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nitryfikujące, których aktywność praktycznie usta-
je poniżej temperatury 10oC. Z kolei temperatury 
zbyt wysokie (> 30oC), mimo iż wspomagają proce-
sy fermentacyjne w strefach beztlenowych, to jed-
nocześnie powodują wzrost ilości odorów. Ponadto 
ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie maleje wraz ze 
wzrostem temperatury, co ma niebagatelny wpływ 
na procesy tlenowe i skład biocenozy potrzebnej do 
oczyszczania ścieków. Najlepsze efekty technolo-
giczne uzyskuje się w zakresie temperatury 12-25oC. 
Ma to szczególne znaczenie w naszej strefie klima-
tycznej, w której temperatury nierzadko sięgają po-
niżej -25oC w okresie zimowym. W takich warunkach 
atmosferycznych efektywność oczyszczania w typo-
wych przydomowych oczysz-
czalniach ścieków znacznie 
spada, w przypadku niektó-
rych technologii nie można już 
mówić o procesach oczysz-
czania w okresach zimowych. 
W takich sytuacjach mamy do 
czynienia z zanieczyszczaniem środowiska. 
Biologiczne procesy tlenowe i beztlenowe wyko-
rzystywane w oczyszczaniu ścieków zawierających 
związki węgla mają charakter egzotermiczny tj. emitu-
ją ciepło. Przy zastosowaniu odpowiedniego rozwią-
zania technologiczno-konstrukcyjnego powstające 
ciepło można wykorzystać w celu ochrony pozosta-
łych reakcji i procesów oczyszczania. 
W celu uniezależnienia temperatur procesowych od 

zewnętrznych czynników otoczenia zaprojektowano 
reaktor tlenowo-beztlenowy gwarantujący wysoką 
izolację układu technologicznego od otoczenia, uzy-
skano dzięki temu innowacyjny system adiabatyczny. 

Jak pracuje oczyszczalnia SBAR?

Założony efekt został zrealizowany m.in. poprzez na-
stępujące rozwiązania techniczne:
1. umieszczenie całej technologii oczyszczania  
w zbiornikach cylindrycznych lub zbliżonych do pro-
stopadłościanu wg zasady jeden w drugim (zbiornik 
w zbiorniku), 
2. zastosowanie materiału do budowy zbiorników  

o dużym oporze cieplnym – 
polietylen, 
3. utrzymanie stałej tempera-
tury pracy części tlenowej re-
aktora, które możliwe jest dzię-
ki umieszczeniu go w „kąpieli” 
ścieków surowych posiadają-

cych jako roztwór wodny dużą pojemność cieplną.
Reaktor taki może pracować w praktyce w każdych 
warunkach klimatycznych, gwarantując uzyskanie 

  Dlaczego oczyszczalnia adiabatyczna?

W biologicznych technologiach oczyszczania ście-
ków, w tym w popularnych przydomowych oczysz-
czalniach ścieków jednym z ważniejszych parametrów 
skuteczności procesów biologicznych jest tempera-
tura, a w szczególności jej odpowiedni zakres. Więk-
szość procesów biologicznych stosowanych w oczysz-
czaniu ścieków znacząco maleje wraz ze spadkiem 
temperatury. Szczególnie czułe są na to organizmy 
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optymalnych warunków temperaturowych wewnątrz 
części technologicznej – niezależnie od panujących 
zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ma to 
bezpośredni wpływa na jakość oczyszczania i uzy-
skanie tzw. efektu ekologicznego. Praca oczyszczal-
ni jest stabilna w każdej porze roku. 

Opis zastosowanego rozwiązania

Część beztlenowa
Ścieki surowe wpływają grawitacyjnie lub ciśnieniowo 
wlotem i poprzez syfon antyodorowy do przestrzeni 
między zbiornikami. Przestrzeń ta pełni rolę osadnika 
wstępnego, w którym następują mechaniczne pro-
cesy oczyszczania: głównie sedymentacja połączo-
na z separacją cząstek cięższych na dnie zbiornika 

oraz flotacja cząstek lżejszych na po-
wierzchni ścieków. Przestrzeń osadni-
kowa podzielona jest na dwie strefy:
a) do przegrody znajdującej się w dol-
nej części między zbiornikami, w której 
zbiera się osad. W strefie tej umieszczo-
ne są także kliny stabilizujące zbior-
niki, które pełnią jednocześnie rolę 
przegród blokujących przepływ czę-
ści flotujących (kożucha) do strefy za 
przegrodą,
b) za przegrodą, w której gromadzą 
się surowe, ale już sklarowane ścieki. 
Ze strefy b) praktycznie całkowicie 
sklarowane ścieki są podawane cy-
klicznie przez powietrzny podnośnik 
cieczy (pompa typu mamut) do zbior-
nika wewnętrznego, który stanowi tle-
nową część reaktora SAPLING SBAR. 

