
 

MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION 
ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Annual Set The Environment Protection 
Rocznik Ochrona Środowiska

Volume/Tom 17. Year/Rok 2015 ISSN 1506-218X 943–957 

Wpływ sposobu prowadzenia fermentacji osadów 
ściekowych na produkcję biogazu 

 
Lidia Dąbrowska 

Politechnika Częstochowska  

1. Wstęp 

Proces fermentacji osadów ściekowych prowadzony jest przede 
wszystkim w warunkach mezofilowych (30–42°C). Fermentacja mezofi-
lowa zapewnia dobrą stabilizację osadów, ale bez dostatecznej higieniza-
cji [2]. Lepsze rezultaty w obniżaniu poziomu patogenów daje fermenta-
cja termofilowa (50–60°C) [3, 8]. Prowadzenie stabilizacji w warunkach 
termofilowych umożliwia również skrócenie czasu fermentacji. Jednak 
proces fermentacji termofilowej w porównaniu z mezofilowym jest bar-
dziej wrażliwy na niewielkie zmiany parametrów prowadzenia procesu 
i wymaga większego nakładu energii na podgrzanie osadów ściekowych 
do odpowiedniej temperatury. 

Prawidłowo prowadzona fermentacja metanowa powinna zapew-
nić uzyskanie ustabilizowanych pod względem biochemicznym osadów 
ściekowych i produkcję wysokokalorycznego biogazu. Hydroliza jest 
uznawana jako etap limitujący szybkość fermentacji osadów [1, 7]. Dla-
tego przyspieszenie przemiany związków organicznych zawartych 
w osadach w formy rozpuszczalne powoduje znaczną poprawę efektyw-
ności przebiegu następnych faz fermentacji. Zwiększenie stopnia prze-
fermentowania osadów ściekowych oraz produkcji biogazu można uzy-
skać dzięki zastosowaniu różnych metod: mechanicznych (ultradźwięki, 
homogenizacja, wysokie ciśnienie), termicznych, chemicznych (alkalia, 
utlenianie ozonem) i biologicznych (enzymy). Jednakże stosowanie me-
tod chemicznych oraz biologicznych jest nieopłacalne z ekonomicznego 
punktu widzenia [10].  
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Celem przeprowadzonych badań było porównanie efektywności 
procesów stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych: metanowej fer-
mentacji mezofilowej, termofilowej i mezofilowej poprzedzonej hydroli-
zą termofilową w obniżeniu zawartości substancji organicznych w osa-
dach ściekowych i produkcji biogazu (metanu).  

2. Materiał badawczy  

Osady pobrano z miejskiej, mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków komunalnych. Około 20% objętościowo oczyszczanych 
ścieków stanowią ścieki przemysłowe. Proces oczyszczania ścieków 
prowadzony jest metodą osadu czynnego przy uwzględnieniu nitryfika-
cji, denitryfikacji, biologicznej i chemicznej defosfatacji. Fermentacja 
mezofilowa osadów ściekowych wydzielonych w osadnikach, prowadzo-
na jest w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Ustabilizowane osady 
są odwadniane mechanicznie na prasach taśmowych, a następnie suszone 
w suszarce kolumnowej. Do badań pobrano jednorazowo: mieszaninę 
osadów wstępnego i nadmiernego (W+N) kierowaną do komory fermen-
tacji oraz osad przefermentowany (F) odprowadzany z zamkniętej komo-
ry fermentacji. 

3. Przebieg badań i stosowane metody analityczne 

3.1. Fermentacja metanowa 

Badania przeprowadzono w dwóch etapach: pierwszy to fermenta-
cja termofilowa i kontrolna mezofilowa oraz drugi to fermentacja mezofi-
lowa poprzedzona hydrolizą termofilową i mezofilowa kontrolna. Wyko-
rzystano szklane bioreaktory o pojemności 1,0 dm3, zamknięte gumową 
membraną, dostosowaną do wielokrotnego pobierania próbek biogazu. 

