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Innowacyjne rozwi ązania zastosowane 
w Oczyszczalni Ścieków 

Tychy - Urbanowice
Zbigniew Gieleciak 

Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realiza cji Projektu Funduszu Spójno ści Nr 2004/PL/16/C/PE/024 

„Gospodarka Ściekowa w Tychach”



REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
S.A. (RCGW S.A.) W TYCHACH:

� właściciel i eksploatator oczyszczalni ścieków Tychy–Urbanowice;

Możliwości techniczno-technologiczne do oczyszczania ponad 15 mln ścieków
komunalnych w ciągu roku, pochodzących zarówno od mieszkańców, jak i z zakładów
przemysłowych.

� właściciel ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 29 przepompowni
ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Tychy;

� zarządca 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście.

Główna idea: stworzenie obiektu, który będzie zaliczany do najnowocześniejszych
i najbardziej ekonomicznych obiektów tego typu w kraju, a ponad 10-letnie działania

prowadzone były w oparciu o tzw. TRÓJKĄT WIEDZY
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I. Obszar techniki i technologii
Wyznaczanie trendów w dziedzinie oczyszczania ścieków - stworzenie O Ś 

zaliczanej do najnowocze śniejszych i najekonomiczniejszych obiektów tego typu w  
kraju.

CEL 1: Bezemisyjno ść lub minimalna emisja do środowiska 
z Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice (O Ś)

� Ochrona wody
� INNOWACYJNE TECHNOLOGIE oczyszczania ścieków.

Zmodernizowanie i eksploatacja dwóch niezale żnych linii technologicznych 
biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem zwi ązków biogennych. 

TECHNOLOGIA C-TECH

opatentowana, nowoczesna technologia, z reaktorami pr acującymi w sposób 
sekwencyjny 

Innowacyjno ść:

• Brak osadnika wtórnego, dodatkowych mieszadeł oraz re cyrkulacji wewn ętrznej. 
• Selektor - zapocz ątkowanie procesu biologicznej defosfatacji, denitryf ikacja 
recyrkulowanych wraz z osadem azotanów, chemiczne str ącanie fosforu za pomoc ą 
koagulantu żelazowego, zapobieganie powstawaniu bakterii nitkowat ych
• Sterowanie układem napowietrzania ścieków w zale żności od jako ści 
dopływaj ących ścieków. 
Pełna automatyka – komputerowe sterowanie procesami - bez konieczno ści 

ingerencji u żytkownika; wizualizacja przebiegu w centralnej  dyspozy torni na 

panelach LCD.
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� Bardzo wysoki efekt zastosowanych technologii – stopie ń redukcji zanieczyszcze ń.

� Niewielkie ró żnice w jako ści ścieków oczyszczonych na obu ci ągach.

� Spełnianie (z wyra źną nadwy żką) wymogów okre ślonych w pozwoleniu wodnoprawnym . 

� Duża elastyczno ść prowadzenia procesów - oczyszczanie ścieków w  wymaganym stopniu, nawet w 
sytuacjach wyst ępujących w ściekach surowych zwi ększonych przepływów i ładunków.

� Po wprowadzeniu oczyszczonych ścieków do odbiornika - Gostynki - wyra źne polepszenie jako ści wody w 
rzece.

TECHNOLOGIA KOCZ

Zastosowanie nast ępujących po sobie stref, usytuowanych w kolejno ści: beztlenowa, niedotlenione, 
przemiennego działania i tlenowa.

Wska źniki zanie czyszcze ń w ście kach oczyszczonych na O czyszczalni Ście ków T ychy 
- U rbanowice  prze d oraz  po mode rnizacji
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� Ochrona powietrza
� KOGENERACJA 

Emisja zanieczyszcze ń do powietrza w wyniku wykorzystania biogazu

Agregaty kogeneracyjne – równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplne j. 
Zużywanie wyprodukowanej w kogeneracji energii na potr zeby własne oczyszczalni ścieków, 
tj. do zasilania urz ądzeń i obiektów w energi ę elektryczn ą oraz do ogrzewania budynków i komór 
fermentacyjnych . 

Korzy ści ekologiczne wynikaj ące z energetycznego  wykorzystania 
biogazu:
� biogaz alternatyw ą dla nieodnawialnych źródeł energii;
� likwidacja niskowydajnych, awaryjnych kotłów koksow ych;
� produkcja czystej energii.
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� odsiarczanie biogazu - oczyszczanie biogazu podczas przepływu gazu przez w ielowarstwowe 
złoże masy czyszcz ącej (rud ę darniow ą).

