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Izvleček
Čiščenje in odvajanje odpadnih voda je problematika s katero se človeštvo sooča že več tisoč let. O
modernem čiščenju odpadnih vod govorimo od konca 19 stoletja dalje. Pravila za čiščenje odpadnih
vod in mejni parametri so v Evropi predpisani tako na evropskem kot na državnem nivoju in vsaka od
članic Evropske Unije ima drugačne zakone ter predpise, ki urejajo to področje.
Membranski bioreaktorji so eden od načinov čiščenja odpadnih voda in voda prečiščena na tak način
je običajno zelo dobre kvalitete. Membranska tehnologija je doživela izjemen razvoj v zadnjih nekaj
deset letih in cena membran je zaradi razvoja tehnoloških postopkov izdelave močno upadla ter tako
postala dostopnejša za uporabo na širšem področju.
V magistrski nalogi je predstavljeno področje čiščenja odpadnih voda in se osredotoča na membransko
tehnologijo. Opisana je membranska tehnologija, vrste membran in pomembni parametri pri čiščenju
odpadne vode z membranskim bioreaktorjem. V sklopu naloge je izdelana mala čistilna naprava s
tehnologijo MBR. Mala čistilna naprava je postavljena v manjšem poslovnem objektu z 10
zaposlenimi, s pomočjo katere se čisti odpadna voda. V nalogi je prikazana njena zasnova,
dimenzioniranje, sestava in delovanje. Obravnavano je tudi nabiranje blata in mašenje membrane, kar
predstavlja glavni problem pri uporabi membranske tehnologije. Delovanje pilotne čistilne naprave z
membranskim bioreaktorjem je analizirano na podlagi učinkovitosti čiščenja in vrednosti merjenih
parametrov prečiščene vode, ki so ovrednoteni na podlagi mejnih parametrov podanih v Uredbi o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in na nekaterih dodatnih parametrih, ki niso omejeni
za MČN. Rezultati merjenih parametrov iz krovne uredbe (kemijska in biološka potreba po kisiku) v
prečiščeni vodi so pod podanimi mejnimi vrednostmi in pilotna membranska čistilna naprava
zagotavlja predpisanim kriterijem. V nalogi so ugotovljene tudi nekatere pomanjkljivosti pilotne MČN
in predlagane so možne izboljšave in rešitve za dosego boljših rezultatov čiščenja.
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Abstract
Wastewater treatment is a worldwide problem humanity has been facing for thousands of years.
Modern technologies of wastewater treatment are being used from the end of the 19th century
onwards. Legislation on wastewater treatment in Europe is both at European and national level, and
each of the European Union members has different laws and regulations governing this area.
Membrane bioreactors are just one of the many ways for wastewater treatment and the water purified
in this way is usually very good quality. Membrane technology has undergone remarkable
development over the past few decades and the price of the membranes has declined dramatically due
to the development of manufacturing technology, making it more accessible for use in the wider field.
The master's thesis presents the field of wastewater treatment and focuses on membrane technology.
Membrane technology, types of membranes and important parameters in wastewater treatment with
membrane bioreactor are being described in thesis.
Within the scope of the thesis, a small purification plant with an MBR technology is constructed. A
small MBR treatment plant is located in a small business facility with 10 employees. Using a pilot
membrane small wastewater treatment plant, black waste water is treated. Dimensioning, composition
and operation of the plant are described in thesis. The main problem in membrane technology –
membrane fouling is also described. The operation of the pilot wastewater treatment plant with
membrane bioreactor is analysed based on the cleaning efficiency and the value of the measured
purified water parameters with border parameters given in the Slovenian regulation “Uredbi o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode” and on some other parameters that are not limited in
regulation. Values of the measured parameters are within permissible limits and the pilot wastewater
treatment MBR plant meets the criteria. The shortcomings of the pilot MBR are also identified and
possible improvements and solutions are proposed to achieve better results.

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

III

ZAHVALA
Iz srca se zahvaljujem mami in očetu, ki sta vedno verjela vame, mi dovolila živeti izredno lepo
študentsko življenje in sta mi tekom študija omogočila vse kar sem potrebovala ali pa si želela.
Hvala sestri, ki mi je nudila tehnično podporo pri izdelavi marsikatere seminarske naloge in tudi tega
zaključnega dela.
Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Mariu Krzyku za potrpežljivost in strokovno pomoč. Hvala tudi doc.
dr. Sabini Kolbl Repinc za pomoč in nasvete pri delu v laboratoriju.
Hvala podjetju Mesec d.o.o., da mi je omogočilo izdelavo te naloge.
Posebna in iskrena hvala pa gre Tilnu Ferenčaku za ves nesebično vložen trud in čas v razvoj DAS
naprave.
Hvala vsem ostalim, ki ste skupaj z mano krojili to zgodbo. Nepozabno je bilo.

IV

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

KAZALO VSEBINE
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK ...................................................................... I
BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT .................................................... II
ZAHVALA ................................................................................................................................................. III
KAZALO PREGLEDNIC ............................................................................................................................. VII
KAZALO SLIK.......................................................................................................................................... VIII
KAZALO GRAFIKONOV ............................................................................................................................ IX
LIST OF TABLES ........................................................................................................................................ X
LIST OF FIGURES ..................................................................................................................................... XI
LIST OF GRAPHS ..................................................................................................................................... XII
UPORABLJENE KRATICE ........................................................................................................................ XIII
1

UVOD ............................................................................................................................................... 1
1.1

2

Namen dela ............................................................................................................................. 2

ZAKONODAJA NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z (ODPADNIMI) VODAMI ......................................... 3
2.1

Pregled zakonodaje po svetu................................................................................................... 3

2.2

Evropska zakonodaja ............................................................................................................... 3

2.2.1

Evropska vodna direktiva 2000/60/EC (WFD) ................................................................. 3

2.2.2

Direktiva sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)
4

2.2.3
Direktiva sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati
iz kmetijskih virov (91/676/EGS) ..................................................................................................... 4
2.2.4
Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se
blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu ............................................................................... 5
2.3

3

Slovenska zakonodaja .............................................................................................................. 5

2.3.1

Zakoni .............................................................................................................................. 5

2.3.2

Uredbe ............................................................................................................................. 6

ODPADNE VODE .............................................................................................................................. 8
3.1

Definicija odpadnih vod in njihovi viri ..................................................................................... 8

3.1.1

Komunalna odpadna voda............................................................................................... 8

3.1.2

Industrijska odpadna voda .............................................................................................. 8

3.1.3

Padavinska odpadna voda ............................................................................................... 9

3.2

Lastnosti odpadnih voda ......................................................................................................... 9

3.3

Pomembni parametri v odpadni vodi .................................................................................... 10

3.4

Trajnostno ravnanje z odpadnimi vodami ............................................................................. 14

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

3.4.1
4

4.1

Predčiščenje .......................................................................................................................... 16

4.2

Primarno čiščenje .................................................................................................................. 17

4.3

Sekundarno čiščenje.............................................................................................................. 18

4.3.1

Naravni sistemi............................................................................................................... 19

4.3.2

Sistemi z aktivnim blatom .............................................................................................. 20

4.3.3

Sistemi s pritrjeno biomaso............................................................................................ 21

Terciarno čiščenje.................................................................................................................. 22

4.4.1

Biološko odstranjevanje fosforjevih spojin .................................................................... 22

4.4.2

Biološko odstranjevanje dušikovih spojin ...................................................................... 23

4.5

Napredne tehnologije čiščenja .............................................................................................. 24

4.5.1

7

5.1

Zgodovina razvoja membranske tehnologije ........................................................................ 27

5.2

Definicija membrane ............................................................................................................. 28

5.3

Vrste membran ..................................................................................................................... 29

5.3.1

Materiali za izdelavo membran...................................................................................... 29

5.3.2

Način izdelave in oblike membran ................................................................................. 30

Pomembni parametri membranske tehnologije ................................................................... 32

ANALIZA NABIRANJA BLATA IN MAŠENJA MEMBRAN .................................................................. 35
6.1

Nastanek blata v ČN in njegove lastnosti .............................................................................. 35

6.2

Nabiranje blata v membranskem bioreaktorju in mašenje membran .................................. 36

6.3

Transmembranski tlak ........................................................................................................... 40

ZASNOVA MČN S POTOPNIM MEMBRANSKIM MODULOM ......................................................... 41
7.1

Izbira membrane ................................................................................................................... 41

7.2

Izdelava pilotne MČN s potopljenim membranskim modulom ........................................... 43

7.3

Pogoji za obratovanje in nemoteno delovanje membrane ................................................... 46

7.3.1
8

Membranska filtracija .................................................................................................... 25

OSNOVE MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE......................................................................................... 27

5.4
6

Ponovna uporaba obdelane odpadne vode ................................................................... 14

TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA................................................................................... 16

4.4

5

V

Vzdrževanje in čiščenje membrane................................................................................ 47

MERITVE ........................................................................................................................................ 50
8.1

Odvzem vzorcev .................................................................................................................... 51

8.2

Opis fotometra Lovibond MD610 in postopkov meritev ...................................................... 51

8.2.1

Parametri merjeni s pomočjo fotometra ....................................................................... 53

8.2.2

Opis metod meritev s fotometrom ................................................................................ 53

VI

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

8.3
9

Analize parametrov opravljene s pomočjo drugih metod ..................................................... 59

REZULTATI IN KOMENTAR ............................................................................................................. 63
9.1

10

Možne izboljšave in nadgradnje pilotne ČN .......................................................................... 70
ZAKLJUČKI .................................................................................................................................. 73

VIRI......................................................................................................................................................... 74
PRILOGE ................................................................................................................................................. 78

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

VII

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1:Koncentracija primesi [mg/l] v odpadni vodi (Panjan, 2005) ........................................ 10
Preglednica 2: Tipična sestava komunalnih odpadnih voda (Panjan, 2005) ......................................... 10
Preglednica 3:Biološka razgradljivost vode glede na razmerje KPK/BPK5 (von Sperling, 2007) ....... 11
Preglednica 4: Mikroorganizmi, ki jih najdemo v vodi in njihove lastnosti (von Sperling, 2007) ....... 13
Preglednica 5: Oblike dušika v različnih fazah čiščenja odpadne vode (von Sperling, 2007) .............. 23
Preglednica 6: Prednosti in slabosti tehnologije MBR (Iorhemen, 2016; Stephenson, Judd, 2001) ..... 26
Preglednica 7: Pregled membranskih procesov glede na velikost por (Judd, 2011) ............................. 29
Preglednica 8: Oblike membran in njihove lastnosti (Stephenson, Judd, 2001) ................................... 31
Preglednica 9: Lastnosti blata v pilotni MČN z membranskim modulom (Roš, Zupančič, 2010) ....... 35
Preglednica 10: Tipična kemijska sestava blata (Roš, Zupančič, 2010) ............................................... 36
Preglednica 11: Standardni obratovalni pogoji (Everblue, MBR) ........................................................ 42
Preglednica 12: Vhodni podatki za dimenzioniranje pilotnega MBR .................................................. 43
Preglednica 13: Kemikalije in njihove lastnosti za kemično čiščenje membrane (Everblue, MecBR) 48
Preglednica 14: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
vode, 2015)............................................................................................................................................ 50
Preglednica 15: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
vode, 2015)............................................................................................................................................ 50
Preglednica 16: Tabela za določanje volumna vzorca za meritev BPK5 (WTW) ................................ 59
Preglednica 17: Učinkovitost čiščenja BPK.......................................................................................... 63
Preglednica 18: Učinkovitost čiščenja KPK ......................................................................................... 65
Preglednica 19: Biološka razgradljivost odpadne vode glede na razmerje BPK in KPK (KlepaczSmolka, 2013) ....................................................................................................................................... 65
Preglednica 20: Razmerja BPK/KPK v surovi odpadni vodi ................................................................ 65
Preglednica 21: Koncentracije ortofosfata v surovi in prečiščeni odpadni vodi ................................... 67
Preglednica 22: Primerjava rezultatov KPK na vtoku in iztoku obeh ČN (Čepon in sod., 2015) ......... 70
Preglednica 23: Primerjava rezultatov BPK5 na vtoku in iztoku obeh ČN .......................................... 70

VIII

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

KAZALO SLIK
Slika 1: Ena prvih greznic, ki je zasnovana v Angliji 1895 (Roš, Zupančič, 2010) ................................ 1
Slika 2: Deleži vseh snovi v odpadni vodi (von Sperling, 2007) .......................................................... 13
Slika 3: Prikaz delovanja biološkega procesa čiščenja vode (Wikipedia, Membrane Bioreactor) ........ 18
Slika 4: Shema delovanja rastlinske čistilne naprave (Roš, Zupančič, 2010) ....................................... 19
Slika 5: Najznačilnejši postopek čiščenja z aktivnim blatom (Roš, Zupančič, 2010) ........................... 20
Slika 6: Odvzem aktivnega blata na komunalni čistilni napravi Železniki (Foto: Grubač Jovana, 2018)
............................................................................................................................................................... 21
Slika 7: Nitratni cikel (Roš, Zupančič, 2010) ........................................................................................ 24
Slika 8: Aktivno oglje, ki se pridobiva iz kokosove lupine (Watchwater) ............................................ 25
Slika 9: Možne postavitve membranskih bioreaktorjev z membrano (Stephenson, Judd, 2001) .......... 26
Slika 10: Pretok skozi različne tipe membran (Judd, 2011) .................................................................. 32
Slika 11: Krivulja odvisnosti transmembranskega pritiska in pretoka skozi membrano (Yoon, 2015) 34
Slika 12: Osnovni mehanizmi zamašitve por na membrani (Lousada Ferreira, 2011) .......................... 37
Slika 13: Mehanizmi mašenja por prikazani v časovnem zaporedju (Iorhemen, 2016) ........................ 37
Slika 14: Vplivni faktorji na mašenje membrane (Iorhemen, 2016) ..................................................... 38
Slika 15: Določanje MLSS in SVI (Krebs, 2005) ................................................................................. 39
Slika 16: Merjenje usedljivosti blata iz pilotnega MBR (Foto: Grubač Jovana, 2018) ......................... 39
Slika 17: Določanje transmembranskega tlaka (Menih, 2017) .............................................................. 40
Slika 18: Izbran membranski modul MecBR (Mec,2017)..................................................................... 42
Slika 19: Dimenzije izbranega membranskega modula MecBR (Mec, 2017) ...................................... 42
Slika 20: Tehnološka shema pilotne MČN z vso strojno opremo ......................................................... 44
Slika 21: Pilotna membranska MČN postavljena v poslovnem objektu (Foto: Grubač Jovana, 2018) 46
Slika 22: Prikaz dvigovanja membranskega modula iz rezervoarja napolnjenega z vodo (Mec, 2017) 47
Slika 23: Rezervoarja za kemikalije, nameščena 1 m nad potopljeno membrano (Foto: Grubač Jovana,
2018) ...................................................................................................................................................... 48
Slika 24: Spektrofotometer Lovibond MD610 (Foto: Grubač Jovana, 2018) ....................................... 52
Slika 25: Različni reagenti, ki se uporabljajo za meritve s spektrofotometrom Lovibond (Foto: Grubač
Jovana, 2018)......................................................................................................................................... 52
Slika 26: Meritev BPK5 z manometrom (Foto: Grubač Jovana, 2019)................................................ 59
Slika 27: Adwa merilnik električne prevodnosti in celotnih raztopljenih snovi-TDS (Adwa).............. 61
Slika 28: Turbidimeter TN-100 (Foto: Grubač Jovana, 2019) .............................................................. 61
Slika 29: Hach HQ40d multimeter in meritev raztoljenega kisika v vodi (Foto: Grubač Jovana, 2019)
............................................................................................................................................................... 62
Slika 30: Tehnološka shema pilotne membranske MČN z dodanim oglenim filtrom in UV
dezinfekcijskim sistemom pred iztokom ............................................................................................... 71

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

IX

KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Vrednosti BPK vhodne in izhodne vode............................................................................ 64
Grafikon 2: Izmerjene vrednosti KPK na vhodni in izhodni vodi......................................................... 64
Grafikon 3: Vsebnost nitratov v obeh rezervoarjih ............................................................................... 67
Grafikon 4: Izmerjene koncentracije sulfata v surovi in prečiščeni odpadni vodi ................................ 68
Grafikon 5: Temperatura vode v obeh rezervoarjih v času izvajanja meritev....................................... 69

X

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

LIST OF TABLES
Table 1: Concentration of alloys in wastewater (Panjan, 2005) ............................................................ 10
Table 2: Typical composition of wastewater (Panjan, 2005) ................................................................ 10
Table 3: Biological degradability of water based on COD/BOD5 ratio (von Sperling, 2007) .............. 11
Table 4: Microorganisms in wastewater and their characteristics (von Sperling, 2007) ....................... 13
Table 5: Nitrogen in different phases of wastewater treatment (von Sperling, 2007) .......................... 23
Table 6: Advantages and disadvantages of an MBR technology (Iorhemen, 2016; Stephenson, Judd,
2001) ...................................................................................................................................................... 26
Table 7: Membrane processes based on the membrane pore size (Judd, 2011) .................................... 29
Table 8: Different shapes of membranes and their characteristics(Stephenson, Judd, 2001)................ 31
Table 9: Sludge characteristics in a pilot wastewater treatment plant (Roš, Zupančič, 2010) .............. 35
Table 10: Typical chemical structure of sludge (Roš, Zupančič, 2010) ................................................ 36
Table 11:Standard operating conditions (Everblue, MBR) ................................................................... 42
Table 12: Input data dor dimensioning of a pilot MBR......................................................................... 43
Table 13: Chemicals for chemical cleaning of membrane (Everblue, MecBR) .................................... 48
Table 14: Parameters for appropriate wastewater treatment (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
vode, 2015) ............................................................................................................................................ 50
Table 15: Parameters for tertiary treatment (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode, 2015) 50
Table 16: Volumes of water samples for measurment of BOD (WTW) ............................................... 59
Table 17: Efficency of BOD treatment.................................................................................................. 63
Table 18: Efficiency of COD treatment ................................................................................................ 65
Table 19: Biological degradability of wastewater based on BOD/COD ratio (Klepacz-Smolka, 2013)
............................................................................................................................................................... 65
Table 20: Calculated BOD/COD ratios in a raw wastewater ................................................................ 65
Table 21: Concentrations of phosphate-ortho in raw and treated wastewater ....................................... 67
Table 22: Comparation of COD values of raw and treated wastewater at pilot MBR plant and MBR
plant on Gospodična (Čepon et al., 2015) ............................................................................................. 70
Table 23: Comparation of BOD values of raw and treated wastewater at pilot MBR plant and MBR
plant on Gospodična (Čepon et al., 2015) ............................................................................................. 70

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

XI

LIST OF FIGURES
Figure 1 One of the first septic tanks in England 1895 (Roš, Zupančič, 2010) ...................................... 1
Figure 2: Suspended solids shares in wastewater (von Sperling, 2007)................................................ 13
Figure 3: Biological process in wastewater treatment (Wikipedia, Membrane Bioreactor) ................. 18
Figure 4: Scheme of constructed wetland (Roš, Zupančič, 2010)......................................................... 19
Figure 5: Typical wastewater treatment with active biomass (Roš, Zupančič, 2010) ........................... 20
Figure 6: Taking of activated sludge on wastewater treatment plant Železniki (Foto: Grubač Jovana,
2018) ..................................................................................................................................................... 21
Figure 7: Nitrate cycle (Roš, Zupančič, 2010) ...................................................................................... 24
Figure 8: Activated carbon made of coconut shell (Watchwater) ......................................................... 25
Figure 9: Configurations of membranes in MBRs (Stephenson, Judd, 2001)....................................... 26
Figure 10: Water flow through different shapes of membranes (Judd, 2011)....................................... 32
Figure 11: TMP and Flux dependence (Yoon, 2015) ............................................................................ 34
Figure 12: Fouling mechanisms on membranes(Lousada Ferreira, 2011) ............................................ 37
Figure 13: Fouling mechanisms in a time sequence (Iorhemen, 2016) ................................................. 37
Figure 14: Factors affecting membrane fouling (Iorhemen, 2016) ....................................................... 38
Figure 15: Measuring of MLSS and calculation of SVI (Krebs, 2005) ................................................ 39
Figure 16: Measuring of sludge settleability from pilot MBR (Foto: Grubač Jovana, 2018) ............... 39
Figure 17: Determination of TMP (Menih, 2017) ................................................................................. 40
Figure 18:Chosen membrane module MecBR (Mec, 2017) ................................................................. 42
Figure 19: Dimensions of the membrane module MecBR (Mec, 2017) ............................................... 42
Figure 20: Technological scheme of a pilot MBR plant with all mechanical equipment ..................... 44
Figure 21: Small pilot watsewater treatment plant installed in office building (Foto: Grubač Jovana,
2018) ..................................................................................................................................................... 46
Figure 22: Lifting the membrane module out from the full tank (Mec, 2017) ...................................... 47
Figure 23: Tanks for chemicals mounted 1 m above submerged membrane (Foto: Grubač Jovana,
2018) ..................................................................................................................................................... 48
Figure 24: Spectrofotometer Lovibond MD610 (Foto: Grubač Jovana, 2018) ..................................... 52
Figure 25: Different reagents used with fotometer Lovibond MD610 (Foto: Grubač Jovana, 2018) ... 52
Figure 26: Measurment of BOD (Foto: Grubač Jovana, 2019) ............................................................. 59
Figure 27: Adwa conductivity and TDS tester (Adwa) ......................................................................... 61
Figure 28: Turbidity meter TN-100 (Foto: Grubač Jovana, 2019) ........................................................ 61
Figure 29: Hach HQ40D multimeter for measurment of dissolved oxygen (Foto: Grubač Jovana, 2019)
............................................................................................................................................................... 62
Figure 30: Technological scheme of a pilot membrane wastewater treatment plant with additional
activated carbon filter and a UV disinfection system............................................................................ 71

XII

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

LIST OF GRAPHS
Graph 1: Mesaured values of BOD ....................................................................................................... 64
Graph 2: Measured values of COD at intake and outtake ..................................................................... 64
Graph 3: Measured concentrations of nitrates ....................................................................................... 67
Graph 4: Measured concentrations of sulphate in raw and treated watsewater ..................................... 68
Graph 5: Temperature of water in both tanks during measurments ...................................................... 69

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

UPORABLJENE KRATICE
ANOX
BPK
BPK5
KPK
MBR
MČN
MKČN
MLSS
N
NH4
NO3
NO2
NTU
PVDF
PE
PES
PO4
PP
SO4
SVI
TMP
TSS

Anoksični rezervoar
Biološka potreba po kisiku
Biološka potreba po kisiku v petih dneh
Kemijska potreba po kisiku
Membranski bioreaktor
Mala čistilna naprava
Mala komunalna čistilna naprava
Koncentracija aktivne biomase v aerobnem rezervoarju
Dušik
Amonijev dušik
Nitratni dušik
Nitritni dušik
Nefelometrične enote
Polivinildenfluorid
Polietilen in populacijski ekvivalent
Polieter sulfon
Orto fosfati
Polipropilen
Sulfati
Volumski indeks blata (ang. Sludge Volume Index)
Transmembranski tlak
Celotne suspendirane snovi (ang. Total Suspended Solids)

XIII

XIV

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Ta stran je namenoma prazna.

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

1

1

UVOD

Naravni ekosistem našega planeta je poskrbel za samočistilno sposobnost voda. Človek in njegove
dejavnosti so to naravno ravnotežje porušili in se je bilo že kmalu potrebno začeti ukvarjati z
vprašanjem na kakšen način se bo gospodarilo z odpadnimi vodami, ki poleg ekosistema lahko
ogrozijo tudi človekovo zdravje in njegov obstoj. Danes se s problematiko odpadkov in odpadne vode
ne ukvarjamo samo zaradi preprečevanja bolezni temveč tudi zaradi globalne skrbi za naš planet, ki ga
močno obremenjujemo. Kakovost površinskih voda je odraz vseh človekovih dejavnosti, ki se odvijajo
ob vodah in posledičnega onesnaženja, ki v vode tudi slej kot prej pride. Nasprotje obstoječemu stanju
voda pa je po von Sperlingu (2007) želena kakovost voda, ki jo želimo imeti za določeno dejavnost
(pitne vode, kopalne vode, namakanje,…).
Z razvojem mest in večjih skupnosti v zgodovini so ljudje pričeli razmišljati na kakšen način bodo
gospodarili z odpadnimi snovmi, saj so velike količine odpadkov predstavljale tveganje za razvoj
številnih bolezni. Med prve bolj razvite civilizacije štejemo prebivalce v dolini Inda (danes Pakistan),
ki so imeli urejene nekakšne kanalizacijske sisteme, splakovanje stranišč z vodo in zabojnike za
odpadke že leta 2500 pr.n.št. (Roš, Zupančič, 2010). Podobno so imeli urejena stranišča s
splakovanjem in odvajanje odpadnih voda na Kreti med leti 1500 in 1700 pr.n.št., po starih Grkih pa
so se kasneje zgledovali tudi Rimljani, ki še danes veljajo za eno najbolje razvitih civilizacij na
področju upravljanja z vodami. Rimljani so imeli javna kopališča, vodovodne sisteme, javna stranišča
in urejeno odvajanje odpadkov v reko Tibero (kar je bil hkrati tudi razlog za razvoj številnih bolezni).
Po padcu Rimskega imperija je sledilo temačno obdobje z nazadovanjem na vseh do tedaj močno
razvitih področjih. Družba se je iz izrazito urbane prestrukturirala v podeželsko in v srednjem veku so
se soočali s številnimi zdravstvenimi težavami zaradi slabega ravnanja z vsemi odpadki. Smrtnost je
bila izjemno visoka zaradi razsajanja tifusa, griže in tifusne mrzlice kar so povzročili človeški odpadki
in urin. Po kugah v 12. Stoletju so bili ljudje znova primorani v skrb za zdravje in ravnanje z odpadki.
Kljub manjšim spremembam na tem področju pa se niso zgodile večje spremembe vse do 19. stoletja
(Roš, Zupančič, 2010). V drugi polovici istega stoletja so pospešeno razvijali tehnologije za čiščenje
odpadnih voda, da bi rešili težavo z onesnaženjem površinskih vod. Kolera je bilo glavno kolo, ki je
gnalo ljudi pri razvoju, saj je morila predvsem v mestih, kjer so bile koncentracije onesnaženja toliko
večje. Britanski inženirji so bili vodilni na tem področju, odraz slabega ravnanja z odpadki in
odpadnimi vodami pa je bila predvsem reka Temza v Londonu. Sodobno stranišče z izplakovanjem je
bilo ravno tako zasnovano in patentirano leta 1775 v Angliji (Roš, Zupančič, 2010).