Etap pierwszy rozpoczęto od przygotowania inokulum. W celu 
rozwinięcia hodowli beztlenowych mikroorganizmów termofilowych 
bioreaktory napełniono osadem przefermentowanym (F) do objętości 
0,65 dm3 i umieszczono w cieplarce w temperaturze 55±1oC. Począwszy 
od piątego dnia inkubacji hodowlę zasilano w odstępach 48 godzinnych 
1 cm3 pożywki zalecanej do hodowli mikroorganizmów fermentujących 
[13]. Skład pożywki uzupełniono dodatkowo glukozą w ilości 200 g/dm3. 
Słuszność takiego postępowania potwierdzają badania [14]. Inkubację 
prowadzono przez 30 dni. Tak przygotowany osad zmieszano w stosunku 
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objętościowym 1:10 z osadem przefermentowanym pobranym z oczysz-
czalni otrzymując w ten sposób inokulum, które użyto w etapie pierw-
szym jako materiał zaszczepiający (F’) dla przeprowadzenia zarówno 
procesu fermentacji termofilowej, jak i kontrolnej mezofilowej. Inoku-
lum (F’) zmieszano z mieszaniną osadów wstępnego i nadmiernego 
(W+N) w stosunku objętościowym 2:1 i otrzymaną mieszaniną 
(W+N+F’) napełniono bioreaktory w ilości 0,65 dm3. Dziesięć bioreakto-
rów umieszczono w cieplarce w temperaturze 55±1°C, dziesięć w tempe-
raturze 37±1°C. Fermentację osadów prowadzono przez 14 dób. 

Drugi etap badań rozpoczęto od przeprowadzenia w  bioreakto-
rach hydrolizy mieszaniny osadów wstępnego z nadmiernym w tempera-
turze 55±1°C w czasie 4 dób. Po procesie hydrolizy osady (W+N)H 
zmieszano z inokulum w stosunku objętościowym 1:2, które w tym eta-
pie stanowił osad przefermentowany (F) pobrany bezpośrednio z oczysz-
czalni. Uzyskaną mieszaniną osadów ((W+N)H+F) napełniono 10 biore-
aktorów w ilości 0,65 dm3 i przeprowadzono fermentację mezofilową 
w temp. 37±1°C w okresie 14 dób. Kontrolę dla procesu stanowiła fer-
mentacja mezofilowa osadów niehydrolizowanych (W+N+F). 

3.2. Wskaźniki fizyczno-chemiczne osadów 

Zarówno przed, jak i po fermentacji określono wybrane właści-
wości osadów: uwodnienie, suchą pozostałość, straty po prażeniu – me-
todą bezpośrednią wagową, a w cieczach osadowych wydzielonych 
z osadów podczas wirowania: pH – potencjometrycznie, zasadowość – 
miareczkowo, lotne kwasy tłuszczowe LKT – bezpośredniej destylacji, 
ogólny węgiel organiczny OWO – spektrofotometrycznie w podczerwie-
ni (analizator węgla multi N/C firmy Analytik Jena), jony metali cięż-
kich: cynk, miedź, nikiel, ołów, kadm i chrom – metodą absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (spektrometr novAA 400 firmy Analytik Jena). 

3.3. Ilość i skład biogazu  

Manometryczny pomiar ilości powstającego biogazu prowadzono 
w odstępach 24-godzinnych wg procedury opisanej w [9]. Skład biogazu 
kontrolowano w 1, 3, 5, 7, 10 i 14 dobie pobierając gaz i określając jego 
skład metodą chromatografii gazowej (chromatograf gazowy z detekto-
rem cieplno-przewodnościowym TCD, model Agilent GC 6890N firmy 
Agilent Technologies). 
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Do opisu produkcji biogazu w bioreaktorach wykorzystano zmo-
dyfikowane równanie Gompertza [16]: 
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gdzie: 
Mmax

 – maksymalna produkcja biogazu wyznaczona doświadczalnie, cm3, 
K – szybkość wytwarzania biogazu w intensywnej fazie wzrostu miesza-
nej populacji mikroorganizmów, cm3/d, 
t – czas fermentacji, d,  
λ – faza opóźnienia w wytwarzaniu biogazu – lag faza, d, 
e – stała 2,718. 

