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Razvoj in montaža testne naprave za obdelavo vode

Ambrož Vidergar

Ključne besede:
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programljivi logični krmilnik
razvoj krmiljenja
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V nalogi je predstavljen razvoj koncepta testne naprave za obdelavo vode, pri katerem se
osredotočamo na razvoj krmiljenja in grafičnega vmesnika za spremljanje ključnih
parametrov sistema. Na podlagi koncepta testne naprave je prikazana izvedba montaže
naprave. Najprej so predstavljene teoretične osnove, ki zavzemajo problematiko
pridobivanja vode in pregled postopkov obdelave vode, sledi podrobnejši pregled
uporabljenih postopkov za obdelavo vode. V nadaljevanju je opravljena analiza sistema, kjer
je predstavljeno mehansko in električno delovanje uporabljenih komponent. Izdelan je
podrobnejši popis ključnih električnih signalov za delovanje sistema. Sledi razvoj krmiljenja
naprave, kjer se osredotočamo na uporabljene krmilne komponente in razvoj krmilne logike
podprogramov posameznih komponent. Na koncu je predstavljena izdelava grafičnega
vmesnika in sistema SCADA. Razvita je avtomatizirana testna naprava za obdelavo vode,
ki bo služila kot okolje za razvoj in testiranje novih konfiguracij sistemov za obdelavo vode.
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Abstract
UDC 004.4:681.5(043.2)
No.: VS I/509

Development and assembly of the test water treatment device

Ambrož Vidergar
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test device
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control system development
system SCADA

In the thesis we look into the development of the concept test water treatment device with
main focus on the development of the control system and graphic interface for monitornig
the key parameters. Based on the concept device, the assembly of the device is shown. The
first part presents theoretical basis of water treatment, including issues with water extraction,
water resources and water treatment processes, which is followed by a more detailed review
of the used processes. The second part comprises the system analysis, representing detailed
view of the electrical and mechanical functions of the included elements and a list of key
signals. Further on, the development of control program is described, presenting the used
control hardware and an insight into the logic behind the subprograms of the components.
In the last part, the graphical interface and the system SCADA production are described. The
automated test water treatment device is developed, which will serve as testing and
development enviroment for the new configurations of water treatment systems.
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1 Uvod
Avtomatizacija industrijskih sistemov postaja vedno bolj pomembna pri zagotavljanju
kakovosti izdelkov ali storitev in posledično za ohranjanje konkurenčnosti podjetij. Večina
sodobnih sistemov že vključuje računalniško krmiljenje, zapisovanje podatkov o stanju
sistemov in spremljanje na daljavo, kar lahko povzamemo kot industrijo 4.0, ki omogoča
enostavno spremljanje procesov in tako večjo učinkovitost ter hitro odzivnost ob napakah.
Tako avtomatizacija postane pomemben del pridobivanja zahtevane količine vode v
odvisnosti od potreb in z ustrezno učinkovitostjo. To pripelje do tega, da podjetje Mesec
d.o.o. v želji po napredku ter ohranitvi koraka z razvojem in trendi začne s svojim razvojem
krmiljenja industrijskih sistemov za obdelavo vode.
Pri obdelavi vode se srečujemo z različnimi specifičnimi zahtevami in razmerami, zato so
mnogokrat potrebni kompleksni sistemi s potrebnimi elementi in podsistemi, ki odpravljajo
težave z vodo. Ti sistemi delujejo s pomočjo relativno enostavnega električnega in ročnega
krmiljenja. S krmilnim sistemom pa sistem postane učinkovitejši, napake so preprečene ali
hitreje odpravljene, dobimo sledljivost sistema in nadziranje na daljavo.
Za začetek razvoja krmiljenja sistemov za obdelavo vode smo postavili testno okolje, ki
trenutno simulira eno najpogostejših aplikacij, obdelavo vode iz vrtine ali zajetja. Za potrebe
razvoja krmilja je potrebno pregledati pogoje delovanja in zahteve ter na podlagi tega
definirati sistem in popisati vhodno izhodne signale ter določiti ostale spremenljivke. V
naslednjem koraku je potrebno izbrati krmilnik, razširitvene module in dodatno opremo.
Izdelati je potrebno vezalno shemo in zvezati sistem, potem lahko začnemo z vezavo sistema
na PLC in posledično s programiranjem. Programiramo po posameznih modulih, tako da je
mogoče nastavljanje parametrov in enostavno zlaganje modulov v sistem. Poleg programa,
ki zagotavlja delovanje sistema, bosta postavljena še dostop na daljavo in uporabniški
vmesnik pri sistemu, ki bosta omogočala spremljanje sistema, pregled in nastavitve
parametrov, vodenje statistike, javljanje alarmov ipd.
Celoten projekt je zasnovan tako, da omogoča nadaljnje spremembe, nadgradnje in
enostavno nastavljanje parametrov ter relativno enostavno menjavo testnega sistema. Pri
celotnem procesu, projektiranju in izdelovanju je potrebno paziti na maksimalno zanesljivost
in učinkovitost, obenem pa tudi na zagotavljanje varnosti sistema in varnosti pri delu.
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1.1 Ozadje problema
V primeru zahtevnejših industrijskih in komunalnih aplikacij sistemov, ali t.i. naprav, za
obdelavo vode se je pojavila potreba po kompleksnejših konfiguracijah sistemov za pripravo
vode, ki lahko zadovoljijo tudi zelo specifičnim zahtevam. Da lahko zagotovimo ustrezno in
učinkovito delovanje sistema za obdelavo vode je pa potrebno narediti korak naprej in
postaviti razvojni sistem na katerem se bodo lahko testirale zahtevnejše konfiguracije, kajti
projektiranje in sledeča direktna montaža na samem objektu pogosto prineseta več težav kot
koristi. Tako se bo preko predhodnega testiranja zagotovilo ustrezno in učinkovito
delovanje, poleg tega pa se bodo zmanjšali stroški zagona, saj bo verjetnost napačnih
začetnih nastavitev in napak neprimerno nižja. Poleg testnega sistema bo v proces obdelave
vode vpeljano tudi krmiljenje preko katerega se zagotovi še boljša učinkovitost, nižji stroški
servisa in spremljanje sistema na daljavo.
Testni sistem za obdelavo vode bo simuliral obdelavo vode iz vrtine ali zajetja. Obdelava
vode iz takega vira predstavlja eno izmed najpogostejših aplikacij v industrijskih in
komunalnih sistemih. Težave, ki se najpogosteje pojavljajo v vodi iz omenjenih virov so
trdota vode, vsebnost trdih delcev in motnost, previsoka vsebnost železa in težave z
mikrobiologijo, poleg vsega tega je potrebno poskrbeti še za ustrezno distribucijo do
porabnikov. Z reševanjem naštetih problemov se bo ukvarjal predstavljeni sistem, ki pa bo
omogočal relativno enostavno predelavo na drugo konfiguracijo in testiranje le-te. Do sedaj
so bili takšni sistemi krmiljeni preko razmeroma enostavnega električnega in mehanskega
krmiljenja. Z vpeljavo krmilnega sistema dobimo enotno krmiljenje vseh podsistemov, tako
dobimo višjo učinkovitost, prilagodljivost, manjše število izpadov in napak v verigi sistema,
skrajša se odzivni čas ob napaki ali servisu, dobimo vpogled v sistem in njegovo zgodovino
delovanja. Postavitev sistema za nadzor in zajemanje podatkov (ang. Supervisory Control
And Data Acquisition - SCADA) doda dodatno razsežnost, saj lahko sistem za obdelavo
vode spremljamo na daljavo in ga v realnem času tudi nadzorujemo. Bežno se dotaknemo
tudi same montaže in vgradnje sistema, ki sicer ni pretirano zahtevna, saj so vsi uporabljeni
elementi enostavni za vgradnjo, zato temu ne posvečamo veliko pozornosti.
Težave z vodo so močno odvisne od vrste vira vode in okoliških dejavnikov, kot so vreme,
vrsta tal in onesnaženje. Pri projektiranju sistema za obdelavo voda pa je potrebno upoštevati
še zahteve, ki jih mora sistem izpolniti. Tako pridemo do velikega števila različnih
kombinacij različnih postopkov za pripravo vode, ki jih lahko vključimo v sistem. Zato, je
pomembno, da je testni sistem zastavljen dovolj fleksibilno, da omogoča spreminjanje
konfiguracij in njihovo testiranje, kajti lokacij, kjer so postavljeni povsem identični sistemi
praktično ni. Testni sistem ob ključnega pomena še posebno ob testiranju novih krmilnih
programov, kjer bo za zagotavljanje učinkovitosti potrebno izvesti temeljita testiranja.
Največji izziv predstavlja usklajevanje in zagotavljanje ustreznega medsebojnega delovanja
vključenih podsistemov, saj so nekateri procesi že sami po sebi razmeroma kompleksni, zato
je učinkovito, zanesljivo in varno delovanje ena izmed prioritet, ki morajo biti izpolnjene.
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1.2 Cilji
Cilj razvojnega projekta je postavitev testnega sistema in njegovega krmiljenja, ki bo
ustrezno upravljal vključene podsisteme in jih prilagajal trenutnim razmeram in zahtevam.
Sistem bo mogoče relativno enostavno spreminjati in prilagajati ter tako testirati nove
elemente, konfiguracije ter programe in njihove nadgradnje. Sam proces bo mogoče
spremljati, nadzirati in prilagajati na daljavo ter na uporabniškem vmesniku, zapisovali pa
se bodo tudi podatki o procesu, tako da bo omogočen vpogled v zgodovino procesa. Celoten
projekt je zastavljen tako, da bo mogoče enostavno nadgrajevanje sistema, kar pomeni
postavitev knjižnice modulov, ki bo omogočala enostavnejše programiranje novih sistemov.

3
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2 Obdelava vode
Voda je vir življenja, ključni element industrije in temelj ekologije, menijo Hočevar et al [1].
O tem priča podatek, da več kot 70 % zemljine površine prekriva voda, to trditev pa še
dodatno potrjuje pomen vode za življenje. Ključnega pomena je tudi v tehnološkem smislu,
kjer je ena temeljnih surovin, ki omogoča energetsko-tehnološke procese, skratka je
ključnega pomena za življenje in vse z njim povezano.
Žal pa se ne moremo izogniti t.i. vodni problematiki, ki jo v veliki meri predstavlja
primanjkljaj uporabne vode na kateremkoli področju uporabe. Če povzamemo deli
Demandisa in sodelavcev [2, 3], gre razloge iskati v:
‐ Rasti prebivalstva, kar se sčasoma pokaže v pomanjkanju pitne vode ali dostopa do lete. S povečanjem porabe vode se povečuje tudi poraba hrane in posledično se vse več
vode porablja za pridobivanje hrane. Z rastjo prebivalstva pa se širijo tudi naselja, katerim
so včasih zadostovali relativno majhni viri vode, da bi zadostili povečanim potrebam po
vodi, pa se viri trošijo hitreje, kot se lahko zaloge obnavljajo – nastopi primanjkljaj.
‐ Širjenju industrije, ki povečuje porabo tako tehnološke kot tudi sanitarne vode.
‐ Podnebnih spremembah, ki imajo lahko močan vpliv na vodni krog, ki je glavni
distributor vode po zemeljski obli. Nevihte in naravne katastrofe močno vplivajo na
kvaliteto in onesnaženje vode, po drugi strani pa suše in obdobja brez padavin pripeljejo
do primanjkljaja vode.
‐ Onesnaževanju, nenadzorovani izlivi odpadnih vod iz kanalizacije v okolje, naravne
nesreče, kmetijstvo in odlaganje smeti močno vplivajo na stanje okolja in kvaliteto vode.
‐ Političnih razlogih, zaradi privatizacije vodnih virov se zvišujejo cene vode.
Vodni problematiki se je mogoče vsaj deloma izogniti s preventivnimi ukrepi, z
zavarovanjem obstoječih virov vode pred onesnaženjem, v kolikor pa to ni mogoče, pa bi
bilo potrebno vodo ustrezno obravnavati. Glavna rešitev težav z onesnaženo vodo je
obdelava vode, kamor spadajo tako enostavni fizikalni postopki kot tudi napredne
tehnološke rešitve. Pojavlja se vse večje zanimanje po sistemih za pripravo pitne in
5
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tehnološke vode, kar lahko razumemo kot rast težav z vodo ali kot rast interesa po
neodvisnosti od javnih vodnih virov. Eno izmed rešitev za zagotavljanje razpoložljivosti
vodnih virov predstavlja tudi iskanje ter ustvarjanje novih vodnih virov.
Priprava vode je obdelava vode, ki zagotovi ustreznosti zahtevam. Je zelo širok pojem, ki
sega od priprave pitne vode in hišnih sistemov pa vse do zahtevnih in naprednih postopkov
obdelave vode v tehnološke, industrijske, zdravstvene ali raziskovalne namene. Še vedno pa
se pojavljajo težave predvsem na relaciji produkcije kvalitetne vode ob razumljivih stroških,
kar pomeni, da se na račun nižje cene uporabljajo manj primerni postopki.
Drev [4] v svojem delu ugotavlja, da kljub zakonom mnogi vodni viri še vedno niso ustrezno
zaščiteni kljub ustreznim pravnim podlagam. To je posledica slabega izvajanja zakonskih in
podzakonskih aktov na državnih in lokalnih nivojih.

