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1. Wprowadzenie 
EKSPERT OSADU CZYNNEGO to program służący do wymiarowania i obliczania jednostopniowych oczyszczalni 
ścieków z osadem czynnym zgodnie z wytyczną DWA  A 131. Wersja rozszerzona - tutaj nazywana „wersją 
kombinowaną”, obejmuje ponadto obliczanie systemu napowietrzania za pomocą sprężonego powietrza według 
wytycznej DWA- M 229. 
 

1.1. Przegląd 
Wprowadzanie danych 
Ważnym elementem programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO jest wielostronicowy arkusz dialogowy 
wprowadzania danych. Na poszczególnych stronach arkusza wprowadzane są w określonej kolejności wszystkie 
wartości i opcje wymagane do obliczeń. Program w trakcie wprowadzania danych wyświetla tylko te strony edycji, 
które są konieczne dla określonej konfiguracji obiektów technologicznych oraz zdefiniowanego celu oczyszczania 
ścieków, tj. wymagane są tylko informacje istotne dla konkretnego okna dialogowego. Wszystkie dane można w 
każdej chwili korygować i edytować. Po całkowitym wprowadzeniu danych obliczeniowych wyniki są wyświetlane na 
ekranie monitora w oknie edycyjnym. 
 
Obliczenia 
Obliczenia są wykonywane symultanicznie do wprowadzanych danych wejściowych. Zintegrowany system 
obliczeniowy zapewnia bieżącą aktualizację informacji o wytycznych i wartościach granicznych w oknie dialogowym. 
System oceny danych wskazuje również wszelkie nieprawidłowe dane i wyświetla ostrzeżenia lub komunikaty o 
błędach, gdy zostaną osiągnięte wartości krytyczne lub niedopuszczalne. 
 
Zapisywanie danych 
Wprowadzone i obliczone dane można w dowolnym momencie zapisać w plikach i w razie potrzeby ponownie 
wczytać w celu ich aktualizacji. 
 
Edycja wyników 
Wyniki obliczeń są wyświetlane na ekranie monitora oraz na wydruku za pomocą plików w formacie HTML. Istnieje 
możliwość wprowadzenia zmian w postaci szablonów poprzez utworzenie własnych szablonów lub wprowadzenie 
zmian w szablonach wygenerowanych z programu. W tym celu można zastosować ogólnie dostępne programy do 
edycji tekstu lub edytory HTML. 
 
Eksport danych 
Dzięki funkcji eksportu danych, którą można również konfigurować za pomocą plików, wprowadzone i obliczone 
dane można przekazać do dalszej edycji. 
 
Pomoc 
Oprócz instrukcji Pomocy Online program jest wyposażony w funkcję pomocy kontekstowej. 
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1.2. O instrukcji 
 
W niniejszej instrukcji opisano funkcje i sposób obsługi programu. Obsługa programu wymaga podstawowej wiedzy 
na temat obsługi ważniejszych funkcji systemu operacyjnego Windows, takich jak np. posługiwanie się katalogami i 
plikami. 
 
Instrukcja nie zastępuje wytycznej DWA. Dlatego nie zawiera opisu algorytmu projektowania oczyszczalni ścieków. 
W rozdziale „Wykonywanie obliczeń” lub w zintegrowanym systemie pomocy online można znaleźć dodatkowe 
wskazówki dotyczące specyfiki przetwarzania treści wytycznej, a także specyfikę obliczeń, która wynika z obsługi 
programu. 
 
Przykładowy schemat oznaczeń w programie: 
 

• Plik | Otwórz: Polecenia menu programu, systemu operacyjnego lub polecenia menu rozwijalnego są 

oddzielone pionową kreską od menu głównego. 
 

• EKSPERT OSADU CZYNNEGO: Nazwy wewnętrzne programów, takie jak np. nazwy zmiennych i funkcji 
programu. 

