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Dezintegracja osad6w sciekowyc h - informa cja 0 projekcie badawczym 

Od lipca 2008 roku w Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Srodowiska 

Politechniki Warszawskiej prowadzone s't badania okres laj'tce m.in. mozliwosc zastosowania 

mechanicznych wytwornic kawitacji do dezintegracji osadow sciekowych. Projekt realizowany jest w 

ramach przeds i~wzi~cia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Inicjatywa Technologiczna I. 

W pracy wykorzystywane by-ty dezintegratory 0 mocach 11 kW i 30 kW udost~pnione przez 

fLrm~ Podwysocki S.J . Urzqdzenia przetestowano na Politechnice Warszawskiej okreslaj'tc w 

porcjowych testach mozliwosc ich wykorzystania w oczyszczalniach sciek6w do dezintegracji: 

• osad6w nadmiernych przed procesem fermentacji ; 

• osadow recyrkulowanych; 

• osadow przefermentowanych przed ich odwadnianiem. 

W pierwszej fazie projektu wykonano testy porcjowe okreslaj'tce wskainiki fizykochemiczne 

cieczy osadowej po r6Znym czasie poddawania osad6w procesowi dezintegracji. Zakres badan 

obejmowal oznaczenia m.in.: ChZ T, LKT, zasadowosci, pH oraz przewodnictwa elektrolitycznego. 

Wyznaczano rowniez stopien dezintegracji oraz wsp61czynnik up-tynnienia osadu. Uzyskane wyniki 

swiadcz't 0 tym, ze obydwa testowane urz'tdzenia umozliwiaj't uzyskanie wysokich wskainik6w 

dezintegracji osadow (nawet powyzej 40%) . 

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslono warunki pracy dezintegrator6w w 

oczyszczalniach . Uzgodniono z eksploatatorami oczyszczalni sciek6w w Bloniu, Skartysku 

Kamiennej i Ostr6dzie warunki lokalizacji dezintegratorow w ciqgach osad6w nadmiernych 

kierowanych do kom6r fermentacyjnych. 

W czasie test6w potwierdzono efektywnosc dziabnia dezintegrator6w. W pobieranych 

pr6bkach osad6w dezintegrowanych stwierdzano wielokrotny przyrost ChZT w cieczy nadosadowej 

(wzrost w stosunku do osad6w surowych). Dezintegracji poddawano r6zne obj~tosci osad6w 

nadmiernych. 

Na podstawie prowadzonych badan okres lono uwarunkowania prowadzenia procesu 

dezintegracji, ktore szczeg6lowo zostan't opisane w opracowywanej instrukcji technologicznej. 

Prof nz 'dr h8b. Zbigniew Heidnch 
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