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Wstęp 

Wytwarzanie wielu produktów spożywczych wiąże się z powstawaniem ście
ków o dużym ładunku zanieczyszczeń. Do produktów takich należą między inny
mi drożdże spożywcze. Oczyszczanie ścieków z drożdżowni wiąże się ze znaczny
mi nakładami energetycznymi. Badania mające na celu określenie rzeczywistego 
zużycia energii w procesie oczyszczania ścieków są podstawą do udoskonalania i 
wprowadzania nowych energooszczędnych rozwiązań technicznych. 

W pracy określono rzeczywiste zużycie czynników energetycznych w proce
sie oczyszczania ścieków z jednego z liczących się na rynku zakładu produkujące
go drożdi.e spożywcze, spirytus rektyfikowany i wódki. 

Materiał i metody 

Prm:es oczyszczania ścieków prowadzony był w przyzakładowej oczyszczalni 
(rys. 1 ), w której ścieki zawierające największy ładunek zanieczyszcze11 (ścieki 

stężone), pochodzące z działu produkcji drożd:ż.y, oczyszczane były na początku 
metodą beztlenową. Następnie po zmieszaniu ze ściekami z innych działów zakła
du (ścieki ogólnobytowe) oczyszczane były metodami tlenowymi z wykorzysta
niem złóż biologicznych i rowów cyrkulacyjnych z osadem czynnym. Praca swoim 
zakresem obejmowała zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej w procesie 
oczyszczania ścieków. Zużycie energii określano w ciągu ośmiu typowych dni 
pracy oczyszczalni. Każdy dzień stanowił jedną serię pomiarową. W pracy okreś
lano: 

• Strumień objętościowy ścieków - na podstawie zamontowanych w oczysz
c1.alni liczników z dokładnością do 0,1 m3• Mierzono strumień ścieków stę
żcmych z drożdżowni i ścieków po oczyszczeniu. Z różnicy określano stru
mień ścieków ogólnobytowych. 
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Zużycie energii elektrycznej - na podstawie zakładowych liczników energii 
elektrycznej z dokładnością wskazania do 0,1 kWh. 

Strumie11 masowy wody gorącej ogrzewającej komory fermentacji beztleno
wej - mierząc czas napełniania zbiornika o znanej objętości (0,2 m3 ). Czas 
napełniania mierzono stoperem z dokładnością do 0,1 s. 

Temperaturę wody gorącej - za pomocą termometru z odczytem elektro
nicznym z dokładnością do 0,1 °C. 

Sumaryczne zużycie energii elektrycznej i cieplnej wyra;i.011e w paliwie pier
wotnym - przeliczając energię cieplną i elcktryc1.n:1 11a energię pierwotnq 
przy uwzględnieniu sprawności przemian: dla energii cieplnej - 0,7; dla 
energii elektrycznej - 0,3. 

Wartości BZT5 (pic;ciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) ście

ków na poszczególnych etapach oczyszczania - na podstawie analiz labora
torium zakładowego. 

ścieżki stt,żonc; conccntratcd wastcwatcr 

ścici.ki ogólne: µc neral wastcwalcr 

stawy biologiczne 
biologica! pond 

·\ 

i 

-...il 
, \, 

I - komory fermentacyjne pierwszego stopnia; first stagc fermenlation chamhcrs, 2 - komory fermen 
tacyjne drugiego stopnia; second stage fcrmcntation chambcrs, J - osadniki wslt,pnc: primary scdi 
mcntation filtcrs, 4 - złoża biologiczne; biologica! laycrs. 5 - osadniki wtórne; sccondary scdimcnta
tion liltcrs, 6 - komora fermentacyjna osadu; scdimcnt fcrmcntation chambcrs, 7. 8. CJ -- przepom
powania; pump station, 10 - rowy cyrkulacyjne; circulation trcnchcs. 11 - osadnik wtórny po rowach: 
sccondary scclimcntation liltcrs, 12 - poletka; fields of scclimcnt 

Rys. l. 
h g. l. 

Schemat oczyszczalni ścieków 
Schemc of wastewater treatment plant 
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Wyniki 

Średnic wyniki badań zestawiono w tabeli 1. 