 

 Jeśli przykłady prezentowane w instrukcji nie pokrywają się z przykładami zawartymi w dostarczonej wersji 

programu, nie świadczy to o błędzie programu bądź instrukcji, lecz o aktualizacji programu lub przykładu. 
 

Wszystkie produkty wymienione w tym podręczniku są znakami towarowymi poszczególnych właścicieli 

 

1.3. Pomoc dla użytkownika 
 
 
Wszelkie sugestie i propozycje zmian dotyczące ewentualnych błędów w programie można przesyłać na adres 
e-mail: redakcja@seidel-przywecki.pl. 
 
Wersja demonstracyjna programu http://software.gfroese.de/files/PL/EOC3/EOC3.zip, 
 
Zakup i uruchomienie programu: 

1. Po zamówieniu kupujący otrzyma drogą mailową na wskazany adres fakturę i umowę licencyjną. 

2. Umowę licencyjną należy uzupełnić, podpisać i odesłać skan do Wydawnictwa. 

3. Następnie należy pobrać i zainstalować wersję demo programu dostępną pod 

linkiem http://software.gfroese.de/files/PL/EOC3/EOC3.zip, rozpakować i rozpocząć instalację przez 

uruchomienie pliku: EOC3setup.exe. Wynikiem tej operacji jest instalacja programu w wersji 

demonstracyjnej. 

4. W celu zakupu licencji programu należy wygenerować kod instalacyjny, który ukaże się po naciśnięciu 

przycisku „zarejestruj teraz”. Wygenerowany kod przesyła się do Wydawnictwa w celu uzyskania od DWA 

kodu rejestracyjnego, który zostanie przesłany do klienta przez Wydawnictwo. 

http://software.gfroese.de/files/PL/EOC3/EOC3.zip
http://software.gfroese.de/files/PL/EOC3/EOC3.zip
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Po przyciśnięciu przycisku „zarejestuj teraz” ukaże się kod instalacyjny: 

 

5. Po zaksięgowaniu płatności Wydawnictwo wyśle do kupującego KOD REJESTRACYJNY do programu który 

użytkownik musi wpisać wersji demo w opcji „zarejestruj się” 

6. Wersja demonstracyjna zamienia się w pełną wersję programu po wpisaniu klucza rejestracyjnego. 

 
Instrukcja uruchomienia pełnej wersji programu po otrzymaniu klucza licencyjnego: 

• Wystartować demonstracyjną wersję programu i wybrać opcję „zarejestruj teraz” 

• Należy wpisać klucz rejestracyjny w przeznaczone do tego miejsce, co generuje pełną 

funkcjonalność programu 

• Po wpisaniu klucza rejestracyjnego pojawi się komunikat o aktywacji programu. 

https://seidel-przywecki.pl/gfroese.de/files/PL/EOC3/EOC3.zip


Instrukcja obsługi programu EKPERT OSADU CZYNNEGO ver 3  6 

 

2. Wymagania instalacyjne 
 

EKSPERT OSADU CZYNNEGO pracuje w systemach Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10. 

Wymagania sprzętowe narzucone przez program są spełniane przez większość obecnie 

produkowanych komputerów. 

 

Przebieg instalacji 

Należy otworzyć pobrany „plik.zip” za pomocą programu do kompresji plików, takiego jak np. „WinZip”, „7-zip” lub 

„FilZip” i wypakować go „setup.exe” do wybranego katalogu na dysku. Następnie należy uruchomić „setup.exe” i 

postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. 

Program wymaga uprawnień zapisu w katalogu „avlocks5”. W zależności od systemu operacyjnego katalog ten 

znajduje się w „... \ AllUsers \ Documents \”, „... \ AllUsers \ CommonDocuments \” lub „... \ Users \ Public \ 

PublicDocuments \”. Zezwolenie na zapis jest automatycznie przypisywane do instalacji na koncie użytkownika. 