2.1 Viri in poraba vode
Največji vir vode na zemlji predstavljajo oceani, iz katerih se voda po zemlji distribuira
preko vodnega kroga. Vodni krog je neprestano kroženje vode med oceani, ozračjem in
kopnim, začne pa ga sončno sevanje, ki povzroča izhlapevanje vode v ozračje, kjer vodna
para tvori oblake. Kondenziranje oblakov povzroči dež, ko pa voda doseže tla, se v veliki
večini akumulira v površinske vode ter s pronicanjem in ponikanjem v podzemne vode. Kot
je prikazano v delu Gleicka [5] in na sliki 1, večinski del površinske sladke vode
predstavljajo ledeniki, snežne površine in ostale zmrznjene zaloge, ki niso neposredno
uporabne že zaradi navadno nedostopnih lokacij.

Slika 1: Distribucija vode na zemlji
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Slika 2: Razpoložljivost sladke vode na prebivalca na leto

Raziskava Degremonta [6] predstavlja svetovno razpoložljivost vode prikazano na sliki 2,
okvirno velja, da se primanjkljaj vode pojavi, ko je razpoložljivost vode nižja od 1700 m3 na
prebivalca letno, kritično stanje pa dosežemo, ko razpoložljivost pade pod 1000 m3 na
prebivalca na leto.

2.1.1 Viri vode
Viri sladke vode kot jih v svojem delu predstavlja Shiklomanov [7]:
‐ Površinske vode, ki zajemajo tekoče vode v obliki rek in potokov, stoječe vode – naravna
ali umetna jezera, ribnike in močvirja. Za površinske vode je značilna visoka
koncentracija kisika in organskih snovi, še posebno za tekoče vode pa je značilna tudi
visoka koncentracija raztopljenih trdnih snovi. Zaradi izpostavljenosti je njihova kvaliteta
pogosto slaba, ugotavlja Dooge [8].
‐ Podzemne vode, ki se nahajajo pod zemeljskim površjem, kamor voda pronica preko
porozne podlage in špranj med skalami. Na površje jo lahko pridobimo naravno preko
izvirov ali jo črpamo iz vrtin in vodnjakov. Njene lastnosti so odvisne od sestave tal in
kamnin, čez katere se pretaka in v katerih se zadržuje. V Sloveniji je javni vodovod v
skoraj 99,1 % napajan iz podzemnim virov, ugotavlja statistični urad republike Slovenije
[9].
‐ Ledeniki in zamrznjene zaloge, predstavljajo velik del razpoložljive sladke vode,
vendar navadno niso najlažje dostopni.
‐ Obdelava neustreznih virov: razsoljevanje morske vode, obdelava odpadnih voda ipd.
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2.1.2 Poraba vode
Porabljena voda je količina vode, ki je porabljena v posamezni panogi za različne namene.
Osnovno razdelitev vidimo na sliki 3, kot je predstavljena v delu podjetja Kearney Inc [10].

Slika 3: Svetovna poraba vode po panogah

‐ Kmetijstvo: Kar 70 % svetovne porabe vode gre za namakalne sisteme. Za zadovoljitev
dnevnih prehrambnih potreb človeka se porabi približno 2000–3000 l vode na osebo.
Samo v Sloveniji za namakanje rastlin letno porabimo 3370000 m3 vode. V preglednici
1 so prikazani vodni odtisi nekaterih pridelkov, ki so plod raziskave Mekonnena in
sodelavcev [11].
Preglednica 1: Vodni odtis nekaterih pridelkov

Izdelek
Sladkor
Krma
Zelenjava
Sadje
Žita
Olja
Tobak
Začimbe
Voski in guma
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Povprečni vodni odtis [m3 ton-1]
197
253
322
967
1644
2364
2925
7048
13748
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‐ Domača poraba in pitna voda: Predstavlja 10 % svetovne porabe vode in vključuje
pitno vodo, vodo za umivanje, splakovanje, čiščenje, kuhanje ipd. Količina vode za pitje
se giba med 2 in 4 litri na dan, odvisno od podnebja življenja. Povprečen Slovenec letno
porabi 56,5 m3 vode iz javnega vodovoda. Vieira in sodelavci [12] so v svojem delu
prikazali porabo vode v gospodinjstvu, kar prikazuje preglednica 2.
Preglednica 2: Poraba vode v gospodinjstvu

Aktivnost
Splakovanje stranišča
Tuširanje
Pralni stroj
Pomivalni stroj
Pipa v kopalnici

Poraba vode [l/min]
4-6
6,9-8,6
44-66 l na pranje
12-18 l na pranje
4-9

‐ Industrija: Voda v industriji se porablja za veliko različnih namenov, v večini pa jo
predstavljata hladilna in tehnološka voda in znaša približno 20 % porabljene vode.
Statistični urad Slovenije [13] je v svoji raziskavi preučil porabo vode v industriji,
rezultati so prikazani v preglednici 3.
Preglednica 3: Poraba vode v industriji leta 2016, Slovenija

Dejavnost
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z električno energijo, plinom, paro
– od tega za pogon turbin
Oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, saniranje okolja
Skupaj

m3 (1000)
901
193.950
98.089.271
97.409.787
586.077
98.870.199

‐ Okoljska poraba: Vodni zbiralniki, jezovi in umetna jezera.
‐ Ostalo: Rekreacija, gašenje in ostala poraba.
V Evropi se v povprečju porabi približno 4800 litrov vode na osebo, kar zajema proizvodnjo
hrane, pitno vodo, pridobivanje elektrike, goriva ter vso ostalo porabo. Zanimiva je
primerjava s svetovnim povprečjem, ki je 1400 litrov na osebo.

2.2 Kakovost vode
Ustrezna količina in kakovost vode je ena izmed osnovnih dobrin, ki človeku omogoča
življenje v določenem okolju, zato je na ustrezen način zaščitena z zakoni in drugimi
zahtevami, vendar pa se v praksi še vedno srečujemo z bistveno slabšo situacijo, ugotavlja
Drev [4].
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Kakovost vode predstavljajo njene kemijske, fizikalne in biološke lastnosti, ki se določajo s
testiranji in analizami ter morajo ustrezati zahtevam, določenim s porabo vode, saj v
nasprotnem primeru močno vplivajo na zdravje ljudi, kvaliteto in učinkovitost procesov ter
na sam ekosistem in okolje. Parametri, ki določajo kvaliteto vode, so odvisni od tega, za kaj
se bo vodo uporabljalo.
‐ Pitna voda, namenjena ljudem:
Pitna voda pogosto vsebuje mikroorganizme (virusi in bakterije), anorganske onesnaževalce
(kovine) in organske onesnaževalce (pesticidi, radioaktivne snovi, ipd.). Če onesnaževalci
presegajo mejne vrednosti in so človeku nevarni, voda ni primerna za pitje in pripravo hrane.
‐ Voda za industrijsko in hišno uporabo:
Voda, ki se uporablja v industrijske oz. tehnološke namene in sanitarna voda v ogrevalnih
in ostalih hišnih sistemih, mora ustrezati določenim zahtevam, da lahko zagotovimo ustrezno
kakovost procesov in delovanja. Najpogostejša težava je vodni kamen, ki uničuje in maši
vodovodne napeljave, orodja in ostale elemente.
‐ Okoljska voda:
Okoljsko vodo predstavljajo reke, jezera, morja in vsa ostala vodna telesa v naravi. V
okoljske vode iztekajo kanalizacija, odpadne vode, onesnažene vode, prav tako okolje
onesnažujemo na veliko drugih načinov, ki posredno onesnažujejo vodo. To predstavlja
velik problem tako za človeka kot za naravo in živali, zato uporabljamo čistilne naprave in
predpise ter zakone, ki izboljšujejo kvaliteto okoljskih voda.
Kvaliteta vode je določena s standardi in zakoni, ki se najpogosteje nanašajo na varnost
okolja in ljudi ter na pitno vodo. Določamo jo z vzorčenjem in testiranjem, na bolj
obremenjenih in kritičnih omrežjih pa poteka tudi monitoring v realnem času.
Nekaj glavnih zakonov, ki se posredno ali neposredno tičejo vodne problematike:
‐ Ustava republike Slovenije (Ur. l. RS, 33/1991, 41/1997, 66/2000, 24/2003);
‐ Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(ZZUZIS/) (Ur.l. RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004);
‐ Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI/) (Ur.l. RS, št. 99/1999 (107/1999 - popr.),
110/2002, 2/2004);
‐ Zakon o vodah (ZV-1)(Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004);
‐ Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 41/2004);
‐ Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 - popr.),
58/2003);
‐ Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I152/00-23, 41/2004, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 103/2004ZObr-UPB1);
‐ Zakon o vodah ( Uradni list RS 67/2002);
‐ Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami , ki
jim pripadajo, (Ur.list RS št. 82/03);
‐ Pravilnik o metodologiji za določanju vodnih teles površinskih voda, (Ur.list RS
št.65/03);
‐ Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda, (Ur.list RS
št.65/03).
10

Obdelava vode

2.2.1 Fizikalni indikatorji kvalitete vode
‐ Temperatura vode:
Na temperaturo vode vpliva veliko različnih dejavnikov, kot so lokacija vira, letnega
časa in vrsta vira vode. Temperatura ima veliko vlogo pri razvoju mikrobioloških
onesnaževalcev v vodi ter pri kemijskih in fizikalnih reakcijah.
‐ Električna prevodnost vode:
Je merilo koncentracije ionov v vodi, ki je odvisna od pH vode in od njene trdote
(mehka voda ima nižjo prevodnost, trda voda pa višjo).
‐ Celotne suspendirane trdne snovi (ang. Total suspended solids - TSS):
Je merilo trdih delcev v vodi, ki jih predstavlja masa delcev, ki se nabira na
mehanskem filtru. Najpogosteje jih predstavlja droben pesek in podobna umazanija.
Problem predstavljajo predvsem zato, ker lahko zamašijo napeljavo in poškodujejo
opremo. Vsebnost se običajno meri v mg/l.
‐ Motnost:
Z motnostjo merimo podoben problem kot pri TSS, vendar motnost zajema delce
velikosti 1 nm–1 mm, kamor spadajo tudi mulj, alge, bakterije in druge snovi, ki
povzročajo motnost vode, ne le večji delci. Motnost je problematična, ker snovi in
elementi, ki jo povzročajo, pogosto prenašajo zdravju škodljive snovi. Motnost
predstavlja velik problem pri UV dezinfekciji, kjer zmanjšuje presevanje vode.
‐ Celotne raztopljene snovi (ang. Total dissolved solids - TDS) :
Predstavljajo jih snovi, ki so v vodi prisotne na molekularnem nivoju in je povezana s
trdoto vode.
‐ Vonj vode:
Je osnoven indikator vode in je pogojen s temperaturo in v vodi raztopljenimi snovmi.
Čista voda je brez vonja.
‐ Barva vode:
Je osnoven indikator, ki je najpogosteje pogojen s snovmi, raztopljenimi v vodi. Čista
vode je brez barve.
‐ Okus vode:
Je osnoven indikator, ki je najpogosteje pogojen s snovmi, raztopljenimi v vodi. Čista
vode je brez okusa. Ta test v praksi izvajamo zelo poredko, saj ne vemo, kakšne
škodljive snovi so lahko v vodi.

2.2.2 Kemijski indikatorji kvalitete vode
‐ pH:
Je merilo za bazičnost in kislost vode. Raztopne ločimo na kisle, nevtralne in bazične.
Med seboj se razlikujejo po koncentraciji hidroksilnih in oksonijevih ionov. Skala za
merjenje pH sega med 0–14, kjer je 0–6 kislo, 7 nevtralno in 8–14 bazično.
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‐ Skupna trdota (ang. Total hardness):
V vodi so pogosto raztopljeni kalcij, magnezij, kloridi, nitrati in v manjši meri tudi
sulfati. Kadar voda vsebuje le kalcij in magnezij, imamo opravka s karbonatno trdoto,
če pa so prisotne tudi druge snovi, pa govorimo o alkalnosti vode. Skupna trdota je
vsota obeh in jo merimo v nemških stopinjah, pri čemer eno nemško stopinjo
predstavlja 1mg CaO na 100 ml vode. Skala za merjenje trdote v nemških stopinjah
sega od 0 do 30, kjer je:
‐ od 0 do 4 zelo mehka, destilirana voda,
‐ od 4 do 8 mehka voda, deževnica,
‐ od 8 do 18 trda voda,
‐ od 18 do 30 zelo trda voda,
‐ nad 30 izjemno trda voda.
‐ Vsebnost kovin :
Je merilo za vsebnost železa, mangana in težkih kovin, ki lahko povzročajo obarvanost
vode ter korozijo in so lahko zdravju škodljive. Merimo jih v delcih na milijon ppm.
‐
‐
‐
‐

Vsebnost pesticidov,
koncentracija raztopljenega kisika,
vsebnost dušika,
vsebnost raztopljenega ogljika.

