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Opis technologii oczyszczania STM
/oczyszczalnie 60 – 100 000 RLM/
System Stählermatic®
1.

HISTORIA TECHNOLOGII STM

Technologia STM powstała przed około 30 laty w Niemczech w związku z oczyszczaniem wód w rybnych stawach
hodowlanych rodziny Stähler w Hesji. Woda, w której hodowano ryby, nie spełniała oczekiwań co do jej czystości.
Istniała więc potrzeba podniesienia jakości wody. Warto przy tym wspomnieć, że w hodowli ryb zaczyna się martwić o
jakość wody w momencie, kiedy branża oczyszczania ścieków właściwie jest już zadowolona z parametrów wód
oczyszczonych – większe są wymogi oczyszczania (np. azot amonowy na poziomie 0,1 mg/litr). Technologia STM –
bazująca na połączeniu w jednej komorze złoża biologicznego i osadu czynnego – była zatem jak na owe czasy
zaawansowana, jak również okazała się bardzo perspektywiczna zarówno dla hodowców ryb jak i dla branży
ściekowej.
Początkowo technologia STM znalazła z powodzeniem zastosowanie głównie w przemyśle, gdzie ówczesne
rozwiązania nie dawały nieraz zadowalających rezultatów, zwłaszcza tam, gdzie występują ścieki obciążone wysokim
ładunkiem organicznym: przemysł spożywczy, produkcja soków i napojów owocowych, browary. Dla rozwiązania
ówczesnych problemów ścieków komunalnych okazywała się zbyt kosztowna. Później, kiedy wymagania wobec
jakości oczyszczania ścieków wzrosły, a inne systemy również rozwinęły się, technologia STM stała się
konkurencyjna cenowo wobec innych rozwiązań dot. ścieków komunalnych i w wielu aspektach okazała się od nich
lepsza.
W epoce ciągłego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu świadomości ekologicznej, a także wymagań wobec jakości
oczyszczania ścieków, istnieje dziś duże zapotrzebowanie na systemy zaawansowanego oczyszczania obejmującego
nieraz kompleksowo zachodzące nitryfikację, denitryfikację i defosfatację. System STM doskonale spełniał i spełnia te
wymogi i jest stosowany z powodzeniem na całym świecie: w Kanadzie, Rosji, Chile, USA, Brazylii oraz oczywiście w
Europie i w Polsce.
System STM znajduje zastosowanie w oczyszczalniach od 60 do tysięcy RLM (mieszkańców równoważnych) –
największa oczyszczalnia systemu to papiernia w Tajlandii o przepustowości analogicznej dla 260.000 RLM.
2.

OGÓLNY OPIS SYSTEMU STM

Biologiczne oczyszczanie ścieków w systemie Stählermatic® odbywa się w następujących etapach technologicznych:
1. Mechaniczne oczyszczanie wstępne (zależne od wymagań Inwestora) obejmujące kraty i piaskowniki.
2. Biologiczne oczyszczanie w zbiorniku kontenerowym lub betonowym Stählermatic® składającym się z:
komory zasadniczej oczyszczania biologicznego z zawieszonym złożem obrotowym w postaci specjalnej
konstrukcji rotora STM-AEROTOR® i zintegrowanych komór osadników wtórnych z grawitacyjnym powrotem
osadu do komory biologicznej.

System STM jest systemem hybrydowym łączącym w procesie oczyszczania dwa czynniki biologicznego rozkładu
ścieków osad czynny i złoże biologiczne w jednej komorze. To innowacyjne rozwiązanie wiąże się ze zwiększoną
wydajnością i niskimi gabarytami oraz kosztami eksploatacyjnymi oczyszczalni.
3.

SCHEMAT BUDOWY OCZYSZCZALNI TYPU STM

W skład oczyszczalni wchodzi prosty układ betonowego bądź stalowego (stal ocynkowana) zbiornika, w którym
zamocowane są rotory STM-AEROTOR® obracające się w mieszaninie osadu czynnego i ścieków. Przed
oczyszczaniem zasadniczym montuje się kratę, piaskownik oraz betonowy zbiornik wyrównawczy.
Podczas ruchu obrotowego rotorów powietrze atmosferyczne zamykane jest w specjalnie zaprojektowanych
nasadkach na ich obwodzie i wprowadzane jest do mieszaniny osadu czynnego i ścieków. Nasadki stanowią także
powierzchnię obrastania biomasy (złoże biologiczne), która także w ten sposób jest natleniania. Prędkość obrotu
rotorów regulowana jest jako funkcja stężenia tlenu (sonda tlenowa).

