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BIOCLEAN TM 
Produkt bazowy dla biologicznych
oczyszczalni ścieków

Bioclean TM jest produktem w postaci proszku, który złożony jest z inaktywowanych całkowicie naturalnych drob-
noustrojów wyizolowanych z gleby i wody. Produkt powstaje w wyniku fermentacji i został opracowany przede 
wszystkim w celu optymalizacji procesów w przemysłowych i komunalnych biologicznych oczyszczalniach ścieków. 
Po dziesięcioleciach badań oraz wielu ulepszeniach Bioclean TM został wyposażony w dużą liczbę gatunków drob-
noustrojów w połączeniu z układami enzymatycznymi i składnikami odżywczymi, w celu zapewnienia szerokiego 
spektrum zastosowania. W wyniku ciągłych aktualizacji, produkt stał się naszą podstawową technologią i najlepiej 
sprzedającym się produktem, którego używamy w większości naszych projektów związanych z biologicznym oczysz-
czaniem ścieków. Bioaugmentacja Bioclean TM oznacza, że okno operacyjne staje się większe a oczyszczalnia bę-
dzie działać z ulepszoną i ustabilizowaną jakością ścieków i co najważniejsze zakup Bioclean TM ma ekonomiczne 
uzasadnienie.

BIOCLEAN TM STOSUJE SIĘ DO: 
• Redukcji nadmiernego osadu w oczyszczal-

niach z osadem czynnym (produkt mający 
podobne działanie: Bioclean ALPHA) 

• Zmniejszenia zużycia energii na dmucha-
wach w oczyszczalniach z osadem czynnym

• Usprawnienia denitryfikacji w oczyszczal-
niach(redukcja azotanów)

• Usprawnienia defosfatacji w oczyszczalniach 
ścieków (ulepszenie biologicznej redukcji fos-
foru) 

• Optymalizacji jakości ścieków w oczyszczal-
niach z osadem czynnym, (produkty mające 
podobne działanie: BioGuarde I, Ammonia 
Guarde)

• Kontroli zakwitów bakterii nitkowatych, kontrola piany w oczyszczalniach z osadem czynnym (produkt mają-
cy podobne działanie : Bioclean ALPHA) 

• Poprawy rozkładu tłuszczów w oczyszczalniach z osadem czynnym (produkty mające podobne działanie: 
Bioclean FOG, BioGuarde II) 
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WAŻNE INFORMACJE:
Zalecane dzienne dawki podano w ppm w oparciu o średni przepływ w m³/d 
i surowy ładunek ścieków (CHZT). 

Zastosowanie Bioclean TM zwykle prowadzi do oszczędności netto różnych kosz-
tów operacyjnych, które sprawiają, że produkt jest bardzo opłacalny dla ope-
ratorów, ponieważ wydają znacznie mniej na podtrzymującą dawkę produktu 
Bioclean TM w stosunku do zaoszczędzonych kosztów operacyjnych. 

W celu ustalenia dokładnych dawek dla oczyszczalni ścieków prosimy o przesła-
nie nam informacji przesyłając wypełniony kwestionariusz jak najwięcej informa-
cji: Kliknij tutaj, aby pobrać kwestionariusz. 

Dawkowanie Bioclean TM wymaga wstępnej aktywacji produktu przez zmieszanie 
z czystą wodą i napowietrzanie. Nasze jednostki dozujące są łatwe w instalacji 
i obsłudze, zużywają niewielką ilość przestrzeni, są izolowane i mają funkcję 
ogrzewania, dzięki temu mogą pracować na zewnątrz w zimie. 

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat jednostki dozującej Biotech-
group.

INFORMACJE O OPAKOWANIU
Produkt dostępny jest w 1 kg dwuściennych workach, 20 worków tworzy 1 karton.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU
Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu poniżej 30 stopni Celsjusza. Unikaj narażenia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

HISTORIA PRODUKTU 
30 lat temu, początkowym celem selekcji gatunków drobnoustrojów w Bioclean TM było zapewnienie wysokiej od-
porności drobnoustrojów w procesie oczyszczania w kierunku toksycznych i hamujących obciążeń oraz zapewnienia 
wyższej zdolności oczyszczania instalacji. Dzięki temu technologia odnosi sukcesy zarówno w ściekach przemysło-
wych jak i komunalnych. Ulepszenia w 2000 roku zapewniły zdolność Bioclean TM do optymalizacji zużycia energii 
i produkcji osadów w oczyszczalniach ścieków. Celem było wygenerowanie oszczędności kosztów operacyjnych 
dla operatorów oczyszczalni ścieków co przełożyło się na ekonomiczne uzasadnienie zastosowania technologii. 
Ulepszenia w ostatniej dekadzie dodały naprawdę imponującą zdolność redukcji składników odżywczych (N, P) 
oraz kontrolę nad zakwitem bakterii nitkowatych w oczyszczalniach. Na dzień dzisiejszy, po 30 latach od narodzin 
Bioclean TM, technologia stała się niezbędnym rozwiązaniem dla każdego operatora oczyszczalni ścieków.

