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Abstrakt:  W technologicznych procesach uzdatniania wody powierzchniowej powstają osady pokoagulacyjne. 
Stanowią one mieszaninę usuniętych z wody zanieczyszczeń oraz dodanych do niej koagulantów i wykazują 
charakter hydrofilowo-koloidalny. Osady pokoagulacyjne charakteryzują się wysokim uwodnieniem. Uwodnienie 
osadów pokoagulacyjnych, przy okresowym odprowadzaniu ich z osadników, kształtuje się w zakresie od 97 do 
99,5 %, natomiast przy kilkutygodniowym przetrzymywaniu w osadniku może osiągnąć 96 %. Osady 
pokoagulacyjne z udziałem wodorotlenku glinowego posiadają dużą powierzchnię właściwą, w związku z tym 
charakteryzują się małą podatnością na zagęszczanie. Ponadto ze względu na dużą ściśliwość i wysoką wartość 
oporu właściwego wykazują słabe właściwości filtracyjne i są trudne do odwodnienia. W ich skład wchodzą 
również mikroorganizmy pochodzące bezpośrednio z procesów oczyszczania wody. Liczebność bakterii  
i organizmów planktonowych wzrasta podczas zakwitów. Zawartość mikroorganizmów w osadzie oraz jego 
kłaczkowata struktura wpływają na udział wody związanej biologicznie i fizycznie, a tym samym na ich podatność 
na odwadnianie. Zastosowanie dezintegracji umożliwia zniszczenie ścian komórkowych mikroorganizmów  
i uwolnienie wody związanej. W związku z tym przeprowadzono badania dezintegracji osadu pokoagulacyjnego  
z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Osad poddawano działaniu promieniowania mikrofalowego w czasie 
od 30 do 300 sekund. W osadzie po procesie dezintegracji prowadzonej nie dłużej niż 120 sekund zaobserwowano 
obniżenie wartości CSK (czasu ssania kapilarnego) oraz poprawę właściwości sedymentacyjnych, natomiast 
w każdym przypadku wraz ze wzrostem czasu promieniowania uzyskano wzrost zawartości suchej masy osadu 
oraz wskaźnika ChZT w cieczy osadowej. 

Słowa kluczowe: osad pokoagulacyjny, dezintegracja, fale elektromagnetyczne 

Wprowadzenie 

W procesach uzdatniania wody powstają osady stanowiące od 0,1 do 0,4 % dobowej 
wydajności stacji uzdatniania wody. Ilość powstających osadów zależy od wielu 
czynników, należą do nich ilość i jakość ujmowanej wody oraz stosowane procesy 
uzdatniania (w tym rodzaj i dawka koagulantu). Uwodnienie osadów zależy od częstości 
ich odprowadzania z osadników oraz sezonowych zmian ich właściwości  
fizyczno-chemicznych, zmieniając się w zakresie od 96,0 do 99,5 %. W przypadku osadów 
pochodzących z procesów uzdatniania wód powierzchniowych charakterystyczny jest 
znaczący udział substancji organicznych, wynoszący nawet 50-60 % s.m. W ich skład 
wchodzą również mikroorganizmy (bakterie i organizmy planktonowe), których liczebność 
wzrasta w okresie zakwitów. Osady pokoagulacyjne posiadają strukturę amorficzną  
i można je zaliczyć do osadów trudno odwadniających [1-6].  

W celu poprawienia właściwości filtracyjnych osadów, a tym samym podatności na 
odwadnianie stosowane są procesy kondycjonowania i dezintegracji. Dezintegracja osadów 
może być uznana za jeden z procesów kondycjonowania. Zasadniczą istotą samego procesu 
jest doprowadzenie do rozerwania wiązań między komórkami mikroorganizmów, 
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zniszczenia tych komórek wraz z uwolnieniem zawartych w nich substancji organicznych 
oraz związanej wody biologicznej, co wpływa na dalsze procesy przeróbki tych osadów. 
Dezintegracja prowadzi również do przyspieszenia procesu hydrolizy poprzez uwolnienie 
enzymów zawartych w komórkach mikroorganizmów, które zostały zniszczone [7, 8]. 