Estymację nieliniową przeprowadzono metodą Newtona – Gaussa 
przy użyciu programu STATISTICA 10. 

4. Omówienie i dyskusja wyników 

4.1. Wybrane właściwości osadów ściekowych 

Wybrane właściwości mieszanin osadów przed i po przeprowadzo-
nych fermentacjach metanowych: termofilowej, mezofilowej i mezofilo-
wej osadów wstępnie hydrolizowanych przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

Dla niezakłóconego przebiegu fermentacji metanowej należy 
utrzymywać odpowiednie stężenie jonów wodorowych. Wartość pH cie-
czy osadowej decyduje o prawidłowym rozwoju mikroorganizmów od-
powiedzialnych za proces fermentacji. Najbardziej wrażliwe na zmiany 
pH są metanogeny, mniej bakterie acidogenne. Wartości pH cieczy osa-
dowych podczas prowadzonych fermentacji utrzymywały się na pozio-
mie 7,8–8,0. Były wyższe od zalecanych 6,8–7,4 [11], ale mieszczące się 
w wartościach granicznych 6,4–8,5 [6]. 

Wartość ilorazu LKT do zasadowości (wyrażonych odpowiednio 
w mg CH3COOH/dm3 i mg CaCO3/dm3) podczas fermentacji termofilo-
wej zmieniła się z 0,34 do 0,13, natomiast podczas mezofilowej do 0,09. 
Przy niezakłóconym przebiegu fermentacji wartość ta nie powinna prze-
kraczać 0,3 [6]. Wyższa wartość wskaźnika podczas fermentacji termofi-
lowej była spowodowana wyższym stężeniem LKT. Potwierdzają to ba-
dania [12, 15]. Podczas fermentacji mezofilowej osadów wstępnie hydro-
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lizowanych wartość LKT/zasadowości zmniejszyła się z 0,44 do 0,05. 
Początkowa wysoka wartość ilorazu LKT do zasadowości nie spowodo-
wała zakłócenia procesu fermentacji. 

W cieczy osadowej w 14. dobie fermentacji termofilowej stwier-
dzono wysoką zawartość OWO – 1008 mg C/dm3. Podczas fermentacji 
mezofilowej zarówno substratu hydrolizowanego, jak i niehydrolizowa-
nego zawartość OWO zmalała. Po fermentacji osadów wstępnie hydroli-
zowanych wyniosła 452 mg C/dm3, niehydrolizowanych 298 i 395 mg 
C/dm3. Świadczyło to zużyciu łatwo dostępnego substratu organicznego. 
Biodegradację związków organicznych potwierdziło obniżenie wartości 
wskaźnika straty po prażeniu oraz wzrost uwodnienia osadów.  

 
Tabela 1. Wybrane właściwości osadów (W+N+F’) przed fermentacją  
i po termofilowej i mezofilowej fermentacji 
Table 1. The chosen physicochemical indexes of sludges (W+N+F’) 
before digestion and after thermophilic and mesophilic digestion 

Wskaźniki Jedn. 
Przed  

fermentacją 
Po fermentacji 
termofilowej 

Po fermentacji 
mezofilowej 

pH – 7,80 8,02 7,76 

Zasadowość mg/dm3  2150,0 3810,0 3580,0 

LKT mg/dm3 736,0 503,0 329,0 

OWO mgC/dm3 530,0 1008,0 298,0 

Cynk mg/dm3 0,156 0,572 0,170 

Miedź mg/dm3 0,045 0,097 0,061 

Nikiel mg/dm3 0,083 0,096 0,068 

Ołów mg/dm3 0,040 0,035 0,028 

Kadm mg/dm3 0,006 0,014 0,010 

Chrom mg/dm3 0,068 0,063 0,052 

Uwodnienie % 97,44 98,07 98,10 

Sucha pozostałość g/dm3 25,62 19,28 18,95 

Straty po prażeniu 
(subst. organicz.) 