2.2.3 Biološki indikatorji kvalitete vode
Predstavlja jih prisotnost bakterij in virusov v vodi, ki lahko povzročajo bolezni in okužbe.
Za preprečevanje le-teh moramo preprečiti kontaminacijo vira ali vodo pred uporabo
ustrezno obdelati.

2.3 Postopki obdelave vode
Obdelava ali priprava vode je postopek oz. skupek konvencionalnih ali sodobnih postopkov,
ki vodo neustrezne kvalitete s pomočjo fizikalnih, kemijskih ali bioloških principov obdelajo
do te mere, da ustreza zahtevam, ki so odvisne od področja uporabe. Kot ugotavlja Drev [1]
na kakovost obdelave vode v veliki meri vpliva:
‐ kakovost vhodne vode,
‐ proces obdelave vode,
‐ ljudje (operaterji, človeška napaka),
‐ oprema (ustrezna izbira, vzdrževanje),
‐ okolje (higiena ).
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2.3.1 Koagulacija
Koagulacija je postopek, s katerim s pomočjo dodajanja kemičnih sredstev, t.i. koagulatov
(najpogosteje se uporablja aluminijev sulfat) in mešanja, ki spremenita električni naboj
delcem v vodi in tako povzročita, da se sprimejo večje delce, ki jih kasneje lahko odstranimo
z sedimentacijo ali filtracijo.

2.3.2 Flokulacija
Flokulacija je proces, ki sledi koagulaciji in ji je tudi precej podoben, saj z mešanjem ustvari
še večje skupke delcev, ki nato tvorijo plast, ki jo lahko odvajamo. S kombinacijo
koagulacije in flokulacije lahko uspešno odpravimo motnost in obarvanost vode ter
odstranimo železo, mangan, fosfate in delno mikroorganizme.

2.3.3 Sedimentacija
Sedimentacija ja postopek, ki sledi postopkoma koagulacije in flokulacije ter ga lahko
imenujemo tudi usedanje, saj z njim odstranjujemo kosme delcev, ki so težji od vode in
potonejo na dno za to namenjenih bazenov, od kjer jih lahko odstranjujemo. Sedimentacija
ne zagotavlja neoporečne vode, ampak je primernejša kot predpriprava vode na nadaljnjo
obdelavo.

2.3.4 Filtracija
Filtracija obsega več različnih kemičnih in mehanskih postopkov, ki odstranjujejo nečistoče
v obliki delcev ali raztopljenih snovi.
‐ Konvencionalni postopki filtracije, pri katerem filter zadrži delce večje od velikosti por
filtra, kot na sliki 4 prikazuje Drev [4].

Slika 4: Konvencionalna filtracija vode

‐ Membranska filtracija in reverzna osmoza, sta postopka, s katerima lahko
nadomestimo postopek čiščenja, ki ga sestavljajo koagulacija, flokulacija in filtracija.
Glavna prednost membranske filtracije je izločanje bakterij in virusov zaradi izjemno
finih por na membrani. Za delovanje potrebuje nadtlak. Povzeto po delu Hilala et al [14].
‐ Mikrofiltracija filtracija do 0,1 mikrona,
‐ ultrafiltracija filtracija do 0,01 mikrona,
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‐ nanofiltracija filtracija do 0,001 mikrona,
‐ reverzna osmoza filtracija do 0,0001 mikrona.
‐ Adsorbcija je odstranjevanje delcev na podlagi adsorpcijskih sposobnosti filtrirnega
medija, ki zaradi privlačnostnih sil zadržijo tudi delce, manjše od velikosti por.

2.3.5 Dezinfekcija vode
So postopki, ki uničujejo v vodi prisotne mikroorganizme. Poznamo nekaj različnih
fizikalnih in kemijskih postopkov.
‐ Doziranje kemičnih sredstev: Za dezinfekcijo najpogosteje uporabljamo klor,
klorove okside in nekatera druga sredstva (ozon), ki se dodajajo v vodo.
‐ UV dezinfekcija: Za deaktivacijo mikroorganizmov se uporablja kratkovalovna
ultravijolična svetloba, ki onesposobi nadaljnjo razmnoževanje bakterij in virusov.
Glavna prednost je to, da v vodo ne dodajamo nobenih kemikalij.
‐ Med dezinfekcijo spada tudi prekuhavanje in nanofiltracija.

2.3.6 Nevtralizacija vode
Pogosta težava je pH vode, saj sta bazična ali kisla voda zelo agresivni in sta škodljivi tako
za okolje kot za človeka, poleg tega pa tudi za vodovodne inštalacije, saj povzročata
korozijo. Za izravnavanje pH vrednosti vode se uporablja:
‐ natrijev lug NaOH,
‐ solna kislina HCl,
ki se v primernih koncentracijah dozirata v vodo in tako izravnata pH vrednost. Za izpust
moramo zagotoviti vodo, ki ima pH vrednost znotraj:
‐ izpust v vode: 6,5- 8,5;
‐ izpust v kanalizacijo: 6,5 – 9,5.

2.3.7 Mehčanje vode
Postopki, ki izločajo vodni kamen iz vode ali pa ga nevtralizirajo in tako preprečijo njegovo
odlaganje.
‐ Odstranjevanje vodnega kamna z ionsko izmenjavo.
‐ Doziranje mikromehčala: Preprečevanje odlaganja vodnega kamna in korozije z
doziranjem polifosfatov.
‐ Magnetna nevtralizacija: Magnetno polje spremeni strukturo kristalov vodnega kamna,
zaradi česar se zmanjša odlaganje.
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3 Metodologija razvoja sistema
Po pregledu teoretične podlage, ki prikazuje razloge za uporabo sistemov za obdelavo vode,
ter osnove nujne za razumevanje delovanja sistema, se bomo v sledečem poglavju posvetili
izbiri in podrobnejši predstavitvi uporabljenih postopkov. Razjasnjeni bodo razlogi za
njihovo uporabo, podrobneje si bomo pogledali njihovo funkcionalnost, ter prednosti in
slabosti. Po pregledu in izbiri ustreznih postopkov imamo predstavo o osnovnem konceptu
celotnega sistema, ki ga v naslednjih poglavjih analiziramo, ter se lotimo razvoja krmilja.

3.1 Koncipiranje naprave in popis podsistemov
Sistem za obdelavo vode je skupek posameznih postopkov obdelave vode, ki v medsebojni
odvisnosti skupaj tvorijo proces, ki celovito rešuje težave z vodo. Proces obdelave vode
določimo glede na značilnosti vhodne vode in kriterijev, ki jih želimo doseči, ter zahtevam,
ki jih je potrebno izpolniti.
Testni sistem za obdelavo vode, uporabljen v aplikaciji za diplomsko nalogo, predstavlja
skupek procesov, ki bodo v nadaljevanju podrobneje predstavljeni. Celoten sistem za
obdelavo vode sega od zagotavljanja vode za obdelavo in same obdelave vode do distribucije
vode do porabnikov. Sistem je sestavljen iz posameznih enot, od katerih vsaka upravlja svojo
funkcijo v procesu. Celoten sistem sestavlja kombinacija najpogosteje uporabljenih
postavitev podobnega sistema in tako rešuje najpogostejše težave z vodo. V prihodnosti pa
bo mogoče relativno enostavno sistem prilagoditi in nadgraditi tako, da bo mogoče delovanje
testirati pred dejansko montažo.
Testni sistem sestavljajo podsistemi:
‐ Črpanje vode, naj bo to vrtina, zajetje ali kak drug vir vode, moramo v večini primerov
zagotoviti vodo ob primernem tlaku in pretoku ter zagotoviti, da vodo črpamo ob
ustreznem času in črpanje prekinemo, ko je to potrebno.
‐ Kemijska obdelava vode, s katero se srečamo zelo pogosto, pa naj gre za dezinfekcijo,
nevtralizacijo ali pa, kot v našem primeru, za odstranjevanje določenih snovi s pomočjo
dozirnega sredstva v kombinaciji z ustreznim filtrirnim medijem. Podsistem je drugi v
verigi in pred procesom filtriranja, zato ker filter odstranjuje oksidirano železo.
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‐ Filtriranje je najpogostejša aplikacija, ki rešuje vse od težav z motnostjo vode do težav
z mikrobiologijo. Filtrirni sistem je postavljen za proces kemijske obdelave, saj
odstranjuje oksidirane snovi, poleg tega odstrani še vse trde delce in ostalo nesnago, ki bi
lahko škodovala občutljivejšim sistemom v nadaljevanju obdelave vode. Filtracija je
pomemben člen tudi z vidika zavarovanja sistema, saj odstranjuje večjo nesnago, ki bi
lahko poškodovala ostale naprave.
‐ Mehčanje z ionsko izmenjavo je najpogostejša in najučinkovitejša rešitev za težave z
vodnim kamnom. Na vrsto pride za filtracijo, ki zagotovi čisto vodo primerno za
mehčanje.
‐ UV dezinfekcija, s katero odpravimo težave z mikrobiologijo. Za učinkovito delovanje
je ključna kvalitetna vhodna voda, kjer se moramo predvsem izogibati motnosti, ki vpliva
na presevanje vode z UV svetlobo.
‐ Distribucija, s katero obdelano vodo zagotovimo porabnikom.
Osnovna razporeditev koncepta sistema je prikazana na sliki 14, kjer v nadaljevanju sledi
podrobnejši pregled uporabljenih komponent.

3.2 Definiranje postopka črpanja vode
Prvi korak priprave vode je zagotavljanje vode za obdelavo. Le-to si zagotovimo s pomočjo
različnih črpalk, od katerih je pri črpanju vode iz vrtine najprimernejša in standardna rešitev
potopna večstopenjska centrifugalna črpalka. Tudi na splošno se v večini za pretakanje vode
uporabljajo centrifugalne črpalke, zato imamo tudi v sistemu distribucije uporabljeni dve
vertikalni centrifugalni črpalki.

Slika 5: Osnovni princip delovanja centrifugalne črpalke

Delovanje centrifugalne črpalke je samo po sebi zelo enostavno, saj ima črpalka le en
gibajoči del – rotor, kot je prikazano na slik 5 iz dela Lobanoffa in Rossa [15]. V splošnem
je sestavljena iz rotorja in statorja – difuzorja. Deluje tako, da vodo dovaja v aksialni smeri
na vrteči se rotor, kjer zaradi centrifugalne sile v radialni smeri z določeno hitrostjo zapusti
rotor in vstopi v stator, kjer preko prehodov pade hitrost in se poveča tlak, voda pa preide v
cevovod ali v naslednjo stopnjo, če uporabljamo večstopenjsko črpalko. Večstopenjska
črpalka deluje po istem principu, le da ima na gredi zaporedno nameščenih več rotorjev, od
16
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katerih vsak naslednji dvigne tlak na višji nivo. Zgradba večstopenjske centrifugalne črpalke
kot jo v svojem tehničnem listu prikazuje podjetje Grundfos [16] in je vidna na sliki 6.

Slika 6: Zgradba večstopenjske centrifugalne črpalke

Potopna črpalka ima v primerjavi z ostalimi centrifugalnimi črpalkami to prednost, da ne
potrebuje sesalnega dela in večino energije porabi le za zagotavljanje tlaka. Ta prednost se
pojavi zaradi potopljenosti črpalke pod gladino, kar pomeni, da voda na vhod črpalke že
prihaja z nekim tlakom – to je pametno upoštevati tudi pri preračunu in izbiri črpalke. Poleg
manjše porabe energije so prednosti potopnih črpalk še tišje delovanje in samohlajenje,
vendar pa mora izdelava ustrezati strožjim standardom, saj mora brezhibno delovati pod
vodno gladino.