ZASTOSOWANIE BIOCLEAN TM 
DAWKOWANIE, USTAWIENIA OCZYSZCZALNI, INFORMACJE TECHNICZNE

http://biotechwater.pl/wp-content/uploads/2019/11/kwestionariusz-optymalizacji-oczyszczalni-%C5%9Bciek%C3%B3w-z-reaktorem-o-sta%C5%82ym-przep%C5%82ywie.doc
http://biotechwater.pl/biologiczne-oczyszczanie-sciekow/
http://biotechwater.pl/wp-content/uploads/2020/01/Jadnostka-dozuj%C4%85ca-Malatech-S-1.pdf
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REDUKCJA NADMIERNEGO OSADU
Zastosowanie Bioclean TM może zmniejszyć produkcje 
nadmiernego osadu w oczyszczalniach ścieków co stanowi 
oszczędność kosztów dla operatora dzięki dostosowaniu 
skumulowanej wydajności (Y) i hydrolizie ciężko biodegra-
dowalnej części materii organicznej skumulowanej w osa-
dzie czynnym. Jednak dostosowanie procesu może się róż-
nić w zależności od konkretnego obciążenia oczyszczalni 
ścieków:

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O NISKIM OBCIĄŻENIU ( NIE-
DOCIĄŻONA OCZYSZCZALNIA) -REDUKCJA PRODUKCJI 
OSADU O 8-17%

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dziennie

Tydzień 2 1-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,15-0,25 ppm dziennie jako dawka 
podtrzymująca

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM
Po 3 tygodniu zmień stężenie zawiesin w swoich reaktorach. Niedociążone oczyszczalnie ścieków zwykle wymagają 
stopniowego zmniejszenia stężenia zawiesin w reaktorach z powodu zastosowania Bioclean TM, ponieważ nasze 
bakterie zwiększą zdolność oczyszczania i tempo biodegradacji w systemie. Redukcja stężenia zawiesin musi roz-
począć się po 3 tygodniu stosowania, a redukcja 25-40% stężenia osadu należy wykonać w ciągu następnych 4 
tygodni, dodając codzienną dawkę podtrzymującą Bioclean TM. Na przykład oczyszczalnia ścieków, która działa 
przy stężeniu osadu 4,0 g /l przed zastosowaniem technologii będzie musiała zostać zmniejszona do 2,5-3,0 g/l 
po 2 miesiącach od zastosowania produktu. Wiąże się to zwykle ze zmniejszeniem zużycia energii dmuchaw napo-
wietrzających jako dodatkowa korzyść. Należy jednak zadbać o kontrolę rozpuszczonego tlenu i upewnić się, że 
reaktory są dobrze napowietrzone, a profil rozpuszczonego tlenu jest odpowiedni. W przypadku reaktorów o stałym 
przepływie o odpowiedniej długości komór napowietrzających (stosunek długości do szerokości reaktorów co naj-
mniej 2:1) , zwykle zalecamy 0,5-0,8 mg / l rozpuszczonego tlenu na wejściu do reaktora tlenowego, 1,2-1,8 mg/l 
na środku reaktora, natomiast 1,8-2,6 mg/l na końcu reaktora tlenowego (wartości mogą się różnić z zależności od 
typu ścieków surowych i układu reaktora). 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O PRWAWIDŁOWYM OBCIĄŻENIU - REDUKCJA PRODUKCJI OSADU O 10-19%

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dziennie

Tydzień 2 1-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,15-0,25 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca
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LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM.
Po 3 tygodniu należy zmienić stężenie zawiesin w swoich reaktorach. Prawidłowo obciążone oczyszczalnie ścieków 
zwykle wymagają stopniowego zmniejszenia stężenia zawiesin w reaktorach z powodu zastosowania Bioclean TM, 
ponieważ nasze bakterie zwiększą zdolność oczyszczania i tempo biodegradacji w systemie. Redukcja stężenia 
zawiesin musi rozpocząć się po 3 tygodniu stosowania, a redukcja 5-15% stężenia osadu należy wykonać w ciągu 
następnych 4 tygodni, dodając codzienną dawkę podtrzymującą Bioclean TM. Na przykład oczyszczalnia ścieków, 
która działa przy stężeniu osadu 4,0 g /l przed zastosowaniem będzie musiała zostać zmniejszona do 3,4-3,8 g /l 
po 2 miesiącach od zastosowania produktu, wiąże się to zwykle ze zmniejszeniem zużycia energii na dmuchawach 
napowietrzających jako dodatkowa korzyść. Należy jednak zadbać o kontrolę rozpuszczonego tlenu i upewnić się, 
że reaktory są dobrze napowietrzone, a profil rozpuszczonego tlenu jest odpowiedni. W przypadku reaktorów o sta-
łym przepływie o odpowiedniej długości komór napowietrzających( stosunek długości do szerokości reaktorów co 
najmniej (2:1) , zwykle zaleca 0,5-0,8 mg/l rozpuszczonego tlenu na wejściu do reaktora, 1,2-1,8 mg/l na środku 
reaktora, natomiast 1,8-2,6 mg /l na końcu reaktora tlenowego (wartości mogą się różnić z zależności od typu ście-
ków surowych i układu reaktora). Jeśli jesteś zainteresowany wyższym stopniem redukcji osadów od 30% do 50%, 
sprawdź Bioclean ALPHA.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYSOKIM OBCIĄŻENIU( PRZECIĄŻONA OCZYSZCZALNIA) -REDUKCJA PRODUKCJI 
OSADU O 14-22%