g/dm3 17,41 11,02 10,72 

% 68,0 57,2 56,6 
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Tabela 2. Wybrane właściwości osadów wstępnie hydrolizowanych ((W+N)H+F) 
i niehydrolizowanych (W+N+F) przed i po fermentacji mezofilowej 
Table 2. The chosen physicochemical indexes of preliminary hydrolyzed 
((W+N)H+F) and non-hydrolyzed (W+N+F) sludges before and after mesophilic 
digestion 

Wskaźniki Jedn. 
Przed fermentacją  

osadów
Po fermentacji osadów 

(W+N)H+F W+N+F (W+N)H+F W+N+F 

pH – 7,84 7,86 7,85 8,03 

Zasadowość mg/dm3  2840,0 2510,0 4420,0 4450,0 

LKT mg/dm3 1250,0 565,0 225,0 350,0 

OWO mgC/dm3 1630,0 583,0 452,0 395,0 

Cynk mg/dm3 1,294 0,514 0,770 0,611 

Miedź mg/dm3 0,148 0,090 0,118 0,112 

Nikiel mg/dm3 0,226 0,158 0,098 0,121 

Ołów mg/dm3 0,098 0,076 0,078 0,083 

Kadm mg/dm3 0,026 0,022 0,023 0,028 

Chrom mg/dm3 0,254 0,210 0,124 0,150 

Uwodnienie % 97,03 96,83 97,68 97,63 

Sucha pozost. g/dm3 29,68 31,67 23,21 23,69 

Straty  
po prażeniu 

g/dm3 19,44 20,84 13,17 13,52 

% 65,5 65,8 56,7 57,1 
 
Podczas fermentacji termofilowej obniżenie zawartości substancji 

organicznych uzyskano na poziomie 37%, podczas mezofilowej – 38%. 
Podczas procesu wstępnej hydrolizy termofilowej osadów uzyskano 9% 
obniżenie zawartości substancji organicznych, po czym następnie pod-
czas fermentacji mezofilowej – 32%. 

Negatywny wpływ metali ciężkich na przebieg fermentacji meta-
nowej zależy od ich stężenia w masie osadów, odczynu fermentującej 
biomasy, interakcji różnych jonów metali i ich stopienia utlenienia. Naj-
bardziej toksyczne są metale w formie rozpuszczonej, najmniej w postaci 
wytrąconych osadów. Stężenia jonów metali ciężkich w cieczach osado-
wych utrzymywały się na niskim poziomie. Podczas fermentacji termofi-



Wpływ sposobu prowadzenia fermentacji osadów ściekowych… 949
 

lowej stężenie cynku i miedzi wzrosło i było wyższe niż podczas mezofi-
lowej, jednak w przypadku cynku nie przekroczyło wartości 0,6 mg/dm3, 
miedzi 0,1 mg/dm3. Stężenia pozostałych metali: niklu, ołowiu, kadmu 
i chromu zmieniały się w niewielkim zakresie. Również podczas fermen-
tacji mezofilowej nie stwierdzono istotnych różnic w zmianach stężeń. 
Stężenie cynku było poniżej 0,2 mg/dm3, a pozostałych metali poniżej 
0,1 mg/dm3 (tabela 1). W przypadku osadów wstępnie hydrolizowanych 
stężenia metali w cieczach osadowych przed fermentacją były wyższe niż 
osadów niehydrolizowanych (tabela 2). W trakcie fermentacji stwierdzo-
no obniżenie stężenia metali. Rozpuszczalne związki metali, które po-
wstają w wyniku mineralizacji materii organicznej, przedostają się do 
cieczy osadowej, mogą być zaadsorbowane między innymi przez węgla-
ny, tlenki żelaza i manganu, związki humusowe, frakcję ilastą. Podczas 
fermentacji metanowej w obecności jonów siarczkowych zachodzą rów-
nież reakcje strącania metali (z wyjątkiem chromu) i powstają trudno 
rozpuszczalne siarczki metali, a więc postać praktycznie niedostępna dla 
mikroorganizmów [5, 8]. 

4.2. Produkcja i skład biogazu 

Dobową produkcję biogazu podczas termofilowej i mezofilowej 
fermentacji metanowej w cm3 przeliczoną na dm3 stabilizowanych osa-
dów niehydrolizowanych (W+N+F’), (W+N+F) oraz wstępnie hydrolizo-
wanych w temperaturze 55°C ((W+N)H+F) przedstawiono w tabeli 3.  