3.3 Določitev postopka kemijske obdelave vode
Kemijska obdelava vode je tista obdelava, kjer za doseganje ciljev dodajamo kemikalije in
izkoriščamo kemijske reakcije. Ima pa to slabo lastnost, da lahko pride do nastajanja zdravju
škodljivih stranskih produktov. Najpogosteje se kemijska obdelava uporablja za dezinfekcijo
vode in preprečevanje korozije ter odlaganja vodnega kamna, v kombinacijah z ustreznimi
filtri pa tudi za izločanje železa, mangana, težkih kovin in nekaterih radioaktivnih snovi iz
vode, če se navežemo na delo Mauraca in sodelavcev [17]. Najbolj tipična aplikacija je
dezinfekcija vode s klorom. Del v vodi raztopljenega klora reagira, molekula klora je
nevtralna, bakterija pa je negativno nabita. Klor tako predre v notranjost bakterije in jo
oksidira.
𝐶𝑙2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻𝐶𝑙
↓
𝐶𝑙𝑂− + 𝐻 +

(1)
(2)
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Učinkovitost kloriranja je pogojena s kontaktnim časom. Doziranje kemikalij predstavlja
najpogostejši in najcenejši način dezinficiranja vode, a žal ne najprimernejši, zato se v
primeru težav z mikrobiologije priporoča uporaba UV sistemov, vendar pa povsod ni
alternativnih rešitev. Določene težave lahko odpravimo izključno z ali v kombinaciji z
doziranjem kemikalij.
Kot omenjeno je najpogostejša izvedba dezinfekcija vode, kjer je najpogostejša kemikalija
klor/hipoklorid, uporabljajo pa se še ozon, klordiopksid, brom, peroksid. Uporabljene
kemikalije in njihovi produkti kot jih navaja Drev [4] so prikazani v preglednici 4. Navadno
se za dezinfekcijo izkaže najprimernejša UV obdelava vode.
Poleg dezinfekcije pa lahko z doziranjem inhibitorjev korozije preprečujemo korozijo v
napeljavi. V primeru obravnavanega sistema pa nam je najbolj zanimivo izločanje železa v
vodi, ki reagira z doziranim NaOCl in začne tvoriti skupke Fe, ki jih filtriramo v Katalox
filtru.
Preglednica 4: Nekaj pogostih kemijskih snovi za kemijsko obdelavo

Kemijska snov
Klor/hipoklorit

Ozon

Klorodopksid
Brom/Hipobromit/BCDMH

Vodikov peroksid

Nastali produkti
trihalometani (THMs)
kloroaceto kisline
kloroacetonitrili
kloroketoni
klorohidrati (trikloroacetaldehidi)
kloropikrin (trikloronitrometan)
canokloridi
klorati
kloramini
bromati
aldehidi
ketoni
ketonskenske kisline
karboksilne kisline
bromoform
kloriti
klorati
bromoform
bromhidrati
bromati
bromamini
podobno kot pri ozonu

Odstranjevanja železa z manganovim dioksidom
Železo je pogosta težava, ki lahko uniči ali poškoduje napeljavo, poleg tega pa je tudi
težavno za odstranjevanje, saj se lahko njegovo stanje spreminja iz dvovalentnega (Fe2+) v
trivalentno (Fe3+), je ugotovljeno v delu Ellisa et al [18]. Ko pride v stik z kisikom ali
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oksidacijskim sredstvom, preide iz dvovalentnega stanja v trivalentno, kar pomeni izločanje
železa v trdih delcih, rezultat tega pa je rdečkasta barva vode.
Za odstranjevanje železa iz vode uporabljamo kombinacijo kemične obdelave vode in
filtriranja. Za filtriranje uporabljamo Katalox filter, ki deluje po principu peščenega filtra,
vendar uporabimo posebno filtrirno maso, prevlečeno z MnO2, kar prinese številne prednosti:
‐ večjo površino filtrirnega medija,
‐ znižanje teže,
‐ visoko učinkovitost filtriranja,
‐ filtracija peska, usedlin in delcev do velikosti 3 mikronov,
‐ visoko učinkovito odstranjevanja železa, mangana in vodikovih sulfidov,
‐ učinkovito odstranjevanje arzena, cinka, bakra, svinca, radija, urana in ostalih težkih
kovin,
‐ dolga življenjska doba medija,
‐ ni stranskih produktov.
Vsebnost železa je pogosta težava, zato bo proces odstranjevanja vključen v testni sistem.
Oksidacija železa temelji na spremembi vezi železa iz dvovalentne v trivalentno:
4𝐹𝑒 2 + 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 4𝐹𝑒 3 + 4𝑂𝐻 −
4𝐹𝑒 3 + 4𝑂𝐻 − + 8𝐻2 𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 4𝐻 +
--------------------------------------------------------4𝐹𝑒 2 + 𝑂2 + 10𝐻2 𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 8𝐻 +

(3)
(4)
(5)

Odstranjevanje železa z manganovim dioksidom je v sistem vključeno, zato ker je železo
zelo pogosta težava, dezinfekcija pa bo izvedena z UV postopkom.

3.4 Določitev postopka filtriranja vode
Najosnovnejša oblika filtriranja bi bila pretakanje medija skozi zamreženo strukturo, kot je
na primer kuhinjsko cedilo ali tkanina, ki zadržita delce, večje od velikosti luknjic v strukturi,
pa vendar to odlično prikaže princip delovanja filtriranja. Konvencionalni proces filtriranja
je torej pretakanje vode skozi porozne strukture, ki zadržijo delce, večje od velikosti por
Filtracija se uporablja za odstranjevanje motnosti, vonja, okusa, barve, vsebnosti železa in
mangana, pa tudi pesticidov ter bakterij in virusov, vendar vse te aplikacije potrebujejo
različne izvedbe filtrov, ki se poleg namena in zahtev razlikujejo tudi po učinkovitosti in
pretoku, ki so ga zmožni obdelati.
- Mehanski filtri za delovanje uporabljajo filtrirno mrežico, diske ali filtrirni vložek.
‐ Filtri s površinsko aktivnimi snovmi kot filtrirni medij najpogosteje uporablja aktivno
oglje, ki zaradi velike površine in privlačnih sil veže delce na površino. Uporablja se še
azbezst, polsilicijeve kisline in diatomejska zemlja. Delovanje površinsko aktivnih snovi
v svojem delu prikazuje Drev [4] in ga lahko vidimo na sliki 7.
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Slika 7: Vezava nečistoč na površinsko aktivno snov

-

Peščeni filtri kot filtrirni medij uporabljajo posebne sipke materiale, ki zadržijo delce v
vodi. Ko se filtrirni medij nasiči, ga lahko izperemo ter tako odstranimo usedlo
umazanijo in trde delce s pomočjo povratnega pranja, to pomeni, da začnemo vodo
pretakati v obratni smeri kot pri običajnem delovanju. Uporabljajo se predvsem za
odpravljanje motnosti, trdih delcev in izločanje železa, mangana ter drugih snovi. To
dosežemo z uporabo ustreznih filtrirnih medijev, ki so prevlečeni z različnimi
kemikalijami, ki nase vežejo določene snovi. Sestavo filtra v svojem delu razlaga Drev
[4] in jo lahko vidimo na sliki 8. Filter uporabljen v sistemu deluje na principu peščenega
filtra, le da je uporabljen poseben filtrirni medij predstavljen v poglavju 3.2.

Slika 8: Delovanje peščenega filtra
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-

Ciklonski filtri za filtriranje koristijo gravitacijo in centrifugalno silo, ki preko šob
ustvarja vrtinčast tok, ki potuje skozi filter. Centrifugalna sila povzroči, da se trdi delci
pomaknejo na skrajni rob, ko pa se voda usmeri navzgor proti izhodu iz filtra,
gravitacijska sila poskrbi, da trdi delci ostanejo na dnu, od kjer jih izločamo. Delovanje
filtra lahko vidimo na sliki 9. Ta vrsta filtrov se uporablja za izločanje večjih delcev.

Slika 9: Delovanje ciklonskega filtra

‐ Membranska filtracija je modernejši postopek obdelave vode, ki lahko nadomesti
klasično kombinacijo koagulacije, flokulacije, sedimentacije in filtriranja. Za filtriranje
uporablja izredno fine membrane, ki so zmožne odstraniti bakterije in viruse. Govorimo
torej lahko o dezinfekciji vode, vendar za delovanje potrebujejo visok tlak, zato je
potrebna dodatna črpalka. Zaradi zmožnosti odstranjevanja mikroorganizmov je to tudi
zanesljiva dezinfekcijska metoda. Obstaja več stopenj membranske filtracije, njihovo
učinkovitost je v svojem delu grafično ponazoril Cigut [19] in je prikazana na sliki 10:
‐ Mikrofiltracija: odstranjuje delce v velikosti 5 – 0,05 µm z obratovalnim tlakom
1 – 4 bar.
‐ Ultrafiltracija: odstranjuje delce med 0,05 - 0,01 µm z obratovalnim tlakom
1 – 10 bar.
‐ Nanofiltracija: odstranjuje delce velikosti med 0,01 – 0,001 µm z obratovalnim
tlakom 5 – 35 bar.
‐ Reverzna osmoza: odstranjuje vse vrste ionov in delcev v velikosti 0,001 – 0,0001
µm ob obratovalnem tlaku 15 – 150 bar.
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Slika 10: Stopnja filtracije različnih metod membranske filtracije

Z manjšanjem por raste tlak, ki potiska vodo skozi membrane. Poleg izjemno učinkovite
filtracije in dezinfekcije je glavna prednost velikost, saj so sistemi veliko kompaktnejši in
avtomatizirani ter delujejo brez uporabe kemikalij. Kot slabosti sistemov pa lahko navedemo
termično in kemično občutljive membrane.

3.5 Določitev postopka mehčanja vode
Mehčanje vode je obdelava, kjer odpravljamo težave z vsebnostjo vodnega kamna, ki ga
predstavljajo v vodi raztopljeni minerali, najpogosteje kalcij in magnezij. Vodni kamen
predstavlja težavo zaradi odlaganja raztopljenih mineralov na vodovodne armature, naprave,
napeljave ipd. Odlaganje vodnega kamna se povečuje z višanjem temperature, kar
predstavlja problem na toplovodnih in vročevodnih inštalacijah, kot so plinski kotli, plinske
peči in bojlerji. Težavo predstavlja tudi pri pralnih strojih, obdelovalnih strojih in hladilnih
napravah, kjer se zaradi vodnega kamna zniža učinkovitost, sčasoma se zaustavijo delovanje
ali celo uniči naprava. Za preprečevanje odlaganja vodnega kamna so najpogosteje
uporabljeni trije postopki.
‐ Magnetna nevtralizacija vodnega kamna, kjer s pomočjo magnetnega polja
spreminjamo strukturo vodnega kamna in tako preprečujemo odlaganje.
‐ Doziranje mikromehčala. V vodo se dozirajo polifosfati, ki preprečujejo korozijo in
odlaganje vodnega kamna. Tipično rešitev pred posameznimi elementi kot so plinske peči
ali bojlerji.
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‐ Ionske mehčalne naprave so edini način, ki vodni kamen dejansko odstranjuje iz vode
preko ionske izmenjave.
Mehčanje vode s pomočjo ionske izmenjave
Gre za daleč najboljši in najučinkovitejši način odpravljanja težav z vodnim kamnom, zato
v industriji predstavlja edino pravo rešitev in zelo pogosto industrijsko aplikacijo.
Mehčalno napravo sestavljajo kolona z ionsko izmenjevalno maso, skozi katero teče
napajalna voda, ki preko ionske izmenjave odlaga vodni kamen na ionsko maso, to pa se ob
nasičenosti regenerira z solnico. Osnovi princip delovanja je prikazan na sliki 11.

Slika 11: Delovanje ionske mehčalne naprave

Pri ionski izmenjavi se magnezijevi (Mg2+) in kalcijevi (Ca2+) ioni izmenjajo z natrijevimi
(Na+). Ionske izmenjevalne smole so organski polimeri, ki vsebujejo anionsko funkcionalno
skupino, zato se kalcijevi in magnezijevi ioni vežejo močneje kot natrijevi, le-to pa povzroči
izmenjavo ugotavljajo Seader in sodelavci [20]. Ko so vsi Na+ ioni izmenjani, lahko smole
regeneriramo s pomočjo raztopine natrijevega klorida – soli (NaCl).

3.6 Določitev metode dezinfekcije vode
UV valovanje se pojavlja v 3 različnih valovnih območjih (UV-A, UV-B in UV-C), od
katerih ima kratkovalovna UV-C svetloba z valovno dolžino 200–280 nm dezinfekcijske
lastnosti, ki jih s pridom izkoriščamo tako v obdelavi vode kot tudi na marsikaterem drugem
področju dezinfekcije. UV spekter kot ga v svojem delu prikazuje Drev [4] je razviden na
sliki 12.
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Slika 12: UV spekter

UV dezinfekcija je izredno učinkovit in hiter fizikalni proces, ki z uporabo UV-C svetlobe
preprečuje razmnoževanje mikroorganizmov. UV svetloba ima to lastnost, da lahko prodre
v celico ter mutira DNK sestavo, tako da onemogoči nadaljnje razmnoževanje
mikroorganizmov. Kot že omenjeno, je to izredno učinkovit proces, ki v veliki meri odstrani
praktično vse prisotne mikroorganizme. Ima pa to slabo lastnost, da za delovanje potrebuje
elektriko, poleg tega pa je močno odvisen od motnosti vode, ki lahko močno vpliva na
presevanje vode, zato je ta postopek navadno zadnji v verigi sistema. Za zagotovitev
kvalitetnega procesa morajo biti znotraj ustreznih meja prisotni naslednji parametri:
‐ motnost 5 NTU,
‐ neraztopljene trdne snovi <10mg/l,
‐ brez barve,
‐ železo < 0,3 mg/l,
‐ mangan <0,05 mg/l,
‐ pH 6,5 – 9,5.
Vodo je pogosto potrebno dodatno obdelati, preden jo UV obsevamo. Kot del sistema je UV
dezinfekcija navadno zadnja v verigi.
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Slika 13: UV reaktor

Proces UV dezinfekcije poteka tako, da voda teče skozi reakcijsko komoro, znotraj katere
so nameščene UV žarnice, ki oddajajo UV-C svetlobo, ki deaktivira mikroorganizme,
delovanje je vidno na sliki 13, ki jo v svojem delu prikazujejo Osman in sodelavci [21]. Eden
izmed ključnih parametrov je kontakti čas, od katerega je neposredno odvisna UV doza, ki
določa, kako učinkovito se deaktivira mikroorganizme. Kontaktni čas je odvisen od oblike
reakcijske komore in pretoka. Potrebne UV doze za deaktivacijo nekaterih bakterij in virusov
v svojem delu navaja Drev [4] in so povzete v preglednicah 5 in 6.