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 4-6 ppm dziennie

Tydzień 2 2-4 ppm dziennie
Tydzień 3 1-3 ppm dziennie

Tydzień 4 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,4-1 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM
Bioclean TM jest zwykle stosowany w przeciążonych oczyszczalniach ścieków w celu optymalizacji jakości ścieków, 
gdzie redukcja nadmiernego osadu jest efektem ubocznym. Operatorzy powinni zmodyfikować ustawienia oczysz-
czalni tak jak napisano w rozdziale „Jakość ścieków optymalizacja ”. Lekko przeciążone oczyszczalnie ścieków bez 
poważnych problemów ze ściekami na wylocie mogą poradzić sobie z ładunkiem, zachowując ten sam poziom 
stężenia jak przed zastosowaniem Bioclean TM. Silnie przeciążone oczyszczalnie ścieków zwykle wymagają stop-
niowego zwiększania stężenia osadu po 4 tygodniu od zastosowania Bioclean TM. Maksymalne stężenie osadu 
w systemie jest określane przez wiele czynników, takich jak wydajność systemu napowietrzania, objętości reaktorów, 
prędkość recyrkulacji, obciążenie hydrauliczne wtórnych osadników, w przypadku SBR powierzchnia reaktorów. 
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REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII W OCZYSZCZALNIACH OPARTYCH NA OSADZIE CZYNNYM
Bioclean TM może przynieść operatorowi ogromne oszczęd-
ności kosztów energii oczyszczalni zwiększając tempo me-
tabolizmu osadu czynnego, optymalizując procesy bioche-
miczne i zapewniając lepszy poziom rozpuszczonego tlenu 
w reaktorach. Jednak wykonanie procesu może się różnić 
w zależności od określonego obciążenia oczyszczalni ście-
ków:

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O NISKIM OBCIĄŻENIU( 
NIEDOCIĄŻONA OCZYSZCZALNIA) - REDUKCJA KOSZTÓW 
ENERGII 8–15%):

ROZPOCZNIJ DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dziennie

Tydzień 2 1-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,15-0,25 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM.
Po 3 tygodniu należy zmienić stężenie zawiesin w reaktorach. Niedociążone oczyszczalnie ścieków zwykle wyma-
gają stopniowego zmniejszenia stężenia zawiesin w reaktorach z powodu zastosowania Bioclean TM, ponieważ 
nasze bakterie zwiększą zdolność oczyszczania i tempo biodegradacji w systemie. Redukcja stężenia zawiesin musi 
rozpocząć się po 3 tygodniu od zastosowania produktu, a redukcja 25-40% stężenia osadu należy wykonać w ciągu 
następnych 4 tygodni, dodając codzienną dawkę podtrzymującą Bioclean TM. Na przykład, oczyszczalnia ścieków, 
która działa przed zastosowaniem produktu przy stężeniu osadu 4,0 g /l będzie musiała je zmniejszyć do 2,5-3,0 g 
/l w przeciągu 2 miesięcy od zastosowania BIOCLEAN TM. Wiąże się to zwykle ze zmniejszeniem zużycia energii 
na dmuchawach napowietrzających jako dodatkowa korzyść. Należy jednak zadbać o kontrolę rozpuszczonego tle-
nu i upewnić się, że reaktory są dobrze napowietrzone, a profil rozpuszczonego tlenu jest w porządku. W przypadku 
reaktorów o stałym przepływie o odpowiedniej długości komór napowietrzających (stosunek długości do szerokości 
reaktorów co najmniej 2:1) , zwykle zaleca 0,5-0,8 mg /l rozpuszczonego tlenu na wejściu do reaktora, 1,2-1,8 mg 
/l na środku reaktora, natomiast 1,8-2,6 mg /l na końcu reaktora tlenowego (wartości mogą się różnić z zależności 
od typu ścieków surowych i układu reaktora).

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O PRWAWIDŁOWYM OBCIĄŻENIU SPECYFICZNYM - REDUKCJA KOSZTÓW ENERGII 
5–15%):

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dziennie

Tydzień 2 1-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,15-0,25 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca
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LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM.
Po 3 tygodniu należy zmienić stężenie zawiesin w swoich reaktorach. Prawidłowo obciążone oczyszczalnie ścieków 
zwykle wymagają stopniowego zmniejszenia stężenia zawiesin w reaktorach z powodu zastosowania Bioclean TM, 
ponieważ nasze bakterie zwiększą zdolność oczyszczania i tempo biodegradacji w systemie. Redukcja stężenia 
zawiesin musi rozpocząć się po 3 tygodniu od zastosowania produktu, a redukcje 5-15% stężenia osadu należy 
wykonać w ciągu następnych 4 tygodni, dodając codzienną dawkę podtrzymującą Bioclean TM. Na przykład, 
oczyszczalnia ścieków, która działa przed zastosowaniem produktu przy stężeniu osadu 4,0 g /l będzie musiała 
je zmniejszyć do 2,5-3,0 g /l w przeciągu 2 miesięcy od zastosowania BIOCLEAN TM. Wiąże się to zwykle ze 
zmniejszeniem zużycia energii na dmuchawach napowietrzających jako dodatkowa korzyść. Należy jednak zadbać 
o kontrolę rozpuszczonego tlenu i upewnić się, że reaktory są dobrze napowietrzone, a profil rozpuszczonego tlenu 
jest w porządku. W przypadku reaktorów o stałym przepływie o odpowiedniej długości komór napowietrzających 
(stosunek długości do szerokości reaktorów co najmniej 2:1) , zwykle zaleca 0,5-0,8 mg /l rozpuszczonego tlenu 
na wejściu do reaktora, 1,2-1,8 mg /l na środku reaktora, natomiast 1,8-2,6 mg /l na końcu reaktora tlenowego 
(wartości mogą się różnić z zależności od typu ścieków surowych i układu reaktora). 

