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Abstrakt:  Osady poddawane są wstępnemu przygotowaniu (kondycjonowaniu), aby zwiększyć efekty 
odwadniania. Kondycjonowanie ma na celu poprawę szybkości odwadniania w wyniku zmniejszenia oporu 
właściwego oraz ściśliwości osadów. Stopień odwodnienia osadów ściekowych wpływa na sposoby dalszej ich 
przeróbki, zagospodarowania oraz transportu. Celem badań było określenie możliwości zwiększenia wydajności 
odwadniania osadów ściekowych przy zastosowaniu metod łączonych wykorzystujących pole ultradźwiękowe 
oraz środki chemiczne. Zakres pracy obejmował: badania odwadniania osadów w procesie filtracji ciśnieniowej  
z zastosowaniem nieorganicznego koagulantu i kationowego polielektrolitu oraz czasu ssania kapilarnego. 
Filtrację ciśnieniową prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Ponadto w cieczy osadowej analizowano: ChZT 
(chemiczne zapotrzebowanie tlenu), zawiesinę ogólną i fosfor. Osady przefermentowane należą do grupy osadów 
trudno odwadnianych, co odzwierciedla pomiar CSK, wynoszący 2639 s. Najmniejszą wartość CSK - 88 s 
uzyskano dla nienadźwiękawianych osadów preparowanych PIX-em 113 w dawce 7,0 mg/g s.m.o. Zarówno 
dawka, jak i rodzaj zastosowanych środków chemicznych, a także czas sonifikacji mają wpływ na procesy 
zachodzące w osadach. Wzrost skuteczności mechanicznego odwadniania otrzymano przez zastosowanie  
w preparowaniu osadów metod łączonych, w których wykorzystano wstępne nadźwiękawianie osadów,  
a nastepnie dawkowanie substancji chemicznych. Spowodowało to obniżenie uwodnienia końcowego oraz zmiany 
pozostałych parametrów procesu filtracji ciśnieniowej podczas odwadniania osadów ściekowych w odniesieniu do 
parametrów osadów nienadźwiękawianych. Ponadto łączne działanie pola ultradźwiękowego, PIX-u 113 i Zetagu 
8180 pozwoliło na zmniejszenie zawartości zawiesin, ChZT oraz fosforu w cieczach osadowych. 

Słowa kluczowe: osady ściekowe, kondycjonowanie, filtracja, efekt odwadniania, nadźwiękawianie 

Wprowadzenie 

Z zakresu technologii oczyszczania ścieków odwadnianie osadów ściekowych to jedno 
z trudniejszych zadań technicznych [1-4]. W porównaniu z metodami termicznymi 
mechaniczne odwadnianie jest częściej stosowane ze względu na niskie zapotrzebowanie 
na energię. Ta operacja nie tylko zmniejsza całkowitą objętość odpadów, ale zwiększa 
także wartość kaloryczną produktu. Ilość wody, którą można usunąć, zależy nie tylko od 
mechanicznego procesu odwadniania, ale także od rodzaju wody zawartej w osadach 
ściekowych. Trudności wiążą się z tym, że cząstki mają bardzo drobny, koloidalny 
charakter i mają strukturę podobną do żelu dzięki flokulacji polimerowej. Aby poradzić 
sobie z ograniczeniami w odwadnianiu osadów ściekowych, w ostatnich latach badano 
różne, nowe technologie [5-8]. W związku z tym przedstawione badania są propozycją 
alternatywnych rozwiązań mających na celu zwiększenie zdolności odwadniania 
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konwencjonalnych procesów, zwiększenia ostatecznej zawartości ciał stałych  
i przyspieszenia procesu odwadniania [9]. Znane i stosowane technologie mechanicznego 
odwadniania osadów ściekowych pozwalają na ich odwodnienie do max. 30 % s.m. [10]. 
Badania [11-16] nad procesem odwadniania osadów wykazały, że wpływ na jego przebieg 
oraz efekt końcowy ma wiele czynników, takich jak: uwodnienie początkowe, zawartość 
substancji stałych, wstępne przygotowanie osadów, jakość osadów oraz ich opór właściwy. 
Jednym z wymienionych czynników jest kondycjonowanie osadów, czyli wstępne ich 
przygotowanie do mechanicznego odwadniania. W ostatnich latach standardowe procesy 
kondycjonowania poddawane są modyfikacjom w celu ograniczenia zużycia chemicznych 
reagentów o wysokich kosztach stosowania [17-22]. Celem badań było określenie 
możliwości zwiększenia wydajności odwadniania osadów ściekowych przy zastosowaniu 
metod łączonych wykorzystujących pole ultradźwiękowe i środki chemiczne oraz analiza 
otrzymywanych cieczy osadowych. 