� modernizacja napowietrzania komór biologicznych - zastąpienie przestarzałych aeratorów 
powierzchniowych wysokosprawnym napowietrzaniem dro pnop ęcherzykowym.

� likwidacja poletek ociekowych piasku;

�biofiltry powietrza 
Przyjmowanie powietrza z najbardziej uci ążliwych obiektów cz ęści osadowej. 
Zbiornik wypełniony zło żem pochodzenia naturalnego - kor ą drzewn ą zaszczepion ą bakteriami 
likwiduj ącymi zanieczyszczenia gazowe powietrza. 

Efekt:  95% redukcja przykrych zapachów.

� hermetyzacja obiektów. Redukcja zanieczyszcze ń 
do powietrza 

po modernizacji 
w stosunku do okresu 
przed modernizacj ą:

SO2 98,6%
NO2 62,1%
CO 88,8%
CO2                      61,1%
pył 99,7%
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� Ochrona przed hałasem

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA:

� Dmuchawy słu żące do napowietrzania 
ścieków w procesach biologicznych. 

Wykorzystanie zasady sprawdzonej m.in. w 
samolotach odrzutowych Boeinga - 32 tysi ące 
obrotów wirnika na minut ę, na wytworzonej poduszce 
powietrznej. 

Brak elementów zu żywających si ę i najcz ęściej 
powoduj ących awarie, takich jak np.: ło żyska, 
przekładnie czy sprz ęgła.

Mniejsze o 37% zu życie energii elektrycznej, 
pięciokrotnie mniejsze rozmiary i zmniejszenie o 20 
dB poziomu hałasu w odniesieniu do najcz ęściej 
stosowanych rozwi ązań.

RCGW S.A. jako pierwsza firma w Europie 
posiadaj ąca tego typu sprz ęt

� Pompy o zoptymalizowanej pracy zast ępujące 
stare, gło śne podczas eksploatacji i 
przewymiarowane pompy.
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CEL 2: Zminimalizowanie ilo ści powstaj ących na O Ś 
odpadów oraz unieszkodliwianie/zagospodarowanie 
„zewn ętrznych odpadów”

Zrealizowane zadania: 

� Kofermentacja osadów z odpadami- odzysk/unieszkodliwianie 
odpadów oraz przetwarzanie odpadów pochodz ących z zakładów 
przemysłowych wspólnie z osadami ściekowymi.

Perspektywy:

•Autotermiczne zagospodarowanie osadów ściekowych:
a) utylizacja powstaj ących na O Ś osadów ściekowych w procesie 
suszenia oraz spalania, zgazowania lub   współspala nia w 
elektrociepłowni lub cementowni;
b) produkcja kruszywa lekkiego z osadów ściekowych.

• Wykorzystanie podsuszonych osadów ściekowych w rolnictwie.

• Zagospodarowanie powstaj ących podczas procesu termicznego 
odpadów: 
a) produkcja kruszywa sztucznego;
b) produkcja materiałów do rekultywacji.
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CEL 3: Samowystarczalno ść energetyczna O Ś
Diagnoza najbardziej energochłonnych miejsc w procesi e technologicznym 

oraz ich modernizacja b ądź likwidacja.

Zrealizowane zadania:
Narzędzia wzrostu efektywno ści energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych rozwi ązań na OŚ:

Innowacja 
Zmniejszenie energochłonno ści 

[%] 
Oszczędność w skali roku 

[MWh] 

Modernizacja głównej pompowni ścieków 47 241

Wysokosprawne o świetlenie wewn ętrzne 
pomieszcze ń 

41 3

Modernizacja napowietrzania komór 
biologicznych 

29
1 223

Modernizacja pompowni recyrkulatu 78 512

Wymiana opraw o świetleniowych 
oświetlenia zewn ętrznego oczyszczalni 

61,5 58

Trzy agregaty kogeneracyjne, w tym:
dwa agregaty o mocy elektrycznej: 345 kW i cieplnej: 531 kW oraz jeden, nowy agregat 

o mocy elektrycznej: 400 kW oraz cieplnej: 394 kW.

Samowystarczalno ść oczyszczalni (energia elektryczna i cieplna).

Ilość energii z kogeneracji na oczyszczalni –
możliwo ść zaspokojenia potrzeb energetycznych 16- tysi ęcznego miasta. 

Mniejsza ogólna moc urz ądzeń i mniejsze zu życie energii elektrycznej (25 %) 
przy wi ększej liczbie zainstalowanych urz ądzeń i wzro ście ich niezawodno ści.
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• Zastosowanie ścieku oczyszczonego jako wody technologicznej na O Ś 
– ograniczenie zu życia wody pitnej w wysoko ści ponad 160 tys. m 3 /rok (dane za 2011 r.).

