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Inwestycje SM Mlekovita realizowane obecnie
przez Veolia Water Technologies

 SM Mlekovita Wysokie Mazowieckie – Po modernizacji oczyszczalni

ścieków w 2013 r. z produkcją biogazu obecnie trwa rozbudowa
oczyszczalni ścieków na potrzeby przejęcia dodatkowych strumieni z
nowobudowanej proszkowni
 SM Mlekovita Trzebownisko (koło Rzeszowa) – rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z fermentacją osadu,
produkcją biogazu i jego współspalaniem
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Historia 2011-2013: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków dla SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem wraz z
produkcją ciepła i energii elektrycznej z biogazu

 Rozbudowa pracującej oczyszczalni ścieków bez
przerwania procesu i przekroczeń na odpływie
 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej DAF oraz
fermentacji beztlenowej osadu z przemysłu
mleczarskiego
 Zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki

 Produkcja wysokoenergetycznego biogazu i jego
przeróbka w agregatach kogeneracyjnych (2 x 800
kW) na energię cieplną i elektryczną
 Zamiana generującej koszty oczyszczalni ścieków w
przynoszącą zysk biorafinerię
 Wydajność: 7 550 m3/d
 Ładunek 32 600 kgChZT/d (330 000 RLM)
 Realizacja: 2011 – 2013

Obecnie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla SM
Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem
W grudniu 2015 SM Mlekovita wystosowała zapytanie na rozbudowę
zmodernizowanej przez Veolia w 2013 roku oczyszczalni ścieków z uwagi na
konieczność przejęcia dodatkowej ilości ścieków z nowobudowanej proszkowni
Rozbudowa obejmuje następujące prace:
 Budowa nowej sekcji podczyszczania mechanicznego ścieków surowych o
wydajności maksymalnej (pik) 300 m3/h opartej na sitopiaskowniku i
jednostce flotacji ciśnieniowej DAF zlokalizowanej w nowym budynku
technologicznym
 Budowa nowej pompowni ścieków surowych o wydajności 300 m3/h
 Budowa zbiorników uśredniającego oraz awaryjnego o objętości 1600 m3
każdy wraz z zestawem transferowym ścieków pomiędzy nimi
 Modernizacja linii dozowania środków chemicznych wraz ze zbiornikami
 Dostawa aeratorów, wymiana mieszadeł wraz z modernizacją odpływu z
istniejących komór osadu czynnego
 Modernizacja pochodni biogazu oraz dostawa osuszacza Qmax=550Nm3/h
 Rurociągi technologiczne, prace elektryczne i automatyka oraz prace
budowlane.
Celem rozbudowy jest przejęcie dodatkowej ilości ścieków przy utrzymaniu
efektu oczyszczania pozwalającego na zrzut do rzeki.
Zakończenie prac planowane jest na przełomie kwietnia i maja 2017.
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Obecnie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla SM
Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem
 Realizowany układ jest bardzo
„elastyczny”, co ułatwi eksploatację
oczyszczalni i uczyni ją jeszcze
bardziej niezawodną w okresach
przeglądów okresowych elementów
instalacji czy w razie awarii urządzeń
oczyszczalni
 Obie
linie
technologiczne
podczyszczania mogą pracować z tą
samą wydajnością a system połączeń
technologicznych
umożliwia
przekierowywanie obu strumieni
ścieków mleczarskich na każdą z nich
 Usunięte w procesie flotacji osady z
dodatkowego strumienia ścieków
wraz z osadem nadmiernym z KOCZ
będą kierowane do istniejącej
instalacji fermentacji – reaktora
Biobulk, co zwiększy produkcję
biogazu stanowiącego odnawialne
źródło energii (tzw. OZE).
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Obecnie: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków dla SM Mlekovita w Trzebownisku
Z uwagi na planowane zwiększenie produkcji na zakładzie w Trzebownisku wynikła konieczność
zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków z 800 na 1400m3/d.
Na podstawie doświadczeń z inwestycji w Wysokiem Mazowieckiem z 2013 roku rozbudowę oparto o te
same rozwiązania technologiczne pozwalające na produkcję biogazu, który w tym przypadku będzie
współspalany w nowoprojektowanej kotłowni gazowej.
Rozbudowa obejmuje następujące obiekty:
 Podczyszczanie mechaniczne ścieków surowych – sitopiaskownik
o wydajności 60 m3/h
 Zbiornik buforowy 350 m3 zapewniający 6 h zatrzymania ścieków
 Usuwanie zawiesin, redukcja ładunku ChZT w procesie flotacji
ciśnieniowej
DAF
zlokalizowanej
w
nowym
budynku
technologicznym
 Modernizacje procesowe w istniejących komorach
czynnego, dostawa mieszadeł, opomiarowanie procesu

