Aplicaţie: RTC-P, sistem Prognosys

Economii de precipitant prin eliminarea
optimizată a fosfatului cu diagnosticarea
predictivă integrată
Problemă

Soluţie

Avantaje

Dozarea precipitatului a fost ajustată manual pe baza valorii măsurătorii de laborator a probei zilnice
de compozit și, astfel, nu a putut
reacţiona la valorile maxime posibile. Deși sunt conforme cu limitele
efluentului, valorile observate
fluctuează între 0,2 și 0,8 mg/L.

A fost instalat un analizor de fosfat
cu două canale, cu două module
de pregătire a probelor și modulul
de control RTC-P pentru două
puncte de dozare. Apoi a fost apoi
pornit sistemul de diagnosticare
predictivă Prognosys pentru a
monitoriza valorile măsurătorilor.

• Valori constante ale efluentului
situate între 0,4 şi 0,75 mg/L
• Consum mai mic şi optimizat
de precipitant (-17 %)
• Monitorizarea valorilor PO4-P
din sistem
• Instrument pentru verificarea
instrumentelor de măsură și a
calităţii valorilor măsurătorilor

Date de sistem
Numărul total de locuitori și populație echivalentă

45.000

Volumul apelor uzate pe timp de vreme uscată

275 L/s

Cantitatea zilnică maximă

43.200 m3/d

Volumul apelor reziduale în anul 2013

5.897.424 m3

Aerare alternativă/intermitentă cu sedimentare primară și finală și filtrare
Eliminarea chimică a fosfaților

Situația inițială
Stația de epurare a apelor uzate Bachwis din Fällanden a fost
modernizată ultima dată în anul 2007 și are misiunea de a
continua să păstreze starea bună a râului Glatt – un ce a fost
contaminat în mod semnificativ – în aceeaşi manieră în care
a procedat şi în trecut. Staţia procesează apele uzate din
cele patru comunități conectate: Volketswil, Schwerzenbach,
Fällanden și Maur. A fost proiectată pentru o populație echivalentă de 45.000 şi epurează un volum de ape reziduale
mai mare de 5.500.000 m3 pe an. Un sistem de curățare
mecanică transportă apele uzate în sistemul de sedimentare
primară cu două linii. Apa este curățată biologic în rezervoarele anoxice și în cele trei bazine de aerare din aval cu un
rezervor post-aerare ce utilizează aerarea alternativă/intermitentă. Apa epurată este pompată din sedimentarea
finală într-o instalație de filtrare înainte de a fi introdusă, în
cele din urmă, în râul Glatt (Fig. 1).

În calitate de câştigătoare a Medaille d’Eau în anul 2013 – un
premiu primit din partea „Verband Schweizer Abwasser- und
Gewässerschutzfachleute” (VSA) [Asociaţia elvețiană a apei]
și asociațiile InfraWatt/EnergieSchweiz – staţia de epurare a
apelor uzate Bachwis depune în mod constant eforturi pentru
a îşi optimiza în continuare operațiunile. În urma unei evaluări
corecte a potențialului în colaborare cu Hach, s-a demonstrat
că optimizarea în continuare a utilizării și consumului de FeCl3
este posibilă în zona de dozare a precipitantului.
Precipitantul a fost adăugat în două puncte – în nămolul
activat recirculat și în amonte faţă de filtru. Dozarea precipitantului în nămolul activat recirculat a fost ajustată prin utilizarea măsurătorilor de laborator ale probelor compuse
zilnice. Acolo unde cele mai recente probe de laborator au
arătat o tendință de creștere sau de descreștere, cantitatea
de dozare a fost crescută sau redusă în consecință. Cantitatea de dozare din filtru a fost menținută constant la 2 L/h.
Deși au fost conforme cu limitele efluentului, valorile au
fluctuat între 0,2 și 0,8 mg/L.
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Figura 1: Schema de flux tehnologic al staţiei de epurare a apelor uzate Bachwis

În urma unei determinări de bază inițiale a potențialului de
optimizare, în colaborare cu consultanții Hach, a fost realizată o analiză mai detaliată a datelor de operare. Staţia a fost
vizitată în scopul de a obține o perspectivă corectă asupra
situației actuale. O propunere inițială a fost aceea de a

schimba dozarea variabilă a precipitatului de la nămolul
activat recirculat la aerarea finală a rezervoarelor alternative/
intermitente. Ca rezultat, optimizarea și economiile iniţiale
pot fi realizate chiar înainte de instalarea modulului de control RTC-P.

