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 Technologia oczyszczania oparta jest na: 

1. Wysokosprawnych procesach biologicznych, 
fermentacji metanowej, prowadzonych w 
warunkach beztlenowych 

2.Procesach biologicznych osadu czynnego dla 
ostatecznej eliminacji związków węgla, azotu 
i fosforu prowadzonych w warunkach 
beztlenowo-tlenowych 

 

 

Technologia oczyszczania ścieków 



 

- metoda jednostopniowa, tlenowa, z zastosowaniem osadu 
czynnego 

- metoda dwustopniowa, beztlenowo – tlenowa z 
zastosowaniem fermentacji metanowej i osadu czynnego 

Aktualnie stosowane metody 
oczyszczania ścieków cukrowniczych 



biologiczna oczyszczalnia 
ścieków przemysłowych 





Oczyszczalnia ścieków pracuje w dwóch 
okresach: 

w czasie kampanii 
cukrowniczej oczyszczane 

są głównie wody 
amoniakalne i niewielka 

ilość wód spławiakowych 

w okresie wiosenno-
letnim oczyszczane są 

pozostałe zakumulowane 
ścieki spławiakowe 

Przepustowość oczyszczalni w okresie kampanii wynosi 2200 
m3/d, natomiast w drugim okresie 1680 m3/d 
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Wskaźnik Jednostka 

wartości średnie 
wymagania  

Südzucker surowe oczyszczone 

ChZT mg O2/dm3 830 32 100 

BZT5 mg O2/dm3 - 5 20 

Azot amonowy mg N-NH4/dm3 62 0,47 10 

Azot azotanowy mg N-NO3/dm3 - 6,4 30 

Azot ogólny mg N/dm3 72 12,3 30 

Fosfor ogólny mg P/dm3 1,40 0,43 2 

Zawiesina ogólna mg/dm3 - 19,5 35 



biologiczna oczyszczalnia 
ścieków przemysłowych 



Cukrownia Gostyń 

Technologia oczyszczania – metoda fermentacji metanowej i 
osadu czynnego 

Przepustowość instalacji – 2585 m3/d 

Ilość produkowanego biogazu – 3800 Nm3/d 
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Układ technologiczny oczyszczania 
ścieków – stopień tlenowy 
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Modernizacja stopnia tlenowego w 
Cukrowni Glinojeck 

Charakterystyka pracy oczyszczalni 

• W okresie kampanii oczyszczanie wód amoniakalnych z dodatkiem 

ścieków spławiakowych 

przepływ : 5200 m3/d 

 

 

• W okresie wiosenno-letnim oczyszczanie zakumulowanych ścieków 

spławiakowych 

przepływ : 4800 m3/d 





Efekty oczyszczania ścieków 

Wskaźnik Jednostka Oczyszczone Wymagania  

ChZT mg O2/dm3 60 125 

BZT5 mg O2/dm3 15 25 

Azot amonowy mg N-NH4/dm3 0,9 10 

Azot azotanowy mg N-NO3/dm3 9,3 30 

Azot ogólny mg N/dm3 16 30 

Fosfor ogólny mg P/dm3 0,7 2 

Zawiesina ogólna mg/dm3 10 35 





biologiczna oczyszczalnia 
ścieków przemysłowych 





Technologia beztlenowa oczyszczania ścieków 
przemysłowych firmy CHEMADEX S.A. została 
nagrodzona w drugiej edycji konkursu GreenEvo 

Dzięki tej nagrodzie nasza technologia uzyskała 
wsparcie w promowaniu jej na rynkach zagranicznych 

Projekt Ministerstwa Środowiska  
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii 



Dziękujemy za uwagę 