Rys. 1. Schemat budowy oczyszczalni systemu STM
Za komorą biologiczną umiejscawia się osadnik wtórny lub też jest on zintegrowany w konstrukcji kontenerowej.
Osadniki wtórne są pionowe, z grawitacyjnym powrotem osadu części zasadniczej oczyszczania – obszaru rotorów.
Sam rotor stanowi nie tylko urządzenie napowietrzające, ale przede wszystkim służy jako ruchome złoże biologiczne
podnosząc efektywność rozkładu zanieczyszczeń. We wnętrzu zbiornika, w którym zanurzony jest rotor, tworzą się
specyficzne strefy o różnym stężeniu tlenu. Strefy te umożliwiają symultaniczne procesy nitryfikacji, denitryfikacji oraz
biologicznej eliminacji fosforu.
4.

OCZYSZCZANIE WSTĘPNE

Oczyszczanie wstępne zapewnione jest przez kratę i piaskownik, które są konieczne przy większych obiektach. Przed
częścią biologiczną umiejscawia się także zbiornik wyrównawczy. W zależności od projektu, wymagań Inwestora z
niektórych elementów oczyszczania wstępnego można zrezygnować.

5.

BUDOWA ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO STM

Podstawowa konstrukcja rotora
Podstawowa konstrukcja rotora STM-AEROTOR® jest osadzona na centralnie położonym wale, na którym
zabudowany jest stalowy klatkowy ruszt, który przenosi siły bezpośrednio na łożysko. W ten sposób zapewniona jest
odporność na nadmierne obciążenia mechaniczne – klatkowy ruszt zaprojektowany jest w ten sposób, że siły
przenoszone są na łożysko. Także ze względu na to, że w technologii STM rotory są zanurzone w ¾ w cieczy
i działa na nie siła wyporu, siły obciążeń na oś nie są wysokie. Klatkowa konstrukcja rotora, wykonana jest ze stali
zwykłej bądź ocynkowanej ew. in. zależnie od wymagań Inwestora. Ochrona przed korozją zapewniona jest przez
obecność błony biologicznej na powierzchni elementów stalowych, co odcina je całkowicie od dostępu tlenu.

Rys. 2 Przykład aerotora STM-AEROTOR® – model RR 4,3 x 5,0
Łożysko
Łożysko ślizgowe stanowi układ panewek z poliamidu, w których osadzony jest wał ze stali. Pomiędzy obiema
częściami łożyska (górną i dolną) znajduje się szczelina o szerokości 1 mm. Łożysko – dzięki szczelinie ma
bezpośredni kontakt z obecną w zbiorniku zawiesiną i jest smarowane hydrodynamicznie kłaczkami tworzącego się w
zbiorniku osadu czynnego. Inaczej niż w tradycyjnych złożach biologicznych, gdzie łożysko jest ponad powierzchnią
wody i musi być dodatkowo hermetyzowane i smarowane.
Napęd i przekładnia
Rotor napędzany jest za pomocą sinika prądu przemiennego. Napęd przenoszony jest na wieniec zębaty na
obwodzie rotora za pomocą łańcucha z wytrzymałej stali. Podobnie jak w przypadku łożyska przekładnia łańcuchowa
nie wymaga smarowania. Silnik sterowany jest przez falownik spięty z sondą tlenową regulującą prędkość obrotów,
moc silnika jest tak dobrana, by można było uzyskać właściwy moment obrotowy w krytycznym momencie startu
rotora, a dalej podczas normalnego obracania rotora pracuje się z reguły na połowie mocy nominalnej, co zapobiega
większemu niż potrzebne zużyciu energii, a także przegrzewaniu się silników podczas eksploatacji (szczególnie przy
wysokiej temperaturze otoczenia). Obecność łańcucha zabezpiecza przed skutkami ewentualnego zablokowania się
rotora. Wówczas łańcuch zerwie się, a cały mechanizm (łożyska, rotor) oraz silnik pozostaną nieuszkodzone.
Łańcuch zatem będąc najsłabszym mechanicznym ogniwem konstrukcji, chroni inne, bardziej kosztowne elementy
wyposażenia przed ewentualnym uszkodzeniem.

