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Dorobek firmy 
Nasze produkty i usługi znalazły odbiorców w 28 krajach 



 49 lat doświadczenia 

 Firma projektowo-wykonawcza 

 Profil działania: 

 Modernizacje i rozbudowy cukrowni 

 Silosy żelbetowe na materiały sypkie od 10 tys. t 

 Duże zbiorniki stalowe na media płynne od 1000 m3 

 Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych 

 Biogazownie 

   



ROZBUDOWY, MODERNIZACJE CUKROWNI I STACJI 

TECHNOLOGICZNYCH 

 projekty:  

 koncepcyjny 

 architektoniczno-budowlany  

 wykonawczy  

 roboty budowlane  

 rozbudowa cukrowni o linie rafinacji cukru 

 dostawa i montaż urządzeń i instalacji 

technologicznych  

 dostawa i montaż wyposażenia  

elektrycznego oraz pomiarów i automatyki  

 rozruchy:  

 mechaniczny 

 technologiczny 

 próby 

 testy  

 szkolenie personelu  

 



Silosy żelbetowe 

Silosy do magazynowania: 

 Cukru 

 Popiołów lotnych 

 Zboża 

 Klinkieru 



Oprócz standardowych, pionowych 

silosów, oferujemy także inne 

warianty, które w wielu 

lokalizacjach będą bardziej 

praktyczne 

 



Zbiorniki stalowe 

Wielkogabarytowe zbiorniki do magazynowania: 

 

 Soku gęstego 

 Melasu 

 Wody 

 Ścieków 

 Reaktory dla biogazowni  



1. Cukrowniczego 

2. Ziemniaczanego 

3. Mięsnego 

4. Mleczarskiego 

5. Tłuszczowego 

6. Rybnego 

7. Papierniczego 

8. Gorzelniczego 

9. Drożdżowego 

10. Browarniczego 

11. Innych 

Oczyszczalnie ścieków z przemysłu: 

 



FERMENTACJA METANOWA 
najbardziej efektywnym sposobem oczyszczania 

ścieków przemysłowych 

Zakłady przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego,  

papierniczego i produkcji biopaliw potrzebują  

skutecznego sposobu oczyszczania 

 ścieków wysokoobciążonych.  

 

Rozwiązaniem jest technologia oparta na procesach  

fermentacji metanowej CHEMADEX.  

 

W przeciwieństwie do konkurencji,  

metoda nie wymaga wprowadzania w ściekach separacji  

zawiesin i tłuszczów.  

Ponadto umożliwia powstanie w procesie biogazu,  

który może być wykorzystany do produkcji  

energii elektrycznej oraz cieplnej. 



Zalety technologii 
 

 Wysokie efekty oczyszczania przy zmiennych parametrach 

ścieków surowych  

 Zmniejszenie ilości osadów powstających w trakcie oczyszczania 

ścieków 

 Pełna biodegradacja zawiesin 

i tłuszczów zawartych w ściekach 

 Brak konieczności stosowania  

osadników i flotatorów 

 Powstawanie wysokoenergetycznego  

biogazu 



Korzyści z wykorzystania technologii 

 Możliwość oczyszczania ścieków charakteryzujących się często 

wysokim stopniem zanieczyszczenia oraz znacznymi zmianami ich 

ilości i jakości  

 Brak problemu utylizacji w niezależnych instalacjach 

powstającego w nadmiarze osadu 

 Uzyskanie większej ilości biogazu o wysokich parametrach 

energetycznych (70-80% metanu) 

 Oszczędność miejsca i możliwość wykorzystania terenu na inne 

cele 

 Możliwość wykorzystania biogazu do produkcji  energii 

elektrycznej (2 kWh/m3)  i cieplnej (2,2 kWh/m3)  



Korzyści ekonomiczne z wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej z biogazu w oczyszczalni ścieków przemysłowych 

przykład: 

 ilość ścieków spławiakowych – 1 500 m3/d 

 nakłady inwestycyjne na instalacje do wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej 2 500 000 zł      

 wartość wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej w układzie 

kogeneracji 

Zwrot nakładów inwestycyjnych -  po 3-ch kampaniach 



Wskaźniki techniczne 

produkcji energii w oczyszczalniach ścieków 

 Produkcja biogazu: 0,4 m3/kg ChZT 

 Zawartość metanu w biogazie: 70-80% 

 Produkcja energii elektrycznej:  3 kWh/m3 

 Produkcja energii cieplnej:  2,7 kWh/m3 

 



Biogazownie 

 

*Odpady organiczne z przemysłu rolno-

spożywczego : 

* wysłodki 

* wycierka ziemniaczana 

* wywar gorzelniany 

* serwatka 

 

*Biomasa roślinna 

 

*Odchody zwierzęce 



Oferujemy wykonanie biogazowni pracujących wyłącznie na 

wysłodkach we współpracy z czeską firmą BIOPROJECT 

 

(Generalny Wykonawca biogazowni  

w Cukrowni Strzelin - Südzucker Polska S.A.- 2012 r.)  