OBNIŻENIE STĘŻENIA AZOTU O 20–60% W OCZYSZCZALNIACH OPARTYCH NA OSADZIE 
CZYNNYM
Całkowitą zdolność usuwania azotu z osadu aktywnego 
można znacznie usprawnić bez żadnego ryzyka dzięki 
naszej technologii bioaugmentacji Bioclean TM. Głów-
nym celem tego procesu jest, z jednej strony zapewnienie 
więcej łatwo biodegradowalnego ChZT dla reaktorów 
anoksycznych przez usprawnioną hydrolizę trudno biode-
gradowalnych związków organicznych, z drugiej strony 
wzmocnienie struktury osadu aktywnego poprzez zwięk-
szenie wielkości kłaczków osadu i zwiększenie ich gęstości. 
W wyniku zastosowania Bioclean TM osad czynny wykazu-
je znaczną poprawę do zdolności usuwania całkowitego 
azotu w strefach beztlenowych i tlenowych (czasy beztle-
nowe i tlenowe w reaktorach SBR). W strefach tlenowych 
denitryfikacja jest osiągana środku dużego i gęstego kłacz-
ka gdzie panuję atmosfera anoksyczna co powoduję, że 
azotany ulegają rozkładowi z większą prędkością również 
w reaktorach tlenowych. 
Aby zmniejszyć azot całkowity w ściekach oczyszczonych 
zalecamy następujące procesy do wykonania:

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dziennie

Tydzień 2 1-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,5-1 ppm dziennie

Tydzień 4 0,5 ppm dziennie

Dalej 0,15-0,25 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca



BIOTECHGROUP SP. Z O.O.
ADRES: 00-682 WARSZAWA, UL. HOŻA 86 LOK 410  •  TEL: 24 268 95 20

E-MAIL: BIURO@BIOTECHWATER.PL, WWW: WWW.BIOTECHWATER.PL 7

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM
Znaczne zmniejszenie poziomu azotu ogólnego można uzyskać przy dobrym zarządzaniu poziomem tlenu w reakto-
rach tlenowych bez innych modyfikacji ustawień procesu oczyszczania. Na przykład dla oczyszczalni z długimi reak-
torami tlenowymi (o długim przepływie) zwykle zalecamy 0,5-0,8 mg /l poziom rozpuszczonego tlenu na wejściu do 
reaktora, 1,2-1,8 mg /l na środku długości reaktora, natomiast 1,8-2,6 mg /l na końcu reaktora tlenowego (wartości 
mogą się różnić w zależności od typu ścieków surowych i układu reaktora). Zawsze istnieje opcja maksymalizacji 
wydajności usuwania azotu ogólnego, aby uzyskać jeszcze niższe stężenia azotu ogólnego na wylocie. W takim 
przypadku zalecamy stopniowy wzrost stężenia osadu po 4 tygodniu od zastosowania Bioclean TM. Maksymalne 
stężenie osadu w systemie jest określane przez wiele czynników takich jak: wydajność systemu napowietrzania, obję-
tości reaktorów, prędkość recyrkulacji, obciążenie hydrauliczne osadników wtórnych a w przypadku SBR powierzch-
nia reaktorów. W większości przypadków zalecany wzrost wynosi między 10-50%. np. jeśli oczyszczalnia pracuje 
na 4 g /l przed zastosowaniem Bioclean TM, w zależności od oczekiwań klienta co do wartości azotu ogólnego 
dla ścieków oczyszczonych, stężenie osadu należy powoli zwiększać do 5–5,5 lub nawet do 6g /l (jeśli parametry 
systemowe pozwalają na ten wzrost) w ciągu 2 miesięcy od zastosowania Bioclean TM.

WZMOCNIENIE WYDAJNOŚCI USUWANIA FOSFORU, ZMNIEJSZANIE ZUŻYCIA PIX I PAX 
O 40-100%
Bioclean TM stosuje się do intensyfikacji 
biologicznego usuwania fosforu (Bio-P) 
w każdej oczyszczalni ścieków, gdzie ist-
nieje strefa biologicznego usuwania fosforu 
(strefa wolna od tlenu i azotanów z ciągłym 
mieszaniem i obecnością łatwo biodegra-
dowalnych substancji organicznych). Dzięki 
usprawnieniu strefy Bio-P przez zastosowa-
nie Bioclean TM jesteśmy w stanie wzmoc-
nić metabolizm bakterii, tworzenie się po-
lifosforanów a także wskaźnik wychwytu 
fosforu w strefie tlenowej. Dobrze wykona-
na bioaugmentacja z Bioclean TM zapew-
nia całkowite stężenie fosforu znacznie 
poniżej 1,0 mg /l w ścieku oczyszczonym 
bez dozowania kosztownej soli żelaza lub 
glinu. W przypadku oczyszczalni ścieków, 
w których obciążenie jest na wysokim po-
ziomie a jego zakres zmienia się, ma on 
negatywny wpływ na strukturę kłaczków 
osadu czynnego i tym samym wydajność usuwania Bio-P nie jest stabilne. Przez zastosowanie Bioclean TM przy tak 
wysokim i zmiennym obciążeniu dodatek soli żelaza lub aluminium będzie konieczny, ale można go jednak znacz-
nie zmniejszyć nawet o 40%-80% w porównaniu do ilości stosowanej przed bioaugmentacją.
Zaleca się następujące dawkowanie i ustawienia operacyjne, aby zmaksymalizować usuwanie fosforu ogólnego 
w twoim zakładzie:
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ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dziennie

Tydzień 2 0,5-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,25-1 ppm dziennie

