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Firma „TUZAL” Sp. z o.o. jako wspó∏autor i koordynator mi´dzynarodowego Projektu w programie europejskim „EUREKA” – pt.:„SOILSTABSORBENT”. Numer Projektu: E! 2695, wdro˝y∏a na skal´ przemys∏owà
metod´ ORTWEDA granulacji osadów Êciekowych* Projektuje oczyszczalnie Êcieków komunalnych
i przemys∏owych, w szczególnoÊci stacje przetwarzania osadów i odpadów* Produkuje i konserwuje
urzàdzenia „EcoDrain” TM z wk∏adami „Aikaterisil” TM, s∏u˝àce do oczyszczania Êcieków burzowo-deszczowych z powodzeniem zastosowane w Polsce* Prowadzi serwis i doradztwo w zakresie unieszkodliwiania
odpadów i roztworów zawierajàcych metale ci´˝kie i zwiàzki ropopochodne* Likwiduje stare, nieczynne,
zanieczyszczone chemicznie zak∏ady przemys∏owe, w tym galwanizernie, lakiernie, hartownie, anodownie,
trawialnie* Zajmuje si´ unieszkodliwianiem niebezpiecznych, toksycznych i przeterminowanych substancji
chemicznych* Jest wy∏àcznym reprezentantem metody FKJA/LAFT (patrz „Poradnik Galwanotechnika”)
unieszkodliwiania roztworów, Êcieków i odpadów z obróbki powierzchniowej metali, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem odpadów ciek∏ych i sta∏ych z procesów galwanicznych.

Co to jest metoda ORTWEDA?
Tak! Jest to metoda przetwarzania osadów z oczyszczalni Êcieków komunalnych
i przemys∏owych w sta∏y, sterylny i „suchy” produkt za pomocà tlenku wapnia
CaO, przy wykorzystaniu ciep∏a reakcji hydrolizy wapna palonego. Dzi´ki
reakcji termicznej pomi´dzy wapnem palonym a wodà, przebiegajàcej
w podwy˝szonej do 135-140°C temperaturze, nast´puje przemiana ﬁzykochemiczna osadów w hydrofobowy produkt gotowy do zastosowania w rolnictwie, drogownictwie, do produkcji cementu, jako sorbent tlenków SOx,
NOx, do wykonania warstw poÊrednich na sk∏adowiskach odpadów i do
stabilizacji gruntów i upraw leÊnych.
Tak! Zastosowano tu metod´ termicznej przemiany w∏asnoÊci ﬁzykochemicznych
osadów w postaç granulatu, opracowanà przez duƒskà ﬁrm´ ORTWED, przy
u˝yciu mieszalnika lemieszowego (reaktora) o przystosowanej do tego
celu konstrukcji oraz podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci mechanicznej i termicznej.
Tak! Zastosowane wapno palone na skutek hydratacji w procesie silnie egzotermicznym poch∏ania wod´ zawartà w osadach, której nadmiar odparowuje
w cyklu szybkiej homogenizacji. Uwi´zione w strukturze kryszta∏ów wapna
sk∏adniki mineralne i organiczne majà znacznie ograniczonà mo˝liwoÊç
migracji do Êrodowiska naturalnego. Zu˝ycie wapna jest uzale˝nione od
zawartoÊci wody w osadach, a tak˝e od wymagalnoÊci odbiorców otrzymanego produktu.
Tak! Otrzymany granulat mo˝na bezpiecznie sk∏adowaç, przechowywaç
i transportowaç, gdy˝ produkt ten jest materia∏em hydrofobowym, odpornym na wod´ i mo˝e byç nawet magazynowany ca∏orocznie w pryzmach
na wolnym powietrzu, bez wp∏ywu na Êrodowisko.
Tak! Osady nadajàce si´ do tego typu utylizacji powinny posiadaç minimum 30%
wody. W zale˝noÊci od wielkoÊci reaktora wydajnoÊç ca∏ego urzàdzenia
wynosi: 0,2-30 m3 osadu/godzin´. Do zastosowania metody ORTWEDA
w praktyce potrzebny jest zestaw urzàdzeƒ do wst´pnego zag´szczania
osadu, np. prasa ﬁltracyjna czy wirówka oraz specjalny homogenizator
lemieszowy. Ponadto konieczne jest posiadanie silosu na wapno palone
CaO oraz systemu podajników wapna i osadu do mieszalnika, a tak˝e
odbioru granulatu.

