BIOCLEAN STP
Nowatorska biotechnologia do
optymalizacji procesów beztlenowych

ZASTOSOWANIE:
•
•
•
•
•

Beztlenowe komory fermentacyjne WKF
Reaktory beztlenowe (UASB, EGSB,,IC)
Beztlenowe oczyszczanie ścieków i odcieków
Zbiorniki do przechowywania osadów
Systemy przechowywania i oczyszczania gnojowicy

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ BIOGAZU KONTROLA PIANY - STABILNIEJSZA PRACA
- ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ - KONTROLA
ZAPACHÓW
OPIS PRODUKTU:
Bioclean STP to całkowicie naturalny produkt wykonany w technologii fermentacji. Jest to kompleks drobnoustrojów,
enzymów, mikroelementów i pierwiastków śladowych, opracowany w celu optymalizacji fermentacji osadów ściekowych, przez wydzielone komory fermentacyjne (WKF) oraz reaktory beztlenowe o wysokiej wydajności (UASB,
EGSB, IC). Dzięki stałej dawce Bioclean STP zapewniona jest obecność określonych drobnoustrojów w reaktorze
beztlenowym. Mikroorganizmy występujące w produkcie hydrolizują substancje organiczne szybciej i w większym
stopniu niż te, które naturalnie występują w reaktorze. Bioclean STP zawiera również starannie dobrane naturalnie
występujące beztlenowe i fakultatywne drobnoustroje, które mają szybszy i bardziej skuteczny metabolizm. Stosowany jest głównie w celu poprawy tempa wszystkich 4 głównych etapów fermentacji beztlenowej.

BIOCLEAN STP – KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:
•
•
•
•

Ogólny wzrost produkcji biogazu o 18-30% i stabilniejsza praca WKF
Kontrola piany w komorach fermentacyjnych
Ulepszona granulacja i wydajność w beztlenowych reaktorach typu (UASB, EGSB, IC)
Poprawiona odporność biologii w reaktorach beztlenowych i komorach fermentacyjnych na działanie hamujące i toksyczne wstrząsy.
• Ulepszone beztlenowe oczyszczanie ścieków i kontrola zapachów w beztlenowych lagunach (ścieki i odcieki)
• Lepsza redukcja osadu i kontrola zapachu dzięki przyspieszonej hydrolizie stałych cząstek organicznych
w stawach do przechowywania osadów
• Kontrola zapachu i redukcja osadu w zbiornikach do przechowywania gnojowicy
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WAŻNE INFORMACJE:
W celu ustalenia dokładnych dawek dla oczyszczalni ścieków prosimy o przesłanie nam informacji przesyłając nam wypełniony kwestionariusz jak najwięcej informacji: Kliknij tutaj, aby
pobrać kwestionariusz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA:
Produkt dostępny jest w 1 kg dwuściennych workach, 20 worków tworzy 1 karton.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU:
Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu poniżej 30 stopni Celsjusza. Należy również unikać
narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BIOCLEAN STP - OPIS PROCESU - ZASTOSOWANIE W WKF
1. ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI BIOGAZU POPRZEZ USPRAWNIENIE PROCESU FERMENTACJI
Bioclean STP, to kompleks mikroorganizmów beztlenowych, enzymów, mikroelementów
i pierwiastków śladowych, który jest stosowany do poprawy szybkości reakcji we
wszystkich stadiach rozkładu beztlenowego.
Wyróżniamy cztery etapy beztlenowej fermentacji w chronologicznym porządku:
1. Hydroliza
2. Kwasogeneza
3. Acetogeneza
4. Metanogeneza
Podczas hydrolizy złożone cząsteczki o dużej masie cząsteczkowej, takie jak lipidy, polisacharydy, białka i kwasy
nukleinowe są rozkładane na prostsze związki, takie jak
kwasy tłuszczowe, monosacharydy, aminokwasy i nukleotydy. Na tym etapie przede wszystkim można dostrzec
działanie hydrolitycznych bakterii i enzymów Bioclean
STP, które szybciej hydrolizują trudno biodegradowalne
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organiczne makrocząsteczki. Jest to krok ograniczający szybkość wszystkich czterech procesów. Dzięki szybszej
hydrolizie można osiągnąć bardziej skuteczną transformację substancji, co prowadzi do zmniejszenia ilości osadu
i wyższej wydajności biogazu przy tym samym hydraulicznym czasie zatrzymania. Podczas fermentacji, mniej złożone związki uzyskane w wyniku hydrolizy, ulegają dalszej degradacji . Zarówno donory elektronów jak i akceptory
elektronów są związkami organicznymi. Kwasy głównie niskowęglowe kwasy karboksylowe formowane są przez
kilka półproduktów. W trakcie fermentacji, octan, wodór i dwutlenek węgla są produkowane w procesie acetogenezy
i wykorzystywane przez bakterie metanogenne w czwartym etapie. Fermentacja i acetogeneza może być traktowana
łącznie jako proces biologiczny. Te
typy związków kwasowych utworzonych przez kwasogenne bakterie, są
zależne od wielu czynników, takich
jak: temperatura, pH, potencjał redox, końcowe produkty hydrolizy (rodzaje podłoży w reakcji kwasotwórczej), skład kwasogennych populacji
drobnoustrojów. Skład produktów
końcowych fermentacji determinuje tempo acetogenezy. Fluktuacje
acetogenezy powodują wahania
w następnym procesie, czyli w metanogenezie, ponieważ produkty końcowe bakterii kwasogennych są bezpośrednio wykorzystywane przez
metanogeny. Starannie dobrane
mikroorganizmy BioClean STP sprzyjają rozwojowi populacji drobnoustrojów kwasogennych o szybkim
metabolizmie, zdolnych do ciągłego
i stabilnego tworzenia odpowiednio
złożonych i jednorodnych produktów
końcowych, a w rezultacie stabilnego, stałego tworzenie octanów. Pomaga to uniknąć wzrostu poziomu ciśnienia
cząsteczkowego wodoru, które obniża acetogenezę. Ten ostatni jest odpowiedzialny za zjawisko, gdy kwas propionowy, masłowy i etanol powstaje zamiast octanu, powodując pienienie komór fermentacyjnych. Podczas metanogenezy metan powstaje przez dwa różne szlaki metaboliczne z produktów końcowych fermentacji. Mikroorganizmy
metanogenne wykorzystujące wodór wytwarzają metan przy użyciu wodoru jako akceptora elektronu i dwutleneku
węgla jako donoru elektronów, a metanogeny acetoklastyczne rozkładają octan na dwutlenek węgla i metan. Bioclean STP zwiększa prędkość i zmniejsza fluktuację czwartego procesu etapu, zapewniając bardziej stabilne zaopatrzenie w metanogeny, jak opisano powyżej.