Dalej 0,10-0,25 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM.
Jeśli chodzi o konfigurację operacyjną oczyszczalni ścieków, odpowiednie zarządzanie poziomem rozpuszczonego 
tlenu w strefach tlenowych jest zawsze związane prawidłową pracą stref beztlenowych np. w przypadku reaktora 
tlenowego o stałym i jednocześnie długim przepływie, zwykle zalecamy poziom rozpuszczonego tlenu 0,5-0,8 mg 
/l na wejściu do reaktora, 1,2-1,8 mg /l na środku reaktora, natomiast 1,8-2,6 mg /l na końcu reaktora tlenowego 
(wartości mogą się różnić w zależności od rodzaju ścieków surowych i układu reaktora). Niedostateczne napowie-
trzenie może spowodować zahamowanie nadmiernego wychwytu fosforu, podczas gdy nadmierne napowietrzenie 
może mieć zły wpływ na tworzenie się polifosforanów poprzez inhibicję wysokim poziomem tlenu w reaktorze 
beztlenowym, który może być zasilony tlenem wraz z osadem recyrkulowanym. Kluczowy jest również hydrauliczny 
czas zatrzymania w strefach beztlenowych, który nie powinien być mniejszy niż 2 godziny (czas zatrzymania należy 
obliczyć dla przepływu wlotowego ścieków surowych + osad zawracany do reaktora beztlenowego). Jeśli chodzi 
o wiek osadu, zoptymalizowany osad aktywny z Bioclean TM zazwyczaj daje najlepszy wynik gdy wiek osadu jest 
na poziomie 6-20dni. Zwykle po 3 tygodniu od zastosowania Bioclean TM zaleca się niewielki wzrost stężenia i wie-
ku osadu (5-15%) w porównaniu do parametrów, przy których pracował system przed zastosowaniem technologii.

OPTYMALIZACJA JAKOŚCI ŚCIEKÓW NA ODPŁYWIE I ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI 
PRZECIĄŻONYCH OCZYSZCZALNI (ORGANICZNE USUWANIE BIOGENÓW I USPRAW-
NIENIE NITRYFIKACJI) W OCZYSZCZANIACH OPARTYCH NA OSZADZIE CZYNNYM ORAZ 
W FAKULTATYWNYCH I NAPOWIETRZANYCH ZBIORNIKACH I LAGUNACH
Bioclean TM to rozwiązanie dla właścicieli i operatorów komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, aby 
zwiększyć biologiczne zdolności oczyszczania ścieków bez kosztownych inwestycji. Bioclean TM jest w stanie zwięk-
szyć wydajność oczyszczania o 20-30% poprzez interakcję tylko w biologiczny etap procesu. Bioclean TM mody-
fikuje społeczność drobnoustrojów tak, by oczyszczalnia ścieków była w stanie oczyścić znacznie większe ilości 
ścieków. Przez zastosowanie Bioclean TM wzmocnimy strukturę kłaczków osadu. W rezultacie wymywanie osadu 
z osadników wtórnych może zostać zatrzymane lub znacznie ograniczone. Parametry ścieków w przeciążonej in-
stalacji można zoptymalizować, a ponadto można je obniżyć poniżej dopuszczalnych limitów przy bezawaryjnej 
pracy oczyszczalni. Proces nitryfikacji w przeciążonych oczyszczalniach nie działa prawidłowo lub jest całkowicie 
zahamowany. Dzięki zastosowaniu Bioclean TM zdolność nitryfikacji przeciążonych instalacji może zostać zoptyma-
lizowana, a nawet całkowicie przywrócona.

Zalecamy następujące dawkowanie i ustawienia operacyjne, aby zoptymalizować jakość ścieków na wylocie.
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ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 4-6 ppm dziennie

Tydzień 2 2-4 ppm dziennie
Tydzień 3 1-3 ppm dziennie

Tydzień 4 0,5-2 ppm dziennie

Tydzień 5 0,5-1 ppm dziennie

Tydzień 6 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,25-1 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM
1) Większość przeciążonych oczyszczalni boryka się z deficytem rozpuszczonego tlenu w reaktorach tlenowych. 
Jeśli wystąpi brak odpowiedniego poziomu tlenu w systemie, pomimo że dmuchawy pracują z maksymalną często-
tliwością przez co najmniej 80% dnia, oznacza to, że poziom tlenu nie jest wystarczający z powodu przeciążenia. 
Po 3 lub 4 tygodniu od zastosowania Bioclean TM wartości tlenu w reaktorach rosną, a jakość ścieków zaczyna 
się poprawiać. Na tym etapie można zauważyć również znaczna poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu 
i spadek indeksu SVI. Wartości CHZT, BZT, Zawiesina ogólna , Fosfor ogólny zaczynają spadać po pierwszych 3 
tygodniach po zastosowaniu technologii.

2a) Jeśli nitryfikacja nie stanowi problemu lub działa dobrze, przejdź do 2b). Jeśli nitryfikacja jest problematyczna 
w zakładzie i są przesłanki by ją uruchomić lub usprawnić, należy wyłączyć wewnętrzną recyrkulację i pozostawić 
na kilka tygodni. Tylko zewnętrzna recyrkulacja z osadników powinna działać i recyrkulacja Bio-P od anoksycznej 
do beztlenowej, jeśli takowa jest. W przypadku instalacji SBR należy wyłączyć anoksyczne czasy i przejść do trybu 
napełniania i napowietrzania, pełnego napowietrzania, sedymentacji, dekantacji.