W procesach dezintegracji wykorzystywane są: fale ultradźwiękowe [9-12], 
homogenizacja [13], promieniowanie mikrofalowe [14-18], przeróbka termiczna [19], 
ozonowanie [20]. 

Promieniowanie mikrofalowe jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego  
o długości fali zawierającej się w granicach od 1 mm do 1 m. Spektrum fali jest zawarte  
w przedziale pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi o zakresie od 3·10–4 do  
3·10–1, częstotliwość od 300 MHz do 3 GHz, a długości λ od 10–4  do 10–1 m. Fale 
elektromagnetyczne podlegają wszystkim zjawiskom fizycznym charakterystycznym dla 
ruchu falowego, czyli mogą być przepuszczane lub pochłaniane, ulegać odbiciu, załamaniu, 
ugięciu, interferencji oraz polaryzacji. Promieniowanie mikrofalowe może być pochłaniane 
przez materię w drodze polaryzacji dipolowej (dielektrycznej), która odpowiada za efekt 
ogrzewania mikrofalowego, oraz przez przewodnictwo jonowe. Pole magnetyczne ma 
bardzo szerokie spektrum oddziaływania na płyny. W roztworach poddanych działaniu 
mikrofal zmianom ulegają: struktura molekularna cieczy, polaryzacja i uporządkowanie 
cząsteczek, ładunek elektryczny. Następują również zmiany w przebiegu zjawisk 
powierzchniowych, intensyfikacja procesów utleniania i redukcji, zachodzi wybiórcza 
jonizacja, zmianie podlegają cechy cieczy, takie jak: gęstość, lepkość, absorpcja światła, 
zwilżalność ciał stałych. Urządzeniem wykorzystanym do generowania promieniowania 
mikrofalowego jest magnetron. W magnetronach energia mikrofalowa jest uzyskiwana  
z energii elektrycznej. Konwersji w mikrofale ulega około 50 % energii elektrycznej przy 
częstotliwości 2,45 GHz i 85 % przy częstotliwości 0,915 GHz [15, 18]. 

Dezintegracja osadów za pomocą metod fizycznych jest obecnie jedną z najczęściej 
stosowanych metod przeróbki w przypadku komunalnych osadów ściekowych. Zaletą tej 
metody jest brak ubocznych produktów, które mogą występować podczas stosowania 
innych metod. W związku z tym osady pochodzące z uzdatniania wody poddano badaniom 
procesu dezintegracji z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. 

Metodyka badań 

Celem badań było określenie zmian właściwości fizyczno-chemicznych osadu pod 
wpływem działania fal elektromagnetycznych. Badano osad pobrany ze zbiornika osadów 
pokoagulacyjnych na stacji uzdatniania wody powierzchniowej. Na stacji ujmowana woda 
poddawana jest procesom pozwalającym na uzyskanie parametrów wody przeznaczonej do 
spożycia. Ciąg technologiczny uzdatniania wody obejmuje procesy:   
 wstępnego ozonowania, 
 koagulacji z wykorzystaniem siarczanu glinu, 
 sedymentacji w osadnikach wstępnych, 
 filtracji na filtrach kontaktowych, 
 ozonowania pośredniego, 
 filtracji przez złoże węgla aktywnego, 
 dezynfekcji. 
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W procesach tych powstają ścieki technologiczne, które z kolei są oczyszczane  
w procesie koagulacji kontaktowej z udziałem siarczanu glinu. Przedmiot badań stanowił 
mieszaninę osadów pokoagulacyjnych z procesu koagulacji wody (z osadnika wstępnego)  
i osadów pokoagulacyjnych pochodzących z oczyszczania ścieków technologicznych (ze 
zbiornika osadów). Badany osad charakteryzował się zawartością suchej masy wynoszącą 
1,93 %, suchej masy organicznej 39,8 % s.m. oraz czasem ssania kapilarnego (CSK) -  
97 sekund, natomiast wartość wskaźnika ChZT w cieczy osadowej była równa  
116 mg/dm3. 