 

Licencja i aktywacja 

Program generalnie jest dostępny w funkcjonalnie ograniczonej wersji podstawowej. 

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji, zachodzi konieczność zakupienia licencji i aktywacji na swoim 

komputerze. Należy postępować w następujący sposób: 

 

• Uruchomić program na komputerze, na którym będzie aktywowana licencja programu EKSPERT OSADU 

CZYNNEGO 

• Wywołać funkcję menu Pomoc | Rejestracja i kliknąć Zarejestruj się teraz w oknie dialogowym 

rejestracji ... 

• Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlonej stronie okna dialogowego. 
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3. EKSPERT OSADU CZYNNEGO – przykład pracy w 
programie 

 

 

Najprostszym sposobem na poznanie najważniejszych funkcji programu jest prześledzenie podanego poniżej 

przykładu. 

 

Sposób postępowania: 

Należy uruchomić program EKSPERT OSADU CZYNNEGO i wybrać w startowym oknie dialogowym Otwórz 

istniejące obliczenie. Należy potwierdzić wybór za pomocą OK. 

 

 
 

Nastąpi przekierowanie do okna dialogowego Otwórz plik, gdzie należy kliknąć plik o nazwie przyklad.gde. 

 
Po wczytaniu pliku pojawia się standardowy szablon zestawienia wyników dotyczący przykładu obliczeniowego z 
trzema wariantami obciążeń: 
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Po prawej stronie w kolumnach znajdują się wprowadzone i obliczone wartości dla poszczególnych wariantów 
obciążeń. Za pomocą suwaków można przesuwać fragmenty zestawienia widoczne na ekranie monitora, dzięki 
czemu można zobaczyć wszystkie wyniki obliczeń. 
 
W lewej części ekranu znajduje się listwa z linkami do poszczególnych okien dialogowych programu. Przesunięcie 
kursora myszki na podkreślone linki spowoduje, że kursor będzie widoczny jako symbol dłoni. Po kliknięciu lewym 
przyciskiem myszy - np. hasła  
 
Projektowane obciążenie 
 
program otwiera odpowiednią stronę arkusza dialogowego, w opisanym przypadku jest to strona 4 z danymi 
dotyczącymi obciążenia dopływającymi ściekami dla danego wariantu obliczeniowego obciążenia. 

 
 
 
W dolnej części okna dialogowego znajdują się przyciski, które pozwalają przemieszczać się pomiędzy kolejnymi 
stronami arkusza dialogowego: 
 
Przycisk: 

Dalej  umożliwia przejście do następnej strony arkusza dialogowego, 

Cofnij   umożliwia przejście do poprzedniej strony arkusza dialogowego. 

Przerwij  zamyka okno dialogowe bez zachowania wprowadzonych danych, 

OK   zamyka okno dialogowe z zachowaniem wprowadzonych lub zmienionych danych w zestawieniu 

wyników. 
 
Pomiędzy kolejnymi polami edycyjnymi można poruszać się za pomocą wskazań myszki lub klawisza klawiatury Tab. 
Używając klawisza Enter lub opuszczając pole wprowadzone dane zostają automatycznie zatwierdzone, 
skontrolowana zostanie poprawność wprowadzonych danych oraz zostanie przeprowadzone całkowite ponowne 
obliczenie. Należy pamiętać, że kliknięcie przycisku OK nie powoduje przeprowadzenia ponownego obliczenia. 
 
Aby sprawdzić efektywność pracy programu, można zmienić wartości wprowadzonych danych i wprowadzić błędne 
wartości niektórych parametrów. Np. po wprowadzeniu wartości azotu amonowego (NH4) w dopływie większej niż 
wartości azotu Kjeldahla (TKN), i zatwierdzeniu klawiszem Enter pojawi się następujący komunikat: 
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NH4 jest większy niż TKN! 
 