Slika 1: Ena prvih greznic, ki je zasnovana v Angliji 1895 (Roš, Zupančič, 2010)
Figure 1 One of the first septic tanks in England 1895 (Roš, Zupančič, 2010)
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Konec 19. stoletja se je pojavil izraz sanitarni inženiring, ki ga je kasneje dopolnil in zamenjal izraz
okoljski inženiring, saj smo se ljudje poleg skrbi za čiščenje komunalnih odpadnih voda začeli
ukvarjati tudi z industrijskimi odpadnimi vodami in skrbjo za odpadke (Roš, Zupančič, 2010). Danes
vse inženirske vede nadgrajujemo z globalno skrbjo za okolje in upravljanjem z vodnim okoljem.
Kljub izjemnemu razvoju na področju upravljanja z vodami, v vasi na Dolenjskem, z dobrimi 4000
prebivalci, kjer stoji naša družinska hiša, še danes nimamo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih
voda. Kljub evropski direktivi, ki je sprva kot skrajni rok za ureditev tega področja z izgradnjo
čistilnih naprav navedla konec leta 2017 in nato ta rok podaljšala do konca leta 2023 za aglomeracije s
skupno obremenitvijo manjšo od 2000 PE (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode),
se zadeve na tem področju ne premikajo.
1.1

Namen dela

Membranska tehnologija je ena najpomembnejših novosti v zadnjih dveh desetletjih na področju
tehnologije obdelave voda. Z razvojem industrije in novih tehnologij izdelave membran, je njihova
cena od leta 1970 do danes padla za približno stokrat (Roš, Zupančič, 2010). Ker ima čiščenje
odpadne vode z membranskim bioreaktorjem veliko prednosti pred klasičnimi tehnologijami sem se
odločila za raziskavo tehnologije in izdelavo membranske čistilne naprave za majhne obremenitve.
Ideja, da bi lahko poskusili izdelati MČN z membranskim bioreaktorjem, je nastala v podjetju, kjer
sem trenutno zaposlena. Projekt zasnove in izdelave male čistilne naprave z membranskim
bioreaktorjem je interdisciplinaren in je predstavljal velik izziv.
Temeljna ideja je bila, da bi popolnoma sami izdelali dovolj majhno a hkrati zmogljivo membransko
čistilno napravo, ki bi jo lahko vgradili v ali ob enodružinski hiši za čiščenje črne odpadne vode in bi
bila možna ponovna uporabna prečiščene vode za določene namene/potrebe (splakovanje stranišč,
zalivanje vrtov,…).
Zasnova je potekala nekoliko drugače od projektiranja večjih čistilnih naprav enakega tipa, ki se
trenutno postavljajo pretežno v industriji, saj je le tam za enkrat njihovo delovanje upravičeno iz
ekonomskega vidika. Lahko bi rekli, da je raziskovalna naloga izdelana v obratni smeri kot se
običajno dimenzionira ČN. Ključna pri zasnovi je bila izbira ravno prave velikost membranskega
modula, saj smo želeli dobiti najmanjšega na trgu, ki bi lahko zadostil potrebam po čiščenju vode v
manjši stanovanjski/poslovni enoti.
Namen tega zaključnega dela je dokazati, da je z membransko tehnologijo možno prečistiti hišno
odpadno (črno) vodo, ki se jo nato lahko ponovno uporabi pri določenih vsakodnevnih opravilih in
potrebah po vodi. Čistilna naprava bi bila predvsem primerna za vgradnjo v krajih, kjer je pitna voda
težko dostopna dobrina (kraji s hudo sušo ali kraji brez ali z zelo malo viri naravne pitne vode).
Čiščenje odpadne vode z membransko tehnologijo ob ponovni uporabi prečiščene vode je trajnostno
naravnano, saj se voda reciklira in večkrat uporabi.
Želja in namen je, da membranska mala čistilna naprava zadosti vsaj predpisanim mejnim parametrom
v slovenski zakonodaji, idealno pa bi bilo, da se jo z nenehnim razvojem izpopolni in da dobimo tudi
ekonomsko upravičeno in učinkovito MČN, ki bi lahko učinkovito čistila odpadne vode v
stanovanjskih objektih, turističnih nastanitvah ali manjših poslovnih objektih.
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3

ZAKONODAJA NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z (ODPADNIMI) VODAMI

2.1

Pregled zakonodaje po svetu

Na področju upravljanja in čiščenja odpadnih voda se zakonodaje in predpisi razlikujejo od države do
države. Globalno gledano so največkrat uporabljene smernice svetovne zdravstvene organizacije
WHO (ang. World Health Organisation) za ponovno uporabo vode. Podane smernice se osredotočajo
le na varnost in zdravje človeka pri ponovni uporabi vode. ISO standardi, ki bodo veljali na tem
področju se še vedno postavljajo in še niso v veljavi. Japonska, Kitajska in Izrael so države, ki so
zaprosile za standardizacijo ponovne uporabe vode s pomočjo katerekoli tehnologije za vse namene
ponovne uporabe. ZDA so kot prve sprejele leta 1972 Zakon o čisti vodi (ang. Clear Water Act).
Nacionalne standarde na področju ponovne uporabe vode so ZDA zadnjič posodobile v letu 2012.
Smernice v ZDA in Avstraliji med drugim narekujejo tudi mejne vrednosti parametrov prečiščene
vode (celotne suspendirane snovi, biološka potreba po kisiku, kemijska potreba po kisiku, motnost in
mikrobiološke parametre).
V evropskem prostoru krovni zakon predstavlja Evropska vodna direktiva. Področje ponovne uporabe
odpadnih voda ne ureja nobena direktiva, ki bi pokrivala izključno to problematiko, kljub temu pa jo v
veliki meri pokriva Direktiva sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode
(91/271/EGS). Lokalni standardi za ponovno uporabo odpadne vode so najbolje izdelani v članicah
Evropske unije, ki se soočajo s primanjkljaji vode v poletnem času, ko se poraba vode močno poveča
med drugim tudi zaradi turistične sezone. Med omenjene države sodijo Ciper, Francija, Italija, Grčija,
Portugalska in Španija (Atanasova in sodelavci, 2017).
2.2

Evropska zakonodaja

Krovni dokument, ki velja na področju Evropske unije za upravljanje z vodami predstavlja Evropska
vodna direktiva. Direktivo dopolnjuje še vrsta ostalih direktiv, ki urejajo posamezna področja.
Slovenija kot članica EU prilagaja svojo zakonodajo na podlagi evropskih predpisov in direktiv.

2.2.1

Evropska vodna direktiva 2000/60/EC (WFD)

V Evropski vodni direktivi je v prvem odstavku zapisano, da: „Voda ni kot ostali tržni proizvodi,
ampak je dediščina, ki jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot tako.“
Evropska vodna direktiva je nastala zaradi naraščajočega povpraševanja po zadostni količini
kakovostne vode za vse namene na območju evropske unije konec 90-ih let. Pri načrtovanju se je
upoštevalo, da razmere in potrebe po članicah EU niso enake in da morajo biti rešitve ter ukrepi temu
prilagojeni. Ideja je, da se rešitve določajo na lokalnih in regionalnih nivojih, kjer se soočajo z
onesnaženjem in uporabo dotične vode.
Poudarek v direktivi je na trajnostnem upravljanju vode, ki naj bi se večkrat vključevalo na sorodnih
področjih, kjer je voda posredno ali neposredno vključena (energetika, promet, kmetijstvo,
turizem,…). Trajnostno upravljanje z vodami pomeni, da se z vodami ravna usklajeno in celovito ne
da bi se pri tem ogrožalo naravne vire in okolje. Trajnosti razvoj naj bi pripomogel tudi k ohranitvi
biološke raznovrstnosti.
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Glavna cilja direktive sta:



Ohranjanje in izboljšanje stanja vodnega okolja v EU s poudarkom na kakovosti voda in
posrednim delovanjem na količino voda.
Odprava glavnih nevarnih snovi in koncentracije naravno prisotnih snovi v morskem okolju
približati čim bolj vrednostim v naravnem okolju.

V okviru Vodne direktive so morale vse države članice določiti kategorije trenutnega stanja vodnih
teles, na podlagi katerih so se nato lahko določili načini doseganja zastavljenih ciljev. Kategorije so se
določile in se oblikujejo glede na konstanten in izčrpen monitoring, ki pokaže ekološko in kemijsko
stanje določenega vodnega telesa.
V Vodni direktivi najdemo tudi mejne vrednosti parametrov, ki bi lahko pomembno vplivali na
onesnaženje podzemnih voda.

2.2.2

Direktiva sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode je bila sprejeta z namenom ureditve odvajanja
komunalne odpadne vode, tehnološke odpadne vode in recikliranja odpadnega blata, ki pri
tem nastaja.
V direktivi so postavljeni roki, ki so jih morale vse države članice EU upoštevati za ureditev
kanalizacijskih omrežij, čistilnih naprav in dodatnega čiščenja na območjih, kjer je to
potrebno. Predstavljene so tudi zahteve za komunalno odpadno vodo, ki vključujejo tako
smernice kot parametre, katerim morajo komunalne odpadne vode zadoščati. Določena so tudi
merila za opredelitev občutljivih in manj občutljivih območij.
Direktiva je pomembna smernica za lokalne Uredbe o čiščenju komunalnih odpadnih voda na
nivoju posameznih članic Evropske Unije.
2.2.3

Direktiva sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov (91/676/EGS)

Direktiva je znana tudi pod imenom nitratna direktiva in je bila sprejeta zaradi:






Naraščanja deleža nitratov nad predpisanimi standardi za nitrate v vodi na nekaterih območjih
v državah članicah EU.
Prekomerne uporabe gnojil, ki vsebujejo dušik za potrebe kmetijstva, ki je hkrati tudi glavni
onesnaževalec voda z nitrati.
Varovanja in zaščite zdravja ljudi, živih virov in vodnih ekosistemov.
Specifične hidrogeologije v vsaki državi članici EU in je ponekod potrebnih več let za
regeneracijo kakovosti vode.
Ostalih manj izrazitih a ravno tako pomembnih faktorjev na področju trajnostno naravnanega
ravnanja z vodami in varovanja zdravja ljudi, ostalih živih bitij, ekosistema in vseh
površinskih ter podzemnih voda.

Direktiva narekuje državam članicam EU izdajo kodeksov dobre kmetijske prakse, kar vključuje
skladiščenje in ravnanje z gnojevko.
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2.2.4

5

Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se
blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu

Direktiva obravnava problematiko uporabe blata iz čistilnih naprav za potrebe gnojenja. V direktivi so
navedene mejne vrednosti koncentracij težkih kovin in pravila za kmetovalce, kako lahko uporabljajo
blato iz čistilnih naprav kot gnojilo brez da bi s tem ogrozili zdravje ljudi, kakovost tal in površinskih
ter podzemnih voda.
Sedem ljudem potencialno toksičnih težkih kovin, ki so navedene v direktivi:








kadmij,
baker,
nikelj,
svinec,
cink,
živo srebro in
krom.

Uporaba surovega blata iz čistilnih naprav je v osnovi prepovedana, dovoljuje se le v dveh določenih
pogojih:



v kolikor se blato v tla vbrizga,
ali če se blato vdela v tla.

Za vse ostale potrebe je potrebno blato biološko, kemično ali toplotno obdelati preden se ga uporabi za
kmetijske namene.
2.3

Slovenska zakonodaja

2.3.1

Zakoni

Trije najbolj pomembni zakoni na področju gradbeništva in urejanja voda (ter odpadnih voda) v
Sloveniji so sledeči:




Gradbeni zakon (GZ)
Zakon o varstvu okolja (ZVO)
Zakon o vodah (ZV)

V nadaljevanju je vsak od navedenih zakonov podrobneje predstavljen.
2.3.1.1

Gradbeni zakon (GZ)

Krovni zakon na področju vseh gradbenih del od projektiranja do inšpekcijskega nadzora pokriva
Gradbeni zakon. Gradbeni zakon je bil sprejet konec oktobra leta 2017 in je stopil v veljavo 1.6.2018.
Zakon je uvedel kar nekaj novosti na področju gradbeništva, v veliki meri pa nadomešča stari Zakon o
graditvi objektov. Poleg gradbenega zakona sta istočasno stopila v veljavo Zakon o urejanju prostora
ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Gradbeni zakon ureja področje graditve objektov z vsemi ostalimi vprašanji, ki se na to področje
nanašajo.
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2.3.1.2

Zakon o varstvu okolja (ZVO)

Idejo trajnostnega razvoja v največji meri ščiti in pokriva Zakon o varstvu okolja, ki skrbi za
preprečevanje obremenjevanja okolja in določa temeljna načela za varstvo okolja, ukrepe, načine
monitoringa in vsa vprašanja povezana s tem področjem.
Trajnostni razvoj je po najbolj znani definiciji iz leta 1987 opisan na sledeč način: «Trajnostni razvoj
zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da
zadovoljijo svoje potrebe.« (Wikipedija, 2018).
Zakon regulira monitoring okolja in hidrološki monitoring ter navaja odgovornost povzročitelja
obremenitve okolja z odvajanjem odpadne vode v površinske ali podzemne vode. Podrobneje področje
odvajanja odpadnih voda ureja krovni zakon na tem področju, to je Zakon o vodah.
2.3.1.3

Zakon o vodah (ZV-1)

Zakon ureja področje varovanja voda, urejanja voda in rabe voda in se nanaša na vse celinske,
podzemne in morske vode ter vodna in priobalna zemljišča. Pri tematiki odpadnih voda je pomemben
zaradi urejanja odvajanja odpadnih voda v katere od naštetih voda. Odvajanje odpadnih voda v
katerekoli vode je po zakonu prepovedano oziroma je za to potrebno pridobiti ustrezna vodna
dovoljenja. Cilj zakona je dobro stanje voda, ekosistemov, ki so z njimi povezani in skrb za trajnostno
ravnanje z vodami. Skrb za upoštevanje zakonskih predpisov je na Inštitutu za vode RS. Terenske
oglede in preglede izvajajo pristojni inšpektorji za to področje.
2.3.2
2.3.2.1

Uredbe
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)

Za nadzorovanje emisij snovi in toplote pri odvajanju komunalnih, industrijskih ali padavinskih
odpadnih voda je potrebno upoštevati predpisane načine in mejne vrednosti določene v omenjeni
uredbi, ki je stopila v veljavo 31. decembra 2015. Uredba opredeljuje obveznosti investitorjev in
upravljavcev naprav, ki so namenjene obdelavi in odvajanju odpadnih voda in predpisuje ravnanje z
odpadno vodo v splošnem. Uredba je napisana v skladu s številnimi Evropskimi direktivami.
Priloge uredbe narekujejo smernice za ravnanje z odpadno vodo in so sledeče:







Priloga 1: Seznam onesnaževal
Priloga 2: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri neposrednem in posrednem
odvajanju ter pri odvajanju v javno kanalizacijo
Priloga 3: Mejne vrednosti letnih količin onesnaževal v odpadni vodi
Priloga 4: Strokovna ocena o skladnosti naprave s predpisi
Priloga 5: Zahteve za dokumentacijo, priloženo vlogi za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja
Priloga 6: Dejavnosti, pri katerih nastaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda
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V okviru zaključnega dela sem se v veliki meri osredotočala na omenjeno Uredbo in sem upoštevala
predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri oblikovanju končnega izdelka (membranske
MČN).
2.3.2.2

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15)

Ta uredba je stopila v veljavo 31. decembra 2015 in je zamenjala predhodne uredbe, ki so urejale
področje emisij snovi in odvajanje odpadnih voda iz komunalnih ali malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10, Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10, Uradni list RS, št. 88/11,
8/12 in 108/13, Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11). Uredba je za to nalogo pomembna
zaradi področja urejanja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav in so bile pri dimenzioniranju membranske male čistilne naprave upoštevane predpisane mejne
vrednosti parametrov odpadne vode iz te uredbe.
Po definiciji iz uredbe je mala komunalna čistilna naprava taka, ki je v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Uredba opredeljuje tudi področje obdelave odpadnega blata, ki nastaja v postopku obdelave odpadne
vode in določa globe za prekrške pri neupoštevanju predpisanih smernic.
Uredba ne predpisuje mejnih vrednosti parametrov za sekundarno in terciarno čiščenje odpadnih voda
v MKČN z zmogljivostjo < 50 PE.
2.3.2.3

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zaračunava na podlagi te
uredbe in sicer za odvajanje industrijskih in komunalnih odpadnih voda. Višina okoljske dajatve je
določena glede na enote obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer gre za seštevek
vseh enot. Prejemnik okoljske dajatve je občina v kateri se objekt nahaja in kjer odpadna voda nastaja,
pobira pa jo Finančna uprava Republike Slovenije. Parametri, ki služijo kot merilo za določanje enot
obremenitve zajemajo kemijsko potrebo po kisiku, celotni fosfor in celotni dušik, določene kovine in
njihove spojine, adsorbljive organske halogene in strupenost za vodne bolhe. Parametri in njihove
količine so podani v prilogi k omenjeni uredbi.
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ODPADNE VODE

3.1

Definicija odpadnih vod in njihovi viri

Pod pojmom odpadne vode smatramo vse vode, ki so onesnažene s primesmi in izvirajo bodisi iz
gospodinjstev ali industrijskih dejavnosti ali pa so padavinskega izvora. Po Slovarju slovenskega
knjižnega jezika je sopomenka odpadni vodi odplaka (SSKJ, 2018).
Odpadne vode se delijo glede na njihov izvor in tako poznamo:




Komunalno odpadno vodo.
Industrijsko (v to kategorijo sodi tudi kmetijska) odpadno vodo.
Padavinsko odpadno vodo.

Osredotočili se bomo predvsem na komunalne odpadne vode, saj je membranska MČN, obravnavana
v tej nalogi, dimenzionirana za potrebe obdelave komunalnih odpadnih voda.
3.1.1

Komunalna odpadna voda

V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, 98/2015) je komunalna odpadna voda definirana kot odpadna voda, ki nastaja v gospodinjstvih
pri uporabi sanitarnih prostorov, pri kuhanju, pomivanju, pranju perila in ostalih gospodinjskih
opravilih. Pod komunalno odpadno vodo smatramo tudi:





Vodo, ki odteka iz javnih objektov in ostalih dejavnostih ter je po sestavi in nastanku podobna
gospodinjskim odpadnim vodam.
Vodo, ki je po izvoru industrijska (nastaja v proizvodni, storitveni ali kateri drugi dejavnosti)
ali pa gre za mešanico take vode s komunalno in/ali padavinsko odpadno vodo in je po sestavi
podobna gospodinjski odpadni vodi. Povprečni dnevni pretok take vode ne sme presegati 15
m3, v enem letu pa količina take odpadne vode ne sme presegati 4000 m3. Taka voda po
definiciji za obremenjevanje okolja ne sme presegati 50 PE, prav tako pa ne sme presegati
mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, ki so določena v prilogi uredbe.
Vodo, ki je po izvoru industrijske narave in za njo ne velja in je ne ureja poseben predpis za
mejne vrednosti emisije snovi, toplote ali katerih drugih posameznih vprašanj.

Komunalna voda ima tako kot ostala dva tipa odpadnih vod določene lastnosti po kateri jo
prepoznamo. Komunalna odpadna voda je sestavljena iz okvirno 99,9% vode ter le 0,1% raztopljenih
ali suspendiranih snovi (Roš, Zupančič, 2010).
Sestava komunalne odpadne vode se lahko razlikuje glede na tip gospodinjstva in način uporabe vode
v posamezni stanovanjski skupnosti. Razmerje glavnih nutrientov (ogljik, dušik, fosfor) naj bi bilo
C:N:P = 8,61 : 3,66 : 1 (Panjan, 2005).
3.1.2

Industrijska odpadna voda

Tudi za industrijsko odpadno vodo še vedno velja definicija iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 98/2015), ki pravi, da je to:
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Odpadna voda z izvorom nastanka v industriji, obrti ali katerikoli drugi obrtni ali gospodarski
dejavnosti, katera ni podobna po sestavi in nastanku komunalni odpadni vodi.
Odpadna voda, ki nastaja kot posledica kmetijske dejavnosti.
Vsa mešana odpadna voda (industrijska, komunalna in/ali padavinska), ki nastaja na področju
industrijskega obrata ali naprave in se v pomešani obliki odvaja v javno kanalizacijo ali vode.
Vsa odpadna voda, ki nastaja in odteka na območjih (tudi prometnih površinah) objektov ali
naprav, ki služijo skladiščenju, predelavi, skladiščenju ali odstranjevanju odpadkov, razen v
primeru vode, ki se zbira in odteka streh teh objektov in naprav.
Hladilna odpadna voda.
Odpadna voda, ki je biološko razgradljiva in nastaja pri predelavi mleka, pridelavi sadnih in
zelenjavnih proizvodov, proizvodnji in polnjenju brezalkoholnih pijač, predelavi krompirja, v
mesni industriji, proizvodnji piva, proizvodnji alkohola in alkoholnih pijač, proizvodnji
živalske krme iz rastlinskih proizvodov, proizvodnji želatine in lepila iz kož, krzna ali kosti,
proizvodnji slada in predelavi rib.
Padavinska odpadna voda

Padavinska odpadna voda je v isti uredbi (Uradni list RS, 98/2015) definirana kot odpadna voda, ki
kot meteorna voda pade na urejene površine (prekritih ali utrjenih s katerimkoli materialom) in z njih
odteka v vode ali javno kanalizacijo, razen če gre za površine objektov ali naprav za predhodno
skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov.
3.2

Lastnosti odpadnih voda

Odpadne vode lahko ne glede na njihov izvor ločimo glede na njihove lastnosti in parametre, ki jih
oblikujejo. Pomembne so njihove fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, ki pa niso nujno enake za
vse vode iz iste kategorije (npr. komunalne odpadne vode). Lastnosti odpadne vode nam povedo za
kakšno odpadno vodo gre in z rednimi meritvami nadzorujemo in spremljamo kakovost odpadne vode,
ki se lahko s časom spreminja. Njihove lastnosti so tako odvisne od načina uporabe vode, življenjskih
navad, tipa industrije, vremena in ostalih dejavnikov.
Lastnosti odpadnih vod se delijo v tri osnovne kategorije (Roš, Zupančič, 2010):






Fizikalne
Osnovne fizikalne lastnosti pri odpadnih vodah so barva, motnost, vonj, temperatura,
prevodnost, koncentracija in celotne trdne snovi, ki se dodatno delijo na plavajoče, usedljive
in koloidne delce ter na raztopljene snovi. Mešana odpadna voda ima običajno 43%
suspendiranih snovi, od tega jih je 2/3 usedljivih in 53% raztopljenih snovi (Panjan, 2005).
Kemijske
Glavni kemijski parametri, ki jih v odpadnih vodah nadzorujemo in so pomembni za uspešne
biološke procese pri čiščenju odpadnih so pH, alkaliteta, dušikove spojine (celotni dušik,
amonijev dušik, nitrati in nitriti), fosfor (predvsem v obliki orto-fosfatov), žveplo, kovine
(železo, mangan, krom, kadmij,..), organske spojine (biološka potreba po kisiku, kemijska
potreba po kisiku, celotni organski ogljik) in hormoni. Hormoni (predvsem vrste estrogena) so
eden zadnjih parametrov, ki jih je EU leta 2015 vključila na seznam parametrov, ki jih je
potrebno nadzorovati v odpadnih in pitnih vodah.
Biološke
Med biološke lastnosti uvrščamo mikroorganizme, točneje bakterije, glive, praživali in viruse.
Patogeni organizmi pridejo v komunalno odpadno vodo preko človeških izločkov, vendar so
prisotni v izjemno nizkih koncentracijah.
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Za dimenzioniranje ČN so pomembne količine onesnaženja, ki jih lahko pričakujemo v odpadni vodi
na prebivalca in dan.
Preglednica 1:Koncentracija primesi [mg/l] v odpadni vodi (Panjan, 2005)
Table 1: Concentration of alloys in wastewater (Panjan, 2005)

24-urni povpr.
Vzorec
Usedljive snovi
Lebdeče snovi
Raztopljene snovi
Skupaj

Mineralne snovi
[mg/l]
100
25
375
500

Organske snovi
[mg/l]
150
50
250
450

Skupaj
[mg/l]
250
75
625
950

BPK5
[mg/l]
100
50
150
300

Spodnja preglednica po Imhoffu podaja tipično sestavo odpadne vode iz katere lahko določimo
obremenitve odpadne vode z ogljikom (velja že omenjeno razmerje C : N : P =8,61 : 3,66 : 1).
Preglednica 2: Tipična sestava komunalnih odpadnih voda (Panjan, 2005)
Table 2: Typical composition of wastewater (Panjan, 2005)

BPK5 [g/PE.dan]
55
3.3

N [g/PE.dan]
12

P2O5 [g/PE.dan]
3.5

Pomembni parametri v odpadni vodi

Parametre odpadnih vod lahko določamo direktno na terenu (ang. In situ) ali pa v laboratoriju. Na
terenu lahko določimo parametre, ki ne zahtevajo posebne laboratorijske opreme (temperatura, pretok,
prevodnost) ali pa bi v določenem času že razpadli v vodi, kar je značilnost klora. Pri odpadnih vodah
so najbolj pomembni parametri za določanje onesnaženosti taki, ki jih lahko določamo samo v
laboratoriju, zato je zelo pomemben pravilen zajem in shramba vzorcev.
Osnovni parametri, ki jih določamo v laboratoriju so:
1. Kemijski parametri
 pH
pH vrednost je negativni logaritem koncentracije vodikovih ionov in nam pove koliko je voda
kisla oziroma bazična/alkalna. Tehnično gledano nam pH pove razmerje hidroksilnih (OH-) in
hidrogenih (H+) ionov, ki sestavljajo molekulo vode. Razpon pH vrednosti je med 0 in 14 in
nižja kot je vrednost, bolj je voda kisla. Voda je nevtralna v kolikor ima pH vrednost enako 7.
Sprejemljive vrednosti pH vode v naravi so med 6,5 in 8,5 (Roš, Zupančič, 2010). Vrednost
pH vpliva na mnoge kemične in biološke procese v vodi.
 Alkaliteta
Alkaliteta vode je njena sposobnost, da nevtralizira kisline. Komponente, ki višajo alkalnost
vode so hidroksidi (OH-), karbonati (CO32-), hidrogen karbonati (HCO3-) in razni kationi, kot
na primer kalcijevi, magnezijevi, natrijevi,..
Alkaliteta je lastnost vode, ki preprečuje, da bi se pH vode spremenil. Odpadne vode imajo
običajno visoke vrednosti alkalitete (Roš, Zupančič, 2010).
Alkaliteto izražamo v mg/l kalcijevega karbonata, t.j. CaCO3.
 Kemijska potreba po kisiku
KPK je kratica za kemijsko potrebo po kisiku. Vrednost KPK v odpadnih vodah nam pove,
koliko je organske onesnaženosti v vodi. Organsko onesnaženje potrebuje kisik za obstoj in
tako glede na porabo oksidanta vemo koliko je organske snovi v vodi. Z analizo KPK
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določimo skupno količino organske snovi, ne omogoča pa določitve deleža biološko
razgradljivih in biološko inertnih snovi. Določanje KPK je zaradi tega dopolnila preiskava in
je potrebno določati hkrati tudi BPK (Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, 2007). Hkrati
računamo razmerje BPK5/KPK, ki nam pove koliko je biološko razgradljiva odpadna voda.
Biološka razgradljivost odpadnih voda je različna za različne vire odpadnih voda.
Biološka potreba po kisiku
BPK je kratica za biokemijsko potrebo po kisiku in je poleg kemijske potrebe po kisiku glavni
parameter za določanje in odstranjevanje organskega onesnaženja iz komunalne odpadne
vode. Po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
sta BPK5 in KPK edina parametra, ki sta zadosten pokazatelj primernega čiščenja t.j. takega
čiščenja odpadne vode, ki dosega predpisane okoljske standarde kakovosti odpadnih voda.
Primerno čiščenje po uredbi zajema katerikoli način čiščenja vode, ki zadosti predpisanim
mejnim vrednostim.
Biokemijska potreba po kisiku nam pove, kolikšna količina kisika je potrebna oziroma se
porabi za oksidacijo razgradljivih organskih snovi s pomočjo mikroorganizmov, ki jih vzorec
vsebuje (Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, 2007). Mikroorganizmi se hranijo z organskimi
snovmi (nutrienti) in v procesu biorazgradnje nato nastajajo anorganske komponente, voda ter
ogljikov dioksid. Popolna stabilizacija se doseže po 20 ali več dneh, vendar je metoda
standardizirana na 5 ali 7 dni (ISO 5815:2003) z BPKn. BPK5 so uvedli Angleži, ki so meritev
najprej opravljali pri 18,3°C saj njihova najdaljša reka teče do izliva v morje 5 dni in je
srednja letna temperatura 18,3°C.
Meritev biokemijske razgradnje odpadne vode je izjemno pomembna, saj so v odpadnih vodah
običajno prisotne velike koncentracije organskih snovi (dušik, fosfor ipd.) in bi izpust tako
koncentrirane vode v naravno okolje lahko sprožil evtrofikacijo površinskih voda.
Za meritev BPK je zelo pomembno, da vzdržujemo primerne pogoje za obstoj in delovanje
mikroorganizmov. Bakterije se hranijo in množijo s hranilnimi snovmi kot so dušik, fosfor in
ogljik, zato moramo zagotavljati dovolj teh snovi v vodi in preprečiti vdor strupenih snovi v
vodo. Če v odpadni vodi ni potrebnih pogojev za biološko razgradnjo, lahko vodi dodamo
aktivno blato iz aerobne čistilne naprave, ki nemoteno in neprekinjeno obratuje že dalj časa.
Dodajanje koncentracije mikroorganizmov odpadni vodi imenujemo cepivo.
Biokemijsko potrebo po kisiku določamo z manometrom s katerim merimo padec tlaka v
steklenici nad tekočino zaradi porabe kisika.
Razmerje KPK/BPK5
Za surovo komunalno odpadno vodo se razmerja KPK/BPK5 gibljejo med 1.5 in 2.5, vendar
pa te vrednosti nikakor ne veljajo za industrijske odpadne vode, ki lahko močno odstopajo od
tega razpona. Glede na razmerje KPK/BPK5 lahko določimo nekatere lastnosti
biorazgradljivosti odpadne vode.
Preglednica 3:Biološka razgradljivost vode glede na razmerje KPK/BPK5 (von Sperling, 2007)
Table 3: Biological degradability of water based on COD/BOD5 ratio (von Sperling, 2007)
Razmerje KPK/BPK5
KPK/BPK5 < 2.5/3.0
2.5 < KPK/BPK5 < 4.0
KPK/BPK5 > 3.5/4.0
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Lastnosti, ki jih pripišemo vodi glede na vrednost razmerja
V odpadni vodi je veliko biorazgradljivih delcev. Obstaja možnost
za dobre biološke procese.
Delcev, ki so biorazgradljivi ni veliko. Biološka razgradnja take
vode je vprašljiva in jo je potrebno preveriti.
Velike količine nerazgradljivih delcev, ki kažejo na potrebo po
fizikalno-kemičnem čiščenju.