Soluţia
S-a convenit asupra unei faze de testare de șase luni și a fost
instalat echipamentul necesar pentru procesul de optimizare,
lucru ce a durat două zile. Valorile măsurate și valorile de
control ale analizorului și RTC-P sunt transmise iniţial prin
intermediul sistemului de control central, unde poate fi controlată dozarea. Acest lucru are avantajul că, în plus față de
nivelul de rezervă existent al RTC-P, controlul dozării poate
fi activat sau dezactivat şi în sistemul de control (de ex.,
atunci când sunt curățate rezervoarele). Deoarece măsurătoarea este luată după dozare, RTC-P a fost stabilit la „controlul post-alimentare”, cu o valoare de referinţă inițială de
0,5 mg/L.
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Figura 2: Diagramă configurare RTC-P
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În urma configurării inițiale, parametrizarea sistemului a fost
monitorizată continuu prin intermediul modulului GSM al
controlerului SC1000 și adaptată în fiecare caz, în urma consultărilor cu personalul stației de epurare a apelor uzate. A
devenit repede evident că măsurătoarea PO4-P cu analizorul
Phosphax sc realizată în staţie a furnizat date suplimentare
utile, care nu fuseseră disponibile anterior. Prin urmare, a
fost luată decizia de a menține măsurarea cu mult înainte
ca faza de testare să se fi încheiat. După ce parametrizarea
modulului RTC-P a suferit ajustări suplimentare, acest modul
şi-a demonstrat, de asemenea, utilitatea și a fost achiziționat
de către staţie. Acum, modulul funcţionează cu succes de
trei ani și poate fi operat chiar de către personalul staţiei în
cazul în care trebuie să fie ajustată parametrizarea. Etapele
finale efectuate de Hach au inclus instalarea sistemului de
diagnosticare predictivă Prognosys, precum și a noului
software pentru modulul RTC-P. Noua versiune a softwareului îndeplinește cerințele directorului de operațiuni, care
a dorit ca sistemul să răspundă, chiar mai rapid, valorilor
maxime ale fosfatului – o specificație ce a fost realizată
odată cu actualizarea.
Sistemul Prognosys este un instrument benefic pentru
personal, în măsura în care acesta este capabil să identifice
rapid starea instrumentului de măsurare și calitatea valorii
măsurate şi dacă este necesar să se întreprindă o acţiune
– de exemplu, curățarea sau înlocuirea reactivilor.

Îmbunătăţiri
A devenit destul de repede evident că a existat un potențial
pentru optimizare, care a fost realizat acum. Deoarece controlul dozării în etapa finală de aerare de către modulul P s-a
dovedit a fi extrem de eficient, dozarea pe filtru a fost inițial
redusă înainte de a fi, în cele din urmă, oprită complet.
Comparativ cu anul 2011, economia* de 17 % obţinută în
anul 2013 a depăşit chiar şi estimarea făcută de Hach (10 –
15 %). Valorile măsurate ale probelor compuse zilnice în cadrul procedurii variază într-un interval mult mai îngust, de
aproximativ 0,4 - 0,75 mg/L, comparativ cu intervalul precedent, ceea ce înseamnă, de asemenea, că limitele sunt respectate întotdeauna.
În primul an ce a urmat după instalare, cantitatea minimă de
dozare s-a situat între 6 și 7 L/h. Pe măsură ce personalul a
dobândit cunoștințe și a acumulat experiență în ce priveşte
modulul, această cifră a fost acum redusă la 4,5 L/h, generând economii suplimentare.

* Sursa: Raportul anual SEAU Bachwis 2013
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Figura 3: Curbe de timp de la Biology 1
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Opinie client
Acum, modulul funcționează de aproape trei ani în fabrica noastră, fără nicio
problemă. Utilizând cel mai recent software, acum funcționează chiar mai bine
decât înainte și îmi satisface pe deplin așteptările. Modulul este foarte intuitiv în
utilizare şi orice modificări necesare ale parametrilor pot fi efectuate destul de
ușor de către angajații mei. Analizorul Phosphax sc respectă foarte bine valorile
de laborator și nu necesită întreținere care consumă mult timp. Hach deserveşte
echipamentul de două ori pe an, ceea ce reduce și mai mult volumul nostru de
muncă. Când patrulează în staţie, sistemul Prognosys ne permite să vedem foarte
rapid dacă un instrument va avea nevoie de atenție în curând sau dacă totul este
în ordine.

Martin Moos (Director operaţiuni)

Produs

Tip dispozitiv

Modul sondă SC1000

Controller

Afişaj SC1000

Controler

Phosphax sc

Analizor ortofosfat

Filtrax

Prepararea probelor

Card RTC

Card de comunicare în SC1000

Modul soclu extern TBS

Modul dulap de comandă SC1000-BUS

Modul de ieșire externă TBS

Modul dulap de comandă SC1000-BUS
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Tabel 1: Echipament utilizat pentru controlul precipitantului