"fa bela 1; "fa ble 1 

I !ncrgoch!onność oczyszczania ścieków 
I !ncrgy consumption in utilization proccss of wastcwatcr 

Parametr; Paramctcr Wymiar; Dimension Srednia; Mean 

Wskaźniki energochłonności; Indices of energy consumption 

] ~cn. dcktr. kWh-m-3 0,760 

Wl'cl. kWh·kg-1 BZT5u,; kWh·kg-1 BOD5 0,569 

WI~cicp. kWh-kg 1 BZTsus; kWh·kg-1 BOD5 2,182 

WE cl.+cicp. kWh-kg I BZTsus; kWh·kg-1 BOD5 2,751 

WJ·: bcztlcn. kWh-kg I BZT5u,; kWh·kg-1 BOD5 3.228 

WF tlen. kWh-kg I BZT5u,; kWh·kg·1 BOD5 1,760 

Wskaźniki energochłonności wyrażone w energii pierwotnej 
Indiccs of energy consumption cxprcssed in primary energy 

E Pen. ckktr. MJ·m 3 9,117 

Wl'Ecl. MJ·kg I BZT5u,; MJ·kg I BOD5 6,833 

W PE ciep. MJ·kg-1 BZT5u,; MJ·kg-1 BOD5 11,222 

WPI-:cl.+cicp. MJ·kg 1 BZT1u,; MJ·kg 1 BOD5 18,054 

W PE bcztlcn. MJ·kg-1 13ZT1u,; MJ·kg I BOD5 16,601 

WPE tlen. MJ·kg I BZT5u,; MJ·kg-1 BOD5 21,120 

Wskaźniki energochłonności; Cocfficients of energy consumption: 
l\

0 
elektr. zużycie energii elektrycznej w stosunku do objętości oczyszczanych ścieków; electric 

i: 'Pen. elektr. 

w E 

energy consurnption in rclation to volume of processcd wastcwater 
wyrażone w energii pierwotnej; related to the primary energy 

zużycie energii w stosunku do usuniętego ładunku BZT5; energy consumption in 
relation to load of BOD5 (5-day biochemical oxygen demand) rcmovcd from the 
wastewatcr: 
cl - energii elektrycznej; electric energy 
ciep!. - energii cieplnej; heat energy 
cl.+cicpl. - energii elektrycznej i cieplnej; electric and heat energy 
bcztl. - w procesie beztlenowym; at anaerobie process 

tlen. - w procesie tlenowym; at oxygen process 

wyrażone w energii pierwotnej; rclated to the primary energy 

Energochłonność oczyszczania ścieków określano wskaźnikami zużycia ene
rgii w stosunku do objc;tości oczyszczonych ścieków i usuniętego ze ścieków ła
dunku zanieczyszczeń wyrażonego w kg BZT5 (BZT511s). 

Wyniki i dyskusja 

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej (Ecn. el ktr_) w stosunku do oczyszczo
nych ścieków wynosił od 0,653 do 0,839 kWh·m-3• Srednia z ośmiu serii pomiaro
wych wyniosła 0,760 kW!rnr3• Różnica między skrajnymi wartościami wskaźnika 
zużycia energii elektrycznej wynosiła 0,186 kWh·m-3, co stanowiło 22,1 % wartości 
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maksymalnej. Wartość wskaźnika zużycia energii elektrycznej w badanej oczysz
czalni nic odbiega od wskaźników uzyskiwanych w innych oczyszczalniach zarów
no komunalnych [BERNACKA i in. 1991; ł..Al''IAŚ i in. 1991; KASTERKJ\ i in. J<J<J5 J, jak i 
pracujących przy zakładach innych branż przemysłu spoi.ywczcgo I K1 ;u JARSK I. llA

BI.J\RZ ] 997]. 
Wskaźniki zużycia energii na l m3 oczyszczonych ścieków nic jest wskaźni 

kiem precyzyjnym. l3ardzicj precyzyjnym jest wskaźnik podający zużycie energii w 
stosunku do usuniątcgo ładunku zanicczyszczci1. 

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej (WF 01 ) w stosunku do usuniąte
go ze ścieków ładunku BZT, wyrażonego w kilogramach w badanej oczys1c1.alni 
przyjmował wartości od 0,521 do 0,631 kWh·l.;g- ; BZT

511
,. Średnia I ośmiu serii 

pomiarowych wyniosła 0,569 kWh·kg-1 BZT511,. Różnica miądzy skrajnymi wartoś 

ciami wskaźnika zużvcia energii elektrycznej wynosiła 0,110 kWh·k~ 1 BZT. , en 
stanowiło 17,4% wa~tości maksymalnej. W. lit~raturze [Bl ;RN/\CKJ\ i in. j ()(J;r po
wyższy wskaźnik przyjmował nastąpujące wartości: dla oczys1.c1.a lni w Prus1.kuwic 
1,49; dla oczyszcza lni w Mi11sku Mazowieckim 3,40 kWh·kg-1 llZT,

11
,. Z pr1yt()

czonych danych wynika, że wartość tego wskaźnika w badanej oc1.ys1.u:d11i jest 
znacznie niższa od wartości podawanych w litcral1ir1.c . Opisywane (>C1.ys1.c1alnic 
przerabiają tylko ścieki ogólnobytowe, które maj,1 zriac1.11ie niższy ładunek BZL, 
niż. ścieki s t ążone przerabiane w badanej oczyszc:1.alni. Ścieki le n'iż11ia sią n·J w
nici. składem chemicznym. Ścieki 1. droi.di.owni charakleryl.llj;1 s,i.; s il11 ylll dm1-
dżowym zapachem, przcchodzc1cym w gnilny i dui.,1 mątno.~cia, s;, słabo kwaśne. 