Ogljikove spojine in skupni ogljik (biološka in kemijska potreba po kisiku)
Dušikove spojine (Skupni dušik, amonijev dušik, nitratni in nitritni dušik)
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Tako fosfor kot dušik sta pomembna dejavnika bioloških procesov, saj sta hranili za
mikroorganizme in brez njune prisotnosti ne stečejo vsi potrebni procesi za čiščenje odpadne
vode, hkrati pa sta glavni hranili, katerih koncentracijo je potrebno zmanjšati na iztoku iz ČN.
Dušik je v vodi prisoten v več različnih oblikah ali oksidacijskih stanjih.
Dušika v odpadni vodi lahko merimo v obliki amonijevega dušika (NH4+), nitratnega dušika
(NO3-), nitritnega dušika (NO2-) ali kot celotni dušik (N).
V surovi odpadni vodi je dušik prisoten običajno v obliki amonijevega dušika in organskega
dušika. Amonijev dušik je za organizme toksičen in ga prepoznamo po značilnem vonju.
Amonijev dušik je v večjih koncentracijah strupen plin, ki lahko povzroči resna bolezenska
stanja.
Fosforjeve spojine (orto fosfati)
Fosfor v odpadni vodi je potrebno meriti zaradi prisotnosti detergentov, pralnih praškov,
raznih čistil in gnojil, kjer so fosfati prisotni. Velika količina fosfatov v vodi je tako izključno
posledica človekove dejavnosti in lahko pripelje do evtrofikacije ali mrtvo gnijočih jezer, saj
so fosfati in nitrati hranilo za alge v vodi, ki prekinejo kroženje vode in vnos kisika v vodo, ko
se namnožijo.
Ker fosforja direktno ni mogoče meriti in v elementarni obliki ni prisoten v večjih količinah v
okolju, ga merimo v obliki ortofosfatov, saj se večinoma veže z organskimi in/ali
anorganskimi snovmi.
Žveplove spojine (sulfati)
Žveplo v odpadnih vodah merimo v obliki sulfatnega iona, ki je sestavljen iz enega atoma
žvepla in 4 atomov kisika. Sulfatni ion najdemo v večini vodovodnih voda prisoten pa je tudi
v odpadnih vodah saj je zelo dobro topen. Prisotnost sulfata je lahko problematična, saj se
sulfat v anaerobnih pogojih ob prisotnosti bakterij reducira v sulfid, slednji pa se ob
prisotnosti vodika pretvarja v vodikov sulfid, ki je strupen. Vodikov sulfid je brezbarven plin,
ki ga hitro prepoznamo po značilnem vonju po gnilih jajcih. Ob prisotnosti v odpadnih vodah
povzroča korozijo kanalizacijskih sistemov (Roš, Zupančič, 2010).

2. Fizikalni parametri (temperatura, barva, vonj, motnost)
Fizikalne parametre odpadne vode določimo na relativno enostavne in hitre načine.
Temperaturo določamo s katerimkoli termometrom primernim za določanje temperature
tekočin. Temperatura odpadne vode je običajno nekoliko višja od temperature pitne vode in
variira glede na letni čas oz. na temperaturo okolja. Temperatura vpliva na aktivnost
mikroorganizmov (biološko čiščenje), na viskoznost vode in na topnost plinov.
Barvo odpadne vode lahko določimo že s prostim očesom in nam pove okvirno starost
odpadne vode- v kolikor gre za svežo odpadno vode je njena barva svetlo sive/rjave barve,
medtem ko imajo starejše odpadne vode temnejše odtenke sive barve ali pa so celo črne.
Glede na barvo odpadne vode lahko določimo njen izvor oziroma vrsto in pa njeno starost.
Industrijske odpadne vode so lahko različnih barv in je barva odvisna od snovi, ki se
uporabljajo v proizvodnem procesu (npr. tekstilna industrija). Komunalne odpadne vode so
običajno sivo rjavih barv. Surova komunalna odpadna voda je vedno svetlejše barve kot pa
voda, ki že nekaj časa stoji ali teče po kanalizacijskem sistemu. V anaerobnih pogojih voda
lahko barva vode postane zelo temna t.j. skoraj črna (Roš, Zupančič, 2010).
Vonj tudi določamo senzorično in lahko na podlagi vonja določimo starost odpadne vode in
celo vrsto, če gre za specifične industrijske vode ali pa za klasične komunalne odpadne vode.
Gospodinjska komunalna voda ima rahlo zadušljiv, trohneč in zatohel vonj dokler je še sveža
(Panjan, 2005). Odpadne vode, ki stojijo in nimajo dotoka zraka, imajo neprijeten vonj, saj se
v njih odvijajo procesi, ki sproščajo v zrak določene pline med katerimi je tudi metan.
Industrijske odpadne vode imajo specifične vonje glede na tip industrije in primesi, ki so v
vodi.
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Odpadne vode imajo običajno visoko motnost, ki jo povzročajo suspendirani delci. Odpadna
voda ima na dotoku na ČN visoko motnost, ki pa se postopoma odstrani z usedanjem delcev in
nadaljnjimi postopki čiščenja (von Sperling, 2007).
Suspendirane snovi
Organske
suspendirane snovi

5%

35%

Raztopljene snovi
30%

Odpadna voda
100 %

Suspendirane snovi

Anorganske
suspendirane snovi

40%

65%

Raztopljene snovi
25%

Figure 2: Suspended solids shares in wastewater (von Sperling, 2007)
Slika 2: Deleži vseh snovi v odpadni vodi (von Sperling, 2007)

3. Biološki parametri (bakterije, glive, alge, virusi in praživali)
Večina mikroorganizmov, ki so prisotni v odpadnih vodah je koristnih za biološke procese, ki
so potrebni za biološko čiščenje. Kljub temu pa so v vodi lahko tudi nekateri patogeni
mikroorganizmi, ki jih želimo odstraniti iz odpadne vode med procesom čiščenja. Največ
patogenih mikroorganizmov pride v vodo preko človeških in živalskih izločkov iz telesa (Roš,
Zupančič, 2010)..
Prevladujoči mikroorganizmi, ki jih najdemo v odpadnih vodah so opisani v preglednici 4.
Preglednica 4: Mikroorganizmi, ki jih najdemo v vodi in njihove lastnosti (von Sperling, 2007)
Table 4: Microorganisms in wastewater and their characteristics (von Sperling, 2007)
Mikroorganizem

Opis in lastnosti

Bakterije

Enocelični organizmi različnih oblik in velikosti. Nekatere bakterije so patogene in
povzročajo večinoma bolezni prebavnega trakta.
So glavni organizmi odgovorni za stabilizacijo organskih snovi.
Po strukturi in velikosti so podobne bakterijam in so jih do nedavnega prištevali kar v
njihovo skupino. Od bakterij se razlikujejo v sestavi celičnega materiala, jedra in stene.
Pomembne so za razvoj anaerobnih procesov.
Avtotrofni organizmi, ki vsebujejo klorofil (zelena barva). Pomembne so za
proizvodnjo kisika v vodah in nekatere procese čiščenja. V jezerih in stoječih vodah
lahko njihov razrast pripelje do evtrofikacije. Ne najdemo jih v surovi odpadni vodi,
temveč v že delno obdelani odpadni vodi.
Aerobni, večcelični, heterotrofni organizmi, ki jih uvrščamo v skupino steljčnic, saj se
za razliko od rastlin pri njih ne razvijejo zeleni deli s pomočjo fotosinteze. Pomembne
so za razkroj organskega onesnaženja. Dobro uspevajo v nizkem pH okolju.
Patogeni paraziti, sestavljeni iz zunanjega ovoja proteinov in nukleinske kisline ali
DNK materiala. Sami nimajo celičnih mehanizmov za razmnoževanje in potrebujejo za
obstoj žive celice drugih organizmov.
Večinoma aerobni enoceličarji. Hranijo se z bakterijami, algami in ostalimi
mikroorganizmi. Zelo pomembni v procesu biološkega čiščenja za ohranjanje
ravnotežja med vsemi mikroorganizmi. Nekatere so patogene.

Arheje
Alge

Glive
Virusi
Praživali
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3.4

Trajnostno ravnanje z odpadnimi vodami

Poraba vode in s tem tudi proizvodnja odpadne vode ni enaka po svetu in se močno razlikuje zaradi
različnih dejavnikov (von Sperling, 2007):















3.4.1

Dostopa do vode
V krajih, kjer je pitna voda težko dostopna dobrina ali pa kjer so izrazito sušna obdobja z
omejeno uporabo vode, je poraba vode manjša kot v krajih, kjer je voda vedno dostopna
dobrina.
Podnebja
Toplo podnebje z visokimi temperaturami hkrati povzroča potrebo po povečani porabi vode,
vendar je poraba vode omejena z izdatnostjo vodnih virov, ki lahko v izjemno vročih
podnebjih presušijo.
Urbanizma
Po von Sperlingu (2007) sodeč, je v bolj razvitih in večjih urbanih središčih poraba vode na
prebivalca večja, če upoštevamo človekove komercialne in institucionalne dejavnosti (služba,
opravki v javnih institucijah,…). Po drugi strani pa se tudi na podeželju porabi nekoliko večja
količina vode na prebivalca, če upoštevamo možnost pranja prevoznih sredstev v dvorišču,
zalivanje in namakanje njiv in vrtov ter ostale podobne dejavnosti na prostem.
Ekonomskega razvoja skupnosti
Višje razvita okolja imajo večjo porabo vode, saj se voda uporablja pri različnih dejavnostih,
ki jih v manj razvitih okoljih ni.
Industrializacije
Industrija je velik potrošnik vode, saj je voda ključni člen v mnogih proizvodnih procesih
(vodne žage, farmacevtska industrija, proizvodnja pijač in hrane,…). Okolja, kjer je velik
delež industrijskih obratov imajo tako višjo porabo vode.
Cene/stroškov vode
Kjer so stroški pitne vode visoki, so ljudje načeloma bolj varčni in preudarni pri porabi vode.
Tlaka v cevovodu
Tam, kjer so tlaki normalni ali visoki, se porabi večje količine vode, saj za isto dejavnost, kot
je npr. umivanje zob steče veliko več vode kot pa tam, kjer je nizek tlak v cevovodu.
Izgub vode v sistemu
Če so cevovodi in inštalacije dotrajani, lahko pride do nenadzorovanih izgub vode, s tem pa
tudi do povišane porabe vode.
Ponovna uporaba obdelane odpadne vode

Judd (2011) pravi, da je leta 2009 kar 9 evropskih držav trpelo zaradi pomanjkanja vode. Med temi
državami so med drugimi Španija, Malta, Ciper in Bolgarija, kjer velik del k pomanjkanju vode
prispevajo toplo podnebje z malo padavinami, gosta poseljenost in industrija ter kmetijstvo.
Pomanjkanje vode nastopi, ko je potreba po vodi v določenem obdobju večja od dejanske količine
vode, ki je na voljo ali pa ko slaba kvaliteta vode onemogoči njeno uporabo (Judd, 2007) .
Zaradi pomanjkanja vode so ljudje začeli razmišljati o nadomestnih virih. Ponovna uporaba prečiščene
odpadne vode je sigurno eden izmed njih.
Atanasova in ostali (2017) so raziskovali možnosti ponovne uporabe sive vode v hotelu na jugu
Španije, kjer zaradi izjemne urbanizacije, turizma in dolgih, vročih ter sušnih poletjih občutijo
pomanjkanje vode vsako leto. Čiščenje in ponovna uporaba sive vode (gre za odpadno vodo iz
kuhinje, od pranja perila, tuširanja in umivanja rok-osebne higiene) tako ni samo dodaten vir vode,
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temveč tudi možnost trajnostnega ravnanja z vodo na urbanih območjih. Poleg tega, da na tak način
zmanjšamo porabo čiste pitne vode, zmanjšamo tudi obremenitev odpadne vode na kanalizacijo in
komunalno ČN. Ponovna uporaba odpadne vode je del trajnostne gradnje in omogoča povečanje
zelenih površin v mestih (možnost namakanja/zalivanja) ter s tem tudi bolj čist zrak in ugodnejše
pogoje za življenje.
Da bi se spodbudila ponovna uporaba odpadne vode in njeno čiščenje bi bilo potrebno osvežiti
področje zakonodaje, saj slednja trenutno ne pomaga niti ne zavezuje potrošnikov k ponovni uporabi
vode (izjeme so določene industrijske vode). Negativna faktorja, ki dodatno zavirata razvoj ponovne
uporabe odpadnih voda so visoki stroški obdelave in čiščenja ter izbira ustrezne ČN zaradi raznolikosti
v kakovosti (lastnostih) odpadnih voda (Atanasova, 2017). V raziskavi Atanasove in sodelavcev
(2017) je bilo ugotovljeno, da se iz ekonomskega vidika vložek v ČN (MBR) za manjši hotel (20- 30
sob) povrnejo v sedmih letih. Čiščenje odpadne vode s pomočjo membranskega bioreaktorja ima
prednost pred ostalimi metodami, saj ima membrana visoko stopnjo filtracije (mikro oziroma ultra) in
zato onemogoča širjenje mikroorganizmom in boleznim, ki bi bile lahko problematične na gosto
poseljenih in turističnih območjih.
Kot težavo glede čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode izpostavljajo Bdour, Hamdi in Tarawneh
(2007) neosveščenost ljudi na določenih območjih. V članku so predstavili problematiko ponovne
uporabe odpadne vode na območju Mediterana in Bližnjega vzhoda (Jordanija, Turčija, Libanon in
Palestina). Kot primer navajajo Turčijo, kjer naj bi bili ljudje zaradi kulture in pomanjkanja znanja
zelo malo ozaveščeni glede varčevanja z vodo in možnosti njene ponovne uporabe. Zaključijo z
mislijo, da je pri izbiri ustreznega čistilnega sistema za odpadno vodo na določenem območju
potrebno upoštevati podnebne razmere, topografijo in socialno-ekonomske faktorje.
Možnosti in idej za ponovno uporabo odpadne vode je veliko, ključno pa je, da se poišče
najustreznejšo rešitev (iz ekonomskega in tehnološkega vidika), ki bo dolgoročno gledano prinesla
napredek.
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TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V osnovi (minimalni zahtevki za čiščenje odpadnih voda) je odpadne vode je potrebno očistiti do take
stopnje, da (Roš, Zupančič, 2010):



ne ogrožajo javnega zdravja (preprečevanje bolezni) in
nimajo pri izpustu v okolje nobenih škodljivih učinkov nanj (preprečevanje onesnaženja
vodovodnih sistemov/oskrbe z vodo, vzdrževanje čistih površinskih voda in podtalnice,
zaščita kopalnih vod, ohranitev prvotnih voda za zaščito ekosistemov).

Kot primer ogrožanja javnega zdravja lahko vzamemo reko Citarum v Indoneziji, ob kateri se je v
zadnjih letih močno razširila tekstilna industrija. Tekstilni obrati največjih trgovcev z oblačili ležijo ob
reki in nimajo urejenih čistilnih naprav za odpadne vode. V reko izpuščajo praktično neobdelano
surovo vodo iz proizvodnje, ki vsebuje veliko težkih kovin in človeku nevarnih elementov. Ker je reka
glavni vir pitne vode mnogim okoliškim prebivalcem in hkrati služi za namakanje riževih polj, je
zdravje večine ob njej živečih ljudi močno ogroženo. Izjemno veliko število otrok je zbolelo ali umrlo
zaradi velikih količin težkih kovin, ki se nalagajo v njihovih telesih (Citarum- Najbolj onesnažena reka
na svetu, RTV).
Tehnologije čiščenja odpadnih voda na ČN lahko v grobem razdelimo na (Roš, Zupančič, 2010):






mehanske postopke,
kemijske postopke,
fizikalno-kemijske postopke,
biološke postopke in
napredne postopke.

Čistilne naprave morajo biti zasnovane tako, da s kombinacijo katerihkoli navedenih postopkov
zagotovijo minimalnim predpisanim parametrom vode na iztoku. Delovanje klasične čistilne naprave
je zasnovano iz več korakov čiščenja, ki si zvezno sledijo (Roš, Zupančič, 2010):
1.
2.
3.
4.

predčiščenje (mehansko),
primarno čiščenje (mehansko),
sekundarno čiščenje (biološko) in
terciarno čiščenje.

Predčiščenje zajema odstranjevanje velikih trdnih delcev ter olj in maščob, če so prisotni v velikih
količinah. Na stopnji primarnega čiščenja se voda mehansko očisti, sekundarno čiščenje pa zajema
biološko čiščenje vode s pomočjo mikroorganizmov v aktivnem blatu. V fazi terciarnega čiščenja z
dodatnimi postopki obdelamo očiščeno odpadno vodo iz sekundarnega čiščenja.
V nadaljevanju sledi kratek pregled osnovnih tehnologij čiščenja odpadnih voda.
4.1

Predčiščenje

Predčiščenju lahko rečemo tudi grobo mehansko čiščenje, saj se v tej fazi odstranjujejo večji trdni
delci iz vode, ki bi v nadaljevanju onemogočali ustrezno čiščenje ali poškodovali čistilno napravo.
Tehnologije, ki se najpogosteje uporabljajo pri predčiščenju na komunalnih čistilnih napravah (Roš,
Zupančič, 2010):


Grablje
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Grablje so lahko ročno ali strojno čiščenje in njihova primarna naloga je, da zadržijo večje
predmete kot so kamni, delci stekla, plastični delci in ostale podobne primesi v vodi. Palice na
grabljah so običajno na ČN nagnjene pod kotom 30 do 45 stopinj od vertikale. Druga izvedba
pa so statične grablje, na katere voda doteka iz vrha. Strojno čiščenje grabelj poteka s pomočjo
mehanizma, ročno čiščenje pa izvaja običajno oskrbnik ČN. Povprečna količina materiala, ki
se nabere na navadnih grabljah je 45 mL/m3 odpadne vode (Roš, Zupančič, 2010).
Ročno čiščenje se mora izvajati redno, da se ne bi zamašil dovodni kanal, kar bi lahko vodo
potisnilo nazaj v kanalizacijski sistem, kar pa lahko povzroči resne težave tako v kanalizaciji
kot na ČN. Zaradi tega mora vzdrževalec redno pregledovati stanje na grabljah.
Sita
Vedno več ČN nadomešča grablje s finimi siti iz nerjavečega jekla v obliki bobna. Jeklo iz
katerega je boben narejen, je perforirano z odprtinami od 0,2 do 6 mm. Voda priteče v boben
in večji trdni delci se zbirajo v notranjosti bobna, čista voda pa prehaja ven.
Sita so lahko tudi avtomatska in imajo vgrajene črpalke, ki odvajajo nabrane trdne delce
direktno v za to namenjene zbiralnike.
Peskolovi
Peskolovi so naslednji korak po grabljah ali sitih in so namenjeni odstranjevanju in
zadrževanju manjših organskih ali anorganskih nerazgradljivih delcev, ki bi lahko poškodovali
strojno opremo na ČN in zamašili cevi ali odprtine na ČN. Običajno gre za pesek, pepel,
ostanke hrane, cigaretne ogorke in ostale podobne delce. Pomembna je predvsem hitrost toka
vode,ki mora biti taka (okoli 0,3 m/s), da se čim bolj usedajo nerazgradljivi delci in da se
razgradljive organske snovi spustijo naprej v proces čiščenja vode.
Glavni tipi peskolovov, ki se uporabljajo na ČN so gravitacijski, prezračevani in vortex.
Gravitacijske počasi nadomeščajo sodobnejši prezračevani in vortex peskolovi (Roš,
Zupančič, 2010). Odpadna voda v gravitacijskih in prezračevanih peskolovih teče premočrtno,
vendar v prezračevanih komprimirani zrak povzroči spiralno gibanje delcev. V vortex
peskolovu se hitrost vode nadzira z mešanjem ali s posebno konstrukcijo vtoka in iztoka.
Cikloni
Pri peskolovih v obliki ciklona se uporablja centrifugalna sila, ki pomaga ločiti pesek od
odpadne vode. Odpadna voda doteka v ciklon tangencialno v zgornjem delu, pesek se lovi in
izpušča v spodnjem delu, prečiščena voda pa odteka na vrhu ciklona.
Primarno čiščenje

Stopnja, ki sledi predčiščenju je primarno čiščenje s pomočjo katerega se odstranjujejo iz vode lahko
usedljive in plavajoče snovi. Za usedanje delcev imamo na veliki večini ČN dimenzionirane
usedalnike, kjer se hitrost vode zmanjša in na tak način omogočimo delcem težjim od vode, da se
usedajo, lažji pa priplavajo na površje. Za lažje usedanje se lahko dodajo kemikalije (koagulanti), ki
delce povežejo v kosme. Učinkovitost usedanja delcev je odvisna od več faktorjev, najbolj pa na
usedanje vplivajo starost, pH in temperatura odpadne vode, lastnosti delcev in pa seveda sama oblika
usedalnika ter zadrževalni čas vode v usedalniku. Zadrževalni čas se določi kot razmerje med
volumnom reaktorja in pretokom, običajno se privzame čas od 1 do 2 ur. V usedalnikih se odstrani
tudi del organskih snovi, pričakovano nekje med 20 in 35% BPK (Roš, Zupančič, 2010). Danes
usedalnike počasi nadomeščajo grablje, sita in flotatorji, ki zahtevajo manj prostora in so zelo
učinkoviti.
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4.3

Sekundarno čiščenje

Biološko čiščenje ali sekundarno čiščenje odpadnih vod zajema postopke s pomočjo katerih
odstranjujemo iz vode koloidne in raztopljene snovi, ki po mehanskem čiščenju še vedno ostanejo
prisotne v vodi. Biološko čiščenje temelji na naravnih procesih ob prisotnosti mikroorganizmov.
Sisteme biološkega čiščenja tako delimo na:




naravne sisteme,
sisteme čiščenja z aktivnim blatom in
sisteme s pritrjeno biomaso.

Slika 3: Prikaz delovanja biološkega procesa čiščenja vode (Wikipedia, Membrane Bioreactor)
Figure 3: Biological process in wastewater treatment (Wikipedia, Membrane Bioreactor)

Biološko čiščenje lahko poteka v različnih pogojih, bodisi ob prisotnosti kisika ali pa v popolni
odsotnosti kisika. Glede na pogoje v katerih poteka čiščenje lahko ČN razdelimo na tri procese (Roš,
Zupančič, 2010):






Aerobne procese
Pri aerobnih pogojih je vedno prisoten raztopljen kisik. V aerobnem rezervoarju mora biti vsaj
0,5 mg/L raztopljenega kisika, da lahko aerobni mikroorganizmi opravijo svoje delo. Kisik se
lahko vnaša neposredno v stiku z zrakom (odprt rezervoar) ali pa s pomočjo puhal in
difuzorjev.
Anaerobne procese
V anaerobnih pogojih ne sme biti raztopljen kisik v vodi, mikroorganizmi pa dobivajo kisik iz
organskih snovi v vodi (npr. sulfatnega iona). Pomembno je tudi, da ni prisotnega nitritnega
ali nitratnega dušika.
Anoksične procese
Pri anoksičnih pogojih se odvije denitrifikacija in mikroorganizmi dobijo kisik iz nitritnega in
nitratnega dušika. Koncentracija kisika mora biti manjša od 0,5 mg/l.
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Naravni sistemi

Naravne sisteme čiščenja odpadnih voda danes oponašajo rastlinske čistilne naprave, ki se uporabljajo
in izdelujejo predvsem za obdelavo manjših količin odpadne vode, na težko dostopnih mestih (npr.
planinske koče), kjer je videz okolice pomemben-so estetskega videza in je na razpolago zadostna
površina.