Nasadki
Zasadniczym elementem rotora są zlokalizowane na jego obwodzie i równolegle do jego osi nasadki z wytrzymałego
tworzywa sztucznego o specjalnej konstrukcji. Nasadki stanowią pakiety ułożonych w odstępach ok. 20 mm dysków
bądź tarcz i służą zarówno do napowietrzania osadu czynnego jak i stanowią powierzchnię wzrostu błony biologicznej
(złoże). W zależności od stopnia wymaganego oczyszczania dobierane są 2 typy nasadek: koszykowe bądź rurowe.
Pomiędzy wyprofilowanymi tarczami lub dyskami znajdują się się puste przestrzenie, w których zbiera się mieszanina
powietrza i ścieków. Ruch rotora w mieszaninie ścieków i osadu czynnego powoduje cykliczne wynurzanie i
zanurzanie się nasadek. Uzyskane jest dzięki temu całkowite wymieszanie zawartości komory, a także
napowietrzanie obu czynników biologicznego rozkładu ścieków tj. osadu czynnego i złoża biologicznego
(szczegółowy opis w dziale Napowietrzanie).
a.)

b.)

Rys. 3. Nasadki rotora STM-AEROTOR® a – koszykowe b - rurowe

6.

OSADNIKI WTÓRNE

Osadniki wtórne zaprojektowane są jako osadniki pionowe zintegrowane w konstrukcji kontenerowej lub betonowej.
Nie istnieje konieczność przepompowywania ścieków z komory biologicznej do osadnika wtórnego jak w osadnikach
poziomych, równocześnie w osadniku wytwarza się korzystna cyrkulacja wody i osadu. Oczyszczona woda płynie ku
górze, natomiast osad zbiera się w flokuły i sedymentuje. Warstwa osadu sedymentując pomiędzy górną a dolną
częścią osadnika porywa drobne cząsteczki niedopuszczając do ich przeniknięcia do odpływu, działa ona na
zasadzie filtra. Dno osadnika nachylone jest pod kątem 60 stopni i sedymentujący osad zsuwa się po dnie w kierunku
komory biologicznej. Nie ma zatem konieczności jego przepompowywania.
7.

NAPOWIETRZANIE

Biologiczne procesy oczyszczania odbywają się dzięki ciągłemu dostarczaniu tlenu mikroorganizmom rozkładającym
ścieki.
Napowietrzanie złoża odbywa się na dwóch drogach: poprzez jego wynurzenie i czasowe przebywanie
w otoczeniu atmosferycznym (samoczynna dyfuzja tlenu do błony biologicznej) oraz poprzez wnikanie
i mieszanie się powietrza zamkniętego w nasadkach w trakcie obrotu.