osadu

 Fermentację osadu flotacyjnego i tlenowego w reaktorze
Biobulk® pozwalającą na produkcję biogazu (ok. 2040Nm3/d).
 Linię biogazową złożoną z pochodni, zbiornika, osuszacza,
dmuchaw oraz instalacji mieszania biogazu z gazem ziemnym
 Dostawę linii odwadniania osadu przefermentowanego opartej na
wirówce dekantacyjnej
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Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla
SM Mlekovita w Trzebownisku
Prace projektowe rozpoczęto we wrześniu 2016. Planowane zakończenie prac przewidywane jest na
grudzień 2017.
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Odzysk wody.

 Innowacyjna technologia odzysku wody krowiej
 Produkcja energii i odzysk wody ze ścieków – unikatowe rozwiązanie

w skali światowej. Fabryka czekolady i karmy dla zwierząt.
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Innowacyjna technologia odzysku kondensatów i
permeatów NF-/RO („krowiej wody”) do ponownego
wykorzystania w procesach mleczarskich

Water Technologies

Krowia woda – pochodzenie i charakterystyka
„Krowia woda” czyli kondensat z odparowania produktów mleczarskich:


zatężanie (kondensacja) mleka



zatężanie mleka odtłuszczonego



zatężanie serwatki słodkiej



zatężanie serwatki kwaśnej

Pochodzenie wody krowiej – mleko
Charakterystyka:
 ChZT: 10 – 300 mg/l
 Zawiesina: 2 – 20 mg/l
 Przewodność: 5 – 500 [µS/cm]
 OWO: 1 – >15 mg/l
 Mocna tendencja do wzrostu bakterii (> 200,000 CFU*/ml)
 Wysoka zmienność w czasie stężeń substancji składowych

Wyparka

 Lotne Związki Organiczne (LZO) przez wysoką zawartość węgla
organicznego i aktywność mikroorganizmów powodują niekontrolowany
wzrost biomasy -> śluzowaty biofilm
* CFU – Jednostek Tworzących Kolonie
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Możliwości wykorzystania uzdatnionej wody
krowiej w mleczarni
 Woda zasilająca kotły,
 Woda zasilająca CIP łącznie z ostatnimi płukaniami,
 Woda do ogrzewania/chłodzenia wymienników ciepła,
 Woda do płukania urządzeń procesowych,
 Woda do zasilania stanowisk wężowych,
 Woda do czyszczenia i płukania cystern z mlekiem,
 Woda płucząca przy procesach technologicznych,
 Woda do diafiltracji (np. produkcja skoncentrowanych białek

serwatkowych „WPC – Whey Proteins Concentrates”)
 i inne…
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NIEWYSTARCZAJĄCE
Tradycyjne

metody uzdatniania krowiej wody

 Lampy ultrafioletowe UV

Mikroorganizmy są usuwane, ale substancje organiczne pozostają w
wodzie
Rozwiązanie relatywnie niskonakładowe, wyłącznie dla prostych aplikacji
 Chlorowanie ClO2 lub NaOCl