2b) Zwykle zalecamy prawie wszystkim naszym klientom, aby zmaksymalizować efekt oczyszczania Bioclean TM 
zmniejszenie odrobinę poziomu usuwania osadu nadmiernego i pozwalamy na wzrost stężenia osadu do poziomu, 
w którym obciążenie hydrauliczne wtórnych osadników nie wzrasta, a równowaga poziomu rozpuszczonego tlenu 
w systemu działa optymalnie.
Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadników można obliczyć za pomocą tego równania:
Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadników (MHL) = (Qmax + Qext.rec) * MLSS / A
Qmax: maksymalne obciążenie hydrauliczne w m³/d (wlot wód deszczowych dla komunalnych oczyszczalni ście-
ków, maksymalna produkcja dla przemysłu)
Qext.rec: Całkowita sumaryczna recyrkulacja z wtórnych osadników do początku układu w m³
MLSS: Stężenie zawiesiny w komorze osadu czynnego w g/l
A .: Łączna sumaryczna powierzchnia osadników wtórnych w m²
Wartość MHL najlepiej nie powinna przekraczać 100-110 kg/m²/d dla prawidłowej struktury osadu. Kiedy struktura 
osadu jest uszkodzona , wartość powinna być jeszcze niższa, ponieważ należy zapobiegać wypłukiwaniu się osadu.

2c) Drugim czynnikiem decydującym jest optymalna równowaga poziomu tlenu. Kiedy zacznie się podwyższać stęże-
nie osadu w reaktorach, należy pilnie obserwować wartości rozpuszczonego tlenu w przeciążonej instalacji. Biorąc 
pod uwagę brak zmian częstotliwości (taka sama ilość powietrza wpływa do stref aerobowych) i przy takim samym 
skumulowanym obciążeniu, trzeba zatrzymać wzrost stężenia osadu na poziomie, kiedy wartość tlenu w reaktorze 
tlenowym zaczyna spadać. W tym momencie należy zmniejszyć stężenie o 200-400 mg /l i utrzymać ten poziom.
Jeśli uda się utrzymać odpowiedni wiek osadu i poziom tlenu z powodu zastosowania Bioclean TM, poziom tlenu 
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wzrośnie powyżej 0,8-1,0 mg /l, a w drugiej połowie komory napowietrzania jest duża szansa na wznowienie 
nitryfikacji.

3) Po 6 tygodniu, jeśli nitryfikacja zostanie całkowicie przywrócona, można włączyć wewnętrzną recyrkulację ze 
współczynnikiem 1-2 (wydajność recyrkulacji powinna być 2 razy wyższa , w stosunku do średniego przepływu 
dobowego m³/d).

W przypadku silnie przeciążonych oczyszczalni jeśli po 6 tygodniu od zastosowania Bioclean TM, nitryfikacja jest 
częściowa tj. stężenie azotu amonowego jest wyższe niż 1 mg/l, ale stężenie azotanów jest wysokie, można zaob-
serwować denitryfikację w osadnikach wtórnych. Jeśli są one przeprojektowane, może to powodować wypłukiwanie 
się osadu. W tym przypadku należy również włączyć recyrkulację wewnętrzną w stosunku 1 do 2, a stężenie osadu 
należy zmniejszyć o 10-20%.

Jeśli nitryfikacji nie można przywrócić nawet przy użyciu Bioclean TM (ekstremalne przeciążenie), skontaktuj się 
z nami kliknij tutaj. Posiadamy rozwiązanie do przywracania nitryfikacji w niesprzyjającym środowisku dla autotro-
ficznych generycznych bakterii nitryfikujących za pomocą naszego heterotroficznego zestawu nitryfikantów (Ammo-
nia Guarde).

KONTROLA ZAKWITÓW BAKTERII NITKOWATYCH W OCZYSZCZALNIACH OPARTYCH NA 
OSADZIE CZYNNYM
Obfitość bakterii nitkowatych ma negatywny wpływ na 
kłaczki I strukturę osadu, co może prowadzić do wy-
mywania osadu z osadników wtórnych. Wymywanie 
osadu jest niepożądane, ponieważ wpływa poważne 
na pogorszenie jakości ścieków . Zakwity bakterii nit-
kowatych mają również niekorzystny wpływ na warunki 
pracy w oczyszczalni przez tworzenie piany i kożucha 
w reaktorach biologicznych i na powierzchni osadników 
wtórnych. Przyczyny zakwitów mogą być różne: szybki 
wzrost lub spadek temperatury bioreaktorów, sezonowa 
przebudowa struktury osadu jesienią i wiosną, niedocią-
żenie lub przeciążenie, wysoce łatwo biodegradowal-
na frakcja organiczna w ChZT na dopływie, wysokie 
zawartości tłuszczu, oleju lub smaru, brak makroskład-
ników, pierwiastków śladowych. Bioaugmentacja Bioc-
lean TM jest naturalnym rozwiązaniem do likwidowania 
zakwitów bakterii nitkowatych oraz zapobieganiu zakwitom w przyszłości. Osad aktywny w Bioclean TM oferuje 
szeroki zakres całkowicie naturalnych, wolnych od GMO gatunków drobnoustrojów do działania jako konkurencja 
dla bakterii nitkowatych, które są w stanie je wyprzedzić i trzymać z daleka od pożywienia a tym samym niekon-
trolowanego namnażania. Dzięki bioaugmentacji Bioclean TM sezonowe przebudowy osadu czynnego staną się 
łatwiejsze dla operatorów.