Czerwony kolor czcionki sygnalizuje, że jest to poważny błąd wymagający bezwzględnej korekty. Poważne błędy są 
również sygnalizowane przez podświetlenie danego pola edycyjnego na czerwono, jeśli wprowadzona wartość różni 
się od wartości granicznych. 
Oprócz ww. komunikatów o zaistnieniu poważnych błędów program wykazuje też ostrzeżenia, jeśli wprowadzono 
niezalecaną konfigurację danych wejściowych lub wprowadzona wartość przekracza lub jest niższa niż jej wartość  
od standardowych wskaźników. Jeśli na przykład zostanie wprowadzona wartość ładunku zanieczyszczeń wyższa 
niż 12000 kg ChZT/d i wybrana opcja „tlenowa stabilizacja osadu” jako cel oczyszczania ścieków, pojawi się 
komunikat, że nie zaleca się takiego układu technologicznego. Niebieska czcionka tekstu oznacza, że nie jest to 
poważny błąd, a jedynie ostrzeżenie, które ewentualnie można zignorować. Ostrzeżenia, które odnoszą się do 
konkretnego pola edycyjnego, są podświetlone na żółto. 
 

Symultaniczna tlenowa stabilizacja osadu 
nie jest zalecana dla wymiarów danej oczyszczalni 

 
Aby zapisać zmienione dane w arkuszu zestawienia, należy zaznaczyć przycisk OK. W celu odrzucenia 

dokonanych zmian, należy wybrać przycisk Zakończ. W obu przypadkach zamykane jest okno dialogowe. 

 

Następnie należy kliknąć na ikonę   na pasku narzędzi lub wybrać polecenie Menu Plik | Podgląd 

wydruku. Następnie na ekranie monitora wyświetlane są wyniki w postaci zestawienia, których format odpowiada 
formatowi zestawienia na wydruku. 
 

 
 
Aby przeglądać zestawienie wyników, należy użyć przycisków Wróć i Dalej. Dodatkowe przyciski i listy wyboru 

umożliwiają zmianę wielkości i pozycjonowania wyświetlanych stron. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera, 

można za pomocą opcji Drukuj..., wydrukować wszystkie lub poszczególne strony zestawienia.  Przycisk 

Zamknij zamyka podgląd wydruku i umożliwia powrót do standardowego widoku ekranu. 

 
Przedstawione zestawienie wyników w formie podglądu wydruku oparte jest na standardowym szablonie wydruku 
„Standard” i jest tylko jedną z kilku opcji zestawienia wyników. Inne szablony, które głównie pełnią funkcję 
zestawienia wyników, są do dyspozycji jako np. „Komora osad czynnego i „Osadnik wtórny”. Aby wybrać żądany 
szablon, należy rozwinąć listę wyboru po prawej stronie na pasku narzędzi i wybrać odpowiednią nazwę z listy. 
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Można także wydrukować wyniki w formacie identycznym do widocznego na ekranie. W tym celu należy zaznaczyć 

ikonę   lub wybrać polecenie Menu Plik | Szablony | Szablon wydruku. W oknie dialogowym 

„Wybierz szablon“ należy zdefiniować typ pliku jako „Pliki HTML”, nazwę pliku jako „Table.htm”, a następnie wcisnąć 
przycisk Otwórz. 

Gdy ponownie zostanie wybrany wydruk, zestawienie wyników obliczeń będzie tożsame z wybranym szablonem. 
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4. Obsługa programu 

4.1. Startowe okno dialogowe 
Po uruchomieniu programu w standardowych ustawieniach otwiera się okno dialogowe, w którym należy wybrać 
jedną z kilku opcji: 
 

• Wybór opcji Otwórz nowe obliczenie i zatwierdzenie przyciskiem OK przekierowuje bezpośrednio do 

startowego okna dialogowego, w którym wprowadza się i opracowuje wszystkie dane do nowego obliczenia. 
 