Materiały i metody badań 

Materiały badań 

Substratem badań były osady pochodzące z komunalnej oczyszczalni ścieków  
(o średnim dobowym przepływie ścieków 40000 m3/d), która jest oczyszczalnią 
mechaniczno-biologiczną z usuwaniem związków azotu i fosforu na drodze biologicznej. 
Osady pobrano z rurociągu, który transportuje osady z otwartych komór fermentacyjnych 
(OKF) do pras taśmowych. W dalszej części pracy przyjęto następujące oznaczenia: OP - 
dla osadów nienadźwiękawianych, przefermentowanych i ON - dla nadźwiękawianych, 
przefermentowanych osadów. 

Przed procesem odwadniania osady poddano chemicznej modyfikacji, wykorzystując:  
− 10 % roztwór koagulantu PIX 113,  
− 0,1 % roztwór polielektrolitu Zetag 8180. 

PIX 113 to koagulant żelazowy, siarczan żelaza(III), wodny roztwór siarczanu 
żelazowego o ciemnobrązowym zabarwieniu, zawartość żelaza ogólnego Fe wynosi  
11,4-12,2 %, natomiast jony żelaza II Fe+2 to 0,4 ± 0,3 %. 

Zetag 8180 to kopolimer akryloamidu i czwartorzędowy monomer kationowy. Działa 
w szerokim zakresie pH = 4-9. Zaleca się przygotowywać roztwory podstawowe  
o stężeniu: 0,25-0,5 %. Dla uzyskania maksymalnego efektu pracy roztwory powinny być 
wykorzystywane w ciągu 5 dni. Po tym okresie może nastąpić utrata wydajności produktu. 
Zetag 8180 jest syntetycznym poliakryloamidem o wysokim ciężarze cząsteczkowym. Jest 
dostarczany jako sypki, biały proszek. 

Przebieg badań 

Badania prowadzono w trzech etapach (tab. 1) dla nienadźwiękawianych  
i nadźwiękawianych osadów. W I etapie badano osady przefermentowane wspomagane 
tylko PIX-em 113, w II etapie wykorzystano Zetag 8180, natomiast w III etapie połączono 
obydwie, wybrane substancje chemiczne: PIX 113 (w stałej dawce 1,0 mg/g s.m.o.- suchej 
masy osadu) oraz polielektrolit Zetag 8180 (w zmiennych dawkach). 
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Tabela 1 
Etapy badań 

Table 1 
Stage of research 

Seria 
Etap I Etap II Etap III 

PIX 113 
[mg/g s.m.o.] 

Zetag 8180 
[mg/g s.m.o.] 

PIX 113 
[mg/g s.m.o.] 

Zetag 8180 
[mg/g s.m.o.] 

I 1,0 1,0 1,0 1,0 
II 2,0 2,0 1,0 2,0 
III 3,0 3,0 1,0 3,0 
IV 4,0 4,0 1,0 4,0 
V 5,0 5,0 1,0 5,0 
VI 6,0 6,0 1,0 6,0 
VII 7,0 7,0 1,0 7,0 

 
Do nadźwiękawiania próbek osadów ściekowych wykorzystano mikroprocesorowy 

dezintegrator ultradźwiękowy dużej mocy z automatycznym strojeniem Sonics VC750  
o częstotliwości 20 kHz i amplitudzie 30,5 μm (co odpowiada amplitudzie równej 50 %). 
Czas dezintegracji wynosił t = 60 s. Nadźwiękawianie osadów ściekowych prowadzono  
w warunkach statycznych, w stałej objętości próbki wynoszącej 400 cm3. 

Zakres badań laboratoryjnych obejmował: dobór dawek środków chemicznych przy 
pomocy testu czasu ssania kapilarnego, określenie parametrów odwadniania podczas 
filtracji ciśnieniowej (uwodnienia końcowego oraz oporu właściwego filtracji) oraz analizę 
cieczy osadowej. 