Możliwości wykorzystania biogazu do  produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej 

 Spalanie biogazu: 

 w kotle na węgiel 

 w kotle na gaz ziemny 

 w agregacie prądotwórczym pracującym w 

systemie kogeneracji 



Wskaźniki techniczne produkcji energii w biogazowniach 

 Produkcja biogazu:  550 m3 z 1 tony wysłodków 

 Zawartość metanu w biogazie: 50-55% 

 Produkcja energii elektrycznej:  2 kWh/m3 

 Produkcja energii cieplnej: 2,2 kWh/m3 

 



Korzyści ekonomiczne z posiadania biogazowni 

 przykład: 

 Przerób buraków – 10 000 ton/d 

 Ilość wytworzonych wysłodków: 3000 ton/d o zawartości suchej 
masy 25% 

 Przy wykorzystaniu 30% ilości wysłodków i pracy całorocznej: 

1. Moc elektryczna instalacji:  3MW 

2. Nakłady inwestycyjne:  45 mln zł 

 Wartość wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej w 
układzie kogeneracji 

23 400 000 zł / rocznie 

Zwrot nakładów inwestycyjnych -  po 2-ch kampaniach 



Modernizacje obiegów wodnych 

* Stacje oczyszczania mechanicznego 

* Osadniki radialne 

* Prasy błota spławiakowego 



ODWADNIANIE BŁOTA SPŁAWIAKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM PRAS 

FILTRACYJNYCH KOMOROWYCH   

 możliwość likwidacji lub znacznego ograniczenia stawów osadowych 

błota spławiakowego 

 możliwość odwodnienia błota spławiakowego  

 znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych  

zagospodarowania błota spławiakowego  

 likwidacja nieprzyjemnych zapachów  

 ograniczenie kosztów wody  

 mniejsze zużycie mleka wapiennego 

 mniejsza zawartość jonów wapniowych w wodach spławiakowych 

 skrócenie czasu retencji wód spławiakowych  

 możliwość bieżącego usuwania ziemi spławiakowej i jej wywozu poza 

teren zakładu 

 



Wybrane realizacje  

z 2012 roku 



Silos na cukier biały luzem  V=80 000 t 

Budowa „pod klucz”  

Cukrownia Gostyń - Pfeifer & Langen Polska S.A.   

 

Budowa największego silosu w Polsce 



Silos na popiół lotny V=10 000 m3 

Budowa „pod klucz” 

 Elektrociepłownia Żerań w Warszawie 

 

 

 

 



Silos na cukier biały luzem V=60 000 t 

Budowa „pod klucz” we współpracy z białoruską  

firmą budowlano-montażową 

Cukrownia Skidel na  Białorusi    



a ponadto wykonanie dokumentacji projektowej i dostaw dla: 

 modernizacji i rozbudowy cukrowni 

 pakowni cukru 

 magazynu kwasu cytrynowego 



Silos na klinkier w Cementowni Rudniki 

V=50 000 t 
 

Wykonanie konstrukcji żelbetowej 

 



Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych 

Stopień beztlenowy  - Budowa „pod klucz”  

Cukrownia Opalenica -  Nordzucker Polska S.A. 

 



Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych 

Stopień tlenowy - Budowa „pod klucz”  

Cukrownia Świdnica -  Südzucker Polska S.A. 

 



 

 technologia oparta na metodzie osadu 

czynnego z zastosowaniem układu ze 

wstępną denitrifikacją 

 rozpoczęcie budowy - kwiecień 2012 - 

zakończenie sierpień 2012  

 nominalny przepływ wód amoniakalnych 

uzyskano po 20 dobach pracy 

oczyszczalni 

 maksymalny zredukowany ładunek azotu 

ogólnego w reaktorze wyniósł 370 kg 

N/dobę 

  średnia redukcja tego wskaźnika w 

ściekach w przeciągu całej kampanii 

wyniosła 92,4% 

 

 



Wskaźnik 

zanieczyszczenia 
Jednostka 

Wartości 

OSIĄGNIĘTE wymagane 

ChZT mg O2/dm3 37,6 ≤ 125 

BZT5 mg O2/dm3 9,0 ≤ 25 

Azot ogólny mg N/dm3 10,1 ≤ 30 

Fosfor ogólny mg P/dm3 0,203 ≤ 2 

Zawiesina ogólna mg/dm3 19,6 ≤ 35 

 Tab.1 Średnie wartości stężeń podstawowych wskaźników w ściekach oczyszczonych 



Zbiornik na sok gęsty V=40 000 m³ 

Budowa „pod klucz” – termin oddania VIII 2013 

Cukrownia Strzelin - Südzucker Polska S.A. 

 



Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Czajka w Warszawie 

Rozbudowa i modernizacja 

Największa oczyszczalnia ścieków  

komunalnych w Polsce, 

jedna z największych i najnowocześniejszych  

oczyszczalni w Europie 



Nagrody i wyróżnienia 

Nagroda GreenEvo  

 Akcelerator Zielonych Technologii 

przyznana w konkursie organizowanym  

pod patronatem Ministerstwa Środowiska  

Nagroda „Budowa na  medal”  

przyznana przez Kujawsko-Pomorską  

Izbę Budownictwa  



Zapraszamy do współpracy 

Oczyszczalnie stopnia tlenowego i beztlenowego 

Rozbudowa i modernizacja cukrowni 

Zbiorniki stalowe 

Silosy żelbetowe 

Transport i przechowywanie materiałów sypkich 

Biogazownie 

www.chemadex.com.pl 
tel. +48 22 629 97 82 , fax. +48 22 629 50 03 