Akceptowalne dla niskiego OWO (< 3 mg/l),
Tworzenie krytycznych produktów (AOX, THM)
 Odwrócona Osmoza Higieniczna (Polisher)

Krótki czas życia membran (12-24 miesiące), codzienny CIP
Niższy koszt inwestycyjny, wysoki eksploatacyjny
Ślady OWO i azotu niebiałkowego pozostają w permeacie
Niewystarczające usuwanie nisko-cząsteczkowych związków organicznych
(< 100 Daltonów) np. kwas mlekowy, acetoina, mocznik, aminokwasy
etc,
Nie odpowiednia dla kondensatów kwaśnych (zawierających kwas
mlekowy)
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Nisko molekularne frakcje – permeat „Polisher- RO”

[mg/l]

OWO

[Dalton]
100

200

masa molowa
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Problemy eksploatacyjne przy nieodpowiednim
uzdatnieniu wody krowiej
 Powstawanie biofilmu w instalacjach

wykorzystujących krowią wodę,
 Spadek żywotności urządzeń (kotły),
 Negatywny wpływ na produkt finalny,
 Konieczność częstego czyszczenia całego układu,
 Możliwość wadliwego działania urządzeń na

liniach wykorzystujących krowią wodę
 Wysokie koszty eksploatacyjne (częsta wymiana

membran + wysokie zużycie energii)
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BiopROtector®
Innowacyjna technologia
uzdatniania „krowiej wody”

Opis technologii BiopROtector®
 BiopROtector® jest połączeniem technik membranowych i degradacji związków

organicznych na drodze biochemicznej, dzięki czemu możliwe jest uzdatnienie
kondensatu do wysokiej jakości wody technologicznej (jakość wody pitnej), która
może być użyta w wielu procesach przemysłu mleczarskiego.
 BiopROtector® usuwa związki organiczne odpowiedzialne za biologiczne

zanieczyszczenie membran RO oraz powodujące ponowny niekontrolowany
rozwój mikroorganizmów w permeacie.
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Zasada działania technologii BiopROtector®
 W krowiej wodzie znajdują się substancje o niskiej masie cząsteczkowej, m.in.

takie jak:
•

śladowe ilości kwasu mlekowego,

•

alkohole,

•

Acetoina

•

ketony

•

azot niebiałkowy

 Sprzyjają one niekontrolowanemu rozwojowi mikroorganizmów (co powoduje

tworzenie się osadu w formie biofilmu) oraz powodują emisję odorów.
 Nie można ich usunąć stosując jedynie „Polisher RO”. Membrany RO

doskonale służą do separacji jonowej (np. do demineralizacji) jednakże ich
skuteczność w separacji, cząsteczek zw. Organicznych jest ograniczona do
związków o masie molowej większej od ~100 Daltonów.
 Te niezwykle małe molekuły, mogące przedostać się przez membrany RO są

biologicznie degradowane w systemie BiopROtector® i przekształcane w
komponenty łatwo usuwalne przez systemy membranowe.
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Schemat technologiczny instalacji
BiopROtector®
Część biologiczna
BiopROtector I

Zbiornik buforowy

BiopROtector II

Dopływ krowiej wody
Pompa

Pompa

Odpływ czystej wody

Moduł RO (wykonanie
standardowe lub
higieniczne)

dmuchawa

Moduł UF

Układ może być modyfikowany i dostosowywany do specyficznych wymagań projektu
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Cechy technologii BiopROtector®


Oczyszczanie biologiczne (BiopROtector®) + UF
+ standardowa RO lub w wykonaniu
higienicznym (Ra<0,8µm, EHEDG lub standard
3A)