Proces dezintegracji prowadzono za pomocą magnetronu zamontowanego w kuchence 
mikrofalowej emitującej fale elektromagnetyczne o częstotliwości 2,45 MHz i mocy 
wyjściowej 700 W. Dla mocy 576 W przeprowadzono dziesięć serii badawczych 
wykonanych w 30-sekundowych interwałach czasowych. 

W badanych osadach przed i po procesie dezintegracji zgodnie z obowiązującymi 
normami wykonano oznaczenia suchej masy [21], suchej masy organicznej [22], czasu 
ssania kapilarnego CSK [23] oraz wyznaczano indeks objętościowy osadu [24]. W cieczy 
osadowej badano zmiany wskaźnika ChZT metodą testów kuwetowych firmy Merck [25]. 

Omówienie wyników badań 

Promieniowanie mikrofalowe spowodowało zmiany zawartości suchej masy i suchej 
masy organicznej (rys. 1). Niedezintegrowany osad pokoagulacyjny, jak już wcześniej 
wspomniano, charakteryzował się zawartością suchej masy wynoszącą 1,93 %. Proces 
dezintegracji powodował wzrost zawartości suchej masy, która wzrastała wraz  
z wydłużeniem czasu promieniowania. Zawartość suchej masy w osadzie ulegała zmianie 
w zakresie od 2,02 % dla czasu promieniowania 30 sekund do 2,78 % dla czasu 
promieniowania 300 sekund. Jednocześnie zaobserwowano, że podczas procesu 
dezintegracji obniżeniu ulega zawartość suchej masy organicznej od 39,6 % s.m. dla czasu 
promieniowania 30 sekund i do 36,4 % s.m. dla czasu promieniowania wynoszącego  
300 sekund. 

Obniżenie związków organicznych w osadzie, określonych jako zawartość suchej 
masy organicznej, jest związane z ich transportem do cieczy osadowej. Jest to efektem 
działania mikrofalowego na mikroorganizmy zawarte w osadzie, w konsekwencji następuje  
uwalnianie substancji organicznych do cieczy osadowej i powoduje wzrost wskaźnika 
ChZT (rys. 2). Wskaźnik ChZT dla osadu niedezintegrowanego wynosił 116 mg/dm3, a po 
procesie dezintegracji wraz z wydłużeniem czasu promieniowania zmieniał się w zakresie 
od 181 mg/dm3 aż do wartości 634 mg/dm3 odpowiednio dla czasu promieniowania  
30 oraz 300 sekund.  

Promieniowanie mikrofalowe powoduje destrukcję komórek bakterii i organizmów 
planktonowych, co skutkuje uwalnianiem się wody biologicznie związanej. Dzięki temu 
poprawie ulegają właściwości filtracyjne osadu (rys. 2). Wartość CSK ulegała zmianom  
w zależności od czasu promieniowania z 157 sekund dla osadu niedezintegrowanego  
do 39 i 113 sekund odpowiednio po 120 i 300 sekundach ekspozycji na promieniowanie 
mikrofalowe. Zaobserwowano, że zastosowanie krótkiego czasu promieniowania 
mikrofalowego w zakresie od 30 do 120 sekund powoduje obniżenie wartości CSK, 
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natomiast wydłużenie czasu trwania procesu powyżej 150 sekund nie wpływa na skrócenie 
czasu ssania kapilarnego. 

 

 
Rys. 1. Zmiany zawartości suchej masy i suchej masy organicznej w czasie dezintegracji 

Fig. 1. Changes of the total solids and volatile solids during disintegration 
 

 
Rys. 2. Zmiany wartości wskaźnika ChZT w cieczy osadowej w czasie dezintegracji 

Fig. 2. Changes of the COD value in liquid phase during disintegration 
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Rys. 3. Zmiany czasu ssania kapilarnego (CSK) w czasie dezintegracji 

