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Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu

• Dział badawczo – rozwojowy MPWiK S.A. we 
Wrocławiu

• Utworzone w 2011 r. 

• Wdrożona w 2018 roku Polityka B+R+I

• Liczba pracowników w obszarze B+R: 16 osób

• Liczba pilotowych instalacji badawczych: 5



Budowa zespołu

• Konstruować

• Organizować

• Zarządzać 
projektami

• Projektować

• Badać

• Publikować Know How



Stacja Badawcza ZPW Mokry Dwór



Stacja Badawcza WOŚ



Główne cele działalności B+R

Zrównoważony rozwój Gospodarka obiegu 
zamkniętego

Wdrażanie rozwiązań 
prośrodowiskowych

Ograniczenie wpływu
działalności na środowisko

Ograniczenie śladu węglowego

Ograniczenie strat wody

Mniejsze zużycie surowców

Zamknięcie pętli procesów –
odpad z jednego procesu -
surowcem dla drugiego

Ograniczenie zakupu energii 
elektrycznej i cieplnej



Projekty B+R

9

Innowacyjne projekty realizowane ze światem nauki –

przełomowe ale obarczone dużym ryzykiem

2 projekty zakończone projekty B+R we współpracy ze

światem nauki (NWOŚ, WODTECH)

4 trwające projekty B+R we współpracy ze światem nauki

(FNA, SEMS, SNiT, WOW)

Sumarycznie ok. 27 milionów złotych zdobytego

dofinansowania na realizację projektów B+R

6 wytworzonych rozwiązań technologicznych będących

na etapie zgłoszeń patentowych



Pozostała działalność

10

Kilkanaście projektów odpowiadających na bieżące,

strategiczne potrzeby firmy wykraczające poza działania

operacyjne

Kilkadziesiąt analiz techniczno-ekonomicznych w ciągu

roku

Kilkadziesiąt testów urządzeń i rozwiązań technicznych

w ciągu roku

4 projekty akceleracyjne we współpracy

z innowacyjnymi start-upami

2 wypracowane rozwiązania będące na etapie

komercjalizacji
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W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ - SEMS
TECHNOLOGIE ODZYSKU WODY I SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Projekt SEMS – informacje ogólne

4 ETAPY
Lata realizacji – 2019 -2022

Budżet - 2 995 375 PLN
Dofinansowanie - 2 415 775 PLN



Projekt SEMS – cele i założenia projektu

1. Opracowanie zintegrowanej technologii zagospodarowania wody i 
surowców ze ścieków oczyszczonych

2. System działający w obiegu zamkniętym

3. Technologie oparte o procesy membranowe – MF, UF, NF i RO

4. Głównym produktem będzie woda oczyszczona służąca jako czynnik 
chłodzący w suszarni osadów

5. W strumieniach retentatów ma zostać zagęszczony magnez (substrat do 
strącania struwitu)

6. Rozwiązania mają pozwalać usuwać ze ścieków mikrozanieczyszczenia



Projekt SEMS – potencjalne zapotrzebowanie na wyniki

Strefa 
przemysłowa

WOŚ



W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ - SEMS
TECHNOLOGIE ODZYSKU WODY I SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Projekt SEMS – zadania badawcze

Etap 1: DOBÓR 
OPTYMALNYCH 
PARAMETRÓW



W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ - SEMS
TECHNOLOGIE ODZYSKU WODY I SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Projekt SEMS – zadania badawcze

Etap 2: DŁUGOTERMINOWA 
PRODUKCJA WODY DO 

CHŁODZENIA



W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ - SEMS
TECHNOLOGIE ODZYSKU WODY I SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Projekt SEMS – zadania badawcze

Etap 3: WYKORZYSTANIE 
ODZYSKANYCH 

SUROWCÓW80%



W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ - SEMS
TECHNOLOGIE ODZYSKU WODY I SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Projekt SEMS – zadania badawcze

Etap 4: ANALIZA 
TECHNICZNO-

EKONOMICZNA
20%



Projekt SEMS – rezultaty – woda na potrzeby przemysłu

Możliwości zagospodarowania odzyskanej wody w zintegrowanym procesie

Osiągnięcie założenia 
odzyskiwania wody na 

potrzeby suszarni osadów na 
oczyszczalni ścieków 

uzyskano po zastosowaniu 
dwóch stopni układu: UF-NF



Projekt SEMS – rezultaty – woda na potrzeby przemysłu

Więcej na ten temat - DOI:
10.1016/j.scitotenv.2021.148266

Możliwości zagospodarowania odzyskanej wody w zintegrowanym procesie



Projekt SEMS – rezultaty – odzysk magnezu

• Koncentrat bogaty w jony magnezu i wapnia, 
które stanowią cenny surowiec w przemyśle 
nawozowym.

• W procesie uzyskuje się 24-krotne zagęszczenie 
Mg2+ oraz 14-krotne zatężenie Ca2+.

• Dodatkowo wprowadzono proces wymiany 
jonowej w celu usunięcia siarczanów, których 
stężenie utrudnia wytrącanie soli fosforanowych.

• Zagospodarowanie innego strumienia 
odpadowego z OŚ – odcieków 
pofermentacyjnych.



Projekt SEMS – rezultaty – produkcja struwitu i nie tylko

• Odzysk struwitu (N,P,Mg) – dobry nawóz
• Odzyskiwanie wapnia jako:
o węglan wapnia
o bruszyt
o amorficzne formy fosforanu wapnia, które mogą 

zostać przekształcone w whitlockite



Projekt SEMS – rezultaty – zagospodarowanie roztworu po czyszczeniu membrany

Schemat zagospodarowania roztworu po 
czyszczeniu membrany

• rozwiązanie problemu foulingu membrany 
UF – czyszczenie chemiczne 

• minimalizowanie kosztów procesu 
czyszczenia – używanie jako środka 
czyszczącego kwasu azotowego III, który 
może powstawać na oczyszczalni w 
skróconej nitryfikacji

• zagospodarowanie strumienia po 
czyszczeniu roztworem kwasu do irygacji 
roślin uprawnych (badania prowadzone na 
kiełkach rzodkiewki)



Projekt SEMS – rezultaty – biostymulator wzrost roślin

• Koncentrat po NF stymuluje wzrost roślin
• Aplikacja koncentratu skutkuje wzrostem masy 

roślin oraz zawartości chlorofilu w roślinach



Projekt SEMS – rezultaty – zgłoszenia patentowe

Sposób otrzymywania soli fosforanowych z oczyszczonych ścieków komunalnych i układ do 
otrzymywania koncentratu z wysokim stężeniem jonów wapnia i magnezu z oczyszczonych 
ścieków komunalnych. 
Zgłosz. pat. nr P 436860 z 01.02.2021

Sposób otrzymywania koncentratu ze ścieków oczyszczonych jako nawozu dla roślin, 
koncentrat, nawóz do roślin otrzymany tym sposobem, oraz zintegrowany trójstopniowy układ 
ciśnieniowych do wytwarzania koncentratu ze ścieków oczyszczonych. 
Zgłosz. pat. nr P 436862 z 01.02.2021



Dziękujemy za uwagę
Przemysław Chrobot
Kamil Janiak

26.01.2022 r.

Dane kontaktowe:
przemyslaw.chrobot@mpwik.wroc.pl
kamil.janiak@pwr.edu.pl


