
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami jednym ze sposobów koń-
cowej obróbki  uwodnionych
osadów z oczyszczalni ścieków
komunalnych i przemysłowych
jest ich zestalanie lub/i termiczna
przeróbka. 
Zestalanie ma za zadanie trwale
związać szkodliwe lub niebez-
pieczne  składniki osadów, w celu
ochrony środowiska naturalnego
przed ich niepożądanym działa-
niem. Termiczne przetwarzanie
osadów ma również na celu zmia-
nę struktury i składu osadu, tak by
po procesie osad był obojętny 
i neutralny dla środowiska.

Opis metody
Przedstawiony proces zestalania 
i termicznego przetwarzania 
osadów  (rysunek 1) polega 
na odpowiednim i szybkim ich
mieszaniu i homogenizacji z pro-
szkiem tlenku wapnia (wapno pa-
lone) CaO. W wyniku przebiega-
jących reakcji chemicznych wap-
no reaguje z wodą zawartą 
w osadach, reakcja jest silnie eg-
zotermiczna i temperatura pro-
cesu rośnie do 135-140oC.
Po wymieszaniu i homogenizacji
osadów uwodnionych z wapnem
palonym uzyskuje się suchy, hy-
drofobowy proszek lub granulat
oraz parę wodną. Otrzymany
produkt jest materiałem o wła-
ściwościach wodoodpornych, 
w którym substancje szkodliwe
są zestalone w ziarnach i granul-
kach. Odbierany z reaktora-ho-
mogenizatora proszek (granulat)
jest produktem, który może być

wykorzystany jako nawóz do ce-
lów rolniczych lub upraw leśnych.
Ponadto może znaleźć zastosowa-
nie przy produkcji cementu i mate-
riałów budowlanych, w drogow-
nictwie jako kruszywo lub materiał
uszczelniający i stabilizujący pod-
kłady pod drogi, czy też jako 
sorbent tlenków SOx, NOx
ze spalin. Wreszcie - produkt ten
może zostać wykorzystany jako
warstwa pośrednia i zewnętrzna 
na składowiskach odpadów. 
Stały, sterylny i suchy produkt
uzyskuje się dzięki wykorzystaniu
ciepła reakcji hydrolizy wapna
palonego oraz fizykochemicznej
przemiany struktury osadu. 
Osady nadające się do utylizacji 
i wykorzystania tą metodą powinny
zawierać minimum 30% wody, 

potrzebnej do hydrolizy wapna pa-
lonego CaO i podwyższenia tem-
peratury procesu powyżej 135oC.
Zastosowane wapno palone
CaO w cyklu szybkiej homogeni-
zacji z osadem uwodnionym na
skutek hydratacji, w procesie sil-
nie egzotermicznym pochłania

wodę zawartą w osadach, której
nadmiar odparowuje. 
Uwięzione w strukturze kryszta-
łów wapna składniki osadów mają
znacznie ograniczoną możliwość
migracji do środowiska naturalnego.
Zużycie wapna jest uzależnione od
zawartości wody w osadach, 
jak również wymagań stawianych
przez  odbiorców produktu.
Otrzymany granulat można bez-
piecznie składować, przechowy-
wać i transportować, gdyż 
produkt ten jest materiałem 
hydrofobowym, odpornym na
wodę. Może być nawet przecho-
wywany całorocznie w pryzmach
na wolnym powietrzu, bez wpły-
wu na środowisko i bez wpływu
środowiska na granulat.

Krótki opis instalacji
W zależności od ilości osadów do
przetworzenia na granulat, dobie-
ra się wielkości reaktora, którym
jest lemieszowy homogenizator
oraz wydajność całej instalacji. 
Typowy dla oczyszczalni ścieków
komunalnych zakres wydajności
wynosi: 0,5-30,0 m3 przetwarza-
nego osadu/godzinę.
Do zastosowania metody
ORTWED w praktyce potrzebny
jest zestaw urządzeń do wstępne-
go zagęszczania osadu np. prasa 
filtracyjna, czy wirówka oraz specjal-
ny reaktor-homogenizator. Ponadto
koniecznym jest posiadanie silosa 

Metoda ORTWED 
Unieszkodliwiania, sterylizacji, granulacji i wykorzystania
osadów uwodnionych z oczyszczalni ścieków