Zalecamy następujące dawkowanie i ustawienia operacyjne, w celu kontroli zakwitów bakterii nitkowatych
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ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIE BIOCLEAN TM
Tydzień 1 2-4 ppm dzienni

Tydzień 2 0,5-2 ppm dziennie
Tydzień 3 0,25-1 ppm dziennie

Dalej: 0,10-0,25 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca

LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM 
Po 1 tygodniu zmienić należy stężenie osadu w swoim systemie. Tworzenie otwartych struktur kłaczka lub struktur two-
rzącą mostki wspomagaja Bioclean TM poprzez zmniejszenie stopniowo wieku i stężenia osadu o 15-20% w ciągu 
2 tygodni (jeśli ładunek skumulowany i technologia zakładu pozwala na to). Bioclean TM przede wszystkim pomaga 
w walce z bakteriami nitkowatymi o każdej porze roku, przy każdej temperaturze wody w zakresie psychofilnym i me-
zofilnym. Nie pozwola im zakwitać, jeśli będzie utrzymany stały wiek osadu i zapewniona niezbędna równowaga 
rozpuszczonego tlenu w strefach aerobowych. System nadal będzie podążał za zmianami sezonowymi, indeks SVI 
będzie rósł jesienią i spadał wiosną, ale nitkowate bakterie będą pod kontrolą.
Jeśli celem jest praca z bardzo niskim indeksem SVI i bardzo małą liczbą nitek nawet w zimie, sprawdź Bioclean 
ALFA!

BIOTECHNOLOGICZNA INTENSYFIKACJA USUWANIA TŁUSZCZU,OLEJU, SMARU 
W OCZYSZCZALNIACH OPARTYCH NA OSADZIE CZYNNYM
Wysokie obciążenie tłuszczami i olejami w ściekach surowych może często się zdarzać w komunalnych i przemy-
słowych oczyszczalniach ścieków, co oznacza, że osad czynny musi poradzić sobie z wyższym i innym ładunkiem 
organicznym. Może to pogorszyć strukturę osadu lub powodować zakwity bakterii nitkowatych, co z kolei może pro-
wadzić do naruszenia jakości ścieków oczyszczonych i problemy operacyjne. Poprzez technologię Bioclean TM, bio-
degradacja olejów i tłuszczów stanie się łatwiejsza bez szkody dla struktury osadu lub składu mikrobiologicznego.

Zalecamy następujące dawkowanie i ustawienia operacyjne, w celu optymalizacji tempa usuwania tłuszczów i ole-
jów.

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIA BIOCLEAN TM
Tydzień 1 4-6 ppm dziennie

Tydzień 2 2-4 ppm dziennie
Tydzień 3 1-3 ppm dziennie

Tydzień 4 0,5-2 ppm dziennie

Tydzień 5 0,5-1 ppm dziennie

Tydzień 6 0,5-1 ppm dziennie

Dalej 0,25-1 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca
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LOKALIZACJA DOZOWANIA
Pierwszy reaktor biologiczny.

ZMIANY W USTAWIENIACH OCZYSZCZALNI PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BIOCLEAN TM
Intensyfikacja procesów usuwania tłuszczów i smarów z oczyszczalni nie wymaga zbyt wielu modyfikacji w ustawie-
niach. Należy obserwować wiek osadu, zwykle zalecana jest maksymalizacja wieku osadu w zależności od granic 
obciążenia hydraulicznego i osadników wtórnych przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej równowagi rozpuszczone-
go tlenu w reaktorze tlenowym.

TLENOWE I FAKULTATYWNIE OCZYSZCZANIE ODCIEKÓW NA WYSYPISKACH
Opracowano wiele rozwiązań biologicznego oczyszczania odcieków powstających na wysypiskach. Najbardziej 
rozpowszechnionymi technologiami są: konwersja stawu odciekowego do biologicznego systemu poprzez zastosowa-
nie napowietrzania powierzchniowego lub zanurzonego oraz zastosowania w stawie osadu czynnego. W większości 
przypadków istnieje potrzeba optymalizacji parametrów ścieków, ponieważ zdolność oczyszczania systemu ma 
poważne ograniczenia ze względu na charakter odcieków. Zawierają one głównie duże ilości zepsutych substancji 
organicznych, ale mogą również mieć wysokie stężenie metali ciężkich i wysokie zasolenie. Wszystkie wyżej wymie-
nione cechy są poważnymi czynnikami hamującymi biologię i mogą negatywnie wpływać na skuteczność instalacji.

Bioclean TM jest zwykle stosowany do poprawy wydajności oczyszczania parametrów ścieków. Przez aplikację 
Bioclean TM system jest w stanie zoptymalizować zawartość drobnoustrojów, poprzez wprowadzenie bakterii, które 
mają wyższą tolerancja na wyżej wymienione substancje hamujące. W rezultacie system oczyszczania biologiczne-
go będzie miał lepszą populację bakterii, która będzie w stanie zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń w odciekach.

ROZPOCZĘCIE DAWKOWANIA BIOCLEAN TM
Tydzień 1 6-14 ppm dziennie

Tydzień 2 5-8 ppm dziennie
Tydzień 3 4-6 ppm dziennie

Tydzień 4 3-5 ppm dziennie

Tydzień 5 2-3 ppm dziennie

Tydzień 6 1-2 ppm dziennie

Dalej 0,5-2 ppm dziennie jako dawka podtrzymująca.