W pierwszych czterech dobach stabilizacji więcej biogazu po-
wstawało podczas fermentacji mezofilowej niż podczas termofilowej, 
odpowiednio 620–1033 cm3 oraz 568–924 cm3 z 1 dm3 stabilizowanych 
osadów ściekowych. W kolejnych dobach prowadzenia fermentacji ilość 
wytwarzanego biogazu była większa podczas fermentacji termofilowej. 
Największą produkcję biogazu podczas fermentacji termofilowej uzy-
skano w piątej dobie stabilizacji – 1116 cm3/dm3. Sumarycznie w trakcie 
14-dobowej fermentacji termofilowej osadów uzyskano 6462 cm3, nato-
miast podczas mezofilowej 6082 cm3 biogazu z 1 dm3 stabilizowanych 
osadów. 

Ilość biogazu z 1 grama usuniętej suchej masy organicznej po 
fermentacji termofilowej wyniosła 1,01 dm3, po mezofilowej 0,91 dm3. 
Wartości podawane w [8] dla fermentacji mezofilowej wynoszą 0,9–
0,95 dm3/g usuniętej suchej masy organicznej.  
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Tabela 3. Ilość biogazu (cm3/dm3 osadów) powstającego podczas fermentacji 
termofilowej i mezofilowej osadów i fermentacji mezofilowej osadów wstępnie 
hydrolizowanych 
Table 3. The amount of biogas (cm3/dm3 of sludge) produced during 
thermophilic and mesophilic digestion of sludge and mesophilic digestion  
of preliminary hydrolyzed sludge 

Doba 

Ilość biogazu (cm3/dm3) podczas fermentacji 
termofilowej 

osadów 
W+N+F’ 

mezofilowej 
osadów 

W+N+F’ 

mezofilowej 
osadów 

(W+N)H+F 

mezofilowej 
osadów 
W+N+F  

1 876 620 930 565 

2 610 935 920 648 

3 568 1033 930 710 

4 924 980 1180 920 

5 1116 760 1070 1072 

6 630 394 514 683 

7 444 288 343 334 

8 354 222 310 275 

9 324 210 243 200 

10 192 180 220 199 

11 138 132 203 155 

12 108 120 151 120 

13 98 108 109 92 

14 80 102 74 66 

Ogółem 6462 6082 7197 6039 
 
Zawartość CH4 w biogazie podczas prowadzenia fermentacji me-

zofilowej osadów, poza pierwszą dobą, wynosiła 59–64%, natomiast 
podczas fermentacji termofilowej 57–62% (tabela 4). Wyższą produkcję 
biogazu podczas fermentacji termofilowej w porównaniu z mezofilową, 
ale o niższej zawartości metanu w biogazie potwierdzają badania [12]. 
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Tabela 4. Zawartość CH4 i CO2 w biogazie podczas fermentacji termofilowej 
i mezofilowej osadów (W+N+F’) 
Table 4. Content of CH4 and CO2 in biogas during thermophilic and mesophilic 
digestion of sludge (W+N+F’) 

Skład 
biogazu 

Fermentacja termofilowa osadów (W+N+F’) 

