
 
 

Oczyszczalnia ścieków - zastosowanie technologii Hydropath 
 

Odzysk fosforu z osadów ściekowych wyposażona w urządzenia HydroFLOW. 

Fosfor to pierwiastek, którego światowe zasoby są na wyczerpaniu. Procesy w których jest możliwe 

odzyskiwanie fosforu są i będą coraz powszechniej stosowane w oczyszczalniach ścieków. Fosfor 

wchodzi w skład struwitu (uwodnionego ortofosforanu amonowo-magnezowego), który w procesie 

osuszania osadów, krystalizuje w instalacjach stanowiąc poważny problem eksploatacyjny dla 

oczyszczalni ścieków. 

Od wielu lat stosuje się różne technologie przeciwdziałające zjawisku krystalizacji struwitu na rurach i 

w instalacjach. Za pomocą dodawania właściwiej ilości środków chemicznych, tworzone jest 

środowisko sprzyjające wytrącaniu struwitu i zapobieganiu jego krystalizacji w postaci twardych 

osadów. Technologie chemiczne, często ze względu na koszty w znacznym stopniu obniżały 

oczekiwany efekt ekonomiczny odzyskiwania fosforu z osadów ściekowych.. 

Rozwiązaniem dla tego problemu stało się zastosowanie procesu fizycznego uzdatniania ścieków za 

pomocą technologii Hydropath. W technologii tej, inicjując krystalizację w cieczy uzyskujemy efekt 

krystalizacji homogenicznej, czyli powstawaniem kryształów zawieszonych w cieczy a nie tworzeniem 

ich na ścianach instalacji ( krystalizacja heterogeniczna). 

Przedstawiamy opis testów, jakie przeprowadzono na pracującej instalacji, w których stosując 

technologię Hydropath doprowadzono do uzyskania miękkich osadów struwitu. Osady te mogą być 

usuwane za pomocą strumienia wody pod niskim ciśnieniem. 

Tak uzyskiwany struwit odsprzedawany jest do zakładów produkujących nawozy sztuczne.  

Opis testów 

Lokalizacja: Wala (Waszyngton, USA) 

Zastosowanie: Osady struwitu na prasie taśmowej 

Urządzenie: HydroFLOW  CUSTOM 12” 

Cel:  zapobieganie powstawaniu twardych osadów struwitu oraz obniżenie zużycia polimerów 

anionowych 
Data instalacji: 31 maj, 2013 

 

Pierwsza inspekcja: 9 lipca, 2013 ( HydroFLOW pracuje 5 tygodni) 

Druga inspekcja: 25 lipca, 2013 ( HydroFLOW pracuje 8 tygodni) 

Trzecia inspekcja: 26 sierpnia, 2013 ( HydroFLOW nie pracuje od 4 tygodni) 

Czwarta inspekcja: 18 września , 2013 ( HydroFLOW nie pracuje od 7 tygodni) 



 
 

 

Zdjęcie przedstawia prasę taśmową w obiekcie oczyszczalni ścieków. 

Testy przeprowadzono w trakcie normalnej pracy instalacji.  

Zastosowano urządzenie  HydroFLOW C12”. Mierzona siła sygnału emitowanego do cieczy wynosiła 

41,20 Vpp 

 

 

Sprawdzenie urządzenia przed przystąpieniem do testów 

 



 
 

 

 

Sygnał widoczny na ekranie oscyloskopu. Pomiar wykonany przed instalacją. 

 

 

  

 

Zamontowane na instalacji  urządzenie HydroFLOW. 



 
 

 

.Sygnał w trakcie pracy urządzenia - siła sygnału 41,20  Vpp 

 Zdjęcia przedstawione poniżej przedstawiają kolejne etapy testów 

 

Oczekiwania: Ze względu na fakt że bęben nie jest w sposób ciągły obmywany przez wodę nie 

należy spodziewać się usunięcia istniejących osadów. Natomiast nie powinny akumulować się nowe 

osady. 

 

 
 

31 maj, 2013: Oczyszczono mechanicznie obszar 12”x12” we wnętrzu bębna. Osady struwitu są 

twarde i były ciężko usuwalne. 

 



 
 

 

9 lipca, 2013 (HydroFLOW pracuje od 5 tygodni): Brak osadów na oczyszczonym polu 12”x12”. 

Odnotowano również małe ubytki struwitu na całej powierzchni. 

 

 

25 lipca, 2013 ( HydroFLOW pracuje od 8 tygodni): 

Brak osadów na oczyszczonej powierzchni. Na pozostałej powierzchni widoczne ubytki osadu struwitu 



 
 

 

 

 

26 sierpnia, 2013 ( HydroFLOW nie pracuje od 4 tygodni): Urządzenie wyłączono w celu 

zademonstrowania jak szybko ponownie pojawiają się osady. Oczyszczone pole 12”x12” pokryło się 

osadami struwitu.  Obszar oczyszczony znacznie zmalał. 

 

 

 18 września,2013 (HydroFLOW nie pracuje od 8 tygodni): Pojawiły się nowe osady struwitu o 

grubości 1/8”. Oczyszczono mechanicznie mały obszar w celu dokonania pomiaru grubości 

nagromadzonego osadu. 

 



 
 

Prasa taśmowa 

Test dotyczący efektów jakie można uzyskać na powierzchniach w sposób ciągły obmywanych 

wodą (ściany wanny) 

31 maj, 2013: Obszar 12”x12” na powierzchni ściany wanny został oczyszczony. Osady struwitu były 

usuwane mechanicznie przy użyciu dłuta. 

Oczekiwania: Wanna jest ciągle obmywana wodą, co powinno poprawić usuwanie osadu. 

 

 

9 lipca, 2013 ( HydroFLOW pracuje od 5 tygodni): Oczyszczony obszar 12”x12” nie jest widoczny. 

Osady struwitu są bardzo miękkie i pokryły całą powierzchnię ściany wanny. Osady są miękkie. 

 

25 lipca, 2013 ( HydroFLOW pracuje od 8 tygodni): Osady struwitu są bardzo miękkie. Można je 

usunąć strumieniem wody. 

 



 
 

 

Miękkie osady struwitu na szpachelce 

 

 

Na podstawie materiałów udostępnionych przez HydroFLOW USA.  

 