Slika 4: Shema delovanja rastlinske čistilne naprave (Roš, Zupančič, 2010)
Figure 4: Scheme of constructed wetland (Roš, Zupančič, 2010)

Poleg popularnih RČN (rastlinskih čistilnih naprav) poznamo še dve vrsti naravnih sistemov čiščenja
odpadnih voda in to sta laguna ter namakalno polje.
Lagune so klasičen sekundarni sistem simulacije naravnega čiščenja. Gre za plitve bazene izdelane iz
naravnih materialov (lahko so sestavljene iz več medsebojno povezanih bazenov). Poznamo več tipov
lagun, ki se delijo glede na količino kisika v sistemu (Roš, Zupančič, 2010):




Aerobne
Anaerobne
Fakultativne (imajo aerobno in anaerobno plast)

Namakalna polja se običajno ne uporabljajo kot samostojno sekundarno čiščenje in služijo bolj kot
dopolnilni sistem za čiščenje odpadnih voda (terciarno čiščenje). Pri teh sistemih gre za nadzorovano
pronicanje vode skozi zemljino, kjer del čiščenja opravijo tudi rastline.
Namakalna polja lahko razdelimo na tri osnovne tipe (Roš, Zupančič, 2010):




Čiščenje s počasnim pronicanjem vode
Čiščenje s hitrim pronicanjem vode
Čiščenje s tokom vode preko zemljine

Rastlinskih čistilne naprave se od namakalnih polj razlikujejo v tem, da imajo točno definiran tip
zemlje in rastlin ter imajo urejeno dno (običajno s folijo) – so izpopolnjena verzija namakalnega polja.
Ravno vegetacija je osnova za uspešno rast in delovanje mikroorganizmov v RČN in slednji razgradijo
do 90 % celotnega onesnaženja. Najbolj osnovna delitev RČN je na ČN s površinskim tokom in na ČN
s podpovršinskim tokom vode (Roš, Zupančič, 2010).
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Sistemi z aktivnim blatom

Najbolj razširjen postopek biološkega čiščenja odpadne vode so sistemi z aktivnim blatom, ki
primarno služijo razgradnji ogljikovih spojin (biološki in kemijski potrebi po kisiku). Sistemi z
aktivnim blatom so bili glavna tehnologija čiščenja odpadnih voda v 20. Stoletju, danes a jih počasi
nadomeščajo napredne tehnologije (Terna Iorhemen, 2016). Glavni slabosti ČN z aktivnim blatom sta
potreba po velikem prostoru za usedalnike in velike količine odvišnega blata.
Večinoma se v takih sistemih vzdržujejo aerobni pogoji za čiščenje, vendar se danes z določenimi
modifikacijami poslužujemo tudi sistemov z anaerobnimi ali anoksičnimi pogoji s katerimi lahko
odstranjujemo tudi fosforjeve in dušikove spojine.
Mikroorganizme, ki se namnožijo v prezračevanem bazenu in so med 70 do 90 % sestavljeni iz
organskih snovi imenujemo suspenzija aktivnega blata. Skupno suspenzijo aktivnega blata z angleško
kratico imenujemo MLSS Ž(ang. Mixed Liquor Suspended Solids), koncentracijo organskih snovi pa
MLVSS (ang. Mixed Liquor Volatile Suspended Solids). Najbolj pogosti mikroorganizmi so bakterije,
glive, praživali in gliste (Roš, Zupančič, 2010).
Pri dimenzioniranju ČN z aktivnim blatom je pomemben zadrževalni čas blata v sistemu (ang. SRT;
Sludge retention time), količina susbstrata (dotoka) in hidravlični zadrževalni čas (ang. HRT;
hydraulic retention time).

Slika 5: Najznačilnejši postopek čiščenja z aktivnim blatom (Roš, Zupančič, 2010)
Figure 5: Typical wastewater treatment with active biomass (Roš, Zupančič, 2010)
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Slika 6: Odvzem aktivnega blata na komunalni čistilni napravi Železniki (Foto: Grubač Jovana, 2018)
Figure 6: Taking of activated sludge on wastewater treatment plant Železniki (Foto: Grubač Jovana, 2018)

4.3.3

Sistemi s pritrjeno biomaso

Za razliko od sistemov z aktivnim blatom, kjer je blato razpršeno v bazenu, imajo sistemi s pritrjeno
biomaso priraščeno na posebne nosilce, ki so običajno iz kamenja, plastike ali keramike. Biomasa, ki
je pritrjena na nosilcih je lepljiva in želatinasta in ima odlične pogoje za rast in delovanje vseh vrst
mikroorganizmov. Najbolj pogosti sistemi s pritrjeno biomaso so (Roš, Zupančič, 2010):


Precejalniki

Pri poimenovanju precejalniki lahko hitro pride do napačnega mišljenja, da gre za nekakšne filtre
skozi katere se voda preceja in čisti. Precejalnike zaradi tega kličemo tudi reaktorji s pritrjeno
biomaso, saj je v bazenu ali reaktorju nameščena podlaga za biomaso. Na podlago se pritrdi biofilm z
mikroorganizmi, ki nato oksidirajo organske snovi in amonijev dušik v novo biomaso. Biofilm ima na
površini aerobne pogoje, v notranjosti pa se ustvarijo anaerobni pogoji. Višina podlage v precejalnikih
je med 1,5 in 3 m, delci v podlagi pa so velikosti do nekaj centimetrov. Precejalniki so sposobni
obdelati do 40 m3/m2 dan odpadne vode.


Rotirajoči biološki kontaktorji

Rotirajoči biološki kontaktorji so sestavljeni iz horizontalne (rotirajoče) gredi na katero je nameščenih
več zaporednih diskov, ki so delno potopljeni v odpadno vodo v reaktorju in se vrtijo skupaj z gredjo.
Diski imajo premer vse do 4 m, potopljena površina diskov pa je običajno od 40 pa vse do 80 %.
Vrtenje diskov poganja ali električni motor ali pa zrak, ki ga v sistem dovajamo s pomočjo difuzorjev,
ki hkrati skrbijo za vnos kisika za delovanje mikroorganizmov. Take vrste ČN je primerna za odpadne
vode z obremenitvijo med 0,05 do 0,08 BPK5/m3/dan. Pomembna je predvsem hitrost vrtenja diskov,
ki ne sme biti ne premajhna in ne previsoka, da ne bi ogrozili rasti in delovanja mikroorganizmov.
Običajno je hitrost vrtenja diskov okrog 1 m/s. Rotirajoči biološki kontaktorji morajo biti pokriti, saj
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bi UV svetloba ali zmrzal lahko poškodovale diske in biofilm. Obdelana voda iz kontaktorja gre nato
v usedalnik, kjer dovolimo odluščeni biomasi, da se usede in vodo zbistrimo.


Biofiltri

Biofiltri imajo v primerjavi s precejalniki in sistemi z aktivnim blatom najmanjši volumen, saj je
biomasa v teh sistemih veliko bolj koncentrirana in s tem se poveča tudi učinkovitost čiščenja vode. V
takih sistemih hkrati iz odpadne vode odstranjujemo tako suspendirane snovi kot organsko
onesnaženje. Dobro je, če je v vodi majhna količina suspendiranih snovi, saj se v nasprotnem primeru
biofiltri lahko hitro zamašijo in so bolj pogosta povratna pranja filtrov.
Voda v biofiltre lahko vstopa na vrhu ali na dnu, dodatno pa jih lahko razdelimo glede na tok vode in
zraka na sotočne ali protitočne.

4.4

Terciarno čiščenje

Terciarno čiščenje je (zadnja) stopnja čiščenja odpadnih voda na ČN in se jo uporablja, kadar je
potrebno iz vode poleg organskih ogljikovih snovi odstraniti tudi hranila- predvsem dušikove in
fosforjeve spojine, ki se v sekundarni fazi niso uspela odstraniti.
Oblike fosforja, ki jih najdemo v vodi:




Organski fosfor
Polifosfat
Ortofosfat

Učinkovito odstranjevanje fosforja zagotovimo, ko se vse oblike fosforja pretvorijo v ortofosfat.
Oblike dušika, ki so prisotne v odpadni vodi:





Organski dušik
Amonijev dušik
Nitritni dušik
Nitratni dušik

Učinkovito odstranjevanje dušika pa zagotovimo najprej s postopkom nitrifikacije, sledi pa ji še
denitrifikacija.
Odstranjevanju fosforja in dušika iz odpadnih voda je posvečenih veliko raziskav. Postopki
odstranjevanja temeljijo predvsem na nadgradnji konvencionalnih sistemov z aktivnim blatom
oziroma s prilagojenimi zadrževalnimi časi, pogoji delovanja (aerobni, anaerobni, anoksični) in
starostjo blata v reaktorjih.
Terciarno čiščenje se zagotavlja z recirkulacijo vode med različnimi conami (anaerobna, anoksična,
aerobna) in z reciklom (ponovnim vračanjem) aktivnega blata v primarni rezervoar.

4.4.1

Biološko odstranjevanje fosforjevih spojin

Sistemi za odstranjevanje fosforja temeljijo na izmenični obdelavi vode najprej v anaerobni coni in
nato v aerobni. Po anaerobnimi pogoji se sprošča vezani fosfor, ki ga nato v aerobni coni odstranjujejo
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bakterije. Za proces so značilne velike količine odpadnega blata. Sistemi prilagojeni odstranjevanju
fosforja odstranijo za kar 50 % več fosforja od konvencionalnih sistemov.
Glavna sistema, ki se uporabljata za biološko odstranjevanje fosforja sta (Roš, Zupančič, 2010):



proces z glavnim tokom in
proces s stranskim tokom.

Proces s stranskim tokom je nekoliko bolj kompliciran in je potrebno v posebnem reaktorju dodajati
apno za obarjanje topnega fosforja v anaerobni coni.

4.4.2

Biološko odstranjevanje dušikovih spojin

Kot posledica različnih procesov v naravi se dušikove oblike ves čas spreminjajo in tudi v odpadni
vodi se dušik pojavlja v različnih oblikah. V surovi odpadni vodi je običajno dušik v obliki amonija,
ki se nato v procesu čiščenja odpadne vode spremeni v nitritni in nitratni dušik. Cilj pri odstranjevanju
dušika iz odpadne vode je, da dobimo elementarni dušik, ki izhlapi v zrak.
Preglednica 5: Oblike dušika v različnih fazah čiščenja odpadne vode (von Sperling, 2007)
Table 5: Nitrogen in different phases of wastewater treatment (von Sperling, 2007)

Voda
Surova odpadna voda
Iztok iz procesa brez nitrifikacije
Iztok iz procesa z nitrifikacijo
Iztok iz procesa z nitrifikacijo in denitrifikacijo

Prevladujoča oblika dušika
Organski in amonijev dušik
Amonijev dušik
Nitrati
Nizke koncentracije dušika v katerikoli obliki

Najpomembnejša procesa pri odstranjevanju dušika v odpadnih vodah sta nitrifikacija in
denitrifikacija. Nitrifikacija poteka v aerobnih pogojih ob prisotnosti mikroorganizmov Nitrosomonas
in Nitrobacter. Ravno nasprotno pa proces denitrifikacije steče v anoksičnih pogojih ob prisotnosti
mikroorganizmov Pseudomonas. V tej fazi se ves vezan dušik reducira v lahko hlapni elementarni
dušik, ki nato izhlapi v zrak.
Procesa nitrifikacije in denitrifikacije za odstranjevanje dušika iz odpadne vode (Roš, Zupančič,
2010):


Nitrifikacija
Nitrifikacija poteka v aerobnih pogojih, kjer se amonijev dušik z oksidacijo spremeni v nitritni
(NO2- ) in nato v nitratni (NO3-) dušik.
Kemijska formula za nitrifikacijo je:
2 NH4+ + 3 O2  2 NO2- + 4 H+ + 2 H2O
2 NO2 + O2  2 NO3-



Denitrifikacija
Z denitrifikacijo se s pomočjo denitrifikacijskih mikroorganizmov reducira nitratni dušik v
plinasti dušik. Denitrifikacija se odvije v ankosičnih pogojih, ko mikroorganizmi nimajo na
voljo raztopljenega kisika v vodi in jim nitratni dušik predstavlja vir kisika. Plinasti dušik pri
tem nastaja kot stranski produkt in izhaja iz reaktorja.
Kemijska formula za denitrifikacijo je:
2 NO3- + C  N2↑
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Odstranjevanje dušikovih spojin iz odpadnih voda se od odstranjevanja fosforjevih spojin razlikuje v
zaporedju različnih con in recirkulacijo vode med njimi.
Roš in Zupančič (2010) v morju različnih sistemov za odstranjevanje dušika in fosforja izpostavita
sistem s tremi in s petimi conami. Slednji naj bi bil bolj primeren za odstranjevanje dušika saj ima dve
anoksični coni, fosfor pa se bolje eliminira v sistemu s tremi conami, ker je biomasa več časa
prezračevana.

Slika 7: Nitratni cikel (Roš, Zupančič, 2010)
Figure 7: Nitrate cycle (Roš, Zupančič, 2010)

4.5

Napredne tehnologije čiščenja

Po sekundarnem ali terciarnem čiščenju odpadnih voda se lahko dodatno uporabijo kemijski ali
fizikalno-kemijski postopki za odstranjevanje raztopljenih ali fino suspendiranih snovi v vodi, ki jih z
biološkimi postopki ni možno odstraniti.
Fizikalno-kemijski postopki za dodatno čiščenje voda so (Roš, Zupančič, 2010):







Koagulacija
Flokulacija
Adsorpcija
Ionska izmenjava
Mikrofiltracija in ultrafiltracija (membranska filtracija)
Reverzna osmoza

Nekateri kemijski postopki za dodatno obdelavo voda pa so (Roš, Zupančič, 2010):





Obarjanje
Nevtralizacija
Oksidacija
Redukcija

Med vsemi naštetimi postopki so najpomembnejše napredne tehnologije čiščenja globinska filtracija,
membranska filtracija, adsorpcija, ionska izmenjava in napredni oksidacijski procesi.
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Z globinsko filtracijo odstranjujemo suspendirane trdne snovi v vodi tako, da voda prehaja od vrha
navzdol skozi granuliran ali stisljiv material. Trdne snovi se odstranijo iz vode s precejanjem,
sedimentacijo in ostalimi mehanizmi. Večinoma gre za peščene filtre, v katerih se med porami
nabirajo suspendirane snovi v vodi. Taki filtri se hitro zasičijo in jih je potrebno oprati s tokom vode v
nasprotni smeri od smeti filtracije. Temu se reče povratni tok pranja filtra, ki hkrati tudi razrahlja
filtrirni material, ki se s časoma zbije. Peščeni filtri se največ uporabljajo za pripravo pitne vode,
vedno več pa so prisotni tudi pri dodatni obdelavi odpadnih voda.
Adsorpcija je fizikalni proces pri katerem se (organske) snovi v tekočini ali plinu zbirajo na površini
adsorbenta (ScienceDirect). Adsorbent je snov v trdni, tekoči ali plinasti fazi za čiščenje voda pa se
uporablja v trdni obliki, največkrat je to aktivno oglje. Aktivno oglje je lahko v granulirani obliki ali
prašnati obliki in se ga po uporabi regenerira ali pa sežge. Aktivno oglje je narejeno iz organskih
materialov kot je npr. kokosova ali orehova lupina. Aktivno oglje ima izjemno porozno strukturo, kar
mu omogoča dobre adsorpcijske sposobnosti. S pomočjo adsorpcije z aktivnim ogljem iz vode
odstranjujemo vonj in okus, določene težke kovine, del dušikovih, žveplovih in fosforjevih spojin.

Slika 8: Aktivno oglje, ki se pridobiva iz kokosove lupine (Watchwater)
Figure 8: Activated carbon made of coconut shell (Watchwater)

Proces ionske izmenjave temelji na izmenjavi določenih ionov iz vode z materialom, ki je ionski
izmenjevalec. Najbolj znana uporaba ionskih izmenjevalcev je za mehčanje vode, kjer se kalcijevi in
magnezijevi ioni iz vode nadomestijo z natrijevimi ioni na kationskem izmenjevalcu. V odpadni vodi
lahko z ionsko izmenjavo iz vode odstranimo določene težke kovine, dušikove spojine in celotne
raztopljene snovi. Naravni material, ki se uporablja kot ionski izmenjevalec so zeoliti- kompleksni
alumosilikati, vedno več pa se uporabljajo tudi sintetične ionske smole.
Napredni oksidacijski procesi so namenjeni težko biološko razgradljivim kompleksnim organskim
spojinam, da jih razgradimo s pomočjo oksidacije v enostavnejše produkte (Roš, Zupančič, 2010).
Največkrat se za oksidacijo uporabljajo kombinacije tehnologij ozona, UV svetlobe in vodikovega
peroksida.

4.5.1

Membranska filtracija

Membranska filtracija je napredna tehnologija separacije s pomočjo katere iz vode odstranjujemo
trdne delce in raztopljene snovi v vodi. Filtracijski material je membrana, ki ima lahko različno velike
pore, katere tudi določajo stopnjo filtracije. Z membransko filtracijo lahko iz odpadne vode
odstranimo veliko več trdnih in raztopljenih snovi kot pri konvencionalnih načinih čiščenja.
Pravzaprav gre za nadgradnjo konvencionalnih sistemov z dodatkom membranskega modula, ki
fizično ločuje trdne snovi od vode. Ker je razvoj membranske tehnologije v zadnjih nekaj deset letih
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doživel razcvet, se je membranska filtracija pričela uveljavljati kot glavna napredna metoda za
čiščenje odpadnih voda (Terna Iorhemen in ostali, 2016). Prva komercialna uporaba aeracijskega
membranskega bioreaktorja je zabeležena v Severni Ameriki v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja
(Stephenson, Judd in ostali, 2001).
Prednosti in slabosti ČN z membranskim bioreaktorjem nad sistemi z aktivnim blatom so podane v
spodnji tabeli.
Preglednica 6: Prednosti in slabosti tehnologije MBR (Iorhemen, 2016; Stephenson, Judd, 2001)
Table 6: Advantages and disadvantages of an MBR technology (Iorhemen, 2016; Stephenson, Judd, 2001)

Prednosti ČN z membranskim bioreaktorjem
Kvaliteta prečiščene vode je višja
Krajši hidravlični zadrževalni časi
Daljši zadrževalni časi trdnih snovi
Manj odpadnega blata, ki nastaja kot produkt v
sistemu
Boljša mikrobiološka kakovost prečiščene vode

Slabosti ČN z membranskim
bioreaktorjem
Višji stroški obratovanja – poraba elektrike
Težave in nadzor mašenja membran
Stroški čiščenja membrane in menjave
membran
Zapletena tehnologija procesa

V primerjavi s tehnologijami čiščenja odpadnih voda z aktivnim blatom, ima tehnologija MBR veliko
boljše rezultate pri odstranjevanju vseh parametrov. Največja razlika je pri odstranjevanju skupnih
suspendiranih snovi (ang TSS; Total Suspended Solids), veliko bolje pa se obnese MBR tudi pri
odstranjevanju KPK vrednosti in odstranjevanju fosforja (Stephenson, Judd, 2001).
Poznamo dva osnovna tipa membranskih bioreaktorjev. Membrana je lahko potopljena v bioreaktorju
ali pa je postavljena poleg njega kot lahko vidimo na spodnji sliki.

Slika 9: Možne postavitve membranskih bioreaktorjev z membrano (Stephenson, Judd, 2001)
Figure 9: Configurations of membranes in MBRs (Stephenson, Judd, 2001)

Membranska filtracija je osnovna tehnologija na kateri temelji izdelana pilotna čistilna naprava
izdelana za potrebe magistrskega dela. V nadaljevanju je podrobneje opisana zgodovina razvoja
membranske tehnologije in osnove membranske filtracije.
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OSNOVE MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE

5.1

Zgodovina razvoja membranske tehnologije

Membranska tehnologija se je začela razvijati na začetku 20. stoletja, ko so se začele pojavljati prve
resnejše raziskave na področju separacije s pomočjo membran . Današnje raziskave in aplikacije na
področju membranske tehnologije še vedno temeljijo na prvotnih študijah. Obdobje med 1960 in 1980
velja za tako imenovano »zlato obdobje« industrije in razvoja membran.
Pomembni mejniki (raziskave, zakoni, študije), ki so zaznamovali razvoj membranske tehnologije so v
približnem kronološkem zaporedju našteti spodaj in služijo za lažji pregled nad razvojem
membranske tehnologije, ki je doživela bliskovit razvoj predvsem v zadnjih nekaj deset letih (Judd,
2011):


Prvi in drugi Fickov zakon o difuziji (1855): Prvi Fickov zakon opisuje stacionarno difuzijo,
ki poteka med dvema krajema z različnima koncentracijama, v drugem Fickovem zakonu pa
sta upoštevana še časovno in krajevno spreminjanje koncentracije (Panjan in sod., 2008).
1. Fickov zakon:
2. Fickov zakon:




𝑑𝜑
𝑑𝑡

=𝐷

𝑑𝜑

𝑑𝑥
𝑑2𝜑
𝑑𝑥 2

Schmidtov eksperiment (prva dokumentirana ultrafiltracija, 1856): Uporabi goveje srce z
velikostjo por med 1 in 50 nm za filtracijo topnih vlaken akacije.
Amontosov zakon (tudi Grahamov zakon, 1861,1866): Predstavlja osnovno enačbo v difuziji
plinov, ki pravi, da je tlak idealnega plina odvisen od temperature pri konstantnem volumnu.
𝑝1



𝐽 = −𝐷

𝑇1

=

𝑝2
𝑇2

Van't Hoffov zakon o zvezi med osmotskim tlakom in koncentracijo topljenca pri osmozi za
razredčene raztopine (1887, 1888):

𝜋 = 𝑅𝑇𝑐









Bechhold (1907): Izdela prvo sintetično membrano iz nitroceluloze namenjene ultrafiltraciji.
Bechhold je tudi prvi definiral pojem ultrafilter.
Zsigmondy in Bachmann (1918, 1922): Prva uvedeta porozne koloidne membrane za
industrijsko filtracijo. Kot rezultat njunega dela se je v letu 1925 pričela prva proizvodnja
mikroporoznih membran za komercialno rabo pod okriljem Sartorius Werke GmbH,
Goettingen.
Mueller in ostali ter Goetz in Tsuneishi (1951): Med 2. svetovno vojno se je pojavila potreba
po razvoju tehnologije za analizo bakterij v vodnih virih. Mueller je s sodelavci s pomočjo
Sartorius membran razvil učinkovito metodo za odstranjevanje mikroorganizmov v pitni vodi.
To je bila prva uporaba mikro-filtracijskih membran namenjena širšemu krogu potrošnikov.
Na podlagi njegovega dela je kasneje Alexander Goetz, profesor v Kaliforniji, razvil
izboljšano membrano iz naprednih materialov (celulozni acetat in celulozni nitrat).
Loeb in Sourirajan (1963): V tako imenovanem »zlatem obdobju« membranske tehnologije, je
prvo prelomnico predstavljal razvoj asimetrične membrane iz celuloznega acetata, ki sta jo
izdelala Loeb in Sourirajan. Membrana je imela mikroporozno strukturo z velikostjo por 0,2
μm. Njuna membrana je predstavljala temelj nadaljnega razvoja reverzne osmoze (RO),
ultrafiltracije, mikrofiltracije in filtracije s pomočjo plinov.
Michaels (1963): Alan S. Michaels je ugotovil, da je membranska tehnologija Loeba in
Sourirjana zelo uporabna na širšem področju membranskih tehnologij, kot se je sprva
domnevalo. V sodelovanju z Amicon Inc. In Dorr-Oliver Inc. so razvili nov tip
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ultrafiltracijskih membran narejenih iz različnih polimerov, med drugim tudi poliviniliden
diflourida, ki se danes uporablja za izdelavo membranskih bioreaktorjev.
Castro (1981): Je prvi, ki je predstavil membrane namenjene komercialni rabi, proizvedene s
pomočjo postopka TIPS (termična fazna separacija) . V nadaljnjih dveh stoletjih so se njegove
membrane uporabljale za filtracijo krvne plazme, membransko destilacijo in v različnih
medicinskih postopkih. Kot glavne prednosti teh membran lahko izpostavimo visoko
poroznost in izjemno visok delež permeata glede na enoto površine.
Druin in sodelavci (1974): Razvijejo metodo ekstrudiranja in hladnega vlečenja, ki je bila
relativno poceni. Tri leta kasneje podjetje Mitsubishi Rayon Corp. proizvede prve membrane s
postopkom ekstrudiranja, ki so bile votle polietilenske MF membrane, ki so se nato v obliki
potopnih modulov uporabljale v obdelavi odpadnih voda.

Razvoj membran in razmah membranske tehnologije na področju čiščenja odpadnih voda je doživel
razcvet in naglo rast v začetku 90. let, z vstopom v 21. stoletje pa je uporaba membran za obdelavo
odpadnih voda postajala vodilna tehnologija. Začetek 90-ih let so zaznamovale tri velike aplikacije
MBR tehnologije s potopnimi membranskimi moduli, ki so bile narejene v ZDA in na Japonskem
(vodilna država v razvoju membranske tehnologije). Do leta 2010 se je MBR tehnologija uveljavila že
v več kot 200 državah po vsem svetu. Kot zanimivost lahko izpostavimo podatek, da je prodaja
membranske tehnologije v marsikateri državi presegala rast BDP (predvsem na Kitajskem).
Največ proizvajalcev membran danes najdemo v Aziji (Japonska, Koreja, Tajvan, Kitajska), v Evropi
pa je vodilna država na področju membranske tehnologije Nemčija. Ravno iz Azije prihajajo trije
največji proizvajalci membran med katere sodijo Kubota, Zenon in Mitsubishi Rayon in vsi trije so
skupno do leta 2009 oskrbeli z membransko tehnologijo že več kot 4400 čistilnih naprav (Judd, 2011)

5.2

Definicija membrane

Membrana je po definiciji bariera oziroma material, ki prepušča določene snovi skozi, ostale pa zadrži.
Predstavlja osnovo za proces separacije (ločevanja). V primeru uporabe membran za čiščenje
odpadnih voda, predstavlja membrana preprosto nek material, ki zadrži mikroorganizme in trdne delce
večje od minimalne velikosti por membrane, prečiščeno vodo pa spusti skozi (Stepenson, Judd, 2001).
Med najbolj prepustne membrane sodijo tiste, ki so namenjene mikrofiltraciji. Membrane, ki se
uporabljajo pri reverzni osmozi pa so ene najbolj finih membran in lahko zadržijo celo monovalentne
ione kot so natrijevi ioni in klorovi ioni. Hidravlični premer teh ionov je manjši od 1 nm, iz česar sledi,
da so tudi membranske pore v tem primeru manjše od 1 nm.
V grobem lahko glede na velikost por v membranah razdelimo procese ločevanja s pomočjo membran
na:
1.
2.
3.
4.

reverzno osmozo,
nanofiltracijo,
ultrafiltracijo in
mikrofiltracijo.
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Preglednica 7: Pregled membranskih procesov glede na velikost por (Judd, 2011)
Table 7: Membrane processes based on the membrane pore size (Judd, 2011)

0.001 μm

0.01 μm

0.1 μm

IONI

MOLEKULE

Prosti atomi

Pesticidi, herbicidi,
sladkorji, organski
monomeri

Virusi

NANOFILTRACIJA

ULTRAFILTRACIJA

Kovinski ioni
REVERZNA
OSMOZA

5.3

MOLEKULE/
KOLOIDI

1 μm
KOLOIDI

Giardia in
Cryptosporidia

Bakterije

Rdeče krvne
celice

MIKROFILTRACIJA

PEŠČENA
FILTRACIJA

Vrste membran

Danes je na tržišču na voljo veliko različnih tipov membran, vendar izdelava vseh temelji na tem, da
se izdelajo iz čim bolj trdnega in mehansko odpornega materiala, ki pa hkrati lahko zagotavlja visoko
pretočnost in želeno stopnjo filtracije. Zadnji dve zahtevi sta si sicer nasprotni, saj pri višji stopnji
filtracije (manjši velikosti por) ne moremo zagotavljati enake pretočnosti kot pri membranah z večjimi
porami. Z večjo gostoto por na membrani dosežemo večje pretoke, zato je visoka poroznost zelo
zaželena.
Najbolj pomemben parameter pri izbiri membrane je seveda mehanizem separacije. Glede na slednje
lahko membrane razdelimo na goste in porozne. Separacija na gostih membranah ima najvišjo stopnjo
selektivnosti in v to skupino uvrščamo reverzne osmoze, elektrodialize in nanofiltracijske procese. Po
drugi strani pa med porozne membrane uvrščamo ultra in mikrofiltracijo in slednje so po naravi bližje
konvencionalnim filtracijskim procesom (Stephenson, Judd, 2001).