• Wybór opcji Otwórz istniejące obliczenia i zatwierdzenie przyciskiem OK przekierowuje do okna 

dialogowego Otwórz plik. Istnieje tu możliwość wyszukiwania istniejących w strukturze katalogów danych 

obliczeniowych i plików. Po wczytaniu się pliku główne okno dialogowe programu pojawi się na ekranie. 
 

• Klikając plik na liście ostatnio opracowywanych plików zostanie on wczytany i ostatecznie otworzy się na ekranie 
startowe okno dialogowe programu. 

 

• Wybór opcji Zakończ przekierowuje do opisanego w dalszej części okna dialogowego. Zakres opracowywanych 

danych jest w tym przypadku pusty. 
 

 
 

 
Można ukryć to okno dialogowe, odznaczając opcję „Okno startowe” w menu „Ustawienia”. 

 



Instrukcja obsługi programu EKPERT OSADU CZYNNEGO ver 3  12 

 

4.2. Układ ekranu 
Ekran programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO, podobnie jak wiele innych programów Windows, składa się z 
następujących elementów: 
 

• menu górne 

• pasek narzędzi 

• linia statusowa 

• obszar roboczy 

 
Obszar roboczy na poniższym rysunku jest pusty. Jeśli aktualnie jest otwarte jakieś obliczenie, to zestawienie 
wyników jest wyświetlenie na ekranie. 
W pasku tytułowym (pasek programu Windows) zdefiniowana jest nazwa programu i ewentualnie nazwa aktualnie 
otwartego pliku obliczeniowego. 
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4.3. Funkcje menu górnego 

4.3.1. Menu „Plik“ 

Polecenia zawarte w menu Plik zostały krótko zaprezentowane poniżej. Funkcje typowe dla programu EKSPERT 

OSADU CZYNNEGO zostaną szczegółowo omówione w oddzielnych rozdziałach. 
Niektóre polecenia menu są oznaczone ikonami, które są widoczne na pasku narzędzi. Niektóre polecenia menu 
mają podaną kombinację klawiszy, dzięki której można uaktywnić wybrane polecenia w dowolnym momencie (np. 
Ctrl + N otwiera nowy plik). 

 
 
Polecenia przedstawione powyżej w menu rozwijalnym są zaznaczone na czarno. Jest tak w przypadku, gdy plik 
obliczeniowy jest otwarty lub gdy nowe obliczenia w arkuszu dialogowym zostały zakończone. Jeśli dane 
obliczeniowe nie zostały udostępnione, np. po uruchomieniu programu, polecenia menu rozwijalnego są zaznaczone 
na szaro. 
 

Plik | Nowy 

Uaktywnienie tej funkcji pozwala na utworzenie nowego pliku obliczeniowego przy zastosowaniu arkusza 
dialogowego. Jeśli plik obliczeniowy jest otwarty i był edytowalny, na ekranie monitora pojawia się zapytanie, czy 
zapisać wprowadzone zmiany: 
 

 
 
Wybór opcji Tak powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz dane, w którym można określić nazwę pliku. 

Jeśli nazwa pliku nie zostanie zdefiniowana, i zostanie wybrana opcja Zakończ, utworzony plik nie zostanie 

zapisany! 
 
Wybór opcji Nie powoduje utratę wprowadzonych danych. 

 
Wybór opcji Zakończ powoduje powrót do poprzedniego okna programu. 
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Plik | Otwórz 

Polecenie Otwórz umożliwia otwarcie istniejącego pliku obliczeniowego w celu dalszej edycji lub wyświetlenia 
wyników na ekranie monitora lub przesłania zestawienia wyników na drukarkę. Jeśli plik jest już otwarty i 
zaktualizowany, pojawi się na ekranie monitora okno dialogowe, jak w przykładzie Plik | Nowe, umożliwiające 

zapisanie wprowadzonych zmian. 
 