Zysk generowany przez powstanie dodatkowego biogazu zużywanego do produkcji ciepła lub energii jest
zwykle 2-4 razy większy niż klient wydaje rocznie na dawkę podtrzymującą Bioclean STP.
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2. KONTROLA PIANY
PPienienie i związane z tym problemy operacyjne w komorach beztlenowych są spowodowane z następujących
powodów:
• Gdy wraz z materiałami dozowanymi do fermentacji, do reaktora beztlenowego wprowadzane są
również materiały powodujące pianę, jak detergenty z branży mleczarskiej, lub oleje. W przypadku oczyszczalni ścieków problem pojawia się
również, gdy ilość bakterii nitkowatych w osadzie
nadmiernym jest znacząco wysoka,a podczas ich
rozpadu, środki powierzchniowo czynne uwalniane są do reaktora powodując pienienie.
• Gdy komora fermentacyjna narażona jest na wstrząs toksyczny, który powoduje znaczny rozpad komórek.
• Gdy fermentacja i acetogeneza nie przebiegają poprawnie, i zachodzą znaczne wahania w procesie.
Bioclean STP zmniejsza pienienie w reaktorze w każdym przypadku , ponieważ:
• W przypadku piany spowodowanej przez środki powierzchniowo czynne i lizy bakterii nitkowatych, substancje powodujące pienienie są szybko rozkładane przez zewnątrzkomórkowe enzymy lipazy i esterazy
wytwarzane przez bakterie w Bioclean STP.
• Odporność na toksyczne i hamujące ładunki jest wyższa gdy w reaktorze zostanie zastosowany Bioclean
STP, ponadto ciągła, degradacja zlizowanych komórek i substancji powierzchniowo czynnych uwalnianych
podczas lizy komórek jest szybsza.
• Bioclean STP stabilizuje fermentację i acetogenezę tak by ilość związków organicznych powodujących spienianie uległa znacznej redukcji.

3. ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ DROBNOUSTROJÓW
Z uwagi na stałe dozowanie, mikroorganizmy Bioclean STP są ciągle
obecne i zwiększają efektywność fermentacji w warunkach bardziej
korzystnych dla mikroorganizmów.
W przypadku obróbki odpadów w rolniczych biogazowniach, wspólnym problemem jest zmieniający się składu dozowanych substancji,
z powodu zmian w ich dostępności, lub zagadnienia opłacalności ich
stosowania. W tych przypadkach, drobnoustroje muszą dostosować
się do nowych warunków, co ze względu na tempo wzrostu drobnoustrojów beztlenowych może potrwać trochę dłużej. Może to doprowadzić do utraty równowagi między etapami beztlenowej fermentacji, co z kolei powoduje problemy eksploatacyjne, takie jak pienienie
i zmniejszone tworzenia biogazu. Istotną zaletą stałego dozowania
(“ponowne zaszczepienie”) do reaktora jest zwiększenie odporności
i zdolności adaptacji drobnoustrojów. Bakterie Bioclean STP, które
są stale dozowane do reaktora szybciej dostosowują się do zmian
w działaniu i składu podłoża, ze względu na fakt, że ich układ enzymatyczny nie jest jeszcze przystosowany do określonego środowiska.
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DAWKOWANIE BIOCLEAN STP W WKF:
Dzień 1