5.3.1

Materiali za izdelavo membran

V osnovi lahko razdelimo materiale, ki se uporabljajo za izdelavo membran, na dva tipa:



Organske (polimerne) in
Anorganske (keramične/kovinske)

Med membrane anorganskega izvora štejemo tudi kovinske membrane, vendar so slednje namenjene
izjemno ozkemu krogu uporabe, ki pa ne zajema MBR tehnologije (Stephenson, Judd, 2001).
Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo membran za filtracijo vode morajo biti zasnovani tako, da
prepuščajo molekule vode skozi, ostale snovi pa bolj ali manj zadržijo. Predvsem pri razvoju
materialov za MBR aplikacije je gonilna sila ideja, da bi se s pomočjo idealnega materiala čim bolj
zmanjšalo nabiranje blata in mašenje membran.
Običajno so membrane zasnovane iz dveh plasti in sicer iz tanke zgornje plasti, ki je permo-selektivne
narave in iz debelejše porozne spodnje plasti, ki zagotavlja mehansko stabilnost. Značilnost klasičnih
membran je anizotropija. Gre za fizikalen pojav, ki nam pove, da ima neka snov v različnih smereh
različne fizikalne lastnosti. Nasprotni pojav je izotropija, kjer določena značilnost snovi ni odvisna od
smeri. Velikost anizotropije se lahko določa kot razliko v značilnostih vzdolž različnih smeri (SSKJ,
Wikipedija). Membrane imajo tako simetrično strukturo samo v ravnini, ki je pravokotna na površino
membrane (Stephenson, Judd, 2001). Pomembna lastnost, ki jo morajo imeti membrane je tudi
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mehanska trdnost. Poleg tega morajo biti membranski materiali odporni na temperaturne ekstreme in
morajo biti odporni na različne kemične spojine, ki se dodajo za čiščenje membran.
Komercialne membrane namenjene ultra in mikro-filtraciji se izdelujejo iz širokega nabora materialov,
ki zajema vse od hidrofilnih polimerov kot je celulozni acetat pa do hidrofobnih polimerov (odbijajo
vodo) kot so polipropilen (PP), polietilen (PE) in fluoropolimerov kot je politetrafluoroetilen (PTFE).
Med dvemi ekstremi se nahaja skupina polisulfonov (PS), ki vključuje poliakrilonitril (PAN) in
poliviniliden difluorid (PVDF). Čeprav so slednji materiali večinoma hidrofobni, se zaradi ugodne
cene uporabljajo za izdelavo MBR membran in se jim pri izdelavi dodajajo različni aditivi za
izboljšanje lastnosti (Judd, 2011). Na tržišču MBR membran se tako najpogosteje pojavljajo materiali:




PES,
PVDF in
derivati PE.

Membrane izdelane iz PS in PES polimerov se smatrajo za najbolj mehansko trdne, saj se jim z
dodatkom PVDF polimera poveča prožnost in trdnost.
PVDF membrane se lahko uporabljajo za tekočine, ki imajo pH vrednosti med 1 in 11 (predstavlja
skrajno zgornjo mejo). Materiali, kot sta PS in PES imajo zgornjo mejo za pH vrednosti nekoliko višje
(meja je pri pH 13), vendar pa se PVDF material izjemno dobro obnaša v stiku s klorom, kar mu daje
veliko prednost pri uporabi v MBR modulih, saj se hipoklorit v veliki meri uporablja za čiščenje
membran. PP in PE derivati dobro prenašajo kisline, vendar niso ustrezni za uporabo klora. Material,
ki ima največji razpon in toleranco za pH vrednosti in kemične dodatke je PTFE. Tekočine v stiku s
PTFE polimeri imajo lahko pH v mejah od 1 do 14. To je edini membranski material (polimer), ki
prenese izjemno močne oksidante kot je na primer ozon.
Večina membran za uporabo v čiščenju odpadne vode ima temperaturno toleranco do 40°C.

5.3.2

Način izdelave in oblike membran

Način izdelave membran se razlikuje glede na material iz katerega je membrana narejena. Stroški
končnega produkta (t. j. membranskega modula) so tako odvisni ne samo od izbranega materiala,
temveč tudi od tehnologije izdelave in težavnosti same izdelave, da se doseže želene lastnosti.
Membrane iz anorganskih materialov so na primer izdelane s stiskanjem in sintranjem finega praha na
vnaprej pripravljeno porozno nosilno ploščo. Slednji proces sodi med dražje postopke izdelave. Po
drugi strani pa imamo poceni homogene polimerne membrane izdelane s pomočjo ekstrudiranja. Tako
izdelani mikroporozni materiali so poceni, vendar imajo omejeno prepustnost, izoporoznost in
mehansko trdnost.
Geometrija membrane, ki določa njeno obliko, je izjemno pomembna za celoten proces delovanja.
Parametri, ki določajo optimalno oblikovanost oziroma konfiguracijo posameznega membranskega
elementa so (Judd, 2011):







Velika površina membrane glede na volumen samega modula.
Velika hrapavost površine na strani, ki je v stiku z odpadno vodo.
Nizka poraba energije na volumsko enoto produkta (permeata).
Nizki stroški na enoto membranske površine.
Dizajn, ki omogoča čiščenje.
Dizajn, ki omogoča modularno sestavo.
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Seveda je skoraj nemogoče zadostiti vsem navedenim zahtevam, saj so si nekatere med njimi
nasprotujoče (kot primer vzemimo prvo zahtevo, da je površina velika pri relativno majhnih
dimenzijah samega modula, ki pa nam hkrati nikakor ne omogoča dostopnosti za enostavno mehansko
čiščenje).
Membrane ločimo na pet različnih tipov glede na njihovo obliko po Stephensonu in Juddu (2001):






Nagubani membranski filtri.
Ploščati membranski »listi« z okvirji.
Spiralno navite membrane.
Cevaste membrane.
Votle membrane s finimi vlakni.

Prva oblika membranskih filtrov je najcenejša in take membrane imajo kratko življenjsko dobo. Druga
oblika je tip membrane, ki se običajno uporablja pri procesih elektrodialize, nekaterih reverznih
osmozah in mikrofiltracijah. Tak tip membrane je tudi izbran in uporabljen v pilotni MČN. Spiralne
membrane imajo veliko površino in relativno preprost dizajn in se največkrat uporabljajo v
nanofiltraciji in reverznih osmozah. Cevaste membrane so najboljše za mehansko čiščenje in
največkrat se za to obliko uporabljajo anorganski materiali v obliki monolitov (keramične membrane).
Votle membrane imajo največjo površino glede na volumen in na stroške izdelave.
Preglednica 8: Oblike membran in njihove lastnosti (Stephenson, Judd, 2001)
Table 8: Different shapes of membranes and their characteristics(Stephenson, Judd, 2001)

Oblika
membrane

Razmerje
površina/volumen
(m2/m3)

Stroški
izdelave

Prednosti

Nagubana

800-1000

Nizki

Ploščata z
okvirjem

400-600

Visoki

Spiralna

800-1000

Nizki

Nizka poraba
energije, robustne in
kompaktne

Cevasta

20-30

Zelo
visoki

Votla

5000-40000

Zelo nizki

Za vode z visoko
stopnjo TSS, lahko
se jih mehansko
čisti
Kompaktne, za
visoke vrednosti
koloidnih delcev,
omogočajo povratno
pranje

Robustna
konstrukcija in
kompakten dizajn
Lahko se jo razstavi
za čiščenje

Slabosti

Hitro se
zamašijo in se
jih težko čisti
Kompliciran
dizajn, ne
omogočajo
povratnega
pranja
Težko se jih
čisti, ne
omogočajo
povratnega
pranja
Najdražji tip
membranevisoki stroški
zamenjave
Občutljive na
tlačna nihanja

Uporaba

MF
ED, UF,
RO

RO, UF

Vode z
velikimi
vsebnostmi
TSS
MF, RO

Spodnja slika prikazuje kako je usmerjen pretok pri filtraciji skozi tri različne tipe membran (z leve
proti desni si sledijo ploščati membranski listi v okvirju, cevaste membrane in votle membrane s
finimi vlakni).
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Slika 10: Pretok skozi različne tipe membran (Judd, 2011)
Figure 10: Water flow through different shapes of membranes (Judd, 2011)

5.4

Pomembni parametri membranske tehnologije

Pretok skozi membrano
Pretok skozi membrano (ang. Flux) je definiran kot količina (odpadne) vode, ki gre skozi enoto
površine membrane v izbrani časovni enoti (ura ali sekunda) (Lousada, 2011). Pretok skozi membrano
je odvisen od več faktorjev:





odpornosti membrane,
sile na površino membrane,
hidrodinamičnih pogojev toka odpadne vode ob membrani in
mašenja in čiščenja površine membrane.

Pretok skozi membrano se zmanjša, ko se na membrani začne nabirati aktivno blato v rezervoarju in se
posledično poviša tudi transmembranski tlak.
Pretok skozi membrano je kvocient pretoka in površine membrane (Caglar, 2013):
l
Qp [ ]
l
h
J[
]=
m2. h
Am [m2]
J= pretok permeata skozi membrano [L/m2.h]
Am= površina membrane [m2]
Qp= pretok [l/h]
Pretok skozi membrano po Darcyjevem zakonu določamo na sledeč način (Lousada, 2011):
𝐽=

∆𝑃
𝜂𝑃 ∗ 𝑅𝑡

J= pretok skozi membrano [l/m2.h]
∆P= trans-membranski pritisk [bar]
ηp= dinamična viskoznost permeata= viskoznost vode [Pa.s]
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Rt= filtracijska odpornost [m-1]
Filtracijska odpornost je seštevek odpornosti membrane (materiala) in odpornosti sloja materiala
(blata), ki se je nabral na površju membrane (Lousada, 2011):
𝑅𝑡 = 𝑅𝑚 + 𝑅𝑏
Rm= odpornost čiste membrane [m-1]
Rb= odpornost materiala (blata) na površini membrane [m-1]

Prepustnost
Prepustnost se nanaša na stanje membrane in je definirana kot pretok permeata skozi 1 m2 membrane
pri 1 bar trans-membranskega pritiska in konstantni temperaturi (Caglar, 2013). Prepustnost določimo
na podlagi pretoka skozi membrano in transmembranskega pritiska.
Določamo jo na sledeč način:
𝑃𝑀 =

𝐽
∆P

PM= prepustnost membrane [L/m2.h.bar]
∆P = transmembranski tlak [bar]
Prepustnost membrane in pretok skozi membrano sta odvisna od temperature vode, ki pa vpliva na
viskoznost tekočine (vode). To velja tudi, če vsi ostali parametri (transmembranski pritisk in
odpornost) ostajajo ves čas delovanja enaki. Odvisnost temperature in pretoka skozi membrano so
razsikovali številni avtorji in vse enačbe za korekcijo prepustnosti v odvisnosti od temperature so
empirične (Yoon, 2015). Za upoštevanje odvisnosti od temperature se lahko uporabi spodnja enačba
(Caglar, 2013):
𝑃 (20°𝐶) = 𝑃 (𝑇) ∗ 1,022∆𝑡
P (20°C) = prepustnost membrane pri 20°C [L/m2/bar]
P (T) = prepustnost membrane pri dani temperaturi v °C [L/m2/bar]
∆t = vedno pozitivna vrednost; če je T > 20°C, ∆t = T – 20; če je T < 20°C, ∆t = 20 - T
Zaradi povratnega toka delcev in makro molekul lahko membrana ostane čista in se ne maši v kolikor
je delovni pretok pod kritično mejo ob nizkem TMP. Na diagramu spodaj vidimo, da je v coni
nadzorovanega tlaka pretok linearno proporcionalen trans membranskemu pritisku (TMP).
Sledi prehodna cona, v kateri delovni pretok preseže kritični pretok in se pričnejo delci odlagati na
površini membranskega modula. Začne se ustvarjati kompakten sloj trdnih delcev, ki zamaši
membranske pore in onemogoča filtracijo vode skozi membrano. TMP začne drastično naraščati in na
diagramu je opazno, da se linija, ki prikazuje odvisnost pretoka od TMP prične ukrivljati. Naraščajoč
pritisk ustvari sloj umazanije na membrani še bolj kompakten in trden. Rezultat je naraščanje
odpornosti sloja umazanije ob naraščanju TMP in upadanje pretoka permeata skozi membrano (Yoon,
2015).
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Slika 11: Krivulja odvisnosti transmembranskega pritiska in pretoka skozi membrano (Yoon, 2015)
Figure 11: TMP and Flux dependence (Yoon, 2015)

Zadrževalni čas
Zadrževalni čas je pomemben za določanje poteka procesov odstranjevanja nutrientov (npr.
nitrifikacija). V MČN kjer imamo nestalen dotok vode in ne poznamo točnega pretoka (črpanje se
izvaja kadar je dotok vode) je zadrževalne čase težje nadzorovati in meriti.
Zadrževalni čas je razmerje med volumnom rezervoarja in pretokom odpadne vode (IZH, 2007):
𝑡𝑧 =
tz= zadrževalni čas odpadne vode v rezervoarju [h]
V= volumen rezervoarja[l]
Q= pretok odpadne vode [l/h]

𝑉
𝑄
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ANALIZA NABIRANJA BLATA IN MAŠENJA MEMBRAN

Mašenje membran je po definiciji IUPAC (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry)
proces, ki ima kot rezultat zmanjšano sposobnost delovanja zaradi odlaganja in sprijemanja
suspendiranih ali raztopljenih delcev v vodi na površino membrane, med porami ali direktno v
membranskih porah (Iorhemen, 2016).

6.1

Nastanek blata v ČN in njegove lastnosti

Na vsaki čistilni napravi se nabirajo velike količine odvišnega blata tako pri primarnem čiščenju kot
pri sekundarnem čiščenju, kjer se blato proizvaja v biološkem procesu čiščenja vode. Odpadno vodo
po čiščenju odvajamo v površinske vode ali javno kanalizacijo, za odpadno blato pa je potrebno
priskrbeti redno čiščenje, odvoz in dodatno obdelavo.
Blato sestavljajo organske in anorganske snovi, v bioloških ČN pa je delež organskih razgradljivih
snovi (mikroorganizmi) večji kot v ostalih ČN. Mikroorganizmi onesnažijo in zamašijo površino
membrane tako, da zaprejo pore s svojim razraščanjem v skupke. Ena celica bakterije se najprej zalepi
na površino membrane ali med pore in po določenem času se celica namnoži v skupek več celic ki
tvorijo biofilm na površini membrane. V osnovi gre za dvostopenjski proces biološkega onesnaženja
membrane, kjer se v prvi fazi bakterije primejo površine, v drugi fazi pa se množijo in tvorijo velike
skupke biofilma. Posebej nevarni so mikroorganizmi nitastih oblik, ki hitreje zablokirajo pore na
membrani in zmanjšajo prepustnost.
Lastnosti blata glede na fazo v kateri se nahaja v pilotni MČN:
Preglednica 9: Lastnosti blata v pilotni MČN z membranskim modulom (Roš, Zupančič, 2010)
Table 9: Sludge characteristics in a pilot wastewater treatment plant (Roš, Zupančič, 2010)

Blato
Primarno blato

Biološko blato-suspendirano

Biološko blato- prirasla biomasa

Opis lastnosti
Večinoma je sive do temno rjave barve, ima
sluzavo konsistenco in zelo smrdi. Če se tako
blato skladišči več kot 24 h, se že prične delna
anaerobna presnova.
Gre za sekundarno in terciarno blato, ki je rjave
barve in je kosmičasto. Odtenek rjave barve
(temno, svetlo) nam pove ali je bilo blato dobro
aerirano ali pa kisika primanjkuje. To blato nima
smrdečega vonja in vonj rahlo spominja na vonj
po zemlji. V kolikor se tako blato skladišči dlje
časa, prične smrdeti, saj se pojavijo anaerobni
pogoji.
Blato ima podobne lastnosti kot suspendirano
biološko blato in v aerobnih pogojih ne smrdi.
Tega blata je v primerjavi s suspendiranim
blatom približno le 20% . Blato vsebuje veliko
mikroorganizmov.

V osnovi je blato sestavljeno iz 10% suhe snovi in 90% vode (Roš, Zupančič, 2010). Suhe snovi je
več v primarnem blatu, ki je lahko nekoliko bolj trdne oblike od sekundarnega blata, ki je tekoče in
kosmičaste oblike. Dodatno lahko suho snov v blatu razdelimo na organsko in mineralno snov.
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Mineralna snov ostane neaktivna tudi po obdelavi blata, medtem ko organski del z obdelavo
zmanjšamo. Ugotovljeno je, da imajo blata z višjim odstotkom organske snovi višjo kurilno vrednost
(Roš, Zupančič, 2010).
V preglednici je prikazana tipična kemijska sestava blata (Roš, Zupančič, 2010).
Preglednica 10: Tipična kemijska sestava blata (Roš, Zupančič, 2010)
Table 10: Typical chemical structure of sludge (Roš, Zupančič, 2010)

Parameter
Suha snov (suspendirani delci, %)
Organska snov (% suhe snovi)
Maščobni delež (% suhe snovi)
Beljakovine (% suhe snovi)
Dušik (% suhe snovi)
Fosfor (% suhe snovi)
Kalij (% suhe snovi)
Celuloza (% suhe snovi)
Železo
Silikati (SiO2, % suhe snovi)
pH
Alkaliniteta (mg/l CaCO3)
Kurilna vrednost (kJ/ kg suhe snovi)

Primarno blato
5-9
60-80
13-35
20-30
1,5-4,0
0,8-2,8
0-1
8-15
2-4
15-20
5-8
500-1500
23000-29000

Biološko blato
0,8-1,2
60-90
5-12
32-41
2,4-5,0
2,8-11
0,5-0,7
/
/
5-20
6,5-8,5
580-1100
19000-23000

Količine blata so odvisne od obremenitev na posamezno BČN. Roš in Zupančič (2010) navajata, da je
količina primarnega blata v Evropi 45 g/PE/dan, količina biološkega blata pa je enaka v Evropi in
Ameriki in naj bi znašala 25 g/PE/dan prirasle biomase ali 35 g/PE/dan suspendirane biomase.
V procesu čiščenja odpadne vode nastaja odpadno blato in ga lahko tudi računsko določimo. Dnevna
količina nastalega blata je v grobem seštevek nastalega blata pri odstranjevanju ogljika in pri
odstranjevanju fosforja.
6.2

Nabiranje blata v membranskem bioreaktorju in mašenje membran

Ker potopni membranski moduli niso zaščiteni, se blato v reaktorju zlahka zlepi oziroma sprijema s
površino membranskih listov ter se nabira v membranskih porah. V angleškem jeziku, je izraz za
nabiranje blata na membrani »Fouling«, ki v dobesednem prevodu pomeni obraščanje membrane.
Blato, ki se nabira na membranskem modulu lahko razdelimo na:




odstranljivo,
neodstranljivo in
nepovratno blato.

Odstranljivo blato so delci blata, ki se niso popolnoma sprijeli z membrano in tvorijo nekakšen sloj na
površini. Tako blato lahko odstranimo s fizičnim čiščenjem membrane. Neodstranljivo blato pa je
tisto, ki se je nabralo v porah membrane in jih je popolnoma zaprlo ter ga lahko očistimo samo s
kemičnim čiščenjem. Nepovratno blato je trajno zlepljeno z membrano in ga ni mogoče očistiti z
nobenim postopkom (Lousada Ferreira, 2011).Ko se nabere velika količina blata na membrani, ki ga
ne moremo odstraniti, je membrano potrebno zamenjati z novo.
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Z mehanskega vidika, lahko nabiranje blata na membrani razdelimo na tri mehanizme (Iorhemen,
2016):
a) Zožanje por (ang. Pore narrowing)
b) Zapiranje oz. »blokiranje« por (ang. Pore blocking/clogging)
c) Slojevito filtracijo (ang. Cake formation)

Slika 12: Osnovni mehanizmi zamašitve por na membrani (Lousada Ferreira, 2011)
Figure 12: Fouling mechanisms on membranes(Lousada Ferreira, 2011)

Blato zapre in blokira pore, ko so delci manjši ali približno enako veliki kot so membranske pore.
Večinoma gre za koloidne delce in raztopljene snovi v vodi , ki se adsorbirajo na stene membrane v
porah. Na spodnji sliki vidimo, da se koloidni delci nabirajo direktno v membranskih porah, medtem
ko se nitaste bakterije in flokule nabirajo na površini membrane.

Slika 13: Mehanizmi mašenja por prikazani v časovnem zaporedju (Iorhemen, 2016)
Figure 13: Fouling mechanisms in a time sequence (Iorhemen, 2016)
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Delci veliko večji od membranskih por (predvsem gre za flokule blata in koloidne delce) formirajo
kompakten sloj blata na površini membrane. V sloju blata, ki se formira na membrani so
makromolekule tiste, ki privlačijo manjše delce in nato formirajo sloj blata. Sodeč po mnogih
opravljenih raziskavah na tem področju , so najbolj problematične beljakovine, polisaharidi,
nukleinske kisline in ostali polimeri, ki so sestavni del mikroorganizmov (ang. EPS- Extracellular
Polymeric Substances). EPS lahko razdelimo na del, ki je raztopljen v odpadni vodi (ang. SMPSoluble Microbial Products) in na del, ki je integriran v flokulah blata (Lousada Ferreira, 2011).
Vezani EPS, koncentracije SMP , raztopljene organske snovi in submikronski delci naj bi bili glavni
dejavniki za nabiranje blata na membranah in njihovo mašenje.
Nabiranje in sprijemanje aktivnega blata na membranah je odvisno od več vplivnih faktorjev, ki so
prikazani na spodnji sliki.

Karakteristike membrane:
-material,
-hrapavost,
-velikost por,..

Perametri delovanja:
-temperatura,

Karakteristike
aktivnega blata:

-stopnja
prezračevanja,

-velikost flokul,

-razmerje KPK/N,...

-alkaliteta in pH,..

-MLSS,

Slika 14: Vplivni faktorji na mašenje membrane (Iorhemen, 2016)
Figure 14: Factors affecting membrane fouling (Iorhemen, 2016)

Ker je nabiranje blata na membrani ena največjih slabosti uporabe MBR, so se z leti razvile mnoge
metode za zmanjševanje in čiščenje nabranega blata na membranah. Najbolj pomembna je aeracija z
večjimi mehurčki zraka, ki poleg fizičnega odstranjevanja blata z membrane skrbi tudi za zadostne
količine raztopljenega kisika v reaktorju z aktivnim blatom. Velika slabost aeracije so visoki stroški
zaradi potrebe po dovodu električne energije (Judd, 2011).
Usedljivost aktivnega blata ali MLSS (ang. Mixed Liquor Suspended Solids) je koncentracija
aktivnega blata v aeracijskem rezervoarju, ki nam pove kdaj imamo višek aktivnega blata na ČN in na
podlagi slednjega lahko določimo tudi povratno vračanje blata. Usedljivost aktivnega blata določamo s
pomočjo merilnega valja, v katerega natočimo 1000 ml mešanice odpadne vode iz aeriranega reaktorja
in počakamo pol ure, da se blato posede (Lousada, 2011). Količino usedenega blata enostavno
odčitamo in vrednost izrazimo v ml/l. S pomočjo usedljivosti določamo tudi volumski indeks blata
(SVI; ang. Sludge volume index) kot je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 15: Določanje MLSS in SVI (Krebs, 2005)
Figure 15: Measuring of MLSS and calculation of SVI (Krebs, 2005)

Slika 16: Merjenje usedljivosti blata iz pilotnega MBR (Foto: Grubač Jovana, 2018)
Figure 16: Measuring of sludge settleability from pilot MBR (Foto: Grubač Jovana, 2018)
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6.3

Transmembranski tlak

Ko se na membrani naberejo prevelike količine blata, to opazimo na pretoku prečiščene vode, ki se z
nabiranjem blata zmanjšuje. Pretok skozi membrano in transmembranski tlak (ang. TMP; Trans
Membrane Pressure) sta neposredno povezana. MBR lahko obratuje v dveh načinih (Judd, 2011):



Ob konstantnem transmembranskim tlakom.
Ob konstantnem pretoku skozi membrano.

Pri delovanju membrane ob konstantnem pretoku se nam poviša TMP zaradi nabiranja blata na
membrani. Ko se transmembranski tlak poviša do mejne vrednosti je potrebno membrano očistiti,
preden pride do poškodb na membrani zaradi povišanega tlaka in posledično slabše kakovosti
permeata.
Nenadno povišanje tlaka na membrani imenujemo tudi »TMP skok« in ga opišemo kot tri-fazni proces
(Judd, 2011):




1. faza: Začetno nabiranje trdnih snovi v membranskih porah.
2. faza: Linearno ali rahlo eksponenten porast tlaka zaradi formiranja biofilma na površini
membrane in dodatnega nabiranja blata v porah.
3. faza: Nenadno povišanje tlaka na membrano, ki je posledica znatnega nabiranja blata na
membrani.

Ko pride do 3. faze je nujno kemično in/ali fizično čiščenje membrane, da ponovno vzpostavimo
normalne delovne pogoje.
Transmembranski tlak je definiran kot razlika hidrostatičnega tlaka na merilnem mestu v rezervoarju
(PS) in dinamičnega tlaka na mestu sesalnega voda iz membrane (PD).
∆PTM = PS – PD
∆PTM = [bar, kPa]
Na sliki je prikazan membranski bioreaktor s potopnim membranskim modulom. Dinamični tlak PD se
meri na črpalni liniji permeata iz membrane (pred črpalko), hidrostatični tlak pa je določen kot
višinska razlika med vodno gladino in mestom kjer merimo dinamični tlak.