Całkowite
usuwanie
związków organicznych



Najwyższa jakość wody, odpowiednia
nieograniczonych zastosowań procesowych



Biodegradacja węgla organicznego, w kroku
poprzedzającym membrany



Długi czas życia membran – mała częstotliwość
czyszczenia

mikroorganizmów

i
dla
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BiopROtector® FrieslandCampina (FC)
 Przepustowość: 50 m3/h
 Rozruch: Lipiec 2013
 2-150 mg/l ChZT
 BiopROtector® I+II
 UF
 RO

UF – Uflex

BiopROtector I

BiopROtector II
RO - megaRO
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Wyniki badań wody po uzdatnieniu na instalacji
BiopROtector® we FrieslandCampina
 Niemiecki Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser przebadał 107 parametrów

w wodzie uzdatnionej na instalacji BiopROtector® we FrieslandCampina
 Wyniki zostały porównane do niemieckiej normy dotyczącej wody przydatnej do

spożycia przez ludzi
 Wszystkie parametry spełniły wymogi wyznaczone przez normę

(tłumaczenie)
...należy stwierdzić, że permeat z RO odpowiada jakości nie budzącej żadnych
wątpliwości i użycie tej wody nie wpływa w żaden sposób niekorzystnie na jakość
finalnego produktu spożywczego. Prowadzenie procesu technologicznego jak i
sam proces są właściwe i trwale bezpieczne.
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Badania demonstracyjne – Mlekovita Wysokie
Mazowieckie
 W SM Mlekovita zostały przeprowadzone testy demonstracyjne instalacji do

uzdatniania krowiej wody.
 Stacja

pilotowa jest w pełni funkcjonalną zautomatyzowaną instalacją o

przepustowości 200-500 l wody krowiej/h.
 Pozwala na demonstrację możliwości uzyskania wody najwyższej jakości

spełniającej wszelkie normy wody pitnej.
 Odzysk

wody

krowiej

o

wysokiej

jakości

jest

obecnie

jednym

z najgorętszych zagadnień w świecie mleczarskim.
 Rozpoczęcie testów: listopad 2016.
 Czas trwania testów: 3 miesiące.
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Kontenerowa jednostka pilotowa

BiopROtector I

BiopROtector II

Kontenerowa jednostka pilotowa

Stacja CIP
Systemy UF i RO

Badania pilotowe – Mlekovita Wysokie Mazowieckie
Badania pilotowe – etap I (normalne warunki pracy)
Średnie parametry wody surowej etap I
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
W.Surowa

ChzT [mgO2/l]

OWO [mg/l]

pH

Przew. [µS/cm]

22,46

11,47

6,65

217,22

Średnie parametry wody oczyszczonej etap I
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Woda
oczyszczona

Lustro wody
ChzT [mgO2/l]

OWO [mg/l]

pH

Przew. [µS/cm]

0,14

0,05

6,90

8,21

Badania pilotowe – Mlekovita Wysokie Mazowieckie
Wyniki pracy instalacji – etap I (normalne warunki pracy)
Redukcja ChZT [mgO2/l]
50,00

Stężenie ChZT [mg/l]

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1
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Liczba pomiarów
ChZT woda surowa (krowia woda)
ChZT woda oczyszczona (permeat po RO)

Doskonała jakość wody na odpływie

Badania pilotowe – Mlekovita Wysokie Mazowieckie
Warunki pracy instalacji – etap II (symulacja maksymalnych stężeń ChZT)
Średnie parametry wody surowej etap II
150,00
100,00
50,00
0,00
W.Surowa

ChzT [mgO2/l]

OWO [mg/l]

pH

Przew. [µS/cm]

162,23

90,05

6,95

440,00

Średnie parametry wody oczyszczonej etap II
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Woda
oczyszczona

ChzT [mgO2/l]

OWO [mg/l]

pH

Przew. [µS/cm]

0,33

0,14

6,83

6,15

Badania pilotowe – Mlekovita Wysokie Mazowieckie
Wyniki pracy instalacji – etap II (symulacja maksymalnych stężeń ChZT)
Redukcja ChZT [mgO2/l]