1 d 3 d 5 d 7 d 10 d 14 d 

CH4, % 46,4 56,6 61,5 62,3 59,0 59,2 
CO2, % 37,6 36,7 32,7 33,5 33,8 34,4 

 Fermentacja mezofilowa osadów (W+N+F’) 
CH4, % 43,8 62,8 64,3 63,0 60,2 59,4 

CO2, % 36,8 31,7 32,4 33,5 35,1 33,8 

 
Podczas fermentacji mezofilowej osadów wstępnie hydrolizowa-

nych ilość produkowanego biogazu wzrastała systematycznie w znaczą-
cych ilościach w pięciu pierwszych dobach procesu. Największą ilość 
biogazu uzyskano w czwartej dobie fermentacji – 1180 cm3. Ogółem 
podczas 14-dobowej fermentacji pozyskano 7197 cm3 biogazu. Jednost-
kowa produkcja biogazu wyniosła 1,15 dm3 z 1 grama usuniętej suchej 
masy organicznej osadów. Podczas fermentacji osadów niehydrolizowa-
nych ilość wytworzonego biogazu wyniosła 6039 cm3. Różnica w uzy-
skanej ilości biogazu, szczególnie w pierwszych dobach fermentacji, 
wynikała z większej zawartości substratu organicznego w cieczy osadów 
wstępnie hydrolizowanych. Jednostkowa produkcja biogazu z 1 grama 
usuniętej suchej masy organicznej niehydrolizowanych osadów wyniosła 
odpowiednio 0,83 dm3. Ilość CH4 w biogazie wytworzonym podczas obu 
fermentacji, poza pierwszą dobą, utrzymywała się w zakresie 60–64% 
(tabela 5). 

Do opisu produkcji biogazu zastosowano zmodyfikowany model 
Gompertza. Otrzymano funkcje opisujące produkcję biogazu podczas 
fermentacji termofilowej oraz mezofilowej osadów wstępnie hydrolizo-
wanych i niehydrolizowanych: 

fermentacja termofilowa osadów W+N+F’     

( )












 −⋅−⋅ 1+t0,50

6462

e 902
expexp6462=M(t)  
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fermentacja mezofilowa osadów W+N+F’       

( )












 −⋅−⋅ 1+t0,44

6084

e 980
expexp6084=M(t)  

fermentacja mezofilowa osadów (W+N)H+F    

( )












 −⋅−⋅ 1+t0,43

7197

e 1114
expexp7197=M(t)  

fermentacja  mezofilowa osadów W+N+F        

( )












 −⋅−⋅ 1+t0,57

6039

e 865
expexp6039=M(t)  

Uzyskane krzywe przedstawiono na rys. 1 i 2.  
 
 

Tabela 5. Zawartość CH4 i CO2 w biogazie podczas fermentacji mezofilowej 
osadów wstępnie hydrolizowanych ((W+N)H+F) i niehydrolizowanych 
(W+N+F) 
Table 5. Content of CH4 and CO2 in biogas during mesophilic digestion of pre-
liminary hydrolyzed and non-hydrolyzed sludge 

Skład 
biogazu 

Fermentacja mezofilowa osadów (W+N)H+F 

1 d 3 d 5 d 7 d 10 d 14 d 

CH4, % 32,8 60,8 64,3 63,2 61,9 62,3 
CO2, % 32,4 30,5 29,2 29,8 32,2 30,1 

 Fermentacja mezofilowa osadów (W+N+F) 
CH4, % 42,6 61,6 64,0 60,5 59,5 61,5 

CO2, % 35,8 30,5 27,8 33,7 32,6 28,6 
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Rys. 1. Przebieg produkcji biogazu podczas fermentacji termofilowej 
i mezofilowej osadów (W+N+F’) 
Fig. 1. Estimation of biogas production during sludge (W+N+F’) thermophilic 
and mesophilic digestion 

Współczynniki determinacji R2 równe 0,99 wskazują, że dobrane 
funkcje odpowiadają rzeczywistym przebiegom produkcji biogazu ob-
serwowanym podczas fermentacji. Postaci funkcji wskazują, że w po-
czątkowej fazie (10–14 godzin) proces przebiegał z pewnym opóźnie-
niem charakterystycznym dla procesu fermentacji, w którym ilość inoku-
lum w stosunku do ilości substratu mogła być zbyt mała.  

Większa wartość współczynnika szybkości wytwarzania biogazu 
w intensywnej fazie wzrostu mieszanej populacji drobnoustrojów 
(1114 cm3/d) podczas stabilizacji osadów wstępnie hydrolizowanych 
w stosunku do osadów niehydrolizowanych (865 cm3/d) potwierdziła 
możliwość uzyskania większej produkcji biogazu i tym samym korzyst-
niejsze prowadzenie fermentacji mezofilowej osadów, które były wstęp-
nie hydrolizowane w temperaturze 55°C. 