Slika 17: Določanje transmembranskega tlaka (Menih, 2017)
Figure 17: Determination of TMP (Menih, 2017)
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ZASNOVA MČN S POTOPNIM MEMBRANSKIM MODULOM

Čistilna naprava je zasnovana za manjši poslovni objekt z 10 zaposlenimi. Postavljena je v pritličju
poslovnega objekta in prečiščuje črno odpadno vodo, ki doteka iz prvega nadstropja kjer so pisarne,
sanitarije in manjša kuhinja. V spodnjem nadstropju so delavnice in skladišče in voda iz teh prostorov
ni vezana na pilotno membransko čistilno napravo. Prostor, kjer je MČN postavljena ni ogrevan in je
zelo blizu velikih garažnih vrat v spodnjem nadstropju. Zaradi tega temperatura v prostoru ni stalna in
je odvisna od zunanje temperature. V zimskem času, ko je MČN zagnana in je njeno delovanje
analizirano, je bila temperatura v prostoru tudi samo 10°C.
Izbira membrane

7.1

Membranski modul, ki je vgrajen v pilotno ČN je bil izbran zaradi svojih majhnih dimenzij, saj je bila
ideja izdelati čim manjšo membransko čistilno napravo, ki bi bila primerna za prečiščevanje odpadne
vode v objektih z največ 10 prebivalci. Zaradi tega smo se osredotočili na iskanje najmanjšega
membranskega modula, ki nam je bil dostopen (finančno in dimenzijsko).
Izbran je bil membranski modul MecBR, italijanskega proizvajalca MEC SRL.
Izbrani modul MecBR je potopni membranski modul narejen iz polipropilenskega okvirja v katerega
je vstavljenih 23 membranskih mikrofiltracijskih listov s porami velikosti 0,4 mikrona (Mec, 2017).
Membrana sodi v skupino mikrofiltracijskih membran, ki filtrirajo iz vode poleg trdnih delcev tudi
bakterije in določene viruse.
Tehnični podatki izbranega membranskega modula prikazanega na sliki (Mec, 2017):










Skupna površina membrane: 8,5 m2
Material membrane: PES (polieter sulfon)
Premer priključka za permeat: 25 mm
Število membranskih listov: 23
Obratovalni transmembranski tlak : 0,1-0,2 bar
Maksimalni sesalni tlak: 0,9 bar
Material ohišja: PP (polipropilen)
Teža celotnega modula: 11,5 kg
Priporočljiva količina zraka za prezračevanje: 5 Nm3/h
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Slika 18: Izbran membranski modul MecBR (Mec,2017)
Figure 18:Chosen membrane module MecBR (Mec, 2017)

Slika 19: Dimenzije izbranega membranskega modula MecBR (Mec, 2017)
Figure 19: Dimensions of the membrane module MecBR (Mec, 2017)

Standardni operativni pogoji za ustrezno delovanje membranske filtracije so po proizvajalčevih
specifikacijah prikazani v preglednici 11.
Preglednica 11: Standardni obratovalni pogoji (Everblue, MBR)
Table 11:Standard operating conditions (Everblue, MBR)
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Parameter
MLSS
Viskoznost tekočine
Raztopljen kisik
pH
Temperatura
Konstanten pretok skozi membrano

Enota
g/l
mPa.s
mg/l
°C
l/m2.h
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Vrednost
7-15 (maksimalno 18)
<250
>1
5-10
5-40
8-30

V preglednici 12 so podani vhodni podatki, ki so uporabljeni za preračun izbire membrane.
Obremenitev (PE) je izbrana glede na običajno število zaposlenih, ki uporabljajo zgornje sanitarije in
kuhinjo v poslovnem objektu, kjer je MČN postavljena. Število zaposlenih je privzeto na 10 PE
(upoštevani so samo stalno prisotni zaposleni, ki imajo delovne prostore v zgornjem nadstropju). Ker
se voda uporablja samo za sanitarije (izplakovanje stranišč, umivanje rok) in kuhinjo (pomivanje
posode), je povprečna poraba vode na prebivalca/zaposlenega privzeta na 60 l/dan, kar je približno
polovična povprečna poraba vode na prebivalca na dan v letu 2017 po podatkih statističnega urada
Slovenije (SURS).
Preglednica 12: Vhodni podatki za dimenzioniranje pilotnega MBR
Table 12: Input data dor dimensioning of a pilot MBR

Število zaposlenih [PE]
Količina odpadne vode na prebivalca [l/PE*d]
Dotok odpadne vode [m3/dan]
količina odpadne vode [l/h], 9 h delovni čas

10
60
0.6
66,67

Iz vhodnih podatkov in površine membrane lahko določimo pretok skozi membrano (Caglar, 2013):
l
Qp [ ]
l
h
vp [
]=
m2. h
Am [m2]
Am= 8,5 m2
Qp= 66,67 l/h
Dotok vode na membrano je izračunan tako, da sem privzela 9 urni delavnik, saj izven delavnega časa
ne bo večino časa v letu nobenega dotoka. Membrana bo tudi v funkciji delovanja samo v delovnem
času na podjetju. Iz tega sledi, da je pretok skozi membrano vp enak 7.84 l/(m2*h) in zaokroženo na 8
l/(m2*h) dobimo, da smo v spodnji predpisani meji pretoka skozi membrano. Rezultat je pričakovan,
saj je izbrana membrana kljub svojim majhnim dimenzijam glede na nizko količino odpadne vode še
vedno predimenzionirana.
Za ustrezno delovanje membrane in nadzor nabiranja blata na membrani je izjemno pomemben
ustrezen pretok skozi membrano, ki mora biti pod predpisanim kritičnim pretokom (Iorhemen, 2016).
Če obrnemo izračun, bi za enak dnevni urni dotok odpadne vode na membrano 66,67 l/h pri
konstantnem pretoku skozi membrano 19 l/(m2*h) (privzeta srednja vrednost med 8 in 30 l/(m2*h)
potrebovali membranski modul s površino 3,51 m2, kar je za več kot polovico manjša membrana od
izbrane (manjše ni bilo na voljo).

7.2

Izdelava pilotne MČN s potopljenim membranskim modulom
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Čistilna naprava je sestavljena iz glavnih komponent in dodatne strojne opreme, ki je potrebna za
njeno pravilno delovanje.
Glavni elementi so:







Trije rezervoarji prostornine 500 L, od tega je eden anoksičen, drugi aeroben in tretji bi služil
kot shranjevalni rezervoar za prečiščeno vodo od koder se voda lahko distribuira v sistem.
Membrana s filtracijsko površino 8,5 m2.
Dve črpalki, od tega je ena potopljena v anoksičnem rezervoarju, druga pa črpa vodo skozi
membrano.
Puhalo za dovod zraka v aerobni rezervoar in dva okrogla difuzorja za zrak.
Grobi mehanski filter na vtoku v prvi (anoksični) rezervoar.
Dva rezervoarja za doziranje kemikalij za kemično čiščenje membrane.

Dodatna strojna in elektrotehnična oprema zajema ventile (membranske, krogelne, izpustne, dva
tropotna motorna ventila) za regulacije pretoka, plovna stikala v rezervoarjih, cevne povezave, elektroomarico, vodomer, merilnike pretoka (zrak in permeat), odzračevalni ventil, merilnik tlaka,
manometer,…
Na spodnji tehnološki shemi izdelane pilotne membranske čistilne naprave imamo oštevilčene glavne
elemente, ki so dodatno podrobneje opisani. Ostali manjši strojni elementi so samo vrisani na shemi.
Celotna shema je podana v prilogi.

Slika 20: Tehnološka shema pilotne MČN z vso strojno opremo
Figure 20: Technological scheme of a pilot MBR plant with all mechanical equipment

Voda doteka v prvi rezervoar direktno in glavne kanalizacijske cevi iz prvega nadstropja poslovnega
objekta. Pred vstopom v rezervoar je nameščen grobi mehanski filter z velikostjo odprtin 3 mm (na
sliki KT 01), ki prepreči večjim delcem vstop v rezervoar.
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Velikost rezervoarjev je 67 x 67 x 127 cm in vsak ima volumen 500 L. Oba rezervoarja sta zaprta s
pokrovom, imata vdelano oddušno cev, ki je odvaja pline preko oglenega filtra, da zmanjšujejo
neprijetne vonjave (na sliki FAC1 in FAC2).
Glede na izračunano dnevno količino odpadne vode, ki se proizvede v poslovnem objektu (600 l/dan),
se oba rezervoarja napolnita v približno dveh dneh. Potrebno je upoštevati, da mora biti membrana
vedno potopljena (višina membranskega modula skupaj s podstavkom je cca 70 cm). Membranski
modul mora biti v rezervoarju potopljen tako, da je gladina vode nad njem vsaj 35 cm. in Če
upoštevamo vse to, je volumen vode v aerobnem rezervoarju, da se voda vsak dan zamenja, enak
471.35 l. Izračunan volumen vode se zagotavlja na dnevni bazi med tednom (600 l/dan).
Iz prvega anoksičnega rezervoarja (na sliki R1), se voda s pomočjo potopne črpalke Grundfos KP 350
M1 (na sliki KP 01) črpa v aerobni rezervoar (MBR, na sliki R2). Del vode, ki jo s črpalko črpamo,
lahko vračamo v isti rezervoar in na tak način premešamo tekočino, da vzdržujemo homogene
lastnosti vode na vseh globinah. Količino povratne vode reguliramo z membranskim ventilom. V
rezervoarju R1 imamo vgrajena tri plovna stikala, ki so namenjena za:




Varovanje potopne črpalke pred suhim tekom.
Določanje maksimalne gladine vode v rezervoarju, ki da signal za vklop membranske črpalke.
Določanje minimalne gladine vode v rezervoarju za izklop membranske črpalke.

Voda iz R1 doteka v R2, kjer so vzpostavljeni aerobni pogoji. V aerobni rezervoar je speljan dovod
zraka, ki ga dovaja kompresor Secoh JDK-S-120 z zmogljivostjo dovoda zraka 190 l/min (na sliki KP
03). Količino vpihanega zraka nadziramo s pomočjo vgrajenega rotametra za zrak. Zrak enakomerno
vpihujemo v rezervoar preko dveh okroglih ploščatih difuzorjev Bibus HD 270 premera 21.8 cm (na
sliki D1 in D2). Difuzorja sta nameščena direktno pod membranskim modulom in vsak od njiju ima
kapaciteto dovajanja zraka do 8 m3/h (skupaj do 16 m3/h). V aerobnem rezervoarju imamo vgrajeno
eno plovno stikalo, ki daje signal za izklop membranske črpalke (na sliki KP 02) v primeru, da bi
gladina vode padla na minimalno potrebno za potopljen membranski modul (105 cm). Iz R2 v R1 je
narejen preliv za delno vračanje blata v anoksični rezervoar. Iz aerobnega rezervoarja se preko
membranskega modula voda filtrira in sesa s pomočjo centrifugalne črpalke KSB Multi Eco 34. Pred
črpalko je vgrajen merilnik tlaka, ki ima merilno območje med -1 in 3 bar. S pomočjo merjenja tlaka
določamo tlak na membrani.
1 m nad membranskim bioreaktorjem R2 sta postavljena dva manjša 50 L rezervoarja, namenjena
doziranju kemikalij za čiščenje membrane. Iz rezervoarja R3 doziramo citronsko kislino, iz rezervoar
R4 pa hipoklorit. Kemikalije doziramo s pomočjo motornih ventilov. Vgrajen imamo tudi dodaten
tripotni motorni ventil za vračanje vode po kemičnem čiščenju v anoksični rezervoar.
Na iztočni liniji za membransko črpalko je vgrajen tudi vodomer za odčitavanje količine prečrpane
(filtrirane preko membrane) vode.
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Slika 21: Pilotna membranska MČN postavljena v poslovnem objektu (Foto: Grubač Jovana, 2018)
Figure 21: Small pilot watsewater treatment plant installed in office building (Foto: Grubač Jovana, 2018)

7.3

Pogoji za obratovanje in nemoteno delovanje membrane

Parametre iz preglednice s standardnimi obratovalnimi pogoji je potrebno kontrolirati ves čas
delovanja membranske MČN.
Pomembno je, da je membranski modul zaščiteni pred zmrzaljo. Optimalna temperatura vode za
delovanje je ambientalna temperatura med 15 in 25°C (Iorhemen, 2016). Uporaba membranskega
modula je mogoča tudi pri nižjih temperaturah, vendar lahko v tem primeru pričakujemo manjše
pretoke.
Maksimalna temperatura okolja pri neprekinjenem delovanju membrane je 40°C, kratkotrajno
membrana lahko deluje tudi v nekoliko višjih temperaturah do 50°C (Mec, 2017).
Pomembno je tudi zagotavljanje neprestanega delovanja puhala za zrak med delovanjem čistilne
naprave. V kolikor bi prišlo do prekinitve prezračevanja bi lahko prišlo do zamašitve por na membrani
in nenadnega skoka tlaka. Koncentracija zraka v aerobnem rezervoarju mora biti vedno višja od 1
mg/l. V aerobni rezervoar ves čas dovajamo večjo količino zraka od predpisane in je bila koncentracija
zraka med merjenjem vedno višja od 3 mg/l.
Koncentracija usedljivih snovi (MLSS) v aerobnem rezervoarju se je tudi nadzirala, saj je ugotovljeno,
da MLSS vplivajo na proces filtracije skozi membrano. Kljub mnogim raziskavam, optimalna
vrednost MLSS še vedno ni določena (Lousada, 2011).

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

7.3.1

47

Vzdrževanje in čiščenje membrane

Membrano je potrebno skrbno vzdrževati, da ji zagotovimo čim daljšo življenjsko dobo in maksimalno
sposobnost filtracije.
Največja težava, ki se pojavlja pri čiščenju odpadnih vod z membranami, je nabiranje blata na
membrani. S težavo se soočamo na dva načina in sicer s fizikalnim ter kemičnim čiščenjem. Fizikalno
odstranjujemo in razbijamo blato s pomočjo prezračevanja membrane v tanku, kemično čiščenje pa
izvajamo s kemikalijami glede na predpisan čas oziroma tlak na membrani. Kemično čiščenje je
podrobneje opisano v nadaljevanju.
V kolikor je membrano potrebno vzeti ven iz rezervoarja zaradi čiščenja ali kakršnihkoli vzdrževalnih
del, je potrebno upoštevati pravilo, da je potrebno membranski modul dvigovati počasi zato da ne
presežemo maksimalnega toka ob membrani, ki ga ta lahko prenese. Minimalni čas dvigovanja za
modul, ki je vgrajen v pilotno ČN je tako omejen na 5 min.

Slika 22: Prikaz dvigovanja membranskega modula iz rezervoarja napolnjenega z vodo (Mec, 2017)
Figure 22: Lifting the membrane module out from the full tank (Mec, 2017)

7.3.1.1

Kemično čiščenje membrane

Poleg neprekinjenega zagotavljanja mehanskega čiščenja membrane s pomočjo zraka je potrebno
minimalno 2 x letno oziroma ob določenih pogojih zagotoviti kemično čiščenje membrane. Kemično
čiščenje je tako lahko redno, ki ga izvajamo nekajkrat letno ali občasno (nujno), ko pride do naglega
porasta TMP (Lousada Ferreira, 2011).
Dejstva, ki jih je potrebno upoštevati za kemično čiščenje membrane:




Ko se trans-membranski tlak dvigne za 50 mbar ali več od začetnega delovnega tlaka pri
enakem pretoku ali po 6 mesecih obratovanja, če se tlak ne dvigne do predpisano mejne
vrednosti. Kot primer navedimo MBR, ki je nastavljen na delovni tlak 60 mbar, je tlak 110
mbar meja, ko je potrebno zagotoviti kemično čiščenje.
Zgodnje kemično čiščenje membrane nam zagotavlja bolj učinkovito in trajnejše delovanje
membrane. Ker je preventivno čiščenje zelo priporočljivo preden tlak doseže kritično
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vrednost, proizvajalci priporočajo, da se ga izvede pri nižjih tlakih. Tako preprečimo, da bi
prišlo do nenadnega skoka TMP, ki nam lahko dodatno oteži kemično čiščenje membrane.
V primeru, da nam TMP naraste za več kot 50 mbar prej kot v 6 mesecih, je priporočljivo
spremljanje časovnega naraščanja tlaka na membrani (koliko mesecev traja, da tlak naraste za
50 mbar), da bi zagotovili dovolj zgodnje kemično čiščenje in podaljšali njeno življenjsko
dobo.
Kadar z enkratnim kemičnim čiščenjem ne zagotovimo zadostne prepustnosti membrane,
lahko celotni postopek čiščenja ponovimo, da pridemo do željenega rezultata.

Kemična sredstva, ki se uporabljajo za čiščenje membrane
Zelo pomembno je, da glede na vrsto onesnaženja, ki ga želimo odstraniti z membrane, izberemo
ustrezne kemikalije za čiščenje. Uporaba napačnih kemičnih sredstev ali neustrezen postopek čiščenja
lahko povzročijo poškodbe na membrani in/ali slabše filtracijske sposobnosti.
Kemikalije, ki se uporabljajo za čiščenje membrane, potrebne količine, koncentracija in kontaktni čas
so prikazani v spodnji tabeli.
Preglednica 13: Kemikalije in njihove lastnosti za kemično čiščenje membrane (Everblue, MecBR)
Table 13: Chemicals for chemical cleaning of membrane (Everblue, MecBR)

Onesnaženje
Organsko
Anorgansko

Kemikalija
Hipoklorit
Citronska kislina

Koncentracija raztopine
500-1000 mg/L
1-3 %

Količina
20 L
20 L

Kontaktni čas
1-3 ur
1-3 ur

Za čiščenje membrane v pilotni ČN smo uporabili citronsko kislino, ki se jo dobi na policah v vseh
večjih živilskih trgovinah. Hipoklorit, ki se je uporabljal je bil kupljen v Merkur trgovini kot sredstvo
za odstranjevanje plesni (klasična Varikina brez dodanega parfuma).

Slika 23: Rezervoarja za kemikalije, nameščena 1 m nad potopljeno membrano (Foto: Grubač Jovana, 2018)
Figure 23: Tanks for chemicals mounted 1 m above submerged membrane (Foto: Grubač Jovana, 2018)
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Postopek čiščenja membrane s kemikalijami
Rezervoarja za pripravo in doziranje raztopin sta nameščena 1 m nad najnižjo predpisano gladino vode
v rezervoarju z membranskim modulom, saj je bilo kemično čiščenje zasnovano tako, da se kemikalije
dodajajo s pomočjo gravitacije in tlak pri doziranju kemičnih sredstev ne sme presegati 100 mbar,
zato je višina rezervoarjev omejena na 100 cm. Pri gravitacijskem doziranju kemikalij se črpalka ne
uporablja.
Opis postopka čiščenja:
1. Najprej preverimo, da je ventil za doziranje kemične raztopine zaprt.
2. V rezervoar namenjen posameznemu kemičnemu sredstvu pripravimo ustrezno koncentrirano
raztopino. Raztopino s citronsko kislino pripravljamo v ločenem rezervoarju od tistega, ki je
namenjen raztopini s hipokloritom.
3. Prekinemo proces filtracije s tem, da ugasnemo črpalki, puhalo in zapremo ventil za permeat.
4. Počasi odpremo ventil za doziranje kemikalije (v primeru motornega ventila, se slednji sam
odpre v primernem času- ni hitrega oz. nenadnega odpiranja, da bi prišlo do prevelikih
tlakov).
5. Ko vsa količina (20 L) kemikalije steče v membranski modul, počakamo 1 do 3 ure in v tem
času pustimo vse ugasnjeno.
6. Po preteku predpisanega časa zapremo ventil za doziranje kemikalije, odpremo ventil za
črpanje permeata in vklopimo puhalo za prezračevanje. Zatem vklopimo tudi črpalko za
permeat oziroma jo pustimo v avtomatskem delovanju.
Kemikalije lahko ostanejo v permeatu v začetni fazi filtracije vode po kemičnem čiščenju. To
dejstvo smo pri zasnovi MČN upoštevali in vodo po kemičnem čiščenju vračamo v anoksični
rezervoar, da se kemikalije popolnoma razgradijo in take vode ne odvajamo v javno kanalizacijsko
omrežje ali v površinske vode. Pred izpustom permeata v omrežje po kemičnem čiščenje je
priporočljivo izmeriti koncentracijo klora in pH vrednost prečiščene vode. Ne pričakujemo
sprememb v kvaliteti vode zaradi relativno nizkih koncentracij in količin kemikalij, ki se
uporabljajo za čiščenje.
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MERITVE

Delovanje pilotne membranske MČN je analizirano s pomočjo merjenja parametrov od začetka
obratovanja oziroma prvotnega vklopa membranske filtracije. Prezračevanje je bilo vklopljeno v
aerobnem reaktorju že mesec dni pred aktivacijo membrane, da so se začeli razvijati ustrezni pogoji za
delovanje aktivnega blata. Za hitrejši razvoj aktivnega blata smo 20 L aktivnega blata pripeljali iz ČN
Železniki in ga dodali v aerobni reaktor.
V sklopu meritev so bili merjeni tisti parametri, ki so ključni za nadzor procesov in uspešnost čiščenja
odpadnih voda. Po Uredbi za odvajanje in čiščenje komunalne vode so na seznamu onesnaževal snovi,
ki neugodno vplivajo na kisikovo bilanco in so glavni parameter za nadzor delovanja čistilne naprave
(BPK in KPK ), koncentracija celotnega fosforja in celotnega dušika.
Parametri, ki smo jih spremljali in upoštevali pri dimenzioniranju in optimizaciji končnega izdelka te
naloge, so bili za čistilne naprave z večjimi zmogljivostmi oziroma za primerno čiščenje za ČN z
zmogljivostjo < 50 PE. Primerno čiščenje je po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (2015): »Čiščenje komunalne odpadne vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega
odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo
predpisane okoljske standarde kakovosti. Za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne odpadne
vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne
vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena te uredbe niso presežene.«
8. člen omenjene uredbe predpisuje mejne vrednosti kemijske in biološke potrebe po kisiku in je v
prilogi uredbe podan v preglednici 3. Za potrebe naloge so se pridobljeni rezultati primerjali s
predpisanimi dovoljenimi koncentracijami za ČN z obremenitvijo < 50 PE.
Preglednica 14: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode,
2015)
Table 14: Parameters for appropriate wastewater treatment (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode,
2015)

Parameter
onesnaženosti
KPK
BPK5

Izražen kot

Enota

O2
O2

Zmogljivost ČN
>= 50 PE in <
2000 PE
200
150
Ni določena
30

< 50 PE
mg/l
mg/l

Vrednosti merjenih koncentracij fosforja in dušika se lahko primerjajo z mejnimi vrednostmi za
terciarno čiščenje na ČN z obremenitvijo > 2000 PE in < 10.000 PE.
Preglednica 15: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode,
2015)
Table 15: Parameters for tertiary treatment (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode, 2015)

Parameter
Celotni fosfor
Celotni dušik

Izražen kot
P
Učinek čiščenja
N
Učinek čiščenja

Enota
mg/l
%
mg/l
%

Skupna obremenitev ČN
>=2000 PE in <
< 10.000 PE in <
10.000 PE
100.000 PE
2
2
80
80
15
15
70
70

>= 100.000
PE
1
80
10
80
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Merjeni parametri
Večina kemijskih parametrov odpadne vode je analiziranih s kivetnimi testi s fotometrom
proizvajalca Lovibond, tip MD 610. Z omenjenim fotometrom so se opravile tudi analize nekaj
fizikalnih parametrov (barva, celotne suspendirane snovi). Ostali parametri so se analizirali z ročnimi
elektronskimi merilci (pH, redoks potencial, električna prevodnost in TDS) in s potopno sondo za
merjenje vsebnosti kisika v vodi. Mikrobiološka analiza vode ni bila narejena, saj ni bila predvidena
za določanje uspešnosti delovanja pilotne membranske ČN.
8.1

Odvzem vzorcev

Vzorce odpadne vode sem odvzemala na dveh odvzemnih mestih:



Vzorci surove odpadne vode iz anoksičnega rezervoarja (koncentrat).
Vzorci obdelane vode na iztoku iz sistema (permeat).

Vzorci iz anoksičnega rezervoarja so se odvzemali na za to predvidenem odvzemnem mestu- vzorčni
pipi, ki je nameščena na liniji med anoksičnim in aerobnim rezervoarjem. Prečiščeno vodo smo
zajemali na vzorčni pipi na odvodni liniji iz aerobnega rezervoarja za membransko črpalko. Vzorci so
se zajemali v čiste vzorčne lončke (plastenke) in so se takoj po odvzemu shranili v temnem in hladnem
prostoru (hladilniku) do pričetka analiz v laboratoriju. Vsak dan se je tudi manjša količina odvzetih
vzorcev zamrznila, saj je bila analiza vsebnosti skupnega dušika izvedena naknadno za vse odvzete
vzorce hkrati. Analize so se večinoma opravile v 6 urah od odvzema vzorcev, saj je za določanje
BPK5 in KPK izjemno pomembno, da se analizirata v čim krajšem možnem času. Vzorce za analizo
vode za potrebe naloge sem zaradi zgoraj navedenih dejstev običajno odvzemala tik pred odhodom v
laboratorij, da so bili rezultati čim bolj reprezentativni.
Tako surova odpadna voda kot prečiščena voda se je odvzemala vsak dan v času izvajanja meritev,
razen čez vikend. Vzorci iz obeh rezervoarjev so se odvzemali ob približno enakem času. Intenzivno
trajanje meritev je potekalo v obdobju od 24.1.2019 do 12.2.2019. Po tem so se vzorci odvzemali
enkrat tedensko in nismo več analizirali vseh parametrov in tudi rezultati niso prikazani v tem delu.
Ob odvzemu vzorcev se je beležila količina prečiščene vode, pretok vode in zunanji dejavniki
(hidravlična in kemična obremenitev, temperatura ipd.), ki bi lahko vplivali na kakovost vode.
Predvideno je, da se vzorce vode odvzame in analizira v primeru, da bi prišlo do povečane/zmanjšane
hidravlične obremenitve na ČN (večje število zaposlenih, daljša odsotnost večjega števila zaposlenih),
saj bi na tak način preverili uspešnost čiščenja odpadne vode ob spremenjenih pogojih. V kolikor se
izkaže, da bi bilo čiščenje neučinkovito, je potrebno optimizirati delovanje ČN (zadrževalni časi se
prilagodijo, poveča se prezračevanje, lahko se dodajo hranila za večjo učinkovitost razgradnje
organskih snovi), da se zagotovi predpisanim vrednostim posameznih parametrov.
Prav tako je potrebno odvzeti vzorce po kemijskem čiščenju membrane (predvidoma 1x do 2x letno),
da se preveri obstojnost kemikalij v vodi, ki se delno vračajo v anaerobni rezervoar in bi lahko velike
koncentracije kemikalij slabo vplivale na delovanje in obstoj mikroorganizmov. Koncentracije
kemikalij niso visoke in razpadejo po določenem času, vendar je kontrola vseeno priporočljiva.

8.2

Opis fotometra Lovibond MD610 in postopkov meritev

Analizo in meritev večine parametrov odpadne vode sem izvedla s fotometrom proizvajalca Lovibond,
tip MD 610. Fotometer je naprava, ki s pomočjo oddajanja določene valovne dolžine svetlobe (elektro
magnetnega sevanja), meri in določa lastnosti tekočin glede na količino oddanega ali absorbiranega
sevanja. Fizikalna disciplina, ki se s tem ukvarja je spektroskopija, ki preučuje energije sevanja ob/po
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stiku z določeno snovjo. Lovibond MD 610 fotometer oddaja vidni del svetlobnega spektra valovnih
dolžin med 430 nm in 660 nm s točnostjo +/- 1 nm. Pri 430 nm človeško oko zaznava vijolično barvo,
pri 660 pa rdečo. S temi valovni dolžinami je tako zajet cel vidni svetlobni spekter. Fotometer je
sestavljen iz svetlobne diode, ki je vir svetlobe in foto senzorja, ki sprejema in zaznava odnose med
molekulami v vzorcu vode, določene s pomočjo oddane svetlobe.

Slika 24: Spektrofotometer Lovibond MD610 (Foto: Grubač Jovana, 2018)
Figure 24: Spectrofotometer Lovibond MD610 (Foto: Grubač Jovana, 2018)

Za potrebe meritev posameznih parametrov se uporabljajo različni reagenti, ki so določeni za vsako
meritev posebej. Reagenti so bodisi v obliki tablet, praška ali raztopin. Reagenti se dodajajo direktno v
vzorce in lahko služijo za ničelne ali pa dejanske vzorce za določanje parametrov s fotometrom.