Woda surowa

RO

300,00

10,00

Krowia woda: stężenie ChZT [mg/l]

250,00

8,00
7,00

200,00

6,00
150,00

5,00
4,00

100,00

3,00
2,00

50,00

Woda oczyszczona: stężenie ChZT [mg/l]

9,00

1,00
0,00

0,00
1

3

5

7

9

11
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Punkty pomiarowe
ChZT woda surowa (krowia woda)
ChZT woda oczyszczona (permeat po RO)

Doskonała jakość wody na odpływie – niezależnie od dopływu

Wyniki pracy instalacji – mikrobiologia (psychrofile,
mezofile, bakterie Coli)
Woda surowa

RO, UF

Woda surowa
RO, UF

Woda surowa

RO, UF

JTK – Jednostek
tworzących kolonie

Woda po 17 dniach od poboru próbki jest jałowa (brak rozwoju mikroorganizmów)

Badania pilotowe – Podsumowanie
 Z przeprowadzonych w SM Mlekovita testów demonstracyjnych instalacji do

uzdatniania krowiej wody wynika, że niezależnie od parametrów medium na
dopływie instalacja produkuje wodę o bardzo wysokiej jakości.
 Brak drobnoustrojów w wodzie uzdatnionej. Po 17 dniach woda pozostaje jałowa.
 Parametry uzdatnionej krowiej wody wyprodukowanej w stacji demonstracyjnej w

SM Mlekovita pozwalają na jej bezproblemowe wykorzystanie w procesach
technologicznych w mleczarni
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BiopROtector® – Podsumowanie
 Zrównoważona gospodarka i ciągły wzrost produkcji wymagają zamykania

obiegów wodnych, ponownego wykorzystania wody
 Kondensaty mleczarskie (krowia woda), doskonale nadają się do uzdatnienia do

wody procesowej o wysokiej jakości
 RO jako pojedynczy stopień oczyszczania nie jest odpowiedni do usuwania

związków o niskiej masie molowej (<100 Daltonów), organicznych i azotu
niebiałkowego
 BiopROtector® potrafi przekształcić te substancje do łatwej do odseparowania

postaci
 Mleczarnia samowystarczalna w wodę nie jest już utopią.
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Oczyszczalnia ścieków w fabryce czekolady
- Pierwsze takie rozwiązanie na skalę światową
Jednoczesna utylizacja odpadów i
ścieków
Proces składający się z 4 etapów
o reaktor beztlenowy membranowy
Memthane® (red. ChZT 99,8%)
o sekcja doczyszczająca
o

o
o

o

o
o
o

proces deamonifikacji na złożu zawieszonym
Anita™MOX (redukcja NNH4)
tlenowy reaktor membranowy Biosep® z UF
moduł RO

Zamknięcie obiegu wodnego dla 50%
oczyszczonych ścieków tj. odzysk wody
ze ścieków
Produkcja energii elektrycznej 800kW/h
Produkcja energii cieplnej 800 kW/h
Wytworzone ciepło służy do
podgrzewania reaktora Memthane® i
produkcji pary 10 bar

Obecnie prowadzone prace Veolia Water
Technologies w przemyśle spożywczym i napojów.
Wybrane projekty.

•
•
•

SM Mlekpol – modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie
SM Mlekpol – modernizacja oczyszczalni ścieków w Mrągowie
Browar Namysłów – Budowa beztlenowo-tlenowej oczyszczalni
ścieków z linią biogazową i współspalaniem biogazu. Technologia
beztlenowa Veolia BIOBED ADVANCED EGSB + Veolia MBBR.
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Model inwestycyjny w formule DBFO. Veolia Industry
Polska/Veolia Water Technologies

1. Projektowanie i
Budowa
2. Finansowanie
3. Kontrakt Operatorski

34

Browar - Tyskie Browary Książęce
Nasze Instalacje/Nasi Klienci
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Dziękuję za uwagę!

Zapraszamy do wspólpracy!