Preglednica 5: UV doze za deaktivacijo nekaterih bakterij

Bakterije
Shigella dysenteriae
E.coli
Fecali coliform
Salmonella enteritidis
Pseudomonas Aeruginosa
Clostridium tetani spores
Bacillus subtilis spores

UV doza [J/m2]
42
66
68
76
105
220
220

Preglednica 6: UV doze za deaktivacijo nekaterih virusov

Virusi
Influenca
Polio
Rotavirus
Giardia Lamblia
Cryptosporidium

UV doza [J/m2]
66
140
150-190
50
49
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Izračun UV doze:
𝐷 =𝐼∙𝑡

(6)

D = UV doza [J/m2]
I = Intenziteta sevanja [W/m2]
t = Kontaktni čas [s]
Prednosti:
‐ Učinkovitost – veliko učinkoviteje od kloriranja in podobnih postopkov,
‐ zelena tehnologija – nizka poraba energije, ni odpadne vode, brez kemikalij,
‐ zanesljivost,
‐ hitrost procesa,
‐ ne spreminja okusa vode in kemijske sestave vode,
‐ enostavno delovanje.
Slabosti:
‐ Hitro trošenje UV žarnice,
‐ reševanje samo težav z mikroorganizmov,
‐ učinkovitost le v čisti vodi.

3.7 Določitev distribucije vode
Obdelano vodo zbiramo v zbiralniku, od koder jo po potrebi do porabnikov črpamo z dvema
centrifugalnima črpalkama. Vodo lahko zbiramo v različnih režimih:
‐ Čez noč napolnimo zbiralnik, čez dan porabljamo,
‐ sistem deluje pretočno, zbiralnik predstavlja rezervo v primeru izpada,
‐ zbiralnik polnimo in praznimo ves čas po potrebi,
‐ druge zahteve.
Željen režim delovanja je odvisen od porabe vode in okolja, zato najprimernejši režim
zavisi od potreb naročnika. V odvisnosti režima delovanja ter pretoka pa določimo tudi
velikost zbiralnika.
V zbiralniku je nameščeno plovno stikalo na podlagi katerega lahko določimo različne
nivoje vode.
Vodo naprej do porabnikov distribuiramo z dvema vzporedno vezanima centrifugalnima
črpalkama, ki delujeta izmenično.
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4 Razvoj in analiza sistema
4.1 Koncept sistema
Po pregledu in izbiri uporabljenih postopkov, moramo poznati ključne parametre in zahteve,
na podlagi katerih lahko izberemo ustrezne komponente sistema, da se lahko lotimo razvoja
krmilja. Prav tako moramo poznati delovanje komponent sistema, zato je potrebno izdelati
analizo sistema, ki nam prikaže električne lastnosti in potrebne vhodno-izhodne signale, kar
je ključno za ustrezno vezavo in krmiljenje sistema.

Slika 14: Konceptna skica sistema
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Montaža sistema je izvedena modularno, tako, da se naročniku dostavi sestavljen modul in
je potrebno na lokaciji urediti le še priklope vhodne in izhodne vode, ter električno napajanje.
Posamezne elemente sistema se montirajo na ogrodje iz aluminijastih profilov. Elemente
povežemo z PVC cevmi in potrebnim montažnim materialom. Poleg elementov je na
aluminijast okvir nameščena še elektro omarica v kateri so nameščene potrebni elektro
elementi. Vsak posamezen element ima vgrajen obvodni sistem. Tako, lahko v primeru
okvare element izločimo iz procesa, voda je pa še vedno na voljo. Pri vezavi sistema moramo
strogo ločevati krmilno elektroniko in pogonsko elektroniko. Zato pogonsko elektroniko
preklapljamo z releji, ki jih vklapljamo z krmilno elektroniko.
Da se lahko lotimo programiranja in samega izdelovanja sistema, moramo poznati delovanje,
vezavo in vhodno-izhodne signale posameznih elementov. Tako lahko izberemo ustrezno
opremo, ki bo izpolnjevala zahteve.

4.2 Analiza sistema
4.2.1 Potopna črpalka
Za črpanje vode je uporabljena Grundfos SQ potopna centrifugalna črpalka, ki jo odlikujejo:
‐ zaščita proti suhemu teku,
‐ visoka zmogljivost in učinkovitost,
‐ dolga življenjska doba,
‐ prenapetostna zaščita.
Vrtino ali zajetje simulira 3 m3 zbiralnik vode, v katerega vodo dovajamo iz distribucijskega
zbiralnika.
Črpalka mora zagotoviti maksimalni pretok 3 m3/h vode, črpati mora iz globine 5 m, vendar
moramo pri višini črpanja upoštevati še vse elemente med črpališčem in zbiralnikom.
Potrebno višino črpanja določimo:
𝐻𝑐𝑒𝑙 = 𝐻𝑔𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒 + 𝐻𝑓 + 𝐻𝑚 + 𝐻𝑢𝑣 + 𝐻𝑛𝑎𝑝

(7)

𝐻𝑐𝑒𝑙 = 1 𝑚 + 10 𝑚 + 5 𝑚 + 2 𝑚 + 8,8 𝑚 = 26,8 𝑚

(8)

Hgladine… višina gladine zajetja ali vrtine [m]
Hf……... padec tlaka na filtrih [m]
Hm….…..padec tlaka na mehčalnih napravah [m]
Huv……..padec tlaka na UV sistemu [m]
Hnap…… padec tlaka zaradi cevne napeljave (uporabljene so cevi premera 25 mm) [m]
Vsi podatki za padec tlaka na posameznih elementih so podani v ustreznih tehničnih listih.
Upoštevati moramo tudi možni vpad gladine in dodati še varnostni faktor, zato je H = 35 m,
črpalko izberemo iz grafa na sliki 15, kot ga v tehničnem listu navaja Grundfos [16].
Maksimalni željeni pretok je 3 m3/h.

28

Razvoj in analiza sistema

Slika 15: Karakteristika črpalke Grundfos SQ

Črpalko preko krmilnika vklapljamo in izklapljamo v odvisnosti od potreb in razmer, za
črpalko sta nameščena merilnik pretoka in merilnik tlaka. Na sliki 16 je vidna vezava
črpalke, kot jo navaja Grundfos v tehničnem listu [16].

Preglednica 7: Vhodno izhodni signali potopne črpalke

Funkcija
Vklop napajanja

Tip signala
izhodni – digitalni

Slika 16: Električna vezava
črpalke

Montaža potopne črpalke ni zahtevna. Nameščena je na začetek cevovod in potopljena pod
gladino vode, do nje je napeljan še napajalni kabel.
Ključni parameter, na podlagi katerega upravljamo črpalko, je tlak, ki ga spremljamo z
merilnikom tlaka, nameščenim za črpalko.
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4.2.2 Dozirna črpalka
Dozirne črpalke so membranske črpalke, ki delujejo pulzno – ob vsakem pulzu, ki ga odda
krmilnik, dozirajo eno merico sredstva. Uporabljamo dozirno membransko črpalko Aqua
HC 997. Črpalka ima vgrajen krmilnik, ki omogoča samostojno delovanje in različne načine
krmiljenja (časovno, v odvisnosti od pretoka ali stanja v zbiralniku), vendar je v naši
konfiguraciji del celotnega sistema, zato mora biti na voljo precej več nastavitev in možnosti.
Zato jo krmilimo s centralnim krmilnikom preko matematične enačbe, ki nam generira
pulzne signale. V zbiralnik dozirnega sredstva je vgrajen nivojsko stikalo, ki nam javlja, če
je v rezervoarju premalo dozirne tekočine.

Slika 17: Priklopi dozirne črpalke

Črpalka ima možnost priklopov vidnih na sliki 17, ki jo prikazuje Aqua v tehničnem
listu [22]:
‐ analogni signal (1,2),
‐ priklop PNP merilnika pretoka (3,4,5),
‐ pulzni vhod (6,7),
‐ vhod za merilnik nivoja (8,9),
‐ priključka za rele (10,11),
‐ električno napajanje (12,13,14).
Mi uporabljamo pulzni vhod, kjer nam pulzne signale daje merilnik pretoka, in rele, ki se
sklene, ko nivo dozirnega sredstva v zbiralniku pade pod kritično mejo in ga je potrebno
dopolniti. Nivojsko stikalo lahko vežemo na dozirno črpalko ali pa neodvisno direktno na
krmilnik.
Preglednica 8: Vhodno izhodni signali dozirne črpalke.

Funkcija
Aktivacija doziranja

Tip signala
izhodni - digitalni

Montaža je enostavna, membranska črpalka je pritrjena na okvir, pod njo je zbiralnik
dozirnega sredstva. Zbiralnik, črpalka in cevovod so povezani z dodatno cevjo po kateri se
pretaka dozirno sredstvo.
Ključni parameter, ki ga moramo spremljati za ustrezno doziranje, je pretok, ki ga
spremljamo z merilnikom pretoka, nameščenim pred dozirnim sistemom, in nivo v
zbiralniku dozirnega sredstva.
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4.2.3 Filter za vodo
Uporabljamo filtra, ki delujeta po principu peščenih filtrov, le da je filtrirni medij Katalox
masa, ki poleg običajnega filtriranja nečistoč odstranjuje tudi oksidirano železo. Filter je
sestavljen iz krmilne glave in kolone, v kateri se nahaja filtrirni medij. Delovanje filtra
krmilimo s krmilno glavo RUNXIN 53504, ki preklaplja med fazami filtriranja. Krmilno
glavo sestavlja elektronsko gnani več potni rotacijski ventil, ki usmerja tokove znotraj
procesa in tako preklaplja med fazami filtriranja. V sistemu imamo vzporedno vgrajeni dve
filtrirni napravi, ki delujeta istočasno, izpirata pa se izmenično. Tako imamo vodo vedno na
voljo. Sestav celotnega filtrirnega modula prikazuje proizvajalec Runxin [23] in je prikazan
na sliki 19.
Glava prikazana na sliki 18, kot jo prikazuje Runxin [23] ima vgrajen tudi krmilnik, ki ji
omogoča samostojno delovanje, ampak tako kot pri dozirni črpalki tudi tukaj filter krmilimo
s centralnim krmilnikom. Zato torej spremljamo izhodni signal in z vhodnim krmilimo
delovanje. Izhodni signal omogoča dva različna režima delovanja:
- Izhodni signal je 1, ko naprava ni v delovanju, izpiranje je v teku,
- Izhodni signal je 1, ko se vrti ventil in 0, ko poteka ena izmed faz izpiranja ali delovanja.

Slika 19: Sestava filtra

Slika 18: Priklopi krmilne glave

Opis faz delovanja filtra prikazanih na sliki 20:
‐ Delovanje: Normalno delovanje filtra, voda teče skozi filter in vanj odlaga nečistoče.
‐ Povratno izpiranje: Filtrirni medij je nasičen z nečistočami, potrebno je izpiranje.
Izpiranje poteka v obratni smeri od običajnega delovanja filtra.
‐ Hitro izpiranje: Izpiranje je končano, sledi še hiter postopek izpiranja v običajni smeri
delovanja filtra pred povratkom v delovanje.
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Slika 20: Prikaz faz filtrirnega procesa

Na sliki 21 so vidni priključni kontakti mehčalne naprave, ki omogočajo veliko različnih
razširitvenih možnosti. V našem primeru pa koristimo le priklope za napajanje, vhodne in
izhodne signale

Slika 21: Priključni kontakti krmilne glave

Preglednica 9: Vhodno izhodni signali ene krmilne glave filtra.

Funkcija
Vrtenje ventila
Aktivacija izpiranja

Tip signala
vhod – digitalni
izhod – digitalni

Za ustrezno delovanje je na krmilno glavo potrebno pritrditi vhodni in izstopni cevovod po
katerih se pretaka voda. Potreben je še priklop za odtok za odstranjevanje vode v času
regeneracije, ter električni priključek. Sama kolona filtra je samostoječa in se jo na
aluminijasti okvir pritrdi zaradi zasnove modula.
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Ključna parametra, na podlagi katerih krmilimo filtrirni sistem, sta čas ali pretok, ki vplivata
na začetek izpiranja. Čas lahko merimo z uro znotraj krmilnika, pretok pa z merilnikom
pretoka, ki je vgrajen za potopno črpalko.