Rys. 4. Napowietrzanie STM-AEROTOR® w nasadkach rurowych

FAZA 1. Złoże wynurzone
Złoże wynurzone otrzymuje dostateczną ilość tlenu z powietrza atmosferycznego. Powietrze dostaje się do wnętrza
nasadek poprzez specjalną szczelinę. Każda z nasadek podczas obrotu przebywa drogę nad powierzchnią cieczy i
ma kontakt z powietrzem atmosferycznym. W ten sposób tlen samoczynnie nasyca błonę biologiczną na złożu na
zasadzie dyfuzji. Powietrze wypełnia puste przestrzenie pomiędzy dyskami na nasadkach (nasadki rurowe) bądź
zamykane jest w koszykach (nasadki koszykowe). Równocześnie zebrana wcześniej w nasadkach woda wypływa z
dużą burzliwością z poruszających się nad lustrem cieczy nasadek tworząc kaskady, które również pochłaniają
powietrze atmosferyczne i wprowadzają je do mieszaniny osadu czynnego i ścieków.
FAZA 2. Złoże zanurza się
Uwięzione podczas fazy wynurzenia powietrze zamknięte w przestrzeniach na nasadkach sprężając się jest
prowadzone w sposób wymuszony na dno komory. Sprężenie powietrza intensyfikuje dyfuzję tlenu do głębszych
warstw błony biologicznej porastającej elementy nasadek. Równocześnie następuje napływ ścieków do wnętrza
nasadek. Tworzy się tam mieszanina powietrza i ścieków, które są dzięki temu natleniane (natlenianie osadu
czynnego) a także, która dzięki dobrym właściwościom ścierającym, zapewnia ciągłe usuwanie nadmiaru tworzącej
się błony biologicznej, tak że zawsze na powierzchni złoża pozostaje tylko najbardziej żywotna i aktywna frakcja
biomasy o niewielkiej grubości (do 0,1 mm); złoże nie zarasta. Dalej powietrze uwalnia się stopniowo do obszaru
wewnątrz rotora (zawiesiny) natleniając zawiesinę osadu czynnego. Dobre wymieszanie i wysoka hydrodynamika
procesu wymieszania powietrza ze ściekami zachodzące wewnątrz nasadek powodują, że rozmiary unoszących się
pęcherzyków powietrza są niewielkie – bliskie osiągalnym w napowietrzaniu drobnopęcherzykowym – co zwiększa
skuteczność wymiany tlenu. Obrotowy ruch rotora powoduje, że ciecz zawarta wewnątrz jego porusza się w
przeciwnym kierunku, a więc drobne pęcherzyki na swej drodze ku górze cyrkulują wraz z nią i zwiększa się ich czas
przebywania w komorze.
FAZA 3. Złoże wynurza się
W miarę ciągłego obrotu nasadki osiągają najniższy punkt komory, gdzie służą jako zgrzebło poruszające znajdujący
się na dnie osad. Szczelina, przez którą wydostaje się powietrze, przesuwa się podczas wynurzania się nasadek tak,
że następuje całkowite usunięcie resztek powietrza z wnętrza nasadek przed fazą ich wynurzenia.

8.

NITRYFIKACJA, DENITYFIKACJA I SYMULTANICZNA ELIMINACJA FOSFORU

Obecność błony biologicznej na złożu wiążąca się z podwyższeniem wieku osadu umożliwia zachodzenie nitryfikacji
w oczyszczalni STM w obszarze tlenowym. Równocześnie neutralizowany jest wpływ temperatury na nitryfikację –
zależność pracy biomasy osiadłej od temperatury jest słabsza niż biomasy zawieszonej (osadu czynnego).
Denitryfikacja zachodzi w dolnej części komory, gdzie strumień ścieków poddawany jest cyklicznie warunkom
anoksycznym i anaerobowym. Dzięki występowaniu krótkich cykli anoksycznych i anaerobowych zachodzi tam także
symultaniczne usuwanie fosforu. Nie ma więc konieczności budowy dodatkowych zbiorników w celu usuwania
biogenów ze ścieków.
9.