Fig. 3. Changes of the CTS value during disintegration 
 

 
Rys. 4. Zmiany wartości indeksu objętościowego osadu (IO) w czasie dezintegracji 

Fig. 4. Changes of the sludge volume index (SVI) during disintegration 
 
Podczas badań określano również wpływ promieniowania mikrofalowego na 

właściwości sedymentacyjne osadu określane przez indeks objętościowy osadu (IO). 
Zmiany wartości tego wskaźnika przedstawiono na rysunku 4. Zaobserwowano, że indeks 
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objętościowy osadu zmieniał się od 50 do 36 cm3/g odpowiednio dla 30 i 300 sekund 
promieniowania mikrofalowego. Małe wartości indeksu objętościowego poniżej 100 cm3/g 
wskazują na dobre właściwości sedymentacyjne osadu. 

Podsumowanie i wnioski 

Uzyskane wyniki badań dezintegracji osadu pokoagulacyjnego z wykorzystaniem 
promieniowania mikrofalowego wskazują, że jest to metoda skuteczna. Proces dezintegracji 
spowodował zniszczenie komórek mikroorganizmów i uwolnienie wody biologicznie 
związanej, co skutkowało polepszeniem właściwości sedymentacyjnych i filtracyjnych 
osadu. Uzyskano obniżenie indeksu objętościowego osadu i czasu ssania kapilarnego 
(CSK). Na podstawie przeprowadzonych badań można wywnioskować, że efektywność 
procesu dezintegracji zależała od dawki promieniowania (czasu ekspozycji). 
Najskuteczniejszy efekt uzyskano w przypadku zastosowania 150-minutowego czasu 
ekspozycji, wówczas CSK wynosiło 40 sekund, a indeks objętościowy osadu  
(IO) = 44 cm3/g.  

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego powoduje rozbicie struktury osadu  
i uwolnienie związków organicznych do cieczy osadowej, na co wskazuje wzrost ChZT  
z 116 mg/dm3 przed procesem do 181-634 mg/ dm3 po procesie dezintegracji w zależności 
od czasu ekspozycji.  

Proces dezintegracji powodował również wzrost zawartości suchej masy, która rosła 
wraz z wydłużeniem czasu promieniowania w zakresie od 2,02 % dla 30 sekund do 2,78 % 
dla 300 sekund. Ponadto uzyskano obniżenie zawartość suchej masy organicznej od  
39,6 do 36,4 % s.m. 
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APPLICATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES  
TO DISINTEGRATION OF POST-COAGULATION SLUDGE  

Faculty of Energy and Environmental Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract:  Post-coagulation sludge is generated in the technological processes of surface water treatment. This 
sludge is a mixture of pollutants removed from water and coagulants that was add to the water. It has a hydrophilic 
and colloidal character and has high hydration. The hydration of the sludge is in the range of 97-99.5% while the 
sludge is periodically removed from the settling tank. However, when the sludge is removed once per few weeks, 
the hydration may be equaled to 96%. The sludge with aluminum hydroxide is characterized by large specific 
surface area, thus it has low compaction susceptibility. Moreover, it has poor filtration properties and is difficult to 
dehydrate, because it has large compressibility and high value of the specific resistance to filtration. The flocs of 
the sludge have in their structure different microorganisms that are being removed directly from treated water. The 



 

 
 

 Izabela Płonka i Barbara Pieczykolan 

 

 

236

number of bacteria and plankton organisms increases during blooms. The content of microorganisms in the sludge 
and its flocculate structure affect the amount of  biologically and physically bound water, and thus it also effect on 
susceptibility to dehydration of the sludge. The use of disintegration process allows the destruction of cell walls of 
microorganisms and the release of bound water. Therefore, disintegration of the post-coagulation sludge using 
electromagnetic waves was conducted. The sludge was treated by microwave radiation for 30 to 330 seconds.  
A decrease of value of capillary suction time and the improvement of sedimentation properties were observed, in 
the case of disintegration process conducted not longer than 120 seconds. However, in all cases as the time of 
radiation increased the concentration of total solids and the value of COD in the supernatant liquid also increased. 

Keywords: post-coagulation sludge, disintegration, electromagnetic waves 