 



954 Lidia Dąbrowska 
 

 

Rys. 2. Estymacja produkcji biogazu podczas fermentacji mezofilowej osadów 
wstępnie hydrolizowanych ((W+N)H+F) i niehydrolizowanych (W+N+F) 
Fig. 2. Estimation of biogas production during mesophilic digestion of 
preliminary hydrolyzed sewage sludge ((W+N)H+F) and non-hydrolyzed sludge 
(W+N+F)  

5. Wnioski 

− Podczas fermentacji mezofilowej poprzedzonej hydrolizą termofilo-
wą (55°C) uzyskano większą produkcję biogazu niż podczas mezofi-
lowej osadów niehydrolizowanych czy też fermentacji termofilowej, 
odpowiednio 1,15; 0,91–0,83; 1,01 dm3 biogazu z 1 g usuniętej su-
chej masy organicznej.  

− Korzystniejsze prowadzenie fermentacji mezofilowej osadów, które 
były wstępnie hydrolizowane w temperaturze 55°C potwierdziła wy-
znaczona z równania Gompertza największa dla tej fermentacji 
szybkość wytwarzania biogazu w intensywnej fazie wzrostu miesza-
nej populacji mikroorganizmów. 
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− Średnia zawartość metanu w biogazie podczas fermentacji mezofi-
lowej poprzedzonej hydrolizą termofilową utrzymywała się w zakre-
sie 61–64%, natomiast podczas fermentacji termofilowej i mezofi-
lowej osadów niehydrolizowanych odpowiednio 57–62% i 59–64%. 

− W cieczach osadowych podczas procesu metanowej fermentacji me-
zofilowej (zarówno osadów wstępnie hydrolizowanych, jak i niehy-
drolizowanych) oraz fermentacji termofilowej jony metali ciężkich: 
cynku, miedzi, niklu, ołowiu, kadmu i chromu występowały w ni-
skich stężeniach. Metale te związane były w osadach. 

 
Badania wykonano w ramach realizacji pracy BS-PB-402-301/2011 
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Influence of Different Digestion of Sewage Sludge  
on Biogas Production 

Abstract 
The aim of this study was to determine the influence of different pro-

cesses of biochemical stabilization of sewage sludge on the following: biogas 
production, decomposition of organic matter, transfer of heavy metal ions to the 
liquid phase of sludge. The stabilization processes of interest in this work were: 
methane thermophilic digestion (55°C), mesophilic digestion (37°C), meso-
philic digestion of thermophilically hydrolyzed sludge. To characterize biogas 
production in bioreactors, modified Gompertz equation was used.  

Higher biogas yields were obtained during thermophilic digestion, 
compared to the yields obtained under mesophilic conditions – 1.01 and 
0.91 dm3 from 1 g of the removed dry organic matter of sludge, respectively. 
Mesophilic digestion of thermophilically hydrolyzed sludge provided the high-
est biogas production, approximately 1.15 dm3 from 1 g of the removed dried 
organic matter of sludge. A comparable degree of organic matter degradation 
was observed for all digestion processes, 35–41%. CH4 content in biogas during 
sludge mesophilic digestion, excluding 1st day, amounted to 59–64%, while 
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during thermophilic digestion – 57–62%. Higher value of biogas production 
velocity coefficient while intensive growth phase of mixed microbes population 
(1.11 dm3/d), during preliminary hydrolyzed sludge stabilization, in comparison 
to non-hydrolyzed sludge (0.87 dm3/d), indicates the possibility of obtaining 
higher biogas production. Therefore it would be more beneficial to conduct 
mesophilic digestion of sludge which was preliminarily hydrolyzed at tempera-
ture of 55°C. 

The application of thermophilic digestion did not significantly influence 
the release of heavy metal ions to the stabilized sludge liquid. The concentration 
of zinc in the liquid was below 0.8 mg/dm3 during digestion. The concentration 
of the other metals was below 0.2 mg/dm3 for all digestion processes. 

 
Słowa kluczowe: 
biogaz, osady ściekowe, hydroliza termofilowa, fermentacja 

Keywords: 
biogas, sewage sludge, digestion, thermophilic hydrolysis, digestion 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


