
do suszenia osadów 
ściekowych na 

oczyszczalni ścieków w 
Iławie







Rozwiązanie 
problemów z 
zagospodarowaniem 
osadu pościekowego

Specyficzna struktura 
sprawia, że nawet 
mechanicznie  odwodniony 
osad wciąż posiada aż 
80% wody.



Problemy ze 
składowaniem i 
zbytem osadu.









polegała na ich odwadnianiu: zarówno 
mechanicznym z wykorzystaniem wirówek, jak 
również naturalnym na poletkach ociekowych.



Odwodnione osady 
były kompostowane 
za pomocą 
dostępnych maszyn 
rolniczych



Usuwanie osadu z 
poletek ociekowych



Szkółka drzew i 
krzewów ozdobnych 
jako jeden ze 
sposobów 
zagospodarowania 
osadów 
pościekowych



Powierzchnia Powierzchnia 
użytkowa iławskiej użytkowa iławskiej 
suszarni wynosi suszarni wynosi 
około 1480mokoło 1480m22. . 
Wymiary zewnętrzne Wymiary zewnętrzne 
w rzucie to w rzucie to 
128m  x  12m.128m  x  12m.



Album fotograficzny



































Kolejne slajdy wyjaśniają zasadę działania 
suszarni wraz z obsługującymi ją systemami 
pomocniczymi.



Transport osadu do 
suszarni
Transport odwodnionego 
osadu spod stacji wirówek 
dekantacyjnych do suszarni 
prowadzony jest z 
wykorzystaniem systemu 
przenośników ślimakowych.



Schemat ideowy 
wykorzystania energii 
słońca do suszenia 
osadów ściekowych



Ogrzewanie osadu
Intensywne suszenie  z 
wykorzystaniem słońca 
prowadzone będzie w miesiącach 
od maja do września. 
Wspomaganie suszenia ogrzewaną 
posadzką prowadzone będzie od 
października do kwietnia. 
Ogrzewanie podłogowe  będzie 
również wspomagać działanie 
pasywne słońca w dni niepogody 
lub w nocy.



Rozplantowywanie 
osadu
Na całej powierzchni hali osad 
rozplantowywany jest 
mechanicznie za pomocą 
automatycznej przerzucarki -  
WENDEWOLF.  Urządzenie to 
umożliwia przesuwanie osadu 
wzdłuż hali, usprawniając 
oddawanie wilgoci zawartej w 
osadzie, a jednocześnie 
powoduje tworzenie 
gruzełkowatej struktury 
suszonego osadu.



Produkt finalny
Uzyskaliśmy susz o 
uwodnieniu ok. 20-30%



Wykorzystanie 
suszu
Biorąc dotychczasowe 
doświadczenia Iławskich 
Wodociągów w zagospodarowaniu 
osadów,  podjęto decyzję o 
realizacji  inwestycji 
wykorzystującej technologię 
suszenia osadów pościekowych z 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Produktem 
końcowym jest susz osadowy 
nadający się zarówno do dalszego 
przyrodniczego stosowania jak i 
wykorzystania w celach 
energetycznych w procesach 
współspalania z paliwem 
konwencjonalnym w Iławskich 
Zakładach Energetyki Cieplnej.
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