Osady mieszano z wybranymi środkami chemicznymi na mieszadle magnetycznym 
typu MMS-3000N firmy Biosan. W I etapie badań po dodaniu do osadów PIX-u 113 
najpierw prowadzono szybkie mieszanie, trwające 60 s (200 obr./min), mające na celu 
dokładne wymieszanie całej objętości, a następnie mieszanie wolne, trwające 14 minut  
(30 obr./min), co zapewniało powstanie kłaczków, które tworzyły większe aglomeraty.  
W II etapie do osadów wprowadzano polielektrolit Zetag 8180 i szybko mieszano przez  
2 min. Następnie w III etapie dodawano najpierw PIX 113, mieszając tak jak w etapie I,  
a potem wprowadzano określoną dawkę polielektrolitu Zetag 8160, po 2 minutach kontaktu 
ponownie mieszano dokładnie objętość całej próby przez 2 minuty. 

Zdolność osadów do oddawania wody mierzono za pomocą parametru CSK (czas 
ssania kapilarnego), wykorzystując metodykę Baskerville’a i Galle’a. Jest ona oparta na 
mierzeniu przejścia czołowej granicznej warstwy filtratu w wyniku działania sił ssących 
zastosowanej bibuły - Whatman 17. Aparat do pomiaru czasu ssania kapilarnego składał się 
z: dolnej i górnej płytki, metalowego cylindra oraz cyfrowego zegara rejestrującego.  

Filtrację ciśnieniową prowadzono na urządzeniu składającym się z: filtra 
ciśnieniowego z ułożoną wewnątrz tkaniną filtracyjną (tkanina poliestrowa ET 18II), 
sprężarki, cylindrów miarowych na przesącz, zaworów odcinających, manometru oraz 
sekundomierza (rys. 1). Do procesu filtracji użyto sprężonego powietrza o ciśnieniu  
0,5 MPa. Otrzymane dane podczas filtracji posłużyły do obliczenia oporu właściwego 
filtracji oraz uwodnienia końcowego.  
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Rys. 1. Stanowisko do filtracji ciśnieniowej  

Fig. 1. Pressure filtration laboratory unit  

 
W cieczy osadowej wykonano oznaczenia: pH - metodą potencjometryczną (pH-meter 

CP401 - firmy Elmetron), zawiesiny ogólnej (metodą wagową), ChZT (chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu) metodą dwuchromianową skróconą (PN-ISO 6060:2006 [23]), 
azotu amonowego i fosforanów PO4

3– oraz fosforu ogólnego (Pog) metodą 
spektrofotometryczną (Spectrophotometer JENWAY 6300).  

Wyniki doświadczeń przedstawiono na wykresach w formie średniej arytmetycznej, na 
którą składały się trzykrotne powtórzenia. 

Wyniki badań i ich dyskusja 

Do badań użyto przefermentowanych osadów o następującej charakterystyce: 
− barwa: czarna; 
− zapach: ziemisty; 
− pH = 6,9; 
− uwodnienie początkowe: 97,6 %; 
− uwodnienie końcowe: 94,4 %; 
− sucha pozostałość: 23,7 g/dm3; 
− zawartość związków mineralnych: 39,5 %; 
− zawartość związków organicznych: 60,5 %; 
− czas ssania kapilarnego: 2639 s. 
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Przebieg zmian wartości CSK osadów w zależności od dawki wybranych środków 
chemicznych przedstawiono na rysunku 2, na podstawie którego wybrano dawki reagentów 
do badań ich odwadniania podczas filtracji ciśnieniowej. Dla każdego z zastosowanych 
preparatów dawki były następujące: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 mg/g s.m.o. Natomiast dla wariantu, 
w którym połączono dwa związki chemiczne, zastosowano: PIX 113 w dawce  
1,0 mg/g s.m.o., a następnie Zetag 8180 w dawkach: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 mg/g s.m.o. Czas 
ssania kapilarnego osadów zmniejszał się wraz ze wzrostem dawek środków chemicznych 
(rys. 2). Najmniejsza wartość CSK, jaką uzyskano podczas pomiaru czasu ssania 
kapilarnego, wynosiła 88 s w dawce 7,0 mg/g s.m.o. dla nienadźwiękawianych osadów 
preparowanych PIX-em 113 i stanowi 96,7 % redukcji. Najwyższe wyniki CSK uzyskano 
dla nadźwiękawianych osadów preparowanych polielektrolitem Zetag 8180.  