Wlot pompy dozującej znajduje się na wysokości za-
pewniającej odpowiednią retencję buforową całej 
przestrzeni między zbiornikowej. Uzyskuje się dzię-
ki temu efekt uśrednienia podawanego ładunku za-
nieczyszczeń do reaktora, który może pracować  
w optymalnych, stabilnych warunkach ilościowych. 

Część tlenowa
Część tlenowa reaktora znajduje się w zbiorniku we-
wnętrznym i pracuje w oparciu o technologię nisko 
obciążonego osadu czynnego w systemie SBR.
- Faza napełniania
- Faza reakcji
- Faza sedymentacji
- Faza dekantacji
- Faza odpompowania osadu

Zastosowanie w technologii SAPLING 
SBAR układu adiabatycznego daje 
stabilizacje procesów oczyszczania  
w każdych warunkach klimatycznych. 
Efektywność oczyszczania  nie jest uza-
leżniona od niskiej temperatury wystę-
pującej w okresie zimowym.  

(9) POMPA DOZOWANIA

(8) DYFUZOR TALERZOWY

(7) POMPA RECYRKULACJI

(6) POMPA DEKANTACYJNA

(5) CZĘŚĆ TLENOWA
     ZBIORNIK WEWNĘTRZNY

(4) CZĘŚĆ BEZTLENOWA
     OBSZAR MIĘDZY ZBIORNIKAMI

(3) WYLOT

(1) WENTYLACJA

(2) WLOT

(10) UKŁAD SEPARUJĄCY

(11) ZBIORNIK ZEWNĘTRZNY

Produkt dostępny  
w sieci hurtowni Onninen Generalny dystrybutor Sotralentz

Wg PORTPC i SPIUG istnieją realne podstawy do za-
kwestionowania przez Komisję Europejską transpo-
zycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków (EPBD). 

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych 
(SPIUG) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORT PC) wystosowały pismo do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju określające ich wspól-
ne  stanowisko w tej sprawie.

Obie organizacje działając w branży instalacyjno-
-grzewczej, z zaniepokojeniem bacznie przyglądają 
się wdrażaniu polityki w zakresie zwiększenia efektyw-
ności energetycznej budynków w Polsce. W  Stanowi-
sku zwracają uwagę na ograniczone wsparcie wpro-
wadzania do budynków odnawialnych źródeł energii. 
Pomimo zobowiązań Państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej do zwiększania liczby budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii w polskich regulacjach praw-
nych wciąż nie zdefiniowano minimalnego wymaga-
nego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych 
budynkach.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady EPBD 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków nakłada obowiązek 
zapewnienia przez państwa członkowskie UE, aby od 
dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W od-
niesieniu do nowych budynków użyteczności publicz-
nej termin ten skrócono do 31 grudnia 2018 r. Zdaniem 
SPIUG i PORT PC „Obserwując obecne działania władz, 
trudno mieć nadzieję na zmianę polityki w zakresie 
efektywności energetycznej”. W Stanowisku organi-

zacje zwracają również uwagę na ułomność Ustawy  
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycz-
nej budynków, która w rzeczywistości nie umożliwia 
pełnej realizacji celów Dyrektywy. 

W związku z powyższym Stowarzyszenia wskazują m.in. 
na konieczność wprowadzenia obowiązku wykonywa-
nia certyfikatów energetycznych budynków, w tym bu-
dynków budowanych i modernizowanych na własne po-
trzeby użytkowników końcowych. Istotne jest również 
wprowadzenie wymogów określania klas energetycz-
nych budynków tak, by klienci z łatwością odczytywali 
informacje o zużyciu energii końcowej. Organizacje zgod-
nie uważają, że konieczne jest przygotowanie szczegó-
łowych analiz uzasadniających ustanowienie wymogów 
minimalnych energii pierwotnej EP i współczynników 
przenikania przegród U dla Warunków Technicznych  
w 2014, 2017, i 2021.

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków wymaga pilnego wprowadzenia do 
prawodawstwa polskiego – na postawie rzetelnych ana-
liz – jasnych i jednolitych definicji budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii i klas efektywności energetycz-
nej budynków. Potrzebne jest również rzeczywiste pro-
mowanie stosowania rozwiązań budynków niemal zero 
energetycznych w budynkach użyteczności publicznej 
oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji pozwalają-
cych na realne wykorzystanie audytów energetycznych 
jako instrumentu motywującego do podwyższania efek-
tywności energetycznej budynków, zarówno nowych, 
jak i istniejących, podlegających modernizacji.

SPIUG i PORT PC zadeklarowały gotowość do współ-
pracy na rzecz uaktualniania obowiązującego w Pol-
sce prawa, w zakresie wdrażania postulowanych zmian.

KE może zakwestionować transpozycję 
Dyrektywy EPBD w Polsce
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