20 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej
(np .: dla komory fermentacyjnej o pojemności 5 000 m³ jest to 100 kg Bioclean STP)

Dzień 2

12 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej

Dzień 3

8 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej

Dzień 4

7 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej

Dzień 5

5 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej

Dzień 6

5 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej

Dzień 7

5 ppm na podstawie całkowitej objętości netto komory fermentacyjnej

Tydzień 2

30 ppm dziennie na podstawie średniej dziennej ilości surowca dodanego do komory fermentacyjnej (m³/d) (np. biorąc pod uwagę 250 m³/d średniej dziennej dawki wsadu, jest to 7,5 kg Bioclean
STP)

Tydzień 3

20 ppm dziennie na podstawie średniej dziennej ilości surowca dodanego do komory fermentacyjnej (m³/d) (np. biorąc pod uwagę 250 m³/d średniej dziennej dawki wsadu, jest to 5 kg Bioclean
STP)

Dalej

6-12 ppm dziennie na podstawie średniej dziennej ilości surowca dodanego do komory fermentacyjnej (m³/d) (np. biorąc pod uwagę 250 m³/d średniej dziennej dawki wsadu, jest to 1,5-3,0 kg
Bioclean STP w celu utrzymania efektu ulepszonej wydajności komory fermentacyjnej)

LOKALIZACJA DOZOWANIA:
Zbiornik na osad zmieszany jeżeli stosuje się mieszanie. Jeżeli jest wiele komór fermentacyjnych pracujących równolegle należy się upewnić, że każda komora fermentacyjna otrzymuje niezbędną ilość Bioclean STP na podstawie
objętości i dziennej dawki. Można dozować Bioclean STP również do linii recyrkulacji osadu. Bioclean STP nie wymaga wstępnej aktywacji do aplikacji w WKF, ale zaleca się zmieszanie proszku z czystą wodą w wiadrze przed
dozowaniem do reaktora.

BIOCLEAN STP - OPIS PROCESU
- ZASTOSOWANIE W REAKTORACH
UASB, EGSB I IC - ULEPSZONY PELET
I FORMACJA GRANUL, ZAPEWNIENIE
WYŻSZEJ ODPORNOŚCI DLA BIOLOGIĘ
Starannie wyselekcjonowane bakterie beztlenowe w Bioclean STP łączą się z granulkami w wysoko wydajnych reaktorach beztlenowych. Ulepszone poprzez innowacyjną
technologię tworzenie się granulek to nie tylko gatunki
bakterii, ale również śladowe mikroskładniki odżywcze,
które znajdują się w produkcie. Zastosowanie Bioclean
STP w wysoko wydajnych reaktorach beztlenowych również wzmacnia odporność biologii na wstrząsy hamujące lub toksyczne, zapewniając szybsze odzyskiwanie
maksymalnej mocy i stabilniejsze usuwanie CHZT.
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DAWKOWANIE BIOCLEAN STP W WYSOCE WYDAJNYCH REAKTORACH BEZTLENOWYCH:
Bioclean STP wymaga zmieszania z czystą wodą 1 dzień przed aplikacją w przypadku aplikacji do tego typu reaktorów!
Tydzień 1

8 ppm na podstawie średniego obciążenia hydraulicznego ścieków surowych m³/d

Tydzień 2

4-6 ppm na podstawie średniego obciążenia hydraulicznego ścieków surowych m³/d

Dalej:

0,5-2 ppm na podstawie średniego obciążenia hydraulicznego ścieków surowych m³/d

LOKALIZACJA DOZOWANIA:

Produkt dozujemy do surowych ścieków dopływających do reaktora. Do aplikacji Bioclean STP nie jest wymagana
żadna jednostka dozująca ani system dozujący. Dzienna dawka może być zastosowana jednorazowo.

BIOCLEAN STP - OPIS PROCESU - BEZTLENOWA OBRÓBKA OSADÓW.
Zastosowanie Bioclean STP przyspiesza działanie beztlenowych procesów w stawach magazynowych i zbiornikach
które w sposób ciągły obciążane są ściekami. Zastosowanie produktu jest bardzo proste, ale potrzebne jest inne podejście do aplikacji z wyjątkowo długim hydraulicznym czasem zatrzymania osadu z surowcem, który zwykle trudno
ulega biodegradacji.