Slika 25: Različni reagenti, ki se uporabljajo za meritve s spektrofotometrom Lovibond (Foto: Grubač Jovana,
2018)
Figure 25: Different reagents used with fotometer Lovibond MD610 (Foto: Grubač Jovana, 2018)
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Parametri merjeni s pomočjo fotometra

Fotometer MD 610 omogoča analizo skupno 114 parametrov. Za potrebe analize delovanja
membranske MČN smo izbrali sledeče parametre in reagente potrebne za njihovo analizo, ki smo jih
merili s pomočjo fotometra:
1. Kemijska potreba po kisiku (KPK), merimo s pomočjo kivet z raztopino dikromata H2SO4 v
mg/l 02.
2. Fosfor v obliki ortofosfatov (PO4- P), merimo s pomočjo tablet z amonijevim molibdatom.
3. Nitriti (NO2-N), merimo s pomočjo tablet z N- etilendiaminom.
4. Nitrati (NO3-N), merimo s pomočjo praha in tablet cinkove redukcije ter kivet s kromotropsko
kislino.
5. Celotni skupni dušik (N), merimo s pomočjo kivet z raztopino persulfata.
6. Amonijev dušik (NH4-N), merimo s pomočjo kivet z raztopino salicilata.
7. Alkaliteta, merimo s pomočjo tablet, ki vsebujejo kislino.
8. pH, merimo s pomočjo tablet (timol modro, fenol rdeče, bromokresol vijolično).
9. Sulfati (SO4), merimo s pomočjo praha bariumsulfata in motnosti.
10. Celotne suspendirane snovi, direktno odčitavanje brez dodatka reagenta.
Ostale parametre kot sta mangan in železo smo določili le enkrat, saj se smatra, da sta glede na vir
vode prisotni v bolj ali manj enakih koncentracijah in zato metode meritev niso posebej opisane.
Ravno tako se je enkrat izmerila tudi trdota vode, saj je pričakovano, da se trdota ne bo spreminjala
tekom izvajanja meritev, ker je stabilna na določenem področju.
8.2.2

Opis metod meritev s fotometrom

Kemijska potreba po kisiku (KPK)
KPK določamo s pomočjo oksidanta kalijev dikromat in kislo žvepleno raztopino ob katerih skoraj
popolnoma oksidira večina organskih snovi v vodo in ogljikov dioksid. Do oksidacije pride s pomočjo
segrevanja mešanice kromove in žveplene raztopine, zato za izvedbo analize KPK poleg
spektrofotometra potrebujemo tudi termo reaktor, ki omogoča segrevanje kivet na 150°C.Za potrebe
določanja kemijske potrebe po kisiku uporabimo tiste kivete z reagentom, ki ustrezajo pričakovanim
vrednostim parametrov. Za vhodno, surovo odpadno vodo uporabimo reagent za visoke vrednosti
KPK, medtem ko za obdelano odpadno vodo na iztoku uporabimo reagent za nizke vrednosti KPK.
Postopek določanja KPK
 Vstavimo adapter za kivete premera 16 mm v fotometer.
 Vzamemo dve kiveti z reagentom. V eno natočimo 2 ml deionizirane vode-referenčna, v drugo pa 2
ml zajetega vzorca vode-vzorčna.
 Dobro zapremo kiveti s pokrovčki in vsako previdno večkrat obrnemo na glavo, da se reagent in
voda dobro premešata.
 Kiveti postavimo v termo reaktor, ki ga segrejemo na 150°C in jih segrevamo 120 min.
 Po preteku 120 min kiveti odstranimo iz termo reaktorja in jih ohladimo na manj kot 60°C. Vsako
kiveto večkrat obrnemo na glavo, da se tekočina homogenizira.
 Kiveti ohladimo na sobno temperaturo preden začnemo z meritvijo rezultatov.
 Referenčno kiveto vstavimo v fotometer tako, da se označbe prekrivajo. Pritisnemo »zero« tipko in
nato kiveto odstranimo.
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 V fotometer vstavimo vzorčno kiveto tako, da se označbe prekrivajo. Na ekranu se nam pokaže
rezultat meritve v mg/l KPK.
Ortofosfati (PO4)
Ortofosfate določamo s tabletnim testom tako, da ob dodatku tablet v vzorec vode amonijev molibdat
ali vanado molibdat reagirata s fosfati v vodi. Pri tem se vzorec vode obarva v značilno modro barvo.
Postopek določanja Orto-fosfatov
Za potrebe naloge smo merili fosfate v nizkih in visokih koncentracijah in je za oba razpona metoda
analize enaka, le reagenti so drugi. Za nizke koncentracije v razponu od 0.05 do 4 mg/l se uporabljajo
tablete z amonijev molibdatom, za visoke koncentracije razpona od 1 do 80 mg/l pa tablete z vanado
molibdatom.
 Napolnimo čisto kiveto z 10 ml vzorca vode in jo zapremo.
 Postavimo kiveto v fotometer in ga nastavimo na ničelno vrednost.
 Odstranimo kiveto iz fotometra in najprej dodamo 1 tableto P1 v kiveto in jo z
mešalom zdrobimo ter mešamo, dokler se ne raztopi.
 V kiveto z istim vzorcem nato dodamo še drugo tableto P2, ki jo prav tako zdrobimo
in mešamo, da se popolnoma raztopi.
 Kiveto dobro zapremo in jo večkrat pretresemo oz. obrnemo na glavo, da se dodani
reagenti dobro premešajo in homogenizirajo.
 Kiveto vstavimo v fotometer in počakamo 10 min, da se nam izpiše rezultat. Rezultat,
ki ga dobimo je v mg/l.
 V kolikor želimo dobljen rezultat pretvoriti v količino elementarnega fosforja, je
formula sledeča: mg/l P = mg/l PO4 x 0.33
*pH vrednost vzorca mora biti med 6 in 7.
Dušikove spojine
Tako fosfor kot dušik sta pomembna dejavnika bioloških procesov, saj sta hranili za mikroorganizme
in brez njune prisotnosti ne stečejo vsi potrebni procesi za čiščenje odpadne vode, hkrati pa sta glavni
hranili, katerih koncentracijo je potrebno zmanjšati na iztoku iz ČN. Dušik je v vodi prisoten v več
različnih oblikah ali oksidacijskih stanjih.
Oblike dušika v vodi, ki jih lahko merimo:





Amonijev dušik NH4+
Nitratni dušik NO3Nitritni dušik NO2Celotni dušik N

Amonijev dušik (NH4)
Postopek določanja Amonijevega dušika
Za potrebe naloge smo merili prisotnost amonijevega dušika v koncentracijah razpona od 0.02 do 2.5
mg/l in od 1 do 50 mg/l. Za določanje koncentracije amonijevega dušika v vodi se uporabljajo kivete s
solmi in estri salicilne kisline.
 V spektrofotometer vstavimo nastavek za 16 mm kivete.
 Odpremo dve prazni kiveti z belimi pokrovčki in v eno dodamo 0.1 ml deionizirane
vode, v drugo pa 0.1 ml vzorca merjene vode.
 V vsako od kivet nato dodamo celo vrečko reagenta Salicilne kisline v prahu.
 Zatem dodamo v vsako od kivet še vrečki reagenta Cianurske kisline v prahu.
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Kiveti dobro zapremo s pokrovčkom in ju intenzivno mešamo dokler se reagenti ne
raztopijo in se vse sestavine med seboj premešajo.
Počakamo 20 min na potek reakcije.
Ničelni vzorec nato pravilno postavimo v fotometer.
Pritisnemo tipko »zero« in nato odstranimo kiveto iz fotometra.
Kiveto odstranimo in fotometra in vstavimo kiveto z našim dejanskim vzorcem v
fotometer in rezultat se nam izpiše na ekranu v mg/l amonijevega dušika.

*Močno kislim ali bazičnim vodam je potrebno pred pričetkom meritev pH nastavit na 7
(to naredimo tako, da dodamo 1 mol/l klorovodikove kisline oziroma 1 mol/l natrijevega
hidroksida).
**V kolikor je v vzorčni vodi prisoten klor, je potrebno dodati 1 kapljico 0.1 mol/l
natrijevega tiosulfata za vsak 0.3 mg/l Cl2.
***Prisotnost železa v vzorčni vodi lahko tudi vpliva na točnost meritev. Zaradi tega je
potrebno v ničelni vzorec dodati enako koncentracijo železa kot je izmerjena v našem
vzorcu vode.
Nitritni dušik (NO2-)
Postopek določanja Nitritov
Za potrebe naloge smo merili prisotnost nitritov v koncentracijah razpona od 0.01 do 0.5 mg/l. Za
določanje koncentracije nitritov v vodi se uporabljajo tablete z reagentom N-etilendiaminom.
 Napolnimo čisto kiveto premera 24 mm z 10 ml vzorca vode in jo zapremo.
 Postavimo kiveto v fotometer in ga nastavimo na ničelno vrednost s pritiskom na
tipko »zero«.
 Odstranimo kiveto iz fotometra in dodamo 1 tableto Nitrite LR v kiveto in jo z
mešalom zdrobimo ter mešamo, dokler se ne raztopi.
 Kiveto dobro zapremo in jo večkrat pretresemo oz. obrnemo na glavo, da se dodani
reagent dobro premeša in da se vzorec homogenizira.
 Kiveto vstavimo v fotometer, pritisnemo tipko »test« za začetek meritve in počakamo
10 min, da se nam izpiše rezultat. Rezultat, ki ga dobimo je v mg/l NO2-.
Nitratni dušik (NO3+)
Postopek določanja Nitratov
Po tej metodi merimo prisotnost nitratov v višjih koncentracijah razpona od 1 do 30 mg/l. Za
določanje koncentracije nitritov v vodi se uporablja prah kromotropske kisline.
 V fotometer vstavimo nastavek za kivete premera 16 mm.
 Napolnimo čisto kiveto premera 16 mm z 1 ml vzorca vode in jo zapremo.
 Postavimo kiveto v fotometer in ga nastavimo na ničelno vrednost.
 Odstranimo kiveto iz fotometra, jo odpremo in v vzorec stresemo 1 pakiranje praha
Nitrate Chromotopic .
 Kiveto dobro zapremo in jo večkrat pretresemo oz. obrnemo na glavo (vsaj 10 x), da
se dodani reagent dobro ratopi in da se vzorec homogenizira.
 Kiveto vstavimo v fotometer, pritisnemo tipko »test« za začetek meritve in počakamo
5 min, da se nam izpiše rezultat. Rezultat, ki ga dobimo je v mg/l nitrata.
 V kolikor želimo dobljen rezultat pretvoriti v količino elementarnega dušika, je
formula sledeča: mg/l NO3 = mg/l N x 4.43
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Celotni dušik (N)
Celotni dušik predstavlja skupno količino vseh dušikovih oblik v odpadnih vodah in se s kemijsko
formulo zapiše kot:
TN = Organski N + NH3 + NH4+ + NO2- + NO3Postopek določanja celotnega dušika
Za potrebe naloge smo merili celotni dušik v koncentracijah razpona od 0.5 do 25 mg/l (low range) in
od 5 do 150 mg/l (high range). Za določanje koncentracije celotnega dušika v vodi se uporabljajo
kivetni testi s persulfatom.
 V spektrofotometer vstavimo nastavek za 16 mm kivete.
 Vzamemo dve kiveti s TN hidroksidom ali za LR ali HR in v vsako od njiju dodamo
reagent v obliki prahu (persulfat). Ena od kivet bo ničelni vzorec, drugo pa uporabimo
za dejanski vzorec.
 V kiveto, ki bo služila kot ničelni vzorec dodamo 2 ml deionizirane vode, v drugo pa
dodamo 2 ml vzorca merjene vode.
 Kiveti zapremo in jih previdno pretresemo, da se vse premeša (to počnemo vsaj 30
sekund).
 Kiveti nato v termoreaktorju segrevamo na temperaturi 100°C točno pol ure (30 min).
 Po preteku 30 min kiveti odstranimo iz reaktorja in počakamo da se ohladita na sobno
temperaturo.
 Ohlajeni kiveti odpremo in v vsako dodamo TN reagent A v obliki prahu.
 Kiveti dobro zapremo in jih stresamo vsaj 15 sekund, da se vse med seboj dobro
premeša.
 Počakamo 3 min na potek reakcije.
 Kiveti odpremo in v vsako dodamo eno vrečko prahu TN reagenta B. Nato kiveti
zapremo in vsako posebej pretresemo, da se vse sestavine premešajo med sabo.
 Počakamo 2 min, da poteče reakcija.
 Odpremo dve kiveti TN kislina LR/HR reagent C in v eno dodamo 2 ml iz kivete z
ničelnim vzorcem, v drugo pa 2 ml iz kivete z dejanskim vzorcem.
 Kiveti zapremo in ju previdno primemo za pokrovček ter 10 x obrnemo na glavo
(postopek traja cca 30 sekund), da se vse sestavine premešajo.
 Ničelni vzorec nato pravilno postavimo v fotometer.
 Pritisnemo tipko »zero« in počakamo na reakcijski čas 5 min. Po preteku časa se bo
meritev avtomatsko pričela.
 Kiveto odstranimo in fotometra in vstavimo kiveto z našim dejanskim vzorcem v
fotometer in rezultat se nam izpiše v mg/l dušika.
Alkaliteta
Z opisano metodo določamo koncentracije kalcijevega karbonata v razponu od 5 do 500 mg/l. Za
določanje koncentracije se uporabljata kislina in indikator.
Postopek določanja alkalitete
 Napolnimo čisto kiveto premera 24 mm z 10 ml vzorca vode in jo zapremo.
 Postavimo kiveto v fotometer in ga nastavimo na ničelno vrednost.
 Odstranimo kiveto iz fotometra in dodamo 1 tableto ALKA-M-HR direktno iz folije v
kiveto in jo z mešalom zdrobimo ter mešamo, dokler se ne raztopi.
 Kiveto dobro zapremo in jo večkrat pretresemo oz. obrnemo na glavo, da se dodani
reagent dobro premeša in da se vzorec homogenizira.
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Kiveto vstavimo v fotometer in počakamo 1 min, da poteče reakcija.
Kiveto vzamemo iz fotometra in jo pretresemo, da se raztopina premeša. Nato
izmerimo vrednost in rezultat, ki ga dobimo je v mg/l CaCO3.
Dobljen rezultat lahko po želji pretvorimo v trdoto vode in sicer velja sledeče za
trdoto izraženo v nemških stopinjah: 1 mg/l CaCO3 = 0.056 °dH.

pH
Z opisanimi metodami določamo pH vrednosti od 5.2 do 9.6. Za določanje pH vrednosti se uporabljajo
tablete z različnimi reagenti glede na pričakovano pH vrednost vode. Za pH vrednosti med 5.2 in 6.8
se uporablja reagent Bromocresol vijolično, za vrednosti med 6.5 in 8.4 je reagent fenol rdeče, za
vrednosti med 8.0 in 9.6 pa je reagent Thymol modro.
Postopek določanja pH vrednosti
 V čisto kiveto premera 24 mm dodamo 10 ml vzorca vode in dobro zapremo s
pokrovčkom.
 Kiveto postavimo v fotometer in pazimo, da se znaki za pravilno postavitev
prekrivajo.
 Pritisnemo tipko »zero« in nato odstranimo kiveto iz fotometra.
 V kiveto z vzorcem vode dodamo eno tableto reagenta, ki ga izberemo glede na
pričakovano vrednost pH. Tableto zdrobimo in premešamo z mešalom, ki je priloženo
merilnemu setu. Kiveto dobro zapremo in jo pretresemo, da se reagent popolnoma
raztopi.
 Kiveto postavimo v fotometer in pritisnemo tipko »test« za začetek meritve. Ko se
meritev zaključi, se nam rezultat avtomatsko izpiše na ekranu. Rezultat je prikazan
direktno kot pH vrednost.
Sulfati (SO4)
Za potrebe naloge smo merili prisotnost sulfata v koncentracijah razpona od 5 do 100 mg/l. Za
določanje koncentracije sulfata v vodi se uporablja reagent barijev sulfat v obliki prahu.
Postopek določanja Sulfata
 V čisto kiveto premera 24 mm dodamo 10 ml vzorca vode in dobro zapremo s
pokrovčkom.
 Kiveto postavimo v fotometer in pazimo, da se znaki za pravilno postavitev
prekrivajo.
 Pritisnemo tipko »zero« in nato odstranimo kiveto iz fotometra.
 V kiveto z vzorcem vode dodamo celo vrečko reagenta v prahu VARIO Sulpha 4/F10.
Kiveto dobro zapremo in jo pretresemo, da se reagent raztopi.
 Kiveto postavimo v fotometer in pritisnemo tipko »test« za začetek meritve. Rezultat
je prikazan v mg/l sulfata.
Celotne suspendirane snovi (TSS)
V odpadnih vodah najdemo tudi trdne delce in nam merjeni parameter pove predvsem, do kakšne
stopnje je potrebno odpadno vodo mehansko obdelati pred nadaljnjimi postopki obdelave. Večje
količine suspendiranih snovi se odstranjujejo iz odpadnih voda s pomočjo usedalnikov.

58

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Za potrebe naloge smo merili količino celotnih suspendiranih snovi v vodi. Fotometer omogoča
meritve do 750 mg/l TSS. Meritev je neposredna in se opravlja brez dodatnih reagentov.
Postopek določanja TSS
 Približno 500 ml odvzetega vzorca voda mešamo v mešalniku pri visoki hitrosti
približno 2 min.
 V čisto kiveto premera 24 mm dodamo 10 ml deionizirane vode in dobro zapremo s
pokrovčkom.
 Kiveto postavimo v fotometer in pazimo, da se znaki za pravilno postavitev
prekrivajo.
 Pritisnemo tipko »zero« in nato odstranimo kiveto iz fotometra.
 Kiveto izpraznimo in jo izperemo z odvzetim vzorcem vode ter nato v kiveto dodamo
10 ml istega vzorca vode in jo zapremo.
 Kiveto postavimo v fotometer in pritisnemo tipko »test« za začetek meritve. Ko se
meritev zaključi, se nam rezultat avtomatsko izpiše v mg/l TSS.
*Meritve TSS temeljijo na gravimetrični metodi. V laboratoriju se TSS določa kot žarilni
ostanek na filter papirju, ki ga po žganju pri 103-105°C stehtamo.
Barva
Določanje barve s pomočjo fotometra je neposredna metoda brez dodajanja reagentov vzorcu vode in
se določa glede na valovno dolžino svetlobe, ki jo fotodiode oddajajo. Naš spektrofotometer oddaja
svetlobo valovne dolžine 430 nm. Barvo vode beleži v obsegu med 0 in 500 Pt-Co enotami.
Postopek določanja barve- realne in navidezne (APHA Platinum-Cobalt standardna metoda)
 Najprej pripravimo ničelni in dejanski vzorec vode tako, da vsakega posebej filtriramo
preko filter papirja z velikostjo por 0.45 μm. Filtriramo 50 ml deionizirane vode za
ničelni vzorec in 50 ml vode odvzetega vzorca.
 V čisto kiveto premera 24 mm dodamo 10 ml filtrirane deionizirane vode in dobro
zapremo s pokrovčkom.
 Kiveto postavimo v fotometer in pazimo, da se znaki za pravilno postavitev
prekrivajo.
 Pritisnemo tipko »zero« in nato odstranimo kiveto iz fotometra.
 Kiveto izpraznimo in jo speremo z filtrirano vodo našega odvzetega vzorca. Nato
odmerimo 10 ml in kiveto zapremo.
 Kiveto postavimo v fotometer in pritisnemo tipko »test« za začetek meritve. Ko se
meritev zaključi, se nam rezultat avtomatsko izpiše na ekranu. Rezultat je prikazan v
Pt-Co enotah.
*1 Pt-Co enota = 1 mg/l platine v obliki kloroplatinastega iona.
**Metoda je primerna za določanje barve pri vodah z rumenkasto do rjavo-rumenkasto
barvo.
***Navidezno barvo je definirana takrat, ko so prisotni suspendirani in raztopljeni delci v
vodi. Za meritev realne barve je potrebno vodo filtrirati preko filter papirja z velikostjo
por 0.45 μm.

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

8.3

59

Analize parametrov opravljene s pomočjo drugih metod

Fotometer ne omogoča določanja vseh parametrov odpadne vode, ki smo jih izbrali, da jih bomo za
uspešnost delovanja membranske čistilne naprave zvezno merili.
Parametri odpadne vode in uporabljene analizne metode so opisane spodaj.
Biološka potreba po kisiku (BPK5)
Določanje biokemijske potrebe po kisiku v petih dneh pomočjo manometra temelji na merjenju padca
tlaka nad vodo v merilni steklenici, do česar pride zaradi porabe raztopljenega kisika v vodi in
nadomeščanja slednjega s kisikom iz zraka nad vodo. Podtlak, ki se ustvari v steklenici merijo
elektronski tlačni senzorji vgrajeni v glavi merilne steklenice Oxi-Top. Ogljikov dioksid, ki nastaja pri
biokemični oksidaciji, se veže na NaOH (natrijev hidroksid) ali KOH (kalijev hidroksid), ki ga v tulcu
vstavimo v steklenico.
 V merilno steklenico odmerimo točno določen volumen vzorca. Volumen vzorca odčitamo glede
na pričakovano območje BPK. Volumen lahko odčitamo iz spodnje tabele.
 V steklenico vstavimo magnetno mešalo.
 V grlo steklenice namestimo gumijasti tulec v katerega previdno s pinceto dodamo 1 ali 2 granuli
natrijevega ali kalijevega hidroksida. Slednji ne sme biti nikakor v stiku z vodo.
 Na steklenico privijemo merilno Oxi-Top glavo.
 Hkrati držimo obe tipki na merilni glavi, da se na zaslonu pojavi vrednost 00 in avtomatsko se
prične meritev.
 Po petih dneh enostavno odčitamo vrednost na zaslonu in jo pomnožimo s faktorjem iz tabele za
odmero volumna vzorca.
 *Meritev poteka pri 20°C.

Slika 26: Meritev BPK5 z manometrom (Foto: Grubač Jovana, 2019)
Figure 26: Measurment of BOD (Foto: Grubač Jovana, 2019)

Preglednica 16: Tabela za določanje volumna vzorca za meritev BPK5 (WTW)
Table 16: Volumes of water samples for measurment of BOD (WTW)
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Temperatura
Temperatura vode je pomemben dejavnik zaradi odvijanja vseh procesov, ki pri previsokih ali
prenizkih temperaturah ne stečejo v popolnosti. Povprečna temperatura hišne odpadne vode
(privzamemo tudi za poslovne prostore) je med 10 in 20°C. Višja kot je temperatura vode, višja je tudi
poraba kisika in je zato temperatura prečiščene vode za izpuste omejena. Za ustrezno delovanje
biološkega dela čistilne naprave in membrane je najbolj optimalno, da se vzdržuje konstantna sobna
temperatura vode (Iorhemen, 2016), ki naj bi bila okoli 20°C. Velika ali nenadna nihanja temperature
lahko povzročijo povečano število proteinov in težave z mašenjem membrane. Posebej v primeru
membranske čistilne naprave, kjer največjo težavo predstavlja mašenje membrane, je pomembno, da
temperatura ne pade pod 10°C, saj se v tem območju začnejo razraščati nitasti mikroorganizmi, ki
veliko bolj mašijo pore membrane (Iorhemen, 2016).
Temperaturo vode določamo s katerimkoli primernim termometrom za merjenje temperature vode. Za
potrebe naloge se je uporabljal termometer vgrajen na merilcu električne prevodnosti proizvajalca
Adwa, kjer služi za kompenzacijo rezultatov električne prevodnosti.

Električna prevodnost
Električna prevodnost je lastnost snovi, ki nam pove ali je snov zmožna prevajati električni tok. Voda
in ostale tekočine prevajajo električni tok s pomočjo kationov in anionov. Kolikšna je električna
prevodnost snovi je odvisno od sledečih faktorjev, ki nanjo vplivajo:





temperature vode,
števila oziroma koncentracije ionov,
mobilnosti ionov in
valence ali naboja ionov.

Prevodnost je definirana kot recipročna vrednost izmerjenega električnega upora tekočine med dvema
elektrodama na napravi za merjenje električne prevodnosti. Najbolj pogosti ioni, ki jih najdemo v vodi
so Ca (kalcijevi), Mg (magnezijevi), Na (natrijevi), K (kalijevi), Cl (klorovi) in SO4 (sulfatni).
Povprečne vrednosti električne prevodnosti v sladkih vodah se gibljejo v rangu nekaj 100 μS/cm.
Morska voda ima za primerjavo vrednosti električne prevodnosti nekaj tisoč μS/cm.
Električno prevodnost za potrebe naloge sem določala s pomočjo žepne naprave za določanje
električne prevodnosti proizvajalca Adwa, ki ima vgrajen tudi termometer za kompenzacijo rezultatov
(ADWA).

Grubač, J. 2019. Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

61

Slika 27: Adwa merilnik električne prevodnosti in celotnih raztopljenih snovi-TDS (Adwa)
Figure 27: Adwa conductivity and TDS tester (Adwa)

Celotne raztopljene snovi
Meritev celotnih raztopljenih snovi se izvaja z istim inštrumentom s katerim se določa električno
prevodnost, saj sta parametra povezana. Celotne raztopljene snovi (ang. TDS; Total dissolved slids)
nam že povedo kolikšna bo električna prevodnost in obratno, saj je razmerje med tema dvema
parametroma 2:1 (Adwa).

Motnost
Motnost nam pove, koliko svetlobe lahko prehaja skozi vzorec vode in je neposredno odvisna od
količine suspendiranih snovi v vodi. Za določanje motnosti vode je bil uporabljen turbidimeter TN100, ki ima merilni razpon za določanje motnosti od 0 do 2000 NTU (nefelometričnih enot). Motnost
se določa s pomočjo infra rdeče svetlobe, ki jo oddaja naprava in nam omogoča določanje motnosti z
natančnostjo do 0.01 NTU. Točnost meritev je po proizvajalčevih specifikacijah do 500 NTU +/- 2%
in do 1000 NTU +/- 3% (Eutech Instruments). Motnost prečiščene vode skozi membrane naj bi bila v
območju do 5 NTU, medtem ko je motnost odpadne vode običajno izjemno visoka.

Slika 28: Turbidimeter TN-100 (Foto: Grubač Jovana, 2019)
Figure 28: Turbidity meter TN-100 (Foto: Grubač Jovana, 2019)
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Raztopljeni kisik
Raztopljen kisik v vodi sem merila s pomočjo multimetra HQ40d in potopne sonde za določanje
koncentracij raztopljenega kisika. Sonda je v lasti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in sem si jo
za potrebe meritev zaključnega dela izposodila iz tamkajšnjega laboratorija. Proizvajalec multimetra je
Hach in omogoča merjenje pH, električne prevodnosti, celotnih raztopljenih snovi, oksidacijsko
redukcijskega potenciala in raztopljenega kisika (HACH). Za vsak parameter, ki ga želimo določiti
imamo drugo elektrodo. Meritev je hitra in omogoča določanje koncentracije takoj na lokaciji. Ker
koncentracija raztopljenega kisika ni stabilna, je bilo določanje z elektrodo direktno v rezervoarju
edino smiselno.