PARAMETRY OSADU

Dzięki obecności złoża biologicznego w komorze osad czynny wykazuje niski indeks osadowy (np. dla ścieków
bytowo gospodarczych 60-80 ml/g), a więc dobre własności sedymentacyjne i wysokie stężenie osadu (5 nawet do 10
kg/m3). Gwarantuje to niższe obciążenie przestrzeni, a więc niższe gabaryty części biologicznej oczyszczalni w
porównaniu z SBR i z klasycznym osadem czynnym. Wiek osadu w porównaniu do klasycznego systemu osadu
czynnego jest wyższy, a zatem ilość osadu nadmiernego jest również mniejsza (15-20 % mniej).
10. WPŁYW TEMPERTATURY NA ROZKŁAD ŚCIEKÓW, IZOLACJA CIEPLNA
Oczyszczalnie STM pracują w różnych warunkach klimatycznych (Chile, Rosja, Egipt). Można zatem potwierdzić ich
prawidłowe funkcjonowanie nawet w skrajnych warunkach klimatycznych (np. niezawodna praca przy wielu
tygodniach temperatury poniżej -20 st. C w północnej Kanadzie). Konstrukcję kontenerową izoluje się zagłębiając ją w
ziemi, a pozostałą nadziemną część można ocieplić standardowo (np. styropianem). Dobrej izolacji wymaga przede
wszystkim osadnik wtórny, dlatego, że jest to obszar charakteryzujący się niska burzliwością. Nie ma konieczności
izolowania kontenera z góry, czasami robi się to z powodów estetycznych (np. pensjonaty, hotele).
Wpływ temperatury na jakość oczyszczania przez błonę biologiczną osiadłą na złożu jest niewielki wobec osadu
czynnego. jest prawie zupełnie niezależne od temperatury. Nitryfikacja jest możliwa na złożu nawet w niskich
temperaturach ze względu na wysoki wysoki wiek biomasy na złożu.
11. WARUNKI EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI, ŻYWOTNOŚĆ ELEMENTÓW
Oczyszczalnie STM nie wymagają budynku technologicznego. Brak stacji dmuchaw. Obsługa oczyszczalni ogranicza
się do nadzoru. W zależności od wielkości i specyfiki urządzenia, jedna osoba może nadzorować nawet kilka
oczyszczalni, jak to się praktykuje.
Żywotność większości elementów oczyszczalni szacowana jest na 30 lat. Obecnie pracujące najstarsze urządzenia
wykonane w technologii STM mają po 20 lat i więcej.
Konstrukcja rotora jest elementem mechanicznie stabilnym i wytrzymałym. Ochrona przed korozją zapewniona jest
przez jego całkowite porośnięcie błoną biologiczną izolującą metalowy ruszt od dostępu tlenu. Dodatkowo można
konserwować go przez cynkowanie lub malowanie. Oś, dzięki klatkowej konstrukcji rotora jest odciążona, siły
kierowane są bezpośrednio na łożysko. Zarastanie złoża jest całkowicie wyeliminowane przez siły ścinające
mieszaniny powietrza i ścieków, a zatem podczas eksploatacji konstrukcja dodatkowo nie obciąża się. Tarcze
wykonane są z odpornego chemicznie polietylenu lub polipropylenu i ich żywotność oceniana jest na 25 lat. Są one
także odporne na promieniowanie UV. Łożysko zbudowane jest z dwóch panewek z poliamidu. Smarowanie łożyska
zapewnione jest przez osad czynny. Szacowana żywotność łożyska wynosi 24 lata (w ramach konserwacji można
unosząc rotor i przekładając panewki łożyska - dolna z górną - łatwo zwiększyć jego żywotność). Napęd łańcuchowy
i wieniec zębaty także zużywają się asymetrycznie, a zatem podobnie jak przy panewkach, można zwiększać ich

żywotność przekładając łańcuch na drugą stronę. Łańcuch napędowy dobrany jest z technik górniczych, jest więc
wytrzymały. Stanowi jednak najsłabsze ogniwo mechaniczne całego napędu. Jest to rozwiązanie celowe z punktu
widzenia zabezpieczenia bardziej kosztownych elementów oczyszczalni (silnik, rotor) w przypadku ewentualnego
zablokowania się rotora (np. gdy jakiś przedmiot znajdzie się w oczyszczalni).
12. PROJEKT
System STM jest konstrukcją modułową. Oczyszczalnia może być projektowana oraz rozbudowywana w sposób
elastyczny, zależny od zmieniających się warunków:
–

poprzez zmianę ilości i rozmiarów zbiorników,

–

poprzez zmianę ilości i rozmiarów rotorów,

–

poprzez zmianę prędkości obrotowej rotorów,

–

poprzez łatwą rozbudowę powierzchni złoża.

Z tych także powodów system STM znajduje zastosowanie nie tylko w nowych obiektach, ale także przy rozbudowie i
modernizacji istniejących oczyszczalni, gdy te nie spełniają oczekiwań, co do wydajności czy jakości oczyszczania.
13. ZASTOSOWANIE
Oczyszczalnie STM obejmują bardzo szeroki zakres zastosowań:
–

oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych (od 100 do 100.000 mieszkańców),

–

oczyszczanie ścieków przemysłowych, np. piwowarskich, mleczarskich, papierniczych i innych,

–

oczyszczanie ścieków pochodzących z produkcji rolnej,

–

oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów,

–

unieszkodliwianie fekalnych i skażonych osadów,

–

tlenowa stabilizacja osadów,

–

modernizacja części biologicznej istniejących obiektów.