OBRÓBKA GNOJOWICY, KONTROLA ZAPACHÓW I REDUKCJA OSADÓW W STAWACH
I ZBIORNIKACH DO PRZECHOWYWANIA OSADÓW
Aplikacja produktu w zbiornikach
o wysokim czasie zatrzymania może
zapewnić naszym klientom jedną
z najlepszych stóp zwrotu z inwestycji. Wysoki hydrauliczny czas przebywania, umożliwia bardzo niskie
obciążenie właściwe dla Bioclean
STP w porównaniu do osiągniętego
celu. Bioclean STP należy zmieszać
z wodą. Zalecanym sposobem wykonania zabiegu jest użycie pompy o dużej wydajności z wężami
i głowicą rozpylającą, a następnie
rozprowadzić wodną zawiesinę
z produktem bezpośrednio po powierzchni stawu lub zbiornika wypełnionego osadem NAJDELIKATNIEJ
JAK TO TYLKO MOŻLIWE. Proszę
zwrócić uwagę na wierzchnią warstwę stawu lub zbiornika: (jeśli gruba warstwa osadu lub gnojowicy unosi się na górze z powodu aktywności beztlenowej i tworzenia gazu, dostęp Bioclean STP do surowca może stać się ograniczony). W takim przypadku, po
rozpyleniu zawiesiny Bioclean STP na wierzchu warstwy pokrywającej powierzchnię, należy utrzymać powierzchnię
mokrą, rozpylając na nią wodę od czasu do czasu, aby zapobiec wyschnięciu powierzchni, co spowodowałoby natychmiastową śmierć bakterii znajdujących się w Bioclean STP. Gdy powierzchnia jest mokra, Bioclean STP zacznie
usuwać grubą warstwę substancji organicznych na wierzchu, a po jej zakończeniu bakterie dostaną się do słupa
wody i zaczną rozkładać rozpuszczoną materię organiczną. Bioclean STP jest w stanie zapewnić 30% więcej usuwania całkowitego azotu w sposób beztlenowy niż bakterie już istniejące w systemie. Zapachy spowodowane głównie
przez siarkowodór, merkaptany i amoniak zostaną również znacznie ograniczone.
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DAWKOWANIE BIOCLEAN STP W ZBIOWNIKACH Z GNOJOWICĄ LUB OSADEM
Ze względu na wysoki czas zatrzymania, zaleca się okresowe wykonywanie zabiegów Bioclean STP. Pierwsza aplikacja do stawu lub zbiornika: 20–60 ppm w zależności od całkowitej objętości netto płynnych i stałych odpadów
w stawie lub zbiorniku, np. na 2000 m³ netto osadu lub gnojowicy zaleca się 40-120 kg Bioclean STP jako pierwszy
zabieg w zależności od charakteru i stężenia substancji stałych.
Drugie i następne aplikacje można wykonać przy 30-40% mniejszej ilości Bioclean STP (14-40 ppm). Częstotliwość
zabiegów zależy od wymaganego terminu przez klienta oraz częstotliwości i ilości surowców dopływających do
stawu lub zbiornika. Zabiegi można powtarzać co miesiąc lub co drugi miesiąc. Jeśli nie podano czasu na rozkład
beztlenowy, można to robić nawet dwa razy w roku.

LOKALIZACJA DOZOWANIA:
Należy rozprowadzić równomiernie zawiesinę Bioclean STP na
powierzchnię odpadów przechowywanych w stawie lub zbiorniku. W przypadku zastosowania produktu w zbiornikach z niższym
hydraulicznym czasem zatrzymania zalecamy płynną, dzienna
dawkę Bioclean STP. Produkt nie wymaga wstępnej aktywacji.
Dzienne dawkowanie można wykonać jako dawkę jednorazową.
Niezbędna ilość Bioclean STP powinna być dobrze zmieszana
z wodą i tak przygotowany roztwór należy dodać do ścieków
surowych lub do pierwszej części zbiornika beztlenowego.

DAWKOWANIE BIOCLEAN STP W BEZTLENOWYCH ZBIORNIKACH NA ODCIEKI
W SKŁADOWISKACH ODPADÓW:
Dzień 1

20-30 ppm na podstawie objętości stawu lub reaktora, np. na 2 000 m³ netto z odciekiem na
pierwszy zabieg zaleca się 40-60 kg Bioclean STP

Tydzień 1

8 ppm na podstawie średniego przepływu odcieku m³/d

Tydzień 2

4-6 ppm na podstawie średniego przepływu odcieku m³/d

Dalej:

0,5-4 ppm na podstawie średniego przepływu odcieku m³/d

LOKALIZACJA DOZOWANIA:
Bioclean STP należy dodawać do surowego ścieku lub w pierwszej części beztlenowego bioreaktora lub stawu.
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