Slika 29: Hach HQ40d multimeter in meritev raztoljenega kisika v vodi (Foto: Grubač Jovana, 2019)
Figure 29: Hach HQ40D multimeter for measurment of dissolved oxygen (Foto: Grubač Jovana, 2019)
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REZULTATI IN KOMENTAR

Po končanem obdobju vsakodnevnih meritev izbranih parametrov, sem zbrala rezultate in analizirala
delovanje ČN v izbranem časovnem obdobju. Komentirani so najpomembnejši rezultati in ugotovitve
glede delovanja in možnih izboljšav pilotne membranske MČN.
Rezultati določanja biološke potrebe po kisiku
Ob začetku izvajanja meritev so bile vrednosti BPK5 višje od pričakovanih, hkrati pa so bile visoke
tudi vrednosti KPK. Po prvih treh meritvah, ko je maksimalna vrednost BPK5vhodne odpadne vode
dosegla celo 1000 mg/l O2, se vrednosti normalizirajo in se gibljejo med 800 in 240 mg/l O2.
Prečiščena voda ima vrednosti BPK5 med 15 in 120 mg/l O2. Iz izmerjenih vrednosti sem lahko
izračunala učinkovitost čiščenja (η) vode, ki se določi na sledeč način (Panjan, 2005)
𝜂=

𝐶1 − 𝐶2
𝐶1

η= učinek čiščenja za opis splošne učinkovitosti čistilnega procesa [%]
C1= Koncentracija parametra na vtoku v ČN [mg/l]
C2= Koncentracija parametra na iztoku iz ČN [mg/l]

Pri MKČN, ki so nestalno obremenjene, je za izračun učinkovitosti čiščenja in za primerjavo vrednosti
na vtoku in iztoku zelo pomembno poznavanje zadrževalnega časa ČN (Čepon, 2015). Podatke
parametrov na vtoku in iztoku bi zato bilo potrebno uskladiti s časovnim zamikom zadrževalnega časa
ČN. Zadrževalni časi v pilotni membranski MČN niso bili točno merjeni in so okvirno ocenjeni, zato
so tudi vsi izračuni informativni. Za točne rezultate, bi bilo potrebno določiti zadrževalne čase in
rezultate korigirati. Izračunan učinek čiščenja je prikazan v preglednici 17.
Preglednica 17: Učinkovitost čiščenja BPK
Table 17: Efficency of BOD treatment

Odvzem vzorca (datum)

BPK vtok (mg/l)

BPK iztok (mg/l)

Učinkovitost (%)

24.1.2019

840

10

98.81

25.1.2019

-

120

-

29.1.2019

1000

60

94.00

30.1.2019

400

30

92.50

31.1.2019

400

40

90.00

1.2.2019

350

40

88.57

4.2.2019

500

30

94.00

5.2.2019

480

25

94.79

6.2.2019

240

15

93.75

7.2.2019

540

25

95.37

11.2.2019

800

15

98.13

12.2.2019

716

4

99.44

Iz preglednice vidimo, da je učinkovitost čiščenja v celotnem obdobju presegala 90% razen v petek
1.2.2019, ko je bila najmanjša učinkovitost čiščenja in sicer 88.57%.
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Iz rezultatov analize lahko zaključimo, da je bilo odstranjevanje BPK5 primerno (zelo dobro) in je
ustrezalo mejnim dovoljenim koncentracijam po uredbi. Prvotne visoke vrednosti BPK5 lahko
pripišemo pričetku obratovanja pilotne MČN, saj še ni bilo vzpostavljeno redno obratovanje
(cirkluacija vode) in je bila voda v anoksičnem rezervoarju nekoliko bolj koncentrirana.
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Grafikon 1: Vrednosti BPK vhodne in izhodne vode
Graph 1: Mesaured values of BOD

Rezultati določanja kemijske potrebe po kisiku
Enako kot za BPK5 velja predpostavka, da so začetne izmerjene vrednosti KPK v anoksičnem
rezervoarju visoke, saj se je delovanje ČN šele vzpostavilo. Kot je razvidno iz grafa, se vrednosti KPK
po prvih treh meritvah zmanjšajo in se v celotnem obdobju opravljanje meritev gibljejo med 400 in
1500 mg/l O2 za vhodno vodo in med 50 ter 300 mg/l O2 za prečiščeno vodo. Vrednosti KPK
prečiščene vode so skoraj v celotnem obdobju ostajale pod 150 mg/l, kar ustreza predpisanim mejnim
vrednostim.
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Tudi za KPK sem izračunala učinkovitost čiščenja, ki je prikazana v preglednici 18. Učinkovitost
odstranjevanja KPK se je v obdobju izvajanja meritev gibala med 74% (najnižja vrednost) in 94%
(najvišja vrednost). Učinkovitost čiščenja je bila ves čas zadovoljiva in je z rednim obratovanjem
naraščala. Glede na mejne vrednosti parametrov za MKČN je bilo odstranjevanje KPK zadovoljivo.
Preglednica 18: Učinkovitost čiščenja KPK
Table 18: Efficiency of COD treatment

Odvzem vzorca (datum)
24.1.2019
25.1.2019
29.1.2019
30.1.2019
31.1.2019
1.2.2019
4.2.2019
5.2.2019
6.2.2019
7.2.2019
11.2.2019
12.2.2019

KPK vtok (mg/l)
1800*
1800*
579
572
733
672
709
561
1452
440

KPK iztok (mg/l)
107
279
232
115
148
230
138
146
127
111
59.8

Učinkovitost (%)
94.06
87.11
80.14
74.13
68.62
79.46
79.41
77.36
92.36
86.41

Razmerje BPK:KPK in biološka razgradljivost vode
Iz meritev KPK in BPK vhodne vode, odvzete iz anaerobnega rezervoarja, sem določila razmerje
BPK:KPK, ki je pokazatelj biološke razgradljivosti odpadnih voda. Za gospodinjsko komunalno
odpadno vodo je pričakovati, da bo razmerje ugodno in da gre za biološko dobro razgradljive vode.
Biološko slabo razgradljive vode so večinoma industrijskega izvora, ko je KPK vode veliko višja od
BPK.
Preglednica 19: Biološka razgradljivost odpadne vode glede na razmerje BPK in KPK (Klepacz-Smolka, 2013)
Table 19: Biological degradability of wastewater based on BOD/COD ratio (Klepacz-Smolka, 2013)

BPK/KPK>0.5
0.4<BPK/KPK<0.5
0.2<BPK/KPK<0.4
BPK/KPK<0.2

dobro biološko razgradljiva voda
povprečno biološko razgradljiva voda
težko biološko razgradljiva voda
biološko nerazgradljiva voda

Iz preglednice 20 je razvidno, da je razmerje BPK/KPK vhodne vode znašalo med 0,428 in 1,627, kar
pomeni, da je odpadna voda večino časa dobro biološko razgradljiva. Samo trikrat je bilo razmerje
nekoliko manjše od 0,5 kar uvršča odpadno vodo med povprečno biološko razgradljivo vodo.
Povprečna vrednost razmerja je 0,692 in zato lahko zaključimo, da je voda dobro biološko razgradljiva
kljub temu, da ne gre za tipično gospodinjsko odpadno vodo.

Preglednica 20: Razmerja BPK/KPK v surovi odpadni vodi
Table 20: Calculated BOD/COD ratios in a raw wastewater
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Datum
24.1.2019
29.1.2019
30.1.2019
31.1.2019
1.2.2019
4.2.2019
5.2.2019
6.2.2019
7.2.2019
11.2.2019
12.2.2019

BPK5 (mg/l O2)
840
1000
400
400
350
500
480
240
540
800
716

KPK (mg/l O2) BPK/KPK
1800
0.467
1800
0.556
579
0.691
572
0.699
733
0.477
672
0.744
709
0.677
561
0.428
1452
0.551
440
1.627

Odstranjevanje dušikovih spojin
Predvideno je bilo občasno merjenje amonijevega dušika, nitratov in nitritov v surovi odpadni vodi in
prečiščeni vodi. Vrednosti nitratnega in nitritnega dušika niso omejene za MKČN, zato sem
upoštevala kot merilo mejno vsebnost nitritnega dušika (1 mg/l), ki je predpisana za odvajanje
industrijskih odpadnih voda neposredno/posredno v vode. Rezultati koncentracij nitritnega dušika so
se gibali v območju med 0,02 in 0,09 mg/l na vtoku v ČN (anoksični rezervoar), medtem ko so bile
vsebnosti na iztoku vedno višje od 1,6 mg/l. Največkrat sem analizirala koncentracije nitratnega
dušika tako na vtoku kot na iztoku iz pilotne MČN. Vsebnost nitratnega dušika so se na vtoku gibale
med 2 in 24 mg/l, na iztoku pa med 4 in 132 mg/l. Ker so se koncentracije nitratnega dušika (NO3+) na
iztoku v času obratovanja višale v primerjavi z izmerjenimi vrednostmi v anoksičnem rezervoarju,
predpostavimo, da proces nitrifikacije steče. Rezultati so prikazani na grafu 3. Koncentracije nitratov
so precej visoke in bi v nadaljevanju razvoja bilo dobro zagotoviti denitrifikacijo v procesu. Za
denitrifikacijo se v nadaljevanju naloge predvidi dodaten rezervoar.
Predvideno je, da se v prihodnosti analizirajo tudi koncentracije skupnega dušika, saj gre za
pomemben parameter in pokazatelj delovanja ČN. Kljub temu, da za MKČN ni predvideno
analiziranje vsebnosti dušikovih spojin v prečiščeni vodi bi bilo priporočljivo, da se za nadaljnji razvoj
pilotne membranske MČN analizirajo dušikove spojine in se na podlagi pridobljenih rezultatov
optimizira delovanje ČN.
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Vsebnost nitratov v obeh rezervoarjih-nitrifikacija
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Grafikon 3: Vsebnost nitratov v obeh rezervoarjih
Graph 3: Measured concentrations of nitrates

Sulfati in orto fosfati v odpadni vodi
Tako kot za dušik so tudi visoke koncentracije fosforja neželene na iztoku iz ČN, saj fosfor povzroča
evtrofikacijo površinskih voda. Fosfor je za potrebe naloge merjen v obliki orto fosfata. Za
odstranjevanja fosforja se v praksi uporabljajo kemične, fizikalne in biološke metode. V biološkem
blatu naj bi bilo v dvostopenjski ČN glede na suho težo blata med 1 in 2% fosforja (Panjan, 2005).
Med biološkim procesom se poskuša doseči, da se poveča delež fosforja v blatu in na tak način zniža
delež fosforja v prečiščeni vodi (Panjan, 2005).
Rezultati merjenja koncentracije ortofosfatov so pokazale spremenljive vrednosti orto fosfatov in ne
kažejo na uspešen proces odstranjevanja slednjih. Po Panjanu (2005) je lahko razlog za to ali
previsoka vsebnost nitratov v vodi ali pa nizka obremenitev ČN, saj količina odpadnega biološkega
blata ne zadošča za odstranjevanje fosfata.
Preglednica 21: Koncentracije ortofosfata v surovi in prečiščeni odpadni vodi
Table 21: Concentrations of phosphate-ortho in raw and treated wastewater

Datum
24.1.2019
25.1.2019
29.1.2019
30.1.2019
5.2.2019
6.2.2019
12.2.2019

Surova odpadna voda
PO4 (mg/l)
0
29
38
26
55

Obdelana voda
PO4 (mg/l)
46
53
36
34
25
29
41

Žveplo je moteč element, ki ima značilen smrdeč vonj. Žveplo v odpadni vodi merimo v obliki
sulfatov in sulfidov. Koncentracije sulfatov/sulfidov v odpadni vodi ne smejo biti previsoke, ker lahko
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povzročijo poškodbe na kanalizacijskih ceveh. Sulfati reducirajo v vodikov sulfid ob prisotnosti
anaerobnih bakterij in organskih snovi. Vodikov sulfid nato izhlapeva iz vode in povzroča korozijo na
vrhu cevi. Mejna vrednost sulfatov v industrijski odpadni vodi za izpust v javno kanalizacijo je 300
mg/l, medtem ko za posreden ali neposreden izpust v površinske vode, mejno vrednosti določimo s
pomočjo formule. Mejne vrednosti sulfatov v odpadni vodi Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode ne podaja.

Vsebnosti sulfatov v vhodni in izhodni vodi
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Grafikon 4: Izmerjene koncentracije sulfata v surovi in prečiščeni odpadni vodi
Graph 4: Measured concentrations of sulphate in raw and treated watsewater

Splošni parametri vode (barva, vonj, motnost, pH)
Določene fizikalne lastnosti vode so se določale senzorično in z merilno opremo. Tak parameter je
barva prečiščene vode na iztoku, ki jo na podlagi senzoričnega določanja lahko opišemo kot svetlo
rjavkasto (v 1 litru vode), fotometrična meritev pa presega 500 Pt-Co enot. Barva je zaznana pri večji
količini vode in smo jo eliminirali pri filtraciji vode skozi filter z aktivnim ogljem. Barvo bi lahko
povzročile velike količine organskih odpadkov, predvsem kave, ki jo zaposleni pijejo v velikih
količinah in preostanek spuščajo v odtok. Vonj prečiščene vode določen senzorično na iztoku iz
pilotne MČN lahko opišemo kot rahlo zemeljski, slabo zaznaven.
Motnost odpadne vode v anoksičnem rezervoarju se je gibala med 400 in 800 NTU, na iztoku iz MČN
pa je bila motnost med 0 in 3 NTU, kar je pričakovano pri membranski filtraciji.
Redno so se merile tudi vrednosti pH vode, saj naj bi nizke vrednosti pH (< 6) vode povzročale težave
z mašenjem membran (Iorhemen, 2016). Rezultati pH vode odvzete iz anoksičnega rezervoarja in
prečiščene vode na iztoku so se gibali med 7,1 (minimalna vrednost) in 8,6 (maksimalna vrednost
izmerjena v anoksičnem rezervoarju). Glede na standardne obratovalne pogoje za membrano iz
preglednice 11, so bile pH vrednosti v dovoljenih mejah.
Temperatura vode med procesom čiščenja
Meritve so se izvajale v zimskem času, ko so bile zunanje temperature velikokrat pod lediščem. Kot je
že omenjeno, je pilotna membranska MČN postavljena v spodnjem nadstropju poslovnega objekta, ki
ni ogrevan in so poleg velika dvižna garažna vrata, skozi katera dodatno uhaja toplota. Povprečna
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zunanja temperatura zraka v obdobju meritev je znašala 2,25°C (ARSO), zaradi česar je bil prostor in
tudi voda v reaktorjih veliko bolj hladna kot v poletnem času. Povprečna temperatura v reaktorjih je
tako znašala v aerobnem rezervoarju 15,85°C in v anaerobnem rezervoarju 16,45°C. Temperatura ima
velik vpliv na razvoj mnogih procesov in na samo učinkovitost čiščenja, zato bi bilo smotrno, opraviti
meritve in analize v poletnem času, ko je pričakovati višjo temperaturo vode zaradi višjih temperatur
zraka in okolja in primerjati učinkovitosti čiščenja.

Temperatura vode (°C)

Temperatura vode v obeh rezervoarjih v času meritev
20
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Grafikon 5: Temperatura vode v obeh rezervoarjih v času izvajanja meritev
Graph 5: Temperature of water in both tanks during measurments

Primerjava čiščenja odpadne vode na pilotni membranski MČN z membransko MČN na
Gospodični
Pridobljene rezultate sem primerjala z analizo delovanja malih čistilnih naprav za odpadno vodo pri
planinskih kočah (Čepon in sod., 2015). V članku so primerjali delovanje MČN na sedmih planinskih
kočah, kjer so obremenitve in pogoji delovanja relativno podobni pilotni membranski MČN. Ena od
obravnavanih planinskih koč ima membransko MKČN, ostale pa rastlinsko, dve sekvenčni MČN,
MČN z biofiltrom in MBBR MČN (ang. »Moving bed Biological Reactor). Analizirali so dvajset
parametrov, od tega so skupni analizirani parametri s parametri v tej nalogi sledeči:





Temperatura
KPK
BPK5
Celotne suspendirane snovi (TSS)

Za planinske koče so značilna izrazita nihanja dotoka odpadne vode, saj so posamezne koče zelo
neenakomerno obremenjene in nekatere od njih obratujejo le sezonsko. Poznavanje maksimalne in
minimalne obremenitve ter intervala obremenitve je pri dimenzioniranju takih ČN ključno. Ker gre za
enak tip MČN in imata obe podobne pogoje obremenjevanja, je bilo možno primerjati rezultate
čiščenja na obeh.
V raziskavi so Čepon in sodelavci (2015) ugotovili, da se je kot najbolj učinkovita MČN izkazala
čistilna naprava z membranskim bioreaktorjem postavljena na Gospodični na Gorjancih. Slednja je
dosegala najboljše rezultate odstranjevanja BPK5, KPK, TN in TP glede na vrednosti na vtoku. Kljub
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dobrim rezultatom pa omenjena membranska ČN na Gospodični ni zadostila mejnim vrednostim za
TP in TN. Primerjava rezultatov izmerjenih vrednosti KPK in BPK5 na vtoku in iztoku iz membranske
ČN na Gospodični in iz pilotne membranske ČN iz te naloge je podana v nadaljevanju. Primerjani
rezultati so iz članka vzeti za zadnja dva kroga meritev, ki so se izvajali v poletnem/pomladnem času,
saj so bile izmerjene temperature vode iz ČN na Gospodični v zimskem času (prvi trije krogi meritev)
veliko nižje od izmerjenih temperatur vode v tej nalogi. Razlika je tako velika, ker je pilotna ČN
postavljena v notranjih prostorih poslovnega objekta in temperatura ni enaka kot v primeru ČN na
Gospodični, ki je na prostem. Obe ČN sta predvideni in dimenzionirani na obremenitve za 20 PE ali
manj. V nadaljevanju podajam primerjavo pridobljenih rezultatov v tej nalogi in iz raziskave, ki so jo
opravili Čepon in sodelavci (2015). Izbrane so primerljive izmerjene vrednosti KPK in BPK5 za
pilotno membransko ČN in za membransko ČN na Gospodični.
Preglednica 22: Primerjava rezultatov KPK na vtoku in iztoku obeh ČN (Čepon in sod., 2015)
Table 22: Comparation of COD values of raw and treated wastewater at pilot MBR plant and MBR plant on
Gospodična (Čepon et al., 2015)

Pilotna
membranska
ČN-VTOK
mg/l KPK
440
1452

ČN
GospodičnaVTOK
mg/l KPK
890
1060

Pilotna
membranska
ČN-IZTOK
mg/l KPK
59.8
111

ČN
GospodičnaIZTOK
mg/l KPK
27
35

%

Učinkovitost
ČN
Gospodična
%

86,41
92,36

96,97
96,70

Učinkovitost
Pilotne ČN

Preglednica 23: Primerjava rezultatov BPK5 na vtoku in iztoku obeh ČN
Table 23: Comparation of BOD values of raw and treated wastewater at pilot MBR plant and MBR plant on
Gospodična (Čepon et al., 2015)

Pilotna
membranska
ČN-VTOK
mg/l BPK5
800
716

ČN
GospodičnaVTOK
mg/l BPK5
880
760

Pilotna
membranska
ČN-IZTOK
mg/l BPK5
15
4

ČN
GospodičnaIZTOK
mg/l BPK5
4
2

%

Učinkovitost
ČN
Gospodična
%

98,13
99,44

99,55
99,74

Učinkovitost
Pilotne ČN

Če primerjamo rezultate vidimo, da je pilotna membranska ČN dosegala slabše rezultate od obstoječe
ČN na Gospodični. Rezultati BPK5 vode na iztoku so v obeh primerjanih ČN zelo dobri, medtem ko so
rezultati KPK na iztoku v obravnavani ČN iz te naloge nekoliko slabši. Kljub temu je učinkovitost
čiščenja pilotne ČN primerljiva s ČN na Gospodični. Učinkovitost čiščenja BPK5 je v obeh
primerjanih vrednostih na ČN okoli 99%. Za bolj reprezentativno primerjavo, bi bilo potrebno izvajati
analizo parametrov dalj časa in primerjati večje število vrednosti. Menim, da so rezultati pilotne ČN
nekoliko slabši zaradi začetka obratovanja, saj je membranska ČN na Gospodični v funkciji delovanja
že od leta 2009 (Comteh). Rezultate bi bilo smiselno primerjati z rezultati čiščenja na membranski ČN
na Gospodični, ko bo pilotna membranska MČN obratovala vsaj nekaj mesecev.

9.1

Možne izboljšave in nadgradnje pilotne ČN

Izdelana membranska MČN dopušča še veliko možnosti za optimizacijo njenega delovanja in
izboljšanje kakovosti vode na iztoku. Kljub temu, da so določeni rezultati zadovoljivi in ustrezajo
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mejnim kriterijem po zakonodaji, je potrebno poiskati načine za izboljšanje ostalih manj zadovoljivih
rezultatov (barva vode, vonj, denitrifikacija,…).
Cilj je bil obdelati vodo do te mere, da bi bila možna njena ponovna uporaba v hiši ali poslovnem
objektu. Ker že senzorični parametri ne zagotavljajo možnosti njene ponovne uporabe, bi lahko z
relativno preprostimi ukrepi izboljšali fizikalne lastnosti obdelane vode. Vonj in barva sta parametra,
ki nista sprejemljiva za ponovno uporabo in ju lahko odstranimo z namestitvijo filtra z aktivnim
ogljem na iztoku. Filter bi opcijsko namestili za shranjevalnim rezervoarjem in bi vodo filtrirali tik
preden bi šla ponovno v obtok.
Mikrobiološka analiza prečiščene vode s pomočjo membrane ni bila narejena in je vsekakor
priporočljivo, da se jo v času rednega delovanja ČN v prihodnje tudi naredi. Podatek, koliko in katerih
mikroorganizmov ostane po čiščenju v membranskem bioreaktorju je pomemben, če bi se voda iz ČN
uporabljala za zalivanje ali kakršnokoli sekundarno rabo vode v hiši, kjer bi obstajala možnost, da se
ljudje okužijo s kakšnim virusom ali bakterijo. Prav tako obstaja omejitev za postavljene ČN na
vodovarstvenem območju, kjer je potrebno upoštevati tudi mejne vrednosti mikroorganizmov v vodi,
ki se jo spušča v okolje. Če bi analiza pokazala previsoke vsebnosti mikroorganizmov v vodi, bi
težavo lahko odpravili z namestitvijo UV sistema za shranjevalnim rezervoarjem in oglenim filtromkot zadnjo komponento čiščenja vode. Pogoji za delovanje UV sistema so s filtracijo vode skozi
membrano načeloma zagotovljeni, saj v vodi ni delcev večjih od 5 mikronov in bi lahko UV žarki
enakomerno prodrli do vseh mikroorganizmov. Namestitev UV sistema je bila predvidena tudi za
potrebe te naloge. V prihodnosti bo verjetno nameščen UV sistem in bo potrebno opraviti
mikrobiološko analizo vode na vtoku v ČN, iztoku iz MBR in za UV sistemom, kjer se bo namestila
vzorčna pipa.

Slika 30: Tehnološka shema pilotne membranske MČN z dodanim oglenim filtrom in UV dezinfekcijskim
sistemom pred iztokom
Figure 30: Technological scheme of a pilot membrane wastewater treatment plant with additional activated
carbon filter and a UV disinfection system
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Kot je iz rezultatov meritev nitratnega in nitritnega dušika razvidno, so koncentracije slednjih na
iztoku iz ČN še vedno previsoke. Napaka, ki je bila narejena pri zasnovi sistema je pomanjkanje
anoksične cone oziroma izmenjava aerobnih in anoksičnih pogojev, da bi zagotovili uspešnost
nitrifikacije in denitrifikacije. ČN bi bilo smiselno predelati tako, da se vzpostavi v prvem rezervoarju
aerobne pogoje, sledil bi mu anoksičen rezervoar in nato aerobni pogoji v membranskem biološkem
reaktorju.
Pri predelavi in optimizaciji delovanja ČN bi bilo priporočljivo predelati trenutne sekvence delovanja
(vezava elektro-omarice). Trenutno je avtomatski vklop črpalke vezane na membrano pogojen z
nivojem gladine v rezervoarjih. Vsekakor bi bilo potrebno delovanje in prečrpavanje vode preko
membrane povezati z zadrževalnimi časi v posamični coni, da bi bila kvaliteta permeata čim boljša.
Kot pogoj za to bi bilo potrebno vzpostaviti cirkulacijo vode. Zaradi neenakomernega dotoka odpadne
vode na ČN je težko določiti točne zadrževalne čase vode v posamezni coni in predvideti točno
delovanje črpanja skozi membrano. Zadrževalne čase vode v vsakem od reaktorjev bi zaradi tega bilo
potrebno točneje določiti , tako bi tudi bolje razumeli in ugotovili, če bi bilo lahko čiščenje in
odstranjevanje določenih spojin/elementov bolj učinkovito.
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10 ZAKLJUČKI
Izdelava pilotne membranske MČN je bila sprva zastavljena tako, da bi se dokazalo njeno ekonomsko
upravičenost za vgradnjo in aplikacije za enote z manj od 20 PE. Sprva je bila predvidena izdelava in
postavitev MBR v enodružinsko hišo, vendar smo morali spremeniti prvotni plan zaradi lažjega
nadzora delovanja in odvzemanja vzorcev za potrebe analize vode. Iz prvotnih 4-6 PE se je čistilna
naprava z MBR zasnovala za 10-15 PE v poslovnem objektu, kjer je na osebo veliko manjša potrošnja
vode kot v družinski hiši, kjer je poraba vode večja zaradi osebne higiene in kuhanja.
Pilotna MČN z membranskim modulom je bila projektirana in v celoti izdelana v podjetju Mesec
d.o.o. Pilotna membranska MČN je bila konstruirana za potrebe čiščenja črne odpadne vode in
raziskavo glede ponovne uporabe take vode. Ideja na kateri je projekt temeljil je bila, da bi se črno
odpadno vodo iz kateregakoli manjšega objekta z manj kot 20 osebami, prečistilo do te mere, da bi
vodo lahko ponovno uporabljali v objektu (npr. splakovanje stranišč). Membranska tehnologija nam
namreč dandanes omogoča stopnjo filtracije vode na nivoju velikosti bakterij in mikroorganizmov.
Določene ultra filtracijske membrane bi ob podporni dezinfekciji vode lahko zagotovile mikrobiološko
neoporečno vodo.
Pilotna MČN z membranskim bioreaktorjem se je v celoti projektirala in sestavljala v sklopu podjetja.
V času razvoja in sestave so se pojavljale določene težave, ki so časovno podaljšale celoten projekt.
Med drugim je bilo potrebno po začetnem poskusnem vklopu ČN zamenjati membrano, saj je prvotno
membrano nekaj poškodovalo v procesu postavljanja ali poskusnega obratovanja. Težave smo imeli
tudi z razvojem aktivnega blata, saj so bili dotoki odpadne vode tako majhni, da je bil proces razvoja
aktivnega blata preveč zamuden. Zaradi tega je bilo potrebo priskrbeti aktivno blato z delujoče
komunalne ČN (Železniki).
Razvoj pilotne membranske MČN je interdisciplinaren projekt, ki poleg znanja iz čiščenja odpadnih
voda zahteva tudi poznavanje strojništva (mehanizacija, ventili, črpalke, ...) in elektrotehnike
(sekvence delovanja in vezava elektro-omarice). Zelo pomembno je tudi poznavanje kemije za
razumevanje vseh procesov.
Mala čistilna naprava z membranskim bioreaktorjem ustreza kriterijem za primerno čiščenje voda za
MČN z obremenitvijo manjšo od 50 PE. V času izvajanja analiz sta tako kemijska potreba po kisiku
kot biološka potreba po kisiku v prečiščeni odpadni vodi bili v predpisanih mejah po Uredbi o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Poleg KPK in BPK5 so se občasno analizirali tudi
drugi parametri (sulfati, fosfati, dušikove spojine, temperatura, pH), ki so pokazatelji delovanja in
učinkovitosti čiščenja na čistilni napravi. Možnosti za izboljšavo in optimizacijo delovanja je kar
nekaj; v končni fazi se na napakah učimo. Opcije za izboljšavo so predstavljene in je zaželen preizkus
predlaganih izboljšav in analiza vode po nadgradnji MČN. Namen naloge, da zadostimo osnovnim
mejnim parametrom je dosežen, vendar bi za ponovno uporabo odpadne vode v objektu potrebovali
nadgradnjo čistilne naprave z dodatnimi tehnologijami. Zaželeno je, da bi se meritve prečiščene vode
na iztoku izvajale tudi v prihodnje, saj bi tako dobili dolgoročno potrditev, da ČN z MBR tehnologijo
ustrezno deluje in da je njena uporaba možna za komercialne namene.
Odprto ostaja vprašanje ekonomske upravičenosti vgradnje take ČN za obremenitve < 20 PE, kar za
enkrat še ni obravnavano. Načrtovano je, da se v prihodnosti izdela ekonomska analiza na podlagi
katere se bo lahko ovrednotil strošek izdelave, vgradnje in delovanja take membranske MČN, kot je
obravnavana v tem magistrskem delu.
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PRILOGA A1: IZDELANA PILOTNA MČN Z MEMBRANSKIM BIOREAKTORJEM

A.1