14. UCIĄŻLIWOŚĆ DLA OTOCZENIA
Oczyszczalnie STM charakteryzują się niską emisją dźwięku i zapachu. Niektóre oczyszczalnie w tej technologii
lokalizuje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy. Tworzące się aerozole zapachowe są stale wtłaczane znad
powierzchni cieczy do wnętrza komory, gdzie są adsorbowane i rozkładane przez osad czynny. Oczyszczalnie
kontenerowe są ponadto kompaktowe i dobrze komponują się z otoczeniem.
15. RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI
Stabilność procesu
System STM jest niezawodny nawet przy najwyższych wymogach oczyszczania. Optymalna kombinacja technologii
osadu czynnego i złoża biologicznego, a co za tym idzie szerokie spektrum mikroorganizmów rozkładających
zanieczyszczenia, zapewniają skuteczny i stabilny proces oczyszczania ścieków. Stabilność procesu zapewnia
odporna na niekorzystne warunki błona biologiczna złoża. Skuteczne oczyszczanie jest zapewnione nawet przy
nierównomiernych dopływach ścieków i zmiennych ładunkach zanieczyszczeń.

Niskie zapotrzebowanie na energię i niska objętość systemu
Dzięki samorzutnemu napowietrzaniu podczas obrotu częściowo wynurzonego złoża, zużycie energii jest o połowę
mniejsze niż w klasycznych systemach napowietrzania z dyfuzorem.

Rys. 5. Porównanie systemu STM i innych systemów oczyszczania ścieków – energia i objętość systemu
[Źródło: Biuro Inżynierii Środowiska Gethke GmbH - UIG]
Wysoka wydajność procesu pozwala na zwartą zabudowę obiektu sprawiając, że zapotrzebowanie powierzchni jest o
około 50 % mniejsze niż w przypadku oczyszczalni konwencjonalnych.
Tania i prosta eksploatacja
Prosta konstrukcja i odpowiednio dobrane materiały gwarantują długą żywotność oraz bezawaryjność. Dzięki
oszczędnościom na kosztach związanych z zużyciem energii oraz mniejszą częstotliwością wywozu osadów
ściekowych, koszty inwestycyjne szybko się zwracają. Niskie są koszty amortyzacji urządzenia, brak części
ulegających zużyciu i wymagających ciągłej wymiany.
16. PODSUMOWANIE
System biologicznego oczyszczania ścieków Stählermatic® (STM) łączy w sobie technologie złoża biologicznego i
osadu czynnego. Proces oczyszczania ścieków następuje równocześnie w jednej komorze zarówno dzięki swobodnie
unoszącemu się osadowi czynnemu (biomasa w formie zawiesiny), jak i poprzez osiadłe mikroorganizmy znajdujące
się na powierzchni rotujących tarcz (złoża biologicznego). Dzięki takiemu rozwiązaniu przestrzennemu udało się
połączyć zalety systemu złoża biologicznego i osadu czynnego w jednym procesie technologicznym. W ten sposób
wzrasta efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, w szczególności intensyfikuje się nitryfikacja i
uniezależnia się jej przebieg od wieku osadu czynnego i czasu zatrzymania w ściekach.
System Stählermatic® (STM) można zatem traktować jako oczyszczanie ścieków w technologii osadu czynnego –
daje on te same możliwości kombinacji, co ta metoda – jednakże należy wziąć pod uwagę jego o wiele większą
wydajność oczyszczania i wyższy efekt ekologiczny. Większa wydajność wiąże się również z obniżeniem kosztów
eksploatacyjnych, a co za tym idzie inwestycja szybko się zwraca.
Technologia STÄHLERMATIC® (STM) została zastrzeżona również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej - Patent 186625 na wynalazek pt. "Sposób zaawansowanego biologicznego oczyszczania ścieków".