Wystq,ują w nich znaczne ilości koloidalnych 1.wią1.ków bi:dknwych. Z:1nicczvsz
ucnia występują głównie w postaci rozpuszczalnych zwiqzkl.iw organicznych. Ich 
BZT., jest bardzo wysokie i może przekroczyć 16 tys. g 0 2·111 1 [NJ:J{Y!\'c ; i in . l'J'JOJ . 
.lcJenastoprocentO\vy udział ścieków stąi.onych w ściekach oczvs/.c1.onych powo
duje znaczne obniżenie wskaźnika, ponieważ ścieki te oczys/czanc s;, na pocZc!lku 
mclod,j be1.llenową, gdzie zużywana jest głównie energia cieplna. 

Wskaźnik zużycia energii cie11lneJ· (W1: , , ) w stosunku do usunii.;tcgo ze , , Ciep. -

ścieków ładunku BZT, wyrażonego w kilogramach, w oczyszczonych Śctekach w 

poszczególnych seriach pomiarowych mieścił sią w gra nicach od 2,067 do 2J24 
kWh·k<r1 BZTc . Średnia z ośmiu serii pomiarowych wyniosła 2,182 kWh·kg-; 

b .JUS 

BZT'ius· Róż.nica miądzy skrajnymi wartościami wskaźnika zui.ycia energii cieplnej 
wynosiła 0,257 kWh·kg-1 BZTsus' co stanowiło l] ,()11,, wartości maksymalnej. W 
literaturze [BER:>;J\C:lv\ i in. 1991] powyższy wskaźnik przyjmował wartość 3,.'i.'i 
kWh·kg-1 BZT5us dla oczyszczalni w Mii'1sku Mazowicck i111. Był wiąc <> ok. 62% 
wyższy od wskaźnika uzyskanego w bada nej oc/.ys1.C1.alni. 

Sumaryczny wskaźnik zużycia energii clcktryc1.11ej i cieplnej (W1.: cl. ,ciep) w 
stosunku do usuniątego 1.e ścieków ładunku BJ',T„ wyrni.onego w kilogramach 
przyjmował w poszczególnych seriach pomiarowych wartości od 2,.'i99 do 2,94X 
kWh·kg -1 BZT5u,· Średnia z ośmiu serii pomiarowych wyniosła 2,7.'i I kWh·kg 1 

BJ'.T5u,· Różnica mi-;dzy skrajnymi wartościarni su111arye1.11egu wska1.nika i.użycia 

encrgii elektrycznej i cieplnej wynosiła 0,349 kWh·kg- 1 BZT,
11
,, co stanowi 11,W;i, 

wartości maksymalnej. W literaturze JBER:-1/\C:Kt\ i in . l')<) I I powyi.s1.y wskaźnik 
przyjmuje nastąpujące wartości: dla oczyszczalni w Pruszkowie 2,26; dla 
oczyszczalni w Mińsku Mazowieckim 6,95 kWh·kg-1 BJ'.T,

11
, Wskaźnik 1. ouys/

czalni w Pruszkowie jest zbliżony do średniego wskafoika badanej oczysze1.alni, 
1.aś z oczys1.czalni w Mińsku Mazowieckim jest 2,.'i ra1.y wiąk s1.y od wskainika ,,. 
badanej oczyszczalni. 
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Porównując zużycie energii w procesie beztlenowym i tlenowym stwierdzo
no wic;ksze o ok. 80% zużycie w procesie beztlenowym. Należy jednak pamiętać, 
że w procesie beztlenowym i.używa na jest głównie energia cieplna, a w procesie 
tlenowym tylko energia elektryczna. 

W pr1.ypadkach i.używania w danym procesie energii cieplnej i elektrycznej, 
przy obliczaniu sumarycznego wskaźnika energochłonności, proste dodawanie 
obu energii może 1.amazywać obraz rzeczywistego zużycia ze względu na różną 
spraw110.~ć otrzymywania energii cieplnej i elektrycznej. Aby tego uniknąć energo
chłonność oc1.yszczania ścieków w badanej oczyszczalni przeliczono również na 
energię pierwotn,1 z uw1.ględnieniern sprawności przemian energetycznych. 