W stawie lub zbiorniku bez osadu czynnego, jedyne co należy wykonać to utrzymanie odpowiedniej dawki Bioclean 
TM, zapewnienie jak największej ilości rozpuszczonego tlenu oraz odpowiedniego mieszania odcieków w układzie.

Jeżeli w użyciu jest osad czynny lub system biofilm do oczyszczania odcieków należy zapoznać się z następującą 
treścią

LOKALIZACJA DOZOWANIA
1) Jeśli jest odczuwalny brak rozpuszczonego tlenu w systemie, mimo że dmuchawy pracują z maksymalną częstotli-
wością przez co najmniej 80% dnia, wówczas ilość tlenudostarczanego do systemu nie jest wystarczająca z powodu 
przeciążenia. Po 3 lub 4 tygodniu od zastosowania Bioclean TM należy zauważyć , że wartości tlenu w reaktorach 
rosną, a jakość ścieków zaczyna się poprawiać. Na tym etapie można również zaobserwować znaczną poprawę 
właściwości sedymentacyjnych osadu, spadek indeksu SVI. Wartości ChZT, BZT, Zawiesina ogólna , Fosfor ogólny 
zaczynają spadać po pierwszych 3 tygodniach po zastosowaniu technologii.
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2a) Jeśli nitryfikacja nie stanowi problemu lub działa dobrze należy przejść do punktu 2b). Jeśli nitryfikacja jest pro-
blematyczna w zakładzie i zachodzi potrzeba ją uruchomić lub usprawnić należy wyłączyć wewnętrzną recyrkulację 
i pozostawić na kilka tygodni. Tylko zewnętrzna recyrkulacja z osadników powinna działać i recyrkulacja Bio-P od 
anoksycznej do beztlenowej (jeśli taka jest). W przypadku SBR należy wyłącz anoksyczne czasy i przejść do trybu 
napełniania i napowietrzania, pełnego napowietrzania, sedymentacji, dekantacji.

2b) W takiej sytuacji zalecane jest wszystkim naszym klientom, w celu zmaksymalizowania efektu oczyszczania 
z Bioclean TM aby zmniejszyć odrobinę poziom usuwania osadu nadmiernego i pozwolić aby stężenie osadu 
wzrosło do poziomu, w którym obciążenie hydrauliczne wtórnych osadników nie wzrasta, a równowaga poziomu 
rozpuszczonego tlenu w systemu działa optymalnie.

Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadników można obliczyć za pomocą równania:

Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadników (MHL) = (Qmax + Qext.rec) * MLSS / A

Qmax: maksymalne obciążenie hydrauliczne w m³/d (wlot wód deszczowych dla komunalnych oczyszczalni ście-
ków, maksymalna produkcja dla przemysłu)

Qext.rec: Całkowita sumaryczna recyrkulacja z wtórnych osadników do początku układu w m3

MLSS: Stężenie zawiesiny w komorze osadu czynnego w g/l

A.: Łączna sumaryczna powierzchnia osadników wtórnych w m²

Wartość MHL najlepiej nie powinna przekraczać 100-110 kg/m²/d dla prawidłowej struktury osadu. Kiedy struktura 
osadu jest uszkodzona, wartość powinna być jeszcze niższa, ponieważ należy zapobiegać wypłukiwaniu się osadu.

2c) Drugim czynnikiem decydującym jest optymalna równowaga poziomu tlenu. Kiedy zaczyna się podwyższać 
stężenie osadu w reaktorach, należy pilnie obserwować wartości rozpuszczonego tlenu w przeciążonej instalacji. 
Biorąc pod uwagę brak zmian częstotliwości (taka sama ilość powietrza wpływa do stref aerobowych) i przy takim 
samym skumulowanym obciążeniu, trzeba zatrzymać wzrost stężenia osadu na poziomie, kiedy wartości tlenu w re-
aktorze tlenowym zaczyna spadać. W tym momencie zmniejsz stężenie o 200-400 mg/l i utrzymaj ten poziom.
Jeżeli uda się utrzymać odpowiedni wiek osadu i poziom tlenu z powodu zastosowania Bioclean TM, wzrośnie 
poziom tlenu powyżej 0,8-1,0 mg/l, a w drugiej połowie komory napowietrzania jest duża szansa na wznowienie 
nitryfikacji.

3) Po 6 tygodniu, jeśli nitryfikacja zostanie całkowicie przywrócona, można włączyć wewnętrzną recyrkulację ze 
współczynnikiem1-2 (wydajność recyrkulacji powinna być 2 razy wyższa , w stosunku do średniego przepływu do-
bowego m³/d).

W przypadku silnie przeciążonych oczyszczalni jeśli po 6 tygodniu od zastosowania Bioclean TM, nitryfikacja jest 
częściowa tj. stężenie azotu amonowego jest wyższe niż 1 mg/l, ale stężenie azotanów jest wysokie, można zaob-
serwować denitryfikację w osadnikach wtórnych. Jeśli są one przeprojektowane, może to powodować wypłukiwanie 
się osadu. W tym przypadku należy również włączyć recyrkulację wewnętrzną w stosunku 1 do 2, a stężenie osadu 
należy zmniejszyć o 10-20%.

Jeśli nitryfikacji nie można przywrócić nawet przy użyciu Bioclean TM (ekstremalne przeciążenie) należy skontakto-
wać się z nami. Jest rozwiązanie do przywracania nitryfikacji w niesprzyjającym środowisku dla autotroficznych ge-
nerycznych bakterii nitryfikujących za pomocą naszego heterotroficznego zestawu nitryfikantów (Ammonia Guarde).