 

 
Rys. 2. Wpływ dawki środków chemicznych na czas ssania kapilarnego (CSK) nienadźwiękawianych OP  

i nadźwiękawianych ON, przefermentowanych osadów ściekowych 

Fig. 2. Impact of dose of chemical reagents on CST parameter for unsonicated sludge OP, sonicated sludge ON 
and digested sludge 

 
Uwodnienie końcowe osadu nienadźwiękawianego OP wynosiło 94,4 %, natomiast 

osadu nadźwiękawianego ON - 92,5 %. Zmiany uwodnienia końcowego, jakie otrzymano 
dla osadów nienadźwiękawianych, a następnie preparowanych wybranymi środkami 
chemicznymi były w zakresie 79-90 % (rys. 3), natomiast dla osadów wstępnie 
nadźwiękawianych i kondycjonowanych mieściły się w przedziale 77-84 % (rys. 4). Zatem 
niższe wartości uwodnienia końcowego otrzymano dla osadów, które były wcześniej 
nadźwiękawiane, a potem dopiero dodawano do nich wybranych substancji chemicznych.  
Z analizy wykresów zamieszczonych na rysunkach 3 i 4 wynika, że wartości uwodnienia 
końcowego preparowanych osadów były niższe od wartości osadu nienadźwiękawianego  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

C
za

s 
ss

an
ia

 k
ap

ila
rn

eg
o 

[s
]

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Dawka [mg/g s.m.o.]

OP-PIX 113 OP-Zetag 8180

OP-PIX 113-Zetag 8180 ON-PIX 113

ON-Zetag 8180 ON-PIX 113-Zetag 8180



 

 
 

 Beata Bień i Jurand D. Bień 

 

 

426

i nadźwiękawianego. Wraz ze wzrostem dawki środków chemicznych dodawanych do 
osadów prawie w każdym przypadku wartość uwodnienia końcowego malała. Natomiast 
tylko dla nadźwiękawianych osadów preparowanych Zetagiem 8180 od dawki  
5,0 mg/g s.m.o. nastąpił wzrost uwodnienia końcowego. Największy spadek uwodnienia 
końcowego odnotowano dla osadów nadźwiękawianych i kondycjonowanych PIX-em 113 
w dawce równej 7 mg/g s.m.o. - uwodnienie to wynosiło 77 %. Poddawanie działaniu pola 
ultradźwiękowego osadów, a następnie preparowanie substancją chemiczną wywołało 
określony skutek w postaci zmian uwodnienia końcowego w odniesieniu do parametrów 
osadów niepreparowanych. Pole ultradźwiękowe jako fizyczna metoda modyfikacji osadów 
ściekowych kondycjonowanych substancją chemiczną było czynnikiem intensyfikującym 
procesy odwadniania, co wykazały przedstawione wyniki. Nadźwiękawianie osadów przy 
stosowaniu krótkiego czasu ekspozycji ultradźwięków (60 s) prowadziło do zaburzeń stanu 
równowagi układu. Działanie takie wywołuje dyspersję i częściową homogenizację 
zawiesiny. Łączenie chemicznego sposobu kondycjonowania z metodą fizyczną okazało się 
zadowalającym rozwiązaniem, zmniejszającym objętości odwodnionych osadów 
komunalnych.  

 

 
Rys. 3. Wpływ dawki środków chemicznych na uwodnienie końcowe i opór właściwy filtracji 

nienadźwiękawianych OP, przefermentowanych osadów w procesie filtracji ciśnieniowej 

Fig. 3. Impact of dose of chemical reagents on sludge hydration and filtration resistance of digested and 
unsonicated sludge OP in the process of pressure filtration 
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Rys. 4. Wpływ dawki środków chemicznych na uwodnienie końcowe i opór właściwy filtracji nadźwiękawianych 

ON, przefermentowanych osadów w procesie filtracji ciśnieniowej 

Fig. 4. Impact of dose of chemical reagents on sludge hydration and filtration resistance of digested and sonicated 
sludge ON in the process of pressure filtration 

 
Analizując zmiany wartości oporu właściwego filtracji, stwierdzono, że we wszystkich 

rozpatrywanych sposobach kondycjonowania osadów nastąpił wzrost oporu filtracji, co nie 
wpłynęło niekorzystnie na uzyskane efekty obniżenia uwodnienia końcowego. Na tę 
zależność mogły mieć wpływ zastosowane substancje chemiczne powodujące wzrost 
porowatości osadów. Utworzenie sztywniejszej struktury osadów zdolnej do utrzymania 
dużej porowatości pod wpływem wysokiego ciśnienia przyczyniło się do odprowadzenia 
znacznej ilości wody.  