  Plik | Zapisz 

Polecenie Zapisz umożliwia zapisanie wszystkich aktualnie opracowywanych danych i wyników w formie pliku 
obliczeniowego. Jeśli nazwa pliku obliczeniowego nie została zdefiniowana, automatycznie otwiera się okno 
dialogowe Zapisz dane, w pozostałych przypadkach wprowadzone wyniki zostaną zapisane pod bieżącą nazwą 

pliku, a pierwotna nazwa pliku zostanie zachowana. 
 

Plik | Zapisz jako ... 

Polecenie to odpowiada funkcji Zapisz. Na początku wymagana jest nazwa pliku w oknie dialogowym. Funkcja ta 

jest również wywoływana, gdy nazwa istniejącego pliku jest już zdefiniowana, ale plik ma zostać zachowany pod 
inną nazwą w celu dalszej edycji. 
 
  Plik | Szablony | ... 

W menu rozwijalnym można wybrać polecenie Szablony w celu zdefiniowania formatu zestawienia wyników 

obliczeń na ekranie monitora lub na drukarce. 
 

 
 
Wybór jednego z przedstawionych powyżej poleceń 
 
   Widok ekranu ..., wydruk ... i eksport... 

prowadzi do odpowiednich okien dialogowych zawierających zestawienie dostępnych szablonów. 
Opis wymienionych funkcji znajduje się w rozdziale Pliki szablonów. 

 
Plik | Podgląd wydruku 

Polecenie Podgląd wydruku umożliwia pełny podgląd zestawienia wyników, który będzie widoczny na wydruku. 
Funkcje podglądu wydruku zostały szczegółowo opisane w rozdziale Podgląd wydruku. 

 
Plik | Drukuj 

Za pomocą polecenia Drukuj wyniki obliczeń są przesyłane na drukarkę, przy czym format wydruku uzależniony 

jest od wybranego szablonu wydruku. 
 
 Plik | Eksport 

Wyniki obliczeń są zapisywane w pliku przy użyciu wybranego szablonu eksportu. Najpierw w oknie dialogowym 
pojawi się zapytanie o nazwę pliku. Wstępnie ustawione rozszerzenie pliku w tym oknie dialogowym odpowiada 
formatowi bieżącego szablonu pliku; należy je zachować, aby uniknąć problemów z formatowaniem podczas 
dalszego edycji eksportowanych danych za pomocą innych programów. 
 

Plik | Zakończ 

Polecenie umożliwiające zakończenie pracy w programie. 
 

 Lista plików 

Na dole menu rozwijalnego znajdują się ostatnio zapisane pliki, które można otworzyć bezpośrednio kliknięciem 
myszy. 
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4.3.2. Menu „Edycja“ 
 

 
 

Opcja Kopiuj umożliwia kopiowanie wybranych obszarów z formularza wyników do schowka. 

 
Za pomocą polecenia Okno dialogowe... następuje przekierowanie do okna dialogowego danych 

projektowych w celu edycji.  
 
Za pomocą polecenia Parametry... otwiera się okno dialogowe w celu edycji modelowych parametrów. 

 
Za pomocą opcji Dane dyfuzora... otwiera się okno dialogowe w celu zdefiniowania i edycji dyfuzorów. 

Funkcja jest dostępna tylko w wersji rozszerzonej programu (wersja Kombi). 
 

4.3.3. Menu „Widok“ 
 

 
Pasek symboli: wybranie tej funkcji menu powoduje wyłączenie lub włączenie paska narzędzi. 
 
Podgląd wyników: Wyniki obliczeń są wyświetlane na ekranie monitora stosownie do wybranego szablonu 

widoku. 
 
Powiadomienia: Wszystkie powiadomienia wygenerowane z programu w związku z bieżącym obliczeniem są 

wyświetlane w formie podglądu na ekranie. 
 
 

4.3.4. Menu „Ustawienia“ 
 

 
Startowe okno dialogowe: Po wybraniu tego polecenia aktywowane lub dezaktywowane jest startowe okno 

dialogowe. 
 
