowych na nawóz organiczny w procesie

kompostowania prowadzi do istoty GOZ, którą jest m.in.:

1) ograniczenie zużycia surowców, w tym przypadku nawozów

sztucznych

2) ograniczenie ilości składowanych odpadów, choć w przypadku

osadów ściekowych już od roku 2016 istnieje formalny zakaz ich składowania w

Polsce,

3) wzrost ilości wykorzystywanych odpadów w ramach odzysku, z 

czym mamy do czynienia w procesie kompostowania osadów ściekowych



Kompostowanie polega na częściowej humifikacji i mineralizacji biomasy.

Humifikacja – przekształcenie materii organicznej, polegające na częściowym

rozkładzie pierwotnych związków organicznych. W wyniku humifikacji

powstaje humus (próchnica) glebowy. Im tych związków jest więcej w glebie,

tym żyźniejsza jest gleba.

Mineralizacja biomasy - proces rozkładu do prostych cząstek

mineralnych (nieorganicznych), np. CO2, H2O, NH3, H2S, zachodzący

równocześnie z procesem humifikacji. Proces mineralizacji zachodzi szybciej w

warunkach tlenowych (z udziałem bakterii aerobowych) niż beztlenowych (z

udziałem anaerobów). Proces aerobowy (tlenowy) to butwienie, zaś

anaerobowy (beztlenowy) to gnicie



STEP – badania wpływu składu  mieszaniny różnych surowców 
organicznych na przebieg kompostowania odwodnionych osadów 

ściekowych











Zmiana zawartości kwasów 

huminowych (HA) i 

fulwowych (FA)



PI (Polymerisation lndex) 
stosunek zawartości węgla 
kwasów huminowych do 
węgla kwasów fulwowych

HI (Humification lndex) 
procentowa zawartość węgla 
kwasów huminowych w 
stosunku do całkowitego 
węgla organicznego









Niezbędne opinie do uzyskania zezwolenia z ministerstwa:

a) z lUNiG PIB w Puławach - o spełnieniu wymagań jakościowych i

przydatności do stosowania w rolnictwie i rekultywacji gleb

b) z Instytutu Medycyny wsi (IMW) w Lublinie o braku szkodliwego wpływu na

zdrowie i życie ludzi

c) z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (PIW PIB) w Puławach o braku

szkodliwego wpływu na zdrowie i życia zwierząt

d) z Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) w Warszawie o braku szkodliwego

wpływu na środowisko



Rozporządzenie ustanawia zasady m.in. wprowadzania do obrotu organicznych środków

wspomagających uprawę roślin i polepszaczy gleby, do wytwarzania, których dopuszczono

osady ściekowe.

Rozporządzenie ma być stosowane w całości od dnia 16 lipca 2022 r. natomiast jego część

dotycząca notyfikacji jednostek oceniających zgodność wejdzie w życie już od dnia 16

kwietnia 2020 r.



Wskaźnik

Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 

18 czerwca 2008r (Dz. 
U. Nr 119, poz. 765)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające 
przepisy dotyczące udostępniania na 
rynku produktów nawozowych UE, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 

2003/2003

ORGANICZNY ŚRODEK 
POPRAWIAJĄCY 

WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
Materiał wsadowy

Nawóz organiczny 
stały

Nawóz organiczny 
stały

Organiczny 
polepszacz gleby 

PFC3(A)

AGROGOL
GWiK Goleniów

osad ściekowy
GWiK Goleniów

mg/ kg suchej masy

Chrom (Cr)  100 - - 12,40 14,75

Chrom (Cr VI) - 2,0 2,0 nie badamy nie badamy
kadm ( Cd) 5 1,5 2,0 0,56 0,35
nikiel ( Ni) 60 50 50 8,91 11,63
ołów ( Pb) 140 120 120 12,40 11,04
rtęć ( Hg ) 2 1,0 1,0 0,39 0,46

arsen nieorganiczny 

(As)
- 40 40 nie badamy nie badamy

miedź (Cu) - 300 300 229 276,0
cynk (Zn) - 800 800 352 488

% s.m.

Substancja 

organiczna co najmniej 30 co najmniej 20 co najmniej 20 58,40 71,76



WP3 - Czysty osad

WP4 - Efektywność energetyczna

WP5 - Ponowne wykorzystanie substancji 
odżywczych

WP6 – Transfer wiedzy

1. Analiza wpływu jakości ścieków na skład osadu 
2. Porównanie legislacji dotyczącej 

zagospodarowania osadu
3. Wykorzystanie osadu w rolnictwie

1. Osad jako biopaliwo w oczyszczalniach ścieków
2. Efektywne energetycznie kompostowanie

1. Wytycznie (poradnik) dotyczący technologii 
kompostowania

2. Analiza nowoczesnych technologii 
dezodoryzacji

3. Baza danych technologii wykorzystania i 
zagospodarowania osadu

1. Poradnik zagospodarowania osadu
2. Studium przypadków
3. Program wymiany personelu

STEP – Pakiety robocze (Work Packages)



STEP – Instalacja pilotażowa do dezodoryzacji powietrza procesowego z kompostowania
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WEJŚCIE WYJŚCIE REDUKCJA

Średnia redukcja substancji złowonnych – 41%



Formy chemiczne danego pierwiastka w tej samej próbce kompostu

FI wymienialna

FII węglanowa

FIII związana z tlenkami Fe/Mn

FIV związana z substancją humusową

FV pozostała

Frakcjonowanie próbek kompostów służące wydzieleniu grup związków

metali o określonych właściwościach przeprowadzono zgodnie z

metodą Tessiera









1. Szafa sterująca
2. PC
3. Obciążniki
4. Sonda temperatury
5. Analizator tlenu (opcja)
6. Urządzenie do nawijania / 
odwijania membran
7. Wentylator
8. Półprzepuszczalna membrana 
GORE
9. System drenażowy
10. Kanały napowietrzające 
(pełniące również funkcję 
odprowadzania ścieków)





Dziękuję za uwagę

dariusz.kozak@gwik.goleniow.pl