Modernizacja hydroforu oraz zastosowanie filtra wła snego projektu: 
– ograniczenie zu życia energii elektrycznej i oszcz ędność rzędu 31%, co daje ok. 1100 zł/mies .

CEL 4: Racjonalizacja wykorzystania wody na O Ś



12

PROJEKT „GOSPODARKA ŚCIEKOWA W TYCHACH”
Beneficjent: Gmina Tychy

wybudowanie i zmodernizowanie ponad 337 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej , adaptacja 23 km kanalizacji 

ogólnospławnej na kanalizacj ę sanitarn ą i deszczow ą, 
uregulowanie przeszło 33 km rowów i potoków – jedyny w 

Polsce projekt zakładaj ący regulacj ę odbiornika zrzutu wód 
deszczowych - oraz wybudowanie 28 przepompowni ścieków

� Nowoczesne metody 
bezwykopowe ;

� Modelowanie hydrauliczne;

� Nowoczesny system 
zarządzania – monitoring 
i wizualizacja 
przepompowni ścieków .

� Innowacyjno ść 
projektu

� Rozdział kanalizacji na kanalizacj ę sanitarn ą i deszczow ą – brak obci ążenia 
hydraulicznego na O Ś.

CEL 5: Optymalizacja ścieków dopływaj ących i racjonalizacja
procesów technologicznych

Badania, kontrola, automatyzacja, zapobieganie
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Dualizm urz ądzeń:

�Wydzielone Komory Fermentacyjne Zamkni ęte (WKF) – przekształcenie struktury osadu 
ściekowego w ustabilizowany odpad, pozbawiony tendenc ji do zagniwania i bakterii 
chorobotwórczych + umo żliwienie wykorzystania biogazu powstałego w procesie  
fermentacji.

�Zagęszczacz grawitacyjny/fermentery - obecnie pełniona funkcja zag ęszczaczy 
grawitacyjnych + (w razie konieczno ści) zmiana trybu pracy na fermentery lotnych kwasów  
tłuszczowych (LKT). 

�Zbiornik retencyjny - zbiornik retencyjny dla nadmiaru ścieków + podczyszczalnia wód 
deszczowych. 

�Kocioł z palnikiem olejowo – gazowym - dodatkowe źródło energii cieplej na oczyszczalni 
w przypadku awarii lub przestoju agregatów z paliwe m rezerwowym w postaci oleju 
opałowego. 

�Reaktory C-Tech - rola komory osadu czynnego 
(denitryfikacji, nitryfikacji i utleniania zwi ązków organicznych)
+ komory osadnika wtórnego (sedymentacja i dekantac ja). 

�Komory osadu czynnego (KOCZ) - pięć stref 
o zró żnicowanych warunkach tlenowych 
z możliwo ścią pracy według kilku schematów 
technologicznych, tj.: komora niedotleniona nr 1:
dodatkowa komora defosfatacji, komory denitryfikacj i 
lub predenitryfikacji; komora przemiennego działani a:
komora denitryfikacji lub nitryfikacji.

Uzupełniaj ące si ę technologie 
biologicznego oczyszczania 
ścieków.

Elastyczno ść (zamienno ść) w 
stosunku do obci ążeń 
ilościowych i jako ściowych.
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II. Obszar bada ń i rozwoju (B+R) 
utworzenie centrum badawczego poprzez zało żenie 
Centrum Innowacji i Wdro żeń BIOINWEST Sp. z o.o. 

(spółki córki RCGW S.A.)

Wiedza (w tym wiedza o wiedzy ) i doświadczenie jako najwi ększy potencjał RCGW S.A.

Realizacja celu nr 1 
Stanowisko badawcze mini C-Tech – laboratoryjny model reaktorów C-Tech. 
Cel badań: analiza mo żliwo ści zastosowania ró żnych ścieków przemysłowych jako dodatkowego
źródła w ęgla.
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Realizacja celu nr 2 
Stanowisko badawcze mini WKF
– modelowy układ komór fermentacyjnych, słu żący do bada ń nad optymalizacj ą i dalsz ą 
intensyfikacj ą procesu fermentacji metanowej.
Cel badań: określenie wpływu substratów na proces fermentacji i wyb ranie najkorzystniejszego 
substratu.