W trakcie procesu odwadniania otrzymuje się suchy placek i filtrat, czyli ciecz 
osadową. Jakość cieczy osadowych powstających podczas mechanicznego odwadniania 
osadów zależy od technologii stabilizacji oraz rodzaju urządzenia, prawidłowej jego pracy 
oraz właściwego doboru środków chemicznych do kondycjonowania [22]. Oddzielone od 
osadów surowe ciecze osadowe charakteryzowały się bardzo wysokimi stężeniami azotu 
amonowego (1354,7-1718,4,9 mg N-NH4

+/dm3), fosforanów (122,4-184,5 mg PO4
3–/dm3) 

oraz związków organicznych oznaczonych jako ChZT (2240-2960 mg O2/dm3). Związki 
organiczne oznaczane jako ChZT w cieczach osadowych zmniejszyły się podczas procesu 
kondycjonowania osadów ściekowych. Efektywność ich usuwania rosła wraz z dawką dla 
każdego z koagulantów oraz metody łączącej PIX 113 z Zetagiem 8180 (rys. 5). Najlepszy 
efekt usunięcia związków organicznych zanotowano dla cieczy oddzielonej z osadów 
nienadźwiękawianych, preparowanych PIX-em 113 od 65,6 do 87,5 %. W pozostałych 
metodach zmniejszenie ilości związków organicznych wynosiło od 0,4 do 25,4 % dla 
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Zetagu 8180 oraz od 32,1 do 35,7 % dla metody łączącej PIX 113 z Zetagiem 8180.  
W przypadku cieczy usuniętej z osadów nadźwiękawianych, preparowanych PIX-em 113, 
ChZT zmniejszyło się od 69,6 do 86,5 %. W kolejnych sposobach kondycjonowania 
zmniejszenie ilości związków organicznych wynosiło od 2,7 do 18,9 % dla Zetagu 8180 
oraz od 18,9 do 37,8 % dla metody łączącej substancje chemiczne: PIX 113  
z Zetagiem 8180.  

 

 

Rys. 5. Efektywność usuwania ChZT w cieczach osadowych w zależności od dawki oraz rodzaju koagulantu 

Fig. 5. The efficiency of COD removal from reject water in relation to dose and type of chemical reagents 
 
Analizując wpływ koagulantu PIX 113, polielektrolitu Zetag 8180 oraz PIX-u 113 

łącznie z Zetagiem 8180 na ilość zawiesin ogólnych w cieczach osadowych stwierdzono 
zmniejszenie zawiesin w odniesieniu do surowych cieczy osadowych. Wraz ze wzrostem 
dawek reagentów ilość zawiesin w próbkach malała (rys. 6). Najwyższą skuteczność ich 
usunięcia uzyskano dla PIX-u 113 w dawce 7,0 mg/g s.m.o., dla cieczy oddzielonych od 
osadów nienadźwiękawianych wynosiła ona 90,4 %. 

Biorąc pod uwagę ilość fosforu we wszystkich próbkach cieczy osadowych, 
zaobserwowano jego spadek. Najniższą wartość fosforu zanotowano dla próbek, gdzie 
zastosowano PIX 113: dla osadów nienadźwiękawianych spadek wynosił 96,5 % oraz dla 
osadów nadźwiękawianych 94 % (rys. 7). Koagulant wiązał i zatrzymywał te związki  
w osadach proporcjonalnie do zastosowanej dawki.  
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Rys. 6. Efektywność usuwania zawiesin w cieczach osadowych w zależności od dawki oraz rodzaju koagulantu 

Fig. 6. The efficiency of suspension removal from reject water in relation to dose and type of chemical reagents 
 

 
Rys. 7. Efektywność usuwania fosforu w cieczach osadowych w zależności od dawki oraz rodzaju koagulantu 

Fig. 7. The efficiency of phosphorus removal from reject water in relation to dose and type of chemical reagents 
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Wnioski 

W celu zintensyfikowania procesu odwadniania zbadano zastosowanie wybranych 
metod kondycjonowania osadów. Wnioski z badań są następujące: 
1. Kondycjonowanie fizyczne polem ultradźwiękowym osadów zwiększyło ich wartość 

czasu ssania kapilarnego w stosunku do surowych osadów. Zastosowanie metody 
łączącej pole ultradźwiękowe z substancjami chemicznymi wpłynęło na zmniejszenie 
czasu ssania kapilarnego. Najlepszy efekt obniżenia czasu ssania kapilarnego uzyskano 
przy zastosowaniu PIX-u 113 do preparowania osadów wstępnie nadźwiękawianych. 

2. Dawkowanie substancji chemicznych do nadźwiękawianych osadów dało lepszy efekt 
odwadniania w porównaniu z osadami nienadźwiękawianymi. Zastosowanie 
koagulantu PIX 113 do osadów nadźwiękawianych spowodowało redukcję uwodnienia 
końcowego o 18,4 % w stosunku do osadów nienadźwiękawianych, 
niepreparowanych.  

3. Wybrane dawki chemicznych reagentów (PIX 113, Zetag 8180 oraz PIX 113  
z Zetagiem 8180) wpłynęły na polepszenie uwodnienia końcowego osadów w procesie 
filtracji ciśnieniowej. 

4. Zastosowane reagenty i pole ultradźwiękowe do kondycjonowania osadów 
spowodowały zmniejszenie zanieczyszczeń w odciekach w porównaniu do surowych 
cieczy osadowych. 

5. Najlepszy efekt usunięcia związków organicznych uzyskano dla cieczy oddzielonych  
z osadów nienadźwiękawianych preparowanych PIX-em 113 - 87,5 %. Minimalnie 
słabszy efekt otrzymano dla cieczy pochodzących z nadźwiękawianych osadów 
preparowanych także PIX-em 113 - 86,5 %. Natomiast Zeatg 8180 oraz metoda 
łącząca substancje chemiczne dała dużo gorsze wyniki w zakresie 0,4-37,8 %.  

6. Działanie PIX-u 113, Zetagu 8180 oraz metody łączonej PIX 113 z Zetagiem 8180 
pozwoliło na zmniejszenie ilości zawiesin ogólnych w cieczach osadowych. 
Największą redukcję zawiesin uzyskano przy stosowaniu PIX-u 113 w cieczach 
oddzielonych od osadów nienadźwiękawianych. Wynosiła ona 90,4 %.  

7. W odciekach z odwadniania nienadźwiękawianych osadów preparowanych PIX-em 
113 zmniejszono ilość fosforu do 96,5 %, a w cieczach osadowych z osadów 
nadźwiękawianych do 94 %. 

Podziękowania 

Badania wykonano w ramach BS-PB-402-301/11. 
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MECHANICAL DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE AIDED BY 
COAGULANT PIX 113 AND CATIONIC POLYELECTROLYTE ZETA G 8180 

Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology, Faculty of Infrastructure and Environment 
Czestochowa University of Technology, Częstochowa 

Abstract:  To increase the dewatering effect the sewage sludge should be properly prepared before dewatering. 
Sludge conditioning is a such process whereby sludge solids are treated with chemicals or various other means to 
improve dewatering characteristics of the sludge by reducing the specific resistance and the compressibility of the 
sludge. The aim of the research was to determine the possibility of increasing in the efficiency of sewage sludge 
dewatering by applying chemical agents and ultrasonic field. The scope of work included dewatering of prepared 
sludge in a pressure filtration process which was carried out under laboratory conditions. Also some parameters, 
such: suspension, COD, phosphorus content in sludge supernatant were analyzed. Digestated sludge belonged to 
the group of hardly dewatered sludge, its CST was of high value (2639 s). The lowest CST value (88.5 s) was 
obtained for the unsonicated sludge prepared only with PIX-113 at a dose of 7.0 mg/g d.m.o. Both the dose and the 
type of chemicals used, as well as the time of sonification had an impact on the changes occurring in sludge 
properties. The increase in the mechanical dewatering efficiency was obtained by using the combined methods 
applied for sludge preparation, where the sonication of sludge was used at the preliminary stage and then dosing of 
chemical substances. This resulted in the reduction of the sludge final hydration and changes of other parameters. 
In addition the combined action of PIX 113 and Zetag 8180 allowed to reduce the content of suspended solids and 
COD in sludge supernatant. 

Keywords: sewage sludge, sludge conditioning, filtration, effect of sludge dewatering, sludge sonication 