4.2.4 Mehčalni napravi za vodo
Mehčalno napravo sestavljajo krmilna glava, kolona, napolnjena z ionsko maso, in solnik, v
katerem je shranjena regeneracijska sol. Uporabljena je krmilna glava RUNXIN 73604, sam
princip delovanja je enak kot delovanje krmilne glave filtrov, sam proces vključuje dve
dodatni fazi zaradi izpiranja mehčalne mase s solnico. V sistemu imamo dve vzporedni
mehčalni napravi, ki delujeta izmenično, med njima preklapljamo s tripotnim
elektromagnetnim ventilom. Kot na sliki 22 prikazuje Runxin [23], ima krmilna glava več
priklopov kot krmilna glava za filtracijo, ki vodijo še do solnika.

Slika 22: Skica krmilne glave mehčalne naprave

Opis faz delovanja, ki so prikazane na sliki 23:
‐ Delovanje: Normalno delovanje, voda teče skozi kolono mehčalne naprave, vodni kamen
se odlaga v mehčalno maso.
‐ Povratno pranje: Izpiranje mehčalne mase v obratni smeri od normalnega delovanja z
vodo.
‐ Počasno izpiranje s solnico: Počasno izpiranje s solnico v obratni smeri od normalnega
delovanja.
‐ Polnjenje solnice: V zbiralnik s soljo se dopolni voda, da se povrne porabljena solnica.
‐ Hitro izpiranje: Hitro izpiranje z vodo v normalni smeri delovanja filtra.
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Slika 23: Prikaz faz mehčalnega procesa

Na sliki 24 so vidni priključni kontakti mehčalne naprave, ki tako kot pri krmilnih glavah za
filtriranje omogočajo veliko različnih razširitvenih možnosti. V našem primeru pa koristimo
le priklope za napajanje, vhodne in izhodne signale

Slika 24: Priklopi mehčalne naprave

Preglednica 10: Vhodno izhodni signali ene krmilne glave mehčalne naprave

Funkcija
Vrtenje ventila
Aktivacija izpiranja
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izhod – digitalni
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Zahteve montaže so enake kot pri filtrih, potrebujemo le še zalogovnike soli in dodatni vod
za solnico.
Ključna parametra, na podlagi katerih krmilimo mehčalni napravi, sta čas ali pretok, ki
vplivata na začetek regeneracije. Čas lahko merimo z uro znotraj krmilnika, pretok pa z
merilnikom pretoka, ki je vgrajen za potopno črpalko.

4.2.5 UV dezinfekcija
Uporabljen je sistem VIQUA PRO 30, ki ima vključen krmilnik, ki bo skrbel za pravilno
delovanje UV sistema. Z UV sistema spremljamo le signal za alarm, ki se bo prikazal tudi
na centralnem sistemu.
Celotni sistem VIQUA PRO 30 vsebuje:
‐ UV dezinficiranje glede na pretok in posledično varčevanje energije,
‐ 1 ¼ '' ali 1'' priklopi,
‐ nazivni pretok 6,8 m3/h,
‐ električno napajanje 100-240 V,
‐ maksimalni tlak 8,6 bar,
‐ merilnik pretoka,
‐ UV senzor z izhodnim signalom,
‐ alarm izhodni kontakt.
Preglednica 11: Vhodno izhodni signali UV sistema

Funkcija
Spremljanje alarma

Tip signala
vhod – digitalni

Montaža je enostavna, poskrbeti je potrebno le za pritrditev na okvir, priklop vhoda in izhoda
vode, ter za električno napajanje.
Z UV sistema spremljamo le izhodni alarmni signal, ki nam na uporabniškem vmesniku
izpiše, naj preverimo delovanje UV sistema, točnejšo informacijo pa najdemo na krmilniku
UV sistema.

4.2.6 Distribucija
Uporabljen je zbiralnik s kapaciteto 5 m3, ki ima vgrajeno analogno nivojsko zaznavalo. Za
nadaljnjo distribucijo sta uporabljeni dve črpalki Grundfos CVM 3, ki se vklapljata v
odvisnosti od tlaka v cevovodu, ki za potrebe testnega sistema ni preveč pomemben, saj za
distribucijskim sistemom nimamo dejanskih porabnikov in se voda prečrpa le nazaj v
zbiralnik, iz katerega vodo črpa potopna črpalka.
Črpalki delujeta izmenično, kar pripomore k manjši obrabi črpalk ter nam zagotavlja
delovanje tudi v primeru okvare ene izmed črpalk.
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Preglednica 12: Vhodno izhodni signali distribucijskega sistema

Funkcija
Črpalka 1 vklop
Črpalka 2 vklop

Tip signala
izhod – digitalni
izhod – digitalni

Ključni parametri za upravljanje sistema distribucije so nivo vode v zbiralniku, tlak v
omrežju in čas, na podlagi katerega izmenično delujeta črpalki. Črpalki sta nameščeni na
cevovod.

4.2.7 Ostala oprema
Za delovanja sistema je potrebno precej dodatne opreme, kot so ventili in zaznavala, preko
katerih lahko spremljamo in upravljamo sistem. Vsi preostali elementi so nameščeni
direktno na cevovod.

4.2.7.1 Zaznavala
-

Zaznavalo nivoja: Pri dozirni črpalki je uporabljen rele, ki javi, ko nivo pade pod
določeno mejo.
Preglednica 13:Vhodno izhodni signali zaznavala nivoja

Funkcija
Nivojsko stikalo

-

Tip signala
vhod – digitalni

Merilnik nivoja: Pri distribuciji je uporabljen tlačni merilnik nivoja, ki nam daje
analogni vhodni signal.
Preglednica 14: Vhodno izhodni signali merilnika nivoja

Funkcija
Merilnik nivoja

-

Tip signala
vhod – analogni

Tlačna zaznavala: V sistemu sta na začetku za črpalko in na koncu za črpalkama
nameščeni dve tlačni zaznavali, ki nam dajeta analogni vhodni signal.
Preglednica 15: Vhodno izhodni signali merilnika tlaka

Funkcija
Merilnik tlaka
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-

Merilnik pretoka: Uporabljen je merilnik pretoka s pulznim in analognim izhodom.
Preglednica 16: Vhodno izhodni signali merilnika pretoka

Funkcija
Merilnik pretoka

Tip signala
vhod – analogni

4.2.7.2 Ventili
‐ Tripotni ventil, ki preklaplja med mehčanima napravama z vgrajenimi končnimi stikali
Preglednica 17: Vhodno izhodni signali tripotnega ventila

Funkcija
Ventil pot 1 odprta
Ventil pot 1 zaprta
Ventil pot 2 odprta
Ventil pot 2 zaprta
Krmiljene obračanja ventila

Slika 26: Vezava motorja ventila

Tip signala
vhod – digitalni
vhod – digitalni
vhod – digitalni
vhod – digitalni
izhod – digitalni

Slika 25: Vezava končnih stikal
ventila

Priklopi na slikah 25 in 26, kot jih prikazuje proizvajalec FIP [24]:
‐ FC1 in FC2 sta končni stikali,
‐ 1 napajanje motorja,
‐ 2 odprt (vrtenje v eno smer),
‐ 3 zaprt (vrtenje v drugo smer),
‐ 4 napajanje FC1,
‐ 5 odprt FC1,
‐ 6 napajanje FC2,
‐ 7 odprt FC2,
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‐ 8 zaprt FC1,
‐ 9 zaprt FC2,
‐ TP/PE ozemljitev.
‐ Proti povratni ventil: za vsakim podsistemom je proti povratni ventil, ki preprečuje
izpraznitev sistemov.

4.2.7.3 Statično mešalo
Nameščeno je za dozirnim sistemom in skrbi za enakomerno koncentracijo NaOCL skozi
celoten volumen vode.

4.2.8 Uporabljena krmilna oprema
Za krmiljenje sistema je uporabljen programljiv logični krmilnik – PLC. PLC-ji so krmilniki,
namenjeni uporabi v industriji, kjer je potrebna visoka zanesljivost delovanja. Navadno so
izdelani modularno, tako da imamo glavni krmilnik, ki je jedro celotnega krmilnega sistema,
ki mu lahko dodajamo celo paleto razširitvenih modulov in opreme. Vsebuje tudi vhodnoizhodne kontakte in različne komunikacijske priključke.
Na trgu je veliko različnih PLC krmilnikov, ki se jih da programirati v 5 standardiziranih
programskih jezikih, ki jih določa standard IEC 61131:
‐ Lestvični diagram,
‐ zaporedje ukazov,
‐ sekvenčni funkcijski diagram,
‐ funkcijski blokovni diagram,
‐ strukturiran tekst.
Standard IEC 61131 prav tako podaja uporabniška vodila, test opreme, spremenljivke,
komunikacije in ostale potrebne informacije.
Z analizo ugotovimo, da potrebujemo krmilnik s 5 analognimi vhodi, 10 digitalnimi vhodi
in 13 digitalnimi izhodi.
Upoštevajoč zahteve sistema in lastnosti krmilnika je bil izbran krmilnik Cybro-2 podjetja
Cybrotech [25], prikazan je na sliki 27. K odločitvi je prispevala tudi cela paleta prosto
dostopnih programskih orodij, od razvojnega orodja, zapisovanja podatkov, grafičnih in še
veliko drugih, ki nam bodo v prihodnosti tako ali drugače koristili pri razvoju in testiranju
sistemov.
Ker krmilnik ne ponuja zadostnega števila vhodno-izhodnih priključkov, moramo uporabiti
še razširitvena modula Bio-24R in AiC-12. Modul AiC-12 ni nujno potreben, ampak bo
vseeno vključen v sistem, saj pričakujemo, da se bo testni sistem nadgrajeval in spreminjal,
zato bo nekaj priključkov ostalo prostih za nadgradnje v prihodnosti. Moduli med seboj
komunicirajo preko ethernet povezave. Razširitvena modula sta prikazana na slikah 28 in
29, ki jih na tehničnem listu prikazuje Cybrotech [25].
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Slika 27: Električna vezava Cybro-2

Tehnični specifikacije Cybro-2:
‐ 24 V električno napajanje,
‐ Centralna procesorska enota s urnim taktom 24MHz,
‐ 64 KB bliskovnega pomnilnika,
‐ 65 KB RAM pomnilnika,
‐ 10 digitalnih vhodov,
‐ 8 digitalnih izhodov,
‐ 4 analogni vhodi ,
‐ 1 analogni izhod,
‐ 4 neodvisne komunikacijske priključke.
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Tehnične specifikacije Bio-24R:
‐ 12 digitalnih vhodov,
‐ 12 digitalnih izhodov (Releji, NO)
‐ 24 V električno napajanje.

Slika 28: Električna vezava Bio-24R

Tehnične specifikacije AiC-12:
‐ 12 analognih vhodov,
‐ 0-20 mA,
‐ Analogno digitalni pretvornik,
‐ ločljivost: 13 bit,
‐ 24 V električno napajanje.

Slika 29: Električna vezava AiC-12

Pri uporabi tega modula je potrebno paziti na natančnost, čas branja, čas integracije in
samokalibracijo priklopov, ki se razlikujejo. Podatki so navedeni na tehničnem listu.
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4.3 Razvoj krmilja in grafičnega vmesnika
Krmilnik Cybro-2 programiramo v odprtem kodnem programskem okolju Cypro, ki podpira
programiranje v dveh jezikih po IEC 1131-3:
‐ Strukturiran tekst,
‐ zaporedje ukazov.
Programirali smo v strukturiranem tekstu, ki je po sintaksi podoben sodobnim višjim
nivojskim programskim jezikom. Glavno okno razvojnega okolja vsebuje urejevalnik kode,
vrstico stanja, drevesno strukturo in vrstico orodij. Poleg standardnih funkcij je vredno
omeniti še spremljanje stanja signalov v realnem času. Cypro programsko okolje je
prikazano na sliki 30.

Slika 30: Programsko okolje CyPro

4.3.1 Krmilni program
Cilj krmilnega programa je spremljati delovanje sistema za obdelavo vode in vplivati na
njegovo delovanje ter prek uporabniškega vmesnika komunicirati z uporabnikom.
Celoten sistem, skupaj s programom, je zastavljen tako, da ga sestavljajo moduli, podsistemi
in funkcije, ki bodo ustvarjali knjižice. Tako bo izdelava novih oz. sprememba starih
sistemov razmeroma enostavna, za uporabljen podsistem bomo iz knjižnice poklicali že
sprogramiran modul in ga po potrebi le prilagodili. Tako ni potrebno za vsak nov sistem
pisati novega programa, ampak ga lahko le zložimo iz obstoječih modulov in prilagodimo
specifičnemu sistemu.
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Programiranje faze mehčanja se je izkazalo za najbolj problematično in zahtevno, zato si ga
bomo pogledali podrobneje, saj z vpogledom razčistimo še programiranje filtriranja, ki je
zelo podobno, a enostavnejše. Ostali moduli so razmeroma enostavni in ob pravem
razmisleku ni težav s programiranjem.