Katalogi: Po wybraniu tego polecenia pojawia się okno dialogowe, w którym można zdefiniować katalogi, w 

których program wyszukuje i przechowuje dane obliczeniowe oraz szablony. 
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4.3.5. Menu „Pomoc“ 

 
 

Polecenie Instrukcja online: odsyła do instrukcji online 

 
Polecenie Rejestracja ...: otwiera okno dialogowe w celu rejestracji programu (aktualizacja). 

 
Polecenie Strona główna: przy dostępie do internetu można użyć tego polecenia menu, aby uzyskać dostęp do 

stron internetowych programu. W tym miejscu znajduje się aktualna wersja programu, wskazówki dotyczące 
dodatkowych programów oraz inne informacje. 
 
Polecenie menu Informacje ...: otwiera okno informacyjne z danymi dotyczącymi wersji programu i kodu 

rejestracyjnego. 
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4.4. Pasek narzędzi  
 
Alternatywną metodą wyboru funkcji menu jest stosowanie ikon paska narzędzi. Składa się on z kilku okien 
narzędziowych zawierających zestawy ikon pogrupowanych logicznie wg funkcji. 
Paski te można w dowolny sposób przemieszczać po ekranie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. 
 

 
Okno narzędziowe może być przesunięte w dowolne miejsce ekranu, pasek będzie wyglądał jak zwykłe okno 
systemu Windows z paskiem tytułowym i opcją Minimalizuj. W dowolnej chwili można umieścić zminimalizowany 
pasek narzędzi w jego pierwotnym miejscu. 
 
Pasek narzędzi zawiera te same ikony i funkcje, jak opisane już funkcje menu. Ponadto zawiera on listy rozwijalne i 
komunikaty dotyczące dostępnych i aktualnie ustawionych szablonów widoku i szablonów wydruku. 
 

 
 
Wybór szablonu na ekranie: 

Aby wyświetlić szablon na ekranie, należy zaznaczyć ikonę Szablon na ekranie. Pojawi się okno dialogowe 
wyboru pliku, w którym można wybrać następujące typy plików: 
 

• Szablony widoku na ekranie 

• Pliki HTML 

• Wszystkie pliki. 
 

Wybrany plik jest używany jako szablon na ekranie. Generalnie należy wybrać plik z rozszerzeniem „.gst”, ponieważ 
zawiera on szablon dostosowany do wyświetlenia na ekranie. 
Bliższe informacje na temat różnych rodzajów plików znajdują się w rozdziale „Opracowanie zestawienia wyników”. 
Można także bezpośrednio wybrać szablon widoku na ekranie z katalogu programu za pomocą rozwijanej listy, która 
się pojawia po kliknięciu małej strzałki. Opisana lista zawiera wszystkie pliki z rozszerzeniem * .gst. 
 
 
Wybór szablonu wydruku: 
 
Wybór szablonu wydruku następuje w taki sam sposób, jak szablon ekranu, czyli w formie dialogowego okna wyboru 
pliku, lub jako rozwijalna lista wyboru. Szablony przeznaczone do wydruku mają rozszerzenie „.gpt”. 
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4.5. Wprowadzanie danych 
 
Wprowadzanie lub edycja danych obliczeniowych odbywa się za pomocą dwóch lub trzech okien dialogowych: 

• Wprowadzanie lub edycja danych obliczeniowych odbywa się za pomocą dwóch lub trzech okien 
dialogowych: 

• Główny arkusz dialogowy wprowadzania danych 

• Arkusz dialogowy – Parametry 

• Arkusz dialogowy aeratora (tylko w wersji rozszerzonej programu) dyfuzora 
 
Zwykle wprowadzanie i edycja danych obliczeniowych z interaktywnym wykonywaniem obliczeń odbywa się prawie 
wyłącznie w głównym arkuszu dialogowym. Ponadto Arