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• Merilna oprema 

 

• Optimizacija črpanja blata iz usedalnikov 

 

• Optimizacija strojnega predzgoščanja blata 

 

• Optimizacija starosti blata 

Vsebina 



Zakaj so meritve pomembne? 

“Measurement is the first step that leads to control and 
eventually to improvement. If you can’t measure 
something, you can’t understand it. If you can’t 
understand it, you can’t control it. If you can’t control it, 
you can’t improve it.” 

H. James Harrington 

H. James Harrington is a American author, engineer, entrepreneur, and consultant in performance 

improvement. Over his career he has developed many concepts, including poor-quality cost and 

business process improvement. Harrington has authored 35 books and created ten software 

packages on performance improvement. In addition, he has written a monthly column for Quality 

Digest magazine for over eleven years. His career in quality and performance improvement spans 

65+ years. 



Prenosni merilnik 

motnosti in koncentracije 

blata 

Pripomoček za ročno 
vzorčenje 
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Laboratorijska merilna oprema 

Analizator vlage 



Senzorji za merjenje koncentracije 

blata 
Senzorji za merjenje nivoja blata 

Merjenje pretoka blata 

Procesna merilna oprema 
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V odprtih kanalih, jaških, bioloških 
bazenih. 

Montaža na cev:  
• iz primarnih in naknadnih 

usedalnikov, 

• strojno predzgoščanje, dehidracija. 

Montaža merilne opreme - 
koncentracija blata 
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≤ 1 bar 
 

≤ 1 bar 
 

≤ 6 bar 
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Montaža merilne opreme – nivo blata 

Primarni in naknadni usedalniki, statični zgoščevalniki ... 



Optimizacija črpanja blata iz 
usedalnikov 
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Začetek 
črpanja 

Konec črpanja 

• Meritev nivoja blata določa začetek črpanja 

• Meritev koncentracije blata določa konec črpanja blata 
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Regulacija črpanja blata 



Sonda za nivo blata jasno kaže na nevarnost izplavljanja blata in 

omogoča uporabniku ustrezno ravnanje 
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Prednosti 

• Zgodnje opozarjanje na možnost izplavljanja suspendiranih snovi na 

iztoku. 

 

• Znižanje stroškov dela, povezanih z zamudnim izvajanjem ročnih 

meritev. 

 

• Izboljša delovanje črpalk povratnega in odvečnega blata. 

 

•  Z optimizacijo črpanja blata iz usedalnikov se lahko poveča delež suhe 

snovi, poveča proizvodnjo bioplina in zniža strošek odstranitve blata. 

 



Optimizacija strojnega 

predzgoščanja blata 
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Optimizacija prezgoščanja blata 

• Kje: 

– čistilne naprave z zgoščanjem blata, 
– slaba kvaliteta filtrata, 

– koncentracija blata na napravo se spreminja, 

– fiksno doziranje polimera / občasne nastavitve na podlagi laboratorijskih 
rezultatov ali vizualne presoje, 

– neenakomerna koncentracija zgoščenega blata. 
• Prednosti: 

– povečana količina plina, 
– manj vzdrževanja, ker ni predoziranja, 
– prihranki pri polimeru. 
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Zakaj optimizacija predzgoščanja? 

Človek in okolje: 
• veliko časa porabljenega za izvajanje 

procesa, 

• neprijeten vonj, hrup ipd. 

 

Problemi pri delovanju: 

• spremembe pri koncentraciji 

polimera, 

• različne lastnosti blata, 
• spremenljive koncentracije blata na 

napravo. 

 

Doziranje polimera samo na 

podlagi pretoka blata vodi do 

velikih razlik pri spe ifični pora i 
(g / kgDS) 

 

Velike razlike v 

pri učinkovitosti zgoščanja 
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Zakaj optimizacija obdelave blata? 
Gnilišča: 
• zahteva po čim bolj enakomerni vstopni koncentraciji,  
• povečanje zadrževalnega časa, 
• lahko se izognemo povečanju izgradnje dodatne kapacitete gnilišč, 
• cena ogrevanja / prizvodnja plina. 

 

Slaba dehidracija: 

• velika poraba polimera, 

• povečan strošek odvoza blata. 

 
Vpliv na procese biološkega čiščenja 

• slaba kvaliteta centrata, 

• slabo delovanje primarnih usedalnikov. 
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Kakšen je dober proces zgoščanja? 