4.3.2 Glavni program
V glavni program kličemo le posamezne funkcije, ki jih napišemo ali uvozimo iz knjižnice,
če že obstajajo. Tako uvozimo le funkcije, ki jih potrebujemo v določenem sistemu in jih po
potrebi prilagodimo. Seznam klicanih funkcije je prikazan na sliki 31.

Slika 31: Klicane funkcije

4.3.3 Funkcija črpanje
Črpanje vode iz vrtine ali zbiralnika nima nobene posebne funkcije, le vklop in izklop v
odvisnosti od razmer v sistemu. Prehod stanj črpalke je prikazan na sliki 32.
‐ Funkcije modula:
‐ Črpanje vode, ko pade nivo vode v distribucijskem zbiralniku.
‐ Ustavitev črpalke, ko se nivo vode v distribucijskem zbiralniku dvigne do željenega
nivoja.
‐ Aktivacija alarma, kadar se dvigne tlak v sistemu nad nastavljeno vrednost. Alarm
se aktivira tudi, kadar črpalka deluje, pretoka v sistemu pa ni – prihaja do puščanja.
Ob aktivaciji alarma se črpalka izklopi.
‐ Črpalka ima vgrajeno zaščito proti suhemu teku in preobremenitvi, v tem primeru se
aktivira isti alarm kot ob primeru puščanja.
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Slika 32: Prehod stanj črpalke

4.3.4 Funkcija doziranje NaOCl
Dozirna črpalka dozira v odvisnosti od pretoka, zato spremljamo pretok in glede na željeno
koncentracijo pošiljamo pulze na dozirno črpalko, prehod stanj v odvisnosti od pulzov je
viden na sliki 33. Volumen pretečene vode med pulzi določimo po spodnjih enačbah:
𝑉𝑥 =

𝐶𝑥 ∙ 𝑉𝑝100 ∙ 𝜌
10 ∙ 𝑁𝑥

𝑉𝑑𝑒𝑗 = 𝑉𝑥 ∙ 𝑘

(9)

(10)

Vdej……… dejanski volumen pretečene vode med doziranji [l]
Cx……….. koncentracija medija [%]
Nx……….. željena koncentracija [mg/l]
k…………. korekcijski faktor [/]
Vx………... volumen pretečene vode med doziranje [l]
Vp100…… volumen doziranega sredstva na 100 pulzov [ml]
ρ…………. gostota [g/ml]

‐ Funkcija modula:
‐ Doziranje sredstva v odvisnosti od pretoka. V našem primeru nam merilnik pretoka
daje pulzni signal, preko katerega pulze dozirne črpalke dobimo po enačbah 9 in 10.
‐ Javljanje potrebe po polnjenju dozirnega sredstva – v zbiralniku dozirnega
sredstva je nivojsko stikalo, ki nam da signal, ko sredstva prične primanjkovati.
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‐ Kalibracija ob menjavi merilnika pretoka – ob digitalnem merilniku pretoka, na
katerem lahko nastavljamo, po kolikšnem pretoku odda pulz, to ni potrebno. Če pa je
uporabljen magnetni pulzni merilnik pretoka, ki nima nastavljivega izhoda, pa
potrebujemo korekcijski faktor, da zagotovimo pravilno doziranje.

Slika 33: Prehod stanja doziranja

4.3.5 Funkcija mehčanje
Dokler je naprava v delovanju, moramo spremljati le pretok ali čas (odvisno od režima
delovanja), da vemo, kdaj se mora začeti regeneracija. Pri postopku regeneracije pa se
soočimo z nekaj težavami in nekoliko kompleksnejšim programom za pravilno in ustrezno
delovanje. Na sliki 35 proizvajalec Runxin [23] prikazuje kakšen izhodni signal dobimo,
slika 34 pa prikazuje prehod stanj mehčalne naprave..

Slika 35: Izhodni signal krmilne glave
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V sistemu imamo dve vzporedno vezani mehčalni napravi, ki delujeta izmenično, med njima
pa preklapljamo z tripotnim elektronsko gnanim ventilom. V tem primeru sta napravi
nastavljeni na tokovno delovanje in se v regeneracijo podata po določenem pretečenem
volumnu vode. Kot vidimo na sliki 50, se mehčalna naprava v fazo regeneracije preklopi po
določenem pretečenem volumnu, vendar le, če je druga naprava v stanju pripravljenosti, v
nasprotnem primeru naprava ostane v delovanju do pripravljenosti druge naprave, šele tedaj
se tripotni ventil preklopi, naprava pa preide v fazo regeneracije.
‐ Funkcije modula:
‐ Dva režima aktivacije regeneracije:
‐ Časovno: Dodamo časovnik, kateremu lahko nastavljamo čas, po katerem da
krmilnik ukaz za začetek regeneracije. Seveda mora biti poleg časa izpolnjen tudi
pogoj, da je druga kolona v STANDBY fazi.
‐ Po pretoku: Merilnik pretoka nam vrača analogni signal, ki ga znotraj programa
pretvorimo v pulznega; na primer vsakih 10 pretečenih litrov je en pulz, po 100
pulzih, torej 1000 litrih, aktiviraj regeneracijo. Nastavljamo lahko število pulzov
pred regeneracijo in po koliko litrov znaša en pulz.
‐ Ročni vklop regeneracije: Zaradi razvojnih in vzdrževalnih razlogov potrebujemo
možnost ročnega vklopa regeneracije, zato dodamo stikalo, ki sproži signal, ki aktivira
zasuk krožnega ventila v naslednjo fazo. Tako lahko preklapljamo med fazami
regeneracije.
‐ Nastavitev časov faz regeneracije: Trajanje različnih faz regeneracije se lahko
razlikuje v odvisnosti od kvalitete vode, zato imamo za vsako fazo pripravljen
časovnik, po katerem prestopi v naslednjo fazo, časovnike pa seveda lahko poljubno
nastavljamo.
‐ Vpogled v fazo regeneracije, izhodni signal iz krmilne glave nam pove le, če se
ventil vrti ali ne. Torej moramo na podlagi tega ugotoviti stanje regeneracije:
Poznamo število faz regeneracije, zato štejemo število pulzov, ki jih dobimo od takrat,
ko naprava preklopi iz delovanja v regeneracijo in na podlagi števila teh pulzov lahko
določimo fazo regeneracije.
‐ Zagotoviti, da ventil vedno ustrezno preklopi, če pa ne, se mora javiti alarm:
Znani so časi, ki jih krožni ventil potrebuje, da doseže naslednjo pozicijo. Če po tem
času od začetka vrtenja še ne nastopi naslednja faza, se aktivira alarm.
‐ Kalibracija ob menjavi merilnika pretoka: Med vzdrževanjem je povsem mogoče,
da pride do menjave merilnika pretoka, zato moramo omogočiti kalibracijo, sicer bi
bilo potrebno cel sistem reprogramirati. To rešimo tako, da omogočimo spreminjanje
koeficienta v enačbi, ki preračunava pretok v pulze.
‐ Zagotoviti, da krmilna glava prejme signal: Iz neznanega razloga so se občasno
signali izgubljali, zato je bil dodan časovnik, ki, v kolikor se ventil ne prične vrteti,
vsako sekundo sproži pulz dolg 0,5 s, če pa se po 5 sekundah ventil še vedno ne prične
vrteti, se aktivira alarm.
‐ Kombiniranje med kolonama: Da zagotovimo mehčano vodo v vsakem trenutku, s
koloni delujeta izmenično, med njima pa preklapljamo z tripotnim ventilom.
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4.3.6 Funkcija filtracija
Samo delovanje je zelo podobno delovanju mehčanja, ima le dve fazi manj, saj regeneracija
s solnico ni potrebna. Razlikuje se tudi po tem, da filtra lahko delujeta istočasno, le oba ne
smeta istočasno v izpiranje. Slika 36 nam prikazuje prehod stanj filtra. Iz slike 37, ki jo
prikazuje Runxin [23], pa lahko razberemo kakšne vhodne signale krmilna glava pošilja na
krmilnik.

Slika 37: Izhodni signal krmilne glave

Slika 36: Prehod stanj filtra

‐ Funkcija modula:
‐ Dva režima aktivacije izpiranja:
‐ Časovno: Dodamo časovnik, kateremu lahko nastavljamo čas, po katerem da
krmilnik ukaz za začetek regeneracije. Seveda mora biti poleg časa izpolnjen tudi
pogoj, da je drugi filter ni v izpiranju.
‐ Po pretoku: Merilnik pretoka nam vrača analogni signal, ki ga znotraj programa
pretvorimo v pulznega; na primer vsakih 10 pretečenih litrov je en pulz, po 100
pulzih, torej 1000 litrih, aktiviraj regeneracijo. Nastavljamo lahko število pulzov
pred regeneracijo in po koliko litrov znaša en pulz.
‐ Ročni vklop izpiranja: Zaradi razvojnih in vzdrževalnih razlogov potrebujemo
možnost ročnega vklopa regeneracije, zato dodamo stikalo, ki sproži signal, ki aktivira
zasuk krožnega ventila v naslednjo fazo. Tako lahko preklapljamo med fazami
regeneracije.
‐ Nastavitev časov faz izpiranja: Trajanje različnih faz regeneracije se lahko razlikuje
v odvisnosti od kvalitete vode, zato imamo za vsako fazo pripravljen časovnik, po
katerem prestopi v naslednjo fazo, časovnike pa seveda lahko poljubno nastavljamo.
‐ Vpogled v fazo izpiranja, izhodni signal iz krmilne glave nam pove le, če se ventil
vrti ali ne. Torej moramo na podlagi tega ugotoviti stanje izpiranja: Poznamo
število faz regeneracije, zato štejemo število pulzov, ki jih dobimo od takrat, ko
naprava preklopi iz delovanja v regeneracijo in na podlagi števila teh pulzov lahko
določimo fazo regeneracije.
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‐ Zagotoviti, da ventil vedno ustrezno preklopi, če pa ne, se mora javiti alarm:
Znani so časi, ki jih krožni ventil potrebuje, da doseže naslednjo pozicijo. Če po tem
času od začetka vrtenja še ne nastopi naslednja faza, se aktivira alarm.
‐ Kalibracija ob menjavi merilnika pretoka: Med vzdrževanjem je povsem mogoče,
da pride do menjave merilnika pretoka, zato moramo omogočiti kalibracijo, sicer bi
bilo potrebno cel sistem reprogramirati. To rešimo tako, da omogočimo spreminjanje
koeficienta v enačbi, ki preračunava pretok v pulze.
‐ Zagotoviti, da krmilna glava prejme signal: Iz neznanega razloga so se občasno
signali izgubljali, zato je bil dodan časovnik, ki, v kolikor se ventil ne prične vrteti,
vsako sekundo sproži pulz dolg 0,5 s, če pa se po 5 sekundah ventil še vedno ne prične
vrteti, se aktivira alarm.
‐ Kombiniranje med izpiranjem: Da zagotovimo filtrirano vodo v vsakem trenutku,
se ne smeta oba filtra izpirati istočasno. Če je en filter v izpiranju, drugi počaka, da se
vrne v stanje delovanja.

4.3.7 Funkcija UV dezinfekcija
UV sistem ima svoje krmiljenje, zato preverjamo le izhodni digitalni signal, ki nam javlja
alarme in opozorila. Ker je izhodni signal digitalni, vemo le, da je do napake prišlo,
podrobnosti so pa izpisane na krmilniku UV sistema.

4.3.8 Funkcija distribucija
Obdelana voda se zbira v zbiralniku, kjer s plovnim stikalom merimo nivo vode. Zbiralniku
sledita dve paralelno vezani črpalki, ki delujeta izmenično v časovni odvisnosti, prižigata pa
se po potrebi ob padcu tlaka. Kako se vklapljajo distribucijske črpalke je vidno na sliki 38.

Slika 38: Prehod stanj črpalke

‐ Funkcija modula:
‐ Vklapljanje glede na porabo: Črpalke se vklopijo, ko pade tlak v sistemu.
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‐ Spremljanje nivoja vode v zbiralniku: Z merilnikom nivoja spremljamo nivo vode
v zbiralniku.
‐ Kombiniranje dveh distribucijskih črpalk: Črpalki delujeta izmenično, vsaka 14
dni, tako zmanjšamo obrabo in imamo v primeru okvare vedno rezervno črpalko.
‐ Vklop rezervne črpalke če pride do okvare: Če oddamo signal za vklop črpalke,
pretoka pa ni, je prišlo do okvare. Prižge se rezervna črpalka in odda se obvestilo.
‐ Spremljanje tlaka: Spremljamo tlak in ob preobremenitvi izklopimo črpalki.