W ramach międzynarodowego projektu pt.: “SOILSTABSORBENT” 
została opracowana metoda jednoczesnego termicznego przetwarzania
i zestalania osadów przemysłowych i komunalnych do postaci 
granulatu lub proszku w jednostopniowym procesie fizykochemicznym.
Poniżej przybliżamy proces i kierunki wykorzystania produktu 
finalnego.
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Rysunek 2. 
Schemat instalacji technologicznej do granulacji osadów
metodą ORTWED

Wymagana powierzchnia: 
Wymiar A = ok. 5,0 m, Wymiar B = ok.1,5 m, Wymiar 
C = ok. 3,5 m

Rysunek 1.
Schemat blokowy procesu wapiennego
zestalania osadu metodą ORTWED



na wapno palone CaO oraz syste-
mu podajników, najlepiej ślimako-
wych do transportu wapna i osadu
do mieszalnika-homogenizatora,
jak również do odbioru granulatu
(rysunek 2 i 3).

Mieszalnik 
lemieszowy-
-homogenizator

Zastosowany mieszalnik lemieszowy
(reaktor) ma przystosowaną do tego
celu konstrukcję oraz podwyższoną
wytrzymałość mechaniczną i ter-
miczną (rysunki:  4, 5, 6). 
Ilość obrotów lemieszy zależy od
konsystencji osadu i wynosi od kil-
kuset do 1000 obrotów/min. 
Urządzenie wyposażone jest w cią-
głą regulacje obrotów, która może
być ustawiana automatycznie, tj. 
w zależności od ilości, składu i kon-
systencji przetwarzanego osadu. 
W zależności od ilości i rodzaju
osadu do przetworzenia na granu-
lat dobiera się różnej wielkości in-
stalacje techniczne. Przykłady urzą-
dzeń o różnej wydajności przedsta-
wiono na rysunkach: 7, 8 i 9.

Wielkość ziarna
otrzymanego 
produktu (granulatu)

Wielkość ziarna granulatu zależy
od parametrów prowadzenia
procesu termicznego przekształ-
cania osadów. W szczególności
ilość dodawanego wapna, jak
również uwodnienie osadu pod-
dawanego procesowi ma znaczą-
cy wpływ na wielkość otrzymy-
wanych granulek. Dla osadów 
z oczyszczalni ścieków komunal-
nych dodatek wapna palonego
CaO kształtuje się w zakresie
15-25%, przy zawartości suchej
masy w osadzie minimum 18%.
Najlepiej, by zawartość ta wyno-
siła ponad 22%. Dla wymienio-
nych parametrów można produ-
kować granulat o wielkości ziarna
od 0,1 do 5 mm (rysunki 10 i 11
przedstawiają pryzmy otrzyma-
nego produktu).
dr inż. Franciszek S. Tużnik, FIMF,
PDC. Fot. nadesłane
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Rysunek 3.
Przykład instalacji do przetwarzania osadów 
metodą ORTWED w ORLEN S.A.

Rysunek 4.
Schemat  reaktora-homogenizatora: 
Sludge feeding - dozowanie osadu, Lime feeding - dozowanie
wapna palonego, Discharge - rozładunek, odbiór granulatu,
Ventilation - odprowadzenie pary wodnej.

Rysunek 5.
Widok reaktora lemieszowego-homogenizatora

Rysunek 6.
Widok wnętrza reaktora lemieszowego

Rysunek 7.
Urządzenie przewoźne o wydajności
przetwarzania: 0,2-1,0 m3

Rysunek 8.
Urządzenie przewoźne o wydajności
przetwarzania: 0,5-15,0 m3
osadu/godzinę.

Rysunek 9.
Instalacja stacjonarna o wydajności
przetwarzania: 3,0-30,0 m3
osadu/godzinę.

Rysunek 10.
Granulat (produkt) składowany na otwartej
przestrzeni.

Rysunek 11.
Świeży granulat w trakcie produkcji oraz
pryzma granulatu do celów rolniczych.

Przedstawiona powyżej metoda ORTWED
jest wynikiem polsko-duńskiej współpracy

w ramach projektu pt.: "SOILSTABSORBENT" 
dofinansowanego ze środków KBN (międzynaro-
dowy program Inicjatywa EUREKA, E! 2695). 
Więcej: www.eureka.be.