Stabilnost procesa 

 

Enakomerna koncentracija zgoščenega blata 

• Preprečuje zamašitev črpalk 

• Enakomerno polnjenje gnilišč – primeren SRT v gniliščih 

(izboljšana prozvodnja plina) 
• Dobra kvaliteta filtrata 

 

Malo ročnih posegov 

 

Minimalna poraba polimera 
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Ročno nastavljanje pretoka polimera 

Filtrate 

Drum  

thickener 

Poly 

Hopper 

Flocculation  

chamber 
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Filtrate 

Drum  

thickener 

Poly 

Hopper 

Flocculation  

chamber 

TSS  

probe 

TSS  

probe 

Doziranje polimera glede na obremenitev: 

– zmanjšana poraba polimera, 
– izboljšana kvaliteta zgoščenega 

blata, 

– povečan  SRT v gniliščih in 
povečana proizvodnja plina, 

– zmanjšano vzdrževanje. 

 

Optimizacija procesa zgoščanja 



Primer: komunalna ČN (32.500 PE) 

• Velikost: 32.500 PE 

• Oprema: Strojno zgoščanje s statičnim predzgoščanjem 

• Začetek:  Doziranje polimera na podlagi pretoka  

 in koncentracije blata 

  avtomatska regulacija z odprto zanko 

• Cilj: Enakomerna koncentracija zgoščenega blata 

 Enakomerna obremenitev gnilišč 

• Rešitev: Dodatno merjenje koncentracije zgoščenega blata 

 = regulacija z zaprto zanko 
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Rezultat 

DS Thickened Sludge 

Polymer [x10] 

Control Factor 

g/l  

DS Sludge (pre treatment) 

l/h  

g/l  

Factor 

• Zmanjšanje 
porabe polimera 

za 20% 

• Enakomerna 

koncentracija 

zgoščenega 
blata 
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Komunalna ČN Groenedijk 

(NL, 55,000 PE) 
• Oprema: 1 tračni zgoščevalnik 

za zgoščanje primarnega blata 

• Začetno stanje:  

– doziranje polimera glede na obremenitev 

(odprta zanka), 

– ročno nastavljanje specifične porabe 

polimera 

(povprečje 2013 = 3.7 gPE / kgDS). 

 

• Cilji optimizacije: 

– enakomerna koncentracija zgoščenega blata, 
– zmanjšanje porabe polimera, 
– povečanje stabilnosti delovanja 

+ kontrola delovanja preko zunanjega  

 internetnega dostopa. 
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Rezultati ČN Groenedijk, NL 
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Rezultati ČN Groenedijk 

• Poraba polimera 

– Po optimizaciji ~ 2,9 gPE/kg DS  

– Zmanjšanje porabe polimera za 23%! 

 

• Koncentracija suhe snovi 

– Zelo dobra kontrola okoli ciljne vrednosti 7.5% 

 

• Druge prednosti: 

– Manj problemov v procesu: nič več okvar na črpalki zgoščenega blata 

– Stabilen proces z možnostjo oddaljenega nadzora 

– Manj ročnih posegov 
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Optimizacija starosti blata 



Optimizacija SRT 
 

• Kje 

– Vse biološke čistilne naprave. 
– Nevarnost preseganja amonijevega dušika zaradi nepravilnega SRT. 
– Previsok SRT: 

- zelo visoka poraba energije za eliminacijo BPK, 

- znižana proizvodnja plina. 
– Kjer se v aerobnih bazenih kontrolira samo koncentracija blata. 

– SRT ni nadzorovan. 

 

• Prednosti 

– Zagotavljanje mejnih vrednosti zaradi pravilnega SRT. 

– Prihranek energije zaradi delovanja pri najnižjem možnem SRT. 
– Izboljšanje proizvodnje bioplina. 
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Delovanje  regulatorja SRT 

Regulator SRT-RTC zagotavlja ustezno starost blata, potrebno za delovanje 

nitrifikacije in prepečuje nepotrebno previsoko starost blata 

 

Regulator SRT-RTC  avtomatsko 

prilagaja starost blata glede na 

izmerjeno temperaturo vode. 

 

SAS pump 

VAE 

QWAS 

QSAS 

MLSS 

PST 

MLSS Temp. 

Kontroler 

SRT 

DO 

Aerobni SRT  

SRT.aer = f(T.at, V.aer/V) 
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Delovanje  regulatorja SRT 
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Vprašanja? 

Zahvaljujem se vam za pozornost 