Realizacja celu nr 4 
Badania dezynfekcji ścieków przy u życiu lamp UV
Cel badań: sprawdzenie mo żliwo ści wykorzystania ścieków w zakładach przemysłowych. 
Usuni ęcie ponad 99% bakterii.
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B ak terie grupy  coli B ak terie coli typu kałowego

Stanowisko do ultrafiltracji
Cel badań: sprawdzenie efektywno ści ultrafiltracji membranowej i pracy układu oraz uz yskanie poprawy 
jakości ścieków oczyszczonych (usuni ęcie jonów metali ci ężkich, chlorków, siarczanów).
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Realizacja celu nr 5 
Symbioza przemysłowa

• współpraca z zakładami przemysłowymi dostarczaj ącymi ścieki, pozwalaj ąca na 
wydzielenie ze ścieków z tych zakładów substancji wykorzystywanych na oczyszczalni 
jako produkty.

Współpraca z najwi ększym w kraju producentem oleju rzepakowego na cele 
techniczne – spółk ą Komagra sp. z o.o. oraz producentem o świetlenia 
zewnętrznego – „Rosa” (odpady z aluminium przydatne jako kompo nenty do 
chemicznego oczyszczania ścieków).

• kofermentacja osadów.

Współpraca z zakładem mleczarskim DANONE oraz pobliskim i zakładami 
mleczarskimi, celem wykorzystania na O Ś odpadu - serwatki.

Próba współpracy z podmiotami gastronomicznymi na ter enie Tychów polegaj ącej na unieszkodliwianiu 
biodegradowalnych odpadów tłuszczowych na O Ś w celu uzyskania w większej ilo ści energii zielonej 
dla aquaparku.

Produkcja LKT w fermenterach/zag ęszczaczach grawitacyjnych - brak konieczno ści zakupu środków 
chemicznych. 

Symultaniczna regeneracja rudy darniowej - regeneracja masy czyszcz ącej z równoczesnym odsiarczaniem 
biogazu. 
Efekt: dwukrotne wydłu żenie okresu wykorzystania danego zło ża rudy darniowej w adsorberach.

Perspektywy:

� Uzdatnianie biogazu do biometanu – produkcja odnawialnego paliwa trakcyjnego LBG (CBG)  z biogazu
� Produkcja chłodu na O Ś.
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III. Obszar Zarz ądzania 

Zrównoważona/
Strategiczna 

Karta Wyników

Strategia 
Społecznej 

Odpowiedzialności 
Biznesu 

wg Normy SA 8000

System 
Controllingu 

Strategicznego

System 
Ekozarządzania

i Audytu
we Wspólnocie 

(EMAS).

System
Zarządzania 

Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy

wg Normy
PN-N 18001

Certyfikaty: 
ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004

Instrumenty 

zarządzania
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Ekostrefa – nowa platforma wzajemnej współpracy przedsi ębiorstw, placówek 
naukowych i samorz ądów na rzecz ochrony środowiska

MYŚL GLOBALNIE 
DZIAŁAJ LOKALNIE

Zmiana obrazu miasta 
w aspekcie:

� lokalnym;
� regionalnym;
� globalnym.

Początek Ekostrefy w duchu powiedzenia:

Współpraca z partnerami:

� świadomie podejmuj ącymi działania przynosz ące efekty zgodne z polityk ą 
ochrony środowiska i b ędącymi inicjatorami idei ekorozwoju;
� otwartymi na innowacje jako nieodł ączny element post ępu technologicznego.



Najwyższa Jako ść 2010

Tyski Lider Przedsi ębiorczo ści 
2010

Euro Lider 2010 Śląska Nagroda 
Jakości 2010

Nagroda Znakomity 
Przywódca 2010

Lider Rynku 2010 Budowa Roku 2009

Dobra Firma 2008

Przyja źni Środowisku 2007

Jakość Roku 2008

Firma Bliska 
Środowisku 2008Gazele Biznesu 

2006,2009,2010, 2011

Ekolaury 2006 2007 2010

Fair Play 2007

Solidna Firma 2006

Panteon Polskiej Ekologii

Platynowy Laur Umiej ętności 
i Kompetencj i

Stawiamy na jako ść 2010

2011
Lider Eko-inwestycji, Lider Polskiej Ekologii

Złota Odznaka Sejmiku Województwa Śląskiego

Diamenty miesi ęcznika FORBES 2012

2012
Medal OIPH dla RCGW S.A., 

Efektywna Firma 2011
Gepard Biznesu 2011

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Dziękuję za uwagę
Zbigniew Gieleciak 
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki                    
Wodno – Ściekowej S.A.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu 
Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa 
w Tychach”