4.3.9 Uporabniški vmesnik in sistem SCADA
4.3.9.1 Uporabniški vmesnik
Za komunikacijo med sistemom in operaterjem je ob napravi nameščen grafični uporabniški
vmesnik, kjer lahko spremljamo stanje sistema in nastavljamo njegove parametre.
Uporabljen je vmesnik z zaslonom na dotik Weintek iE, ki omogoča enostavno
komunikacijo s krmilnikom. Nekaj lastnosti:
‐ Zaslon na dotik,
‐ robustna konstrukcija,
‐ 128 Mb bliskovnega spomina in 128 Mb RAM spomina,
‐ USB vhod,
‐ ethernet vhod,
‐ 3 priključki za serijsko komunikacijo,
‐ električno napajanje 24 V.
Z zaslonom dobimo dostop do programske opreme in knjižnice grafičnih elementov, s
pomočjo katerih razmeroma enostavno ustvarimo grafično podobo uporabniškega vmesnika.
Programska oprema vsebuje nekaj zelo uporabnih orodij:
‐ Razvojno programsko opremo EasyBuilder Pro, s katero ustvarimo grafično podobo, v
katero so integrirani signali iz krmilnika,
‐ Simulator za simuliranje izdelane grafike, tudi če nismo povezani z uporabniškim
vmesnikom in krmilnikom,
‐ orodja za analizo in odpravljanje napak izdelane grafike v povezavi s krmilnikom,
‐ orodje za spremljanje stanja signalov,
‐ orodje za komunikacijo med uporabniškim vmesnikom in krmilnikom,
‐ programsko opremo EasyAccess, ki omogoča oddaljen dostop do uporabniškega
vmesnika na lokalni mreži ali preko spleta.
Iz razvojnega programa Cypro izvozimo spremenljivke in jih uvozimo na razvojni program
uporabniškega vmesnika EasyBuilder Pro v formatu .csl, kjer te spremenljivke enostavno
integriramo v grafiko, kot so razni indikatorji, merilniki, grafi, gumbi, števci, ročice, simboli
ipd. Uporabniški vmesnik s krmilnikom komunicira preko ethernet komunikacije.
Programska oprema EasyBuilder Pro nam omogoča postavitev več nivojskega varnostnega
sistema, ki nam omejuje dostop do višjih nivojev v meniju in do upravljanja z zaklenjenimi
gumbi. Med nivoji se prehaja z uporabniškimi imeni in gesli. Ustvarjeni so bili trije nivoji
dostopa:
‐ A: Operater, lahko spremlja parametre in zapisnik alarmov, nima dostopa do kontrolnih
gumbov in nastavljanja parametrov.
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‐ B: Nadzornik, lahko spremlja parametra in jih tudi nastavlja, ima dostop do kontrolnih
gumbov.
‐ C: Serviser ima polni dostop, tudi do nastavitev na najnižjem nivoju in kalibracijskih
sistemov.

Slika 39: Menijska struktura

Na sliki 39 je prikazana menijska struktura, z vsakega odprtega okna je pa v vsakem trenutku
na voljo:
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‐
‐
‐
‐

Gumb domov, ki vrne na zaklenjen zaslon,
gumb pregled, ki pelje na pregledno okno,
gumb vpis, kjer se lahko zamenja uporabnik,
gumb zapisnik, ki pelje na pregled alarmov.

Slika 40: Osnovni shematski pregled sistema

Pregledno okno prikazano na sliki 40 je v neposredni korelaciji s skico sistema prikazano na
sliki 14. Na preglednem oknu je osnovni pregled sistema in nekaj hitrih indikatorjev, ki nam
prikazujejo trenutni pretok, nivo vode v zbiralniku in vpisanega uporabnika. Za podrobnejše
informacije o določenem delu sistema pritisnemo npr. na ikono za mehčalno napravo in
izberemo stanje kolone, ki nas zanima. Odpre se nam okno, ki je prikazano na sliki 41, kjer
lahko spremljamo fazo delovanja naprave in sprožimo ročno vklop regeneracije. V kolikor
v katerem izmed sistemov pride do napake in aktivacije alarma, se odpre okno, ki pelje do
zapisnika, kjer lahko preverimo, kateri alarm se je aktiviral in težavo odpravimo. Z pritiskom
na merilnike pretoka, tlaka in nivoja preidemo v novo okno, kjer je prikazana statistika in
stanje v preteklih 7 dneh.

Slika 41: Grafika spremljanja stanja mehčalne naprave 1
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4.3.9.2 Sistem SCADA
Za postavitev sistema za oddaljen dostop uporabljamo programsko upremo EasyAccess 2.0,
ki jo aktiviramo s kodama, ki ju pridobimo ob nakupu Weintek uporabniškega vmesnika.
Ena je shranjena v uporabniškem vmesniku, drugo pa na zahtevo dobimo od dobavitelja. To
predstavlja prvi varnostni ukrep, saj brez obeh kod ne moremo aktivirati programa na
računalniku, tablici ali telefonu. Drugi varnosti ukrep je ustvarjanje domene in njenih
uporabnikov, ki imajo svoje uporabniško ime in geslo. Podatki se med oddaljenim
računalnikom in uporabniškim vmesnikom pretakajo skozi navidezno zasebno omrežje (ang.
Virtual private network – VPN) in so kriptirani s 128-bitnim t.i. Secure socket layer - SSL
protokolom. Postavitev je nekoliko enostavnejša na lokalni mreži, ki deluje brez
aktivacijskih kod. Grafični prikaz oddaljenega dostopa je prikazuje Weintek [26] na sliki 42.
Na začetku nas program vpraša, ali se želimo povezati na lokalno mrežo ali preko spleta in
na podlagi tega se potem ustvarijo ustrezni varnostni ukrepi.
Ko smo povezani, se nam odpre okno z vsemi uporabniškimi vmesniki, ki so prijavljeni na
našo domeno. Izberemo tistega, s katerim želimo upravljati in odpre se nam okno, enako
tistemu na uporabniškem vmesniku. Spremljamo lahko, koliko vmesnikov je aktivnih in
koliko neaktivnih ter število aktivnih uporabnikov. Preko uporabniškega vmesnika lahko
dostopamo tudi do krmilnika, kar omogoča oddaljeno nadgrajevanje programske opreme na
krmilniku. Na slikai 43 Weintek [26] prikazuje primer grafičnega vmesnika programa
EasyAccess2.0, ki omogoča oddaljen dostop.

Slika 42: Shema oddaljenega dostopa
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Slika 43: Seznam uporabniških vmesnikov
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5 Rezultati
Z delom, predstavljenim v diplomski nalogi, smo uspešno razvili testni sistem za obdelavo
vode. S tem smo pridobili možnost testirati nove konfiguracije sistemov za obdelavo vode,
preveriti njihovo delovanje in učinkovitost pred samo montažo, pridobili smo še razvojno
okolje za razvoj krmilnih programov na poljubnih konfiguracijah sistemov za obdelavo
vode. Tako lahko preverjamo delovanje programske kode, njeno učinkovitost in napake. S
testnim okoljem lahko najdemo napake in jih odpravimo pred dejansko montažo, prav tako
lahko preverjamo ustrezno delovanje vseh dozirnih sistemov, ki dozirajo razna kemična
sredstva, za katere je ključna ustrezna koncentracija.
Z avtomatizacijo sistema smo optimizirali delovanje sistema in preprečili izpade v
zagotavljanju obdelane vode, ter podaljšali življenjsko dobo uporabljene opreme s
pravočasno izločitvijo okvarjenega sistema ali z rednejšem servisiranjem, ki je plod
samodejnega javljanja časa za servis. Izločili smo tudi obdobja brez vode ali z neobdelano
vodo, ki je lahko posledica istočasnega izpiranja obeh filtrov ali regeneracije dveh mehčalnih
naprav.
Z dostopom na daljavo pa omogočimo lažje spremljanje sistema tudi ko nas ni na lokaciji,
tako da imamo vedno vpogled na stanje in lahko ob težavah ustrezno ukrepamo. Žal nam je
uspelo postaviti sistem dostopa na daljavo le na lokalni mreži, ampak ob prehodu na dostop
preko spleta bo mogoče tudi nadgrajevanje sistema na daljavo, tako ne bo potrebe, da tehnik
pride na lokacijo sistema in izvede nadgradnjo programa.
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6 Diskusija
Z avtomatizacijo sistema smo pridobili veliko, ampak še vedno je veliko prostora za dodaten
razvoj in napredek, ki bi bil potreben pri doziranju kemikalij. V primeru, da uporabljamo
klor, ki ima razmeroma kratko razpolovno dobo. To pomeni, da kloru, pripravljenemu za
doziranje, ki ni porabljen v nekaj mesecih, pade koncentracija, posledično je tudi
koncentracija v vodi prenizka. Zato bi bilo smiselno razmisliti o analizatorju koncentracije
sredstva v vodi, ki nam preko analognega signala sporoča dejansko koncentracijo v vodi.
Tako bi lahko preko povratne zanke aktivno nadzorovali doziranje.
Kot že omenjeno je prostor za napredek tudi na sistemu dostopa na daljavo, ki je bil zaenkrat
uspešno postavljen le na lokalni mreži, zato bo ena izmed prioritet v prihodnosti nadgradnja
sistema na dostop preko spleta, prav tako je željeno javljanje alarmov po besedilnem
sporočilu na mobilni telefon.
Vklapljanje črpalk za distribucijo naj bi krmilili glede na porabo, torej ob padcu tlaka v
omrežju, vendar ker je to testni sistem in nima dejanskih porabnikov, to ni mogoče. Zato je
merilnik tlaka še vedno vgrajen za potrebe razvoja in za mogočo uporabo v prihodnosti,
dejansko pa črpalke vklapljamo v odvisnosti od nivoja vode v zbiralniku. Morda bi bilo
smiselno v testni sistem namestiti merilnik nivoja tudi v prvi zbiralnik.
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7 Zaključki
V sklopu diplomske naloge smo preučili, naredili in dosegli:
1) Pregled teorije in postopkov obdelave vode.
2) Definirali smo testni sistem, ki zajema ustrezne postopke za obdelavo vode.
3) Izdelali smo podrobnejšo analizo sistema za obdelavo vode z namenom pravilne izbire
mehanskih in električnih komponent.
4) Razvili smo koncept naprave, ki omogoča dodajanje funkcij in spreminjanje
konfiguracij za kasnejše dograjevanje sistema.
5) Na podlagi podrobnejše analize krmilnih signalov smo sistem avtomatizirali in izdelali
grafični uporabniški vmesnik, ter sistem SCADA.
6) Avtomatiziran sistem smo razvili tako, da omogoča oddaljen dostop in spremljanje
parametrov sistema.
7) Razvita programska oprema je zasnovana modularno, kar bo olajšalo nadaljnje
programiranje.
Na podlagi aktivnosti diplomske naloge smo na novo zasnovali sistem za obdelavo vode, z
ustreznimi mehanskimi in električnimi komponentami, ter programskim okoljem, ki ga do
sedaj v podjetju še niso imeli. Glavna značilnost novega sistema je, da iz črpališč sladke
vode neustrezne kvalitete z ustreznimi postopki pridobimo vodo ustrezne kvalitete ali pa
celo pitno vodo. Glavni doprinos dela predstavlja avtomatizacija sistema, ki zajema izbor
ustreznih postopkov, komponent, razvoj programske opreme, razvoj grafičnega
uporabniškega vmesnika in postavitev sistema SCADA na lokalni mreži, ki omogoča
spremljanje parametrov.
Predlogi za nadaljnje delo
V nadaljnjem razvoju sistema bo prioriteta nadgradnja sistema SCADA, ki deluje preko
medmrežja in ne le na lokalni mreži, seveda z ustreznimi varnostnimi ukrepi, ki jih zdaj še
nismo znali zagotoviti. Ko bo postavljen ustrezen sistem SCADA, je zastavljen projekt, da
se izdela aplikacija, ki bo delovala na mobilnem telefonu in zagotovila javljanje alarmov po
elektronski pošti in besedilnem sporočilu na mobilnik. Veliko prostora za napredek je na
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grafični obliki uporabniškega vmesnika, ki bo še posebej pomemben, ko bo projekt prešel iz
razvojnega v proizvodno in prodajno fazo. Seveda je prostor za nadgradnjo tudi v programu,
kjer se da zagotovo z nekaj izkušnjami razviti učinkovitejšo programsko kodo. Smiselno bi
bilo tudi podrobneje raziskati krmilnik UV sistema in najti način, da na uporabniški vmesnik
prenesemo več informacij o stanju sistema. Kot že omenjeno je smiselna uporaba
analizatorja koncentracije doziranih sredstev. Pojavila se je tudi ideja o t.i. »Service mode«,
ki bi omogočala nemoteno delovanje večjih sistemov ob servisu.
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