Sumaryczny wskaźnik zużycia energii elektrycznej i cieplnej (Wp1, cl.+cicp) w 
badanej oczyszczalni wyrażony w energii pierwotnej w stosunku do usuniętego ze 
ścieków ładunku BZT, wyrażonego w kilograr.rnch przyjmował wartości w posz
c1.cgCilnych seriach po;11iarowych od 16,939 Jo 19,440 MJ·kg-1 BZT5u,· Średnia z 
ośmiu serii pomiarowych wyniosła 18,054 M.J·kg-1 BZ'l'5us· Różnica między skraj
nymi wartościami sumarycznego wskaźnika zużycia energii elektrycmej i cieplnej 
wyrażona w energii pierwotnej wynosiła: 2,501 M.J·kg-1 BZTsus' co stanowiło 
12,;Vi'r. wartości maksymalnej . 

Porównuj,,c średnic wskaźniki energochłonności procesu tlenowego (21,12 
M.l·kg·1 BZT,uJ i he1.tlcnowego (16,601 M.J·kg-1 BZT'iusJ wyrażone w energii 
pierwotnej, stwierdzono większe o 27,2% zużycie energii w procesie tlenowym. 

Otrrymanych wartości wskaźników w energii pierwotnej nic można porów
n:.ić 1. innymi b:.idaniami, poniew:.iż w dostępnej literaturze podawane wskainiki 
c ncrgochlo11ności nic są przeliczane na energię pierwotJHJ. 

Wicie 1.agadniei'1 dotycz<1cych energetycznych aspektów oczyszczania ście

ków porus1.aj:i cykliczne konferencje organizowane w Ustroniu !Kl rś 19%]. 

Wnioski 

!'o pr1.eprowadzeniu an:.ilizy' uzyskanych wyników wyciągnięto następujące 
stwierd1.eni:.i i wnioski: 

] . Średni wskaźnik zużycia energii elektrycznej w stosunku do ilości oczysz
cmnych ścieków wynosił 0,760 kWh·m-3 i mieścił się w granicach podawa
nych w literaturze (od 0,21 do 1,20 kWh·m-3), zaś w stosunku Jo usunięte
go ładunku 1.anieczyszczei'l wynosił 0,569 kWh·kg-1 BZ"rsus i był kilkakrotnie 
11ii.szy niż d:.ine literaturowe (od 1,49 do 3,40 kWh·kg-1 BZT5uJ· Różnice 

wynikają głCl\vnie z ładunku 1.anicczyszczc11 w oczyszczanych ściekach. 

2. Średni wska1nik 1.uiycia energii cieplnej w stosunku do usunic;tcgt' ładunku 
1.a 11icC1.ys1.czci'1 wynosił 2,182 kWh·kg-1 BZT'ius i hył mniejszy o ok. 40'½, od 
wskaźnika u1.yskanego w innych oc1.yszc1.alniach. 

1. Średn i suma ryci.ny wskaźnik zużycia energii elektrycznej i cieplnej w sto
sunku do u s uniętego ładunku zanieczyszczeń wynosił 2,751 kWh ·kg-1 

B/,T,u, i był 2,5 razy mniejszy w porównaniu z danymi w litera turze. Moi.e 
to świadczyć o mniej energochłonnym procesie oczyszczania ścieków w 
had:rncj ,ic1.ys1.c1alni przy porównywalnej wydajności. 
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Porównując średnie wskaźniki energochłonności procesu oczyszczania tle
nowego i beztlenowego, wyrażone w energii pierwotnej, stwierJ1.ono wiqk
sze o około 27% zużycie energii w procesie tlenowym. 
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Streszczenie 

W pracy określono rzeczywiste zużycie czynników energetyernych w proce
sie oczyszczania ścieków z zakładu przemysłu spożywczego produkującego droż
dże spożywcze i wódki. 

Energochłonność oczyszczania ścieków określono wskaźnikami zużycia 
energii w stosunku do objętości oczyszczonych ścieków i usuniqtego ze ścieków 
ładunku BZT5 wyrażonego w kg (BZT5u

5
). Wskaźniki przyjmowały nastqpujące 

wartości: średni wskaźnik zużycia energii elektrycznej - 0,569 kWh·kg-1 BZTsus; 
energii cieplnej - 2,182 kWh·kg-1 BZTsus; średni sumaryczny wskaźnik i.użycia 
energii cieplnej i elektrycznej w paliwie pierwotnym - 18,054 MJ·kg-1 BZTsus· 
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Summary 

The real energy consumption in processing of wastewater discharged by a 
food industry plant producing yeast and alcoholic beverages (vodkas) was deter
mined in this study. The energy consumption for wastewater processing was de
tcrmined by the used energy coeflicients in relation to volume of processed was
tewater and load of BOD5 (5-day biochemical oxygen demand) removed from 
the wastcwater cxpressed in kg. The following values of the used energy coefli
cicnts were found : mean used electric power coefficient - 0.569 kWh·kg-1 13OD5; 

hcat input coeflicicnt - 2.182 kWh·kg-1 BOD5; mean total used energy (electric 
power plus heat input) of primary fuel - 18.054 MJ·kg-1 BOD5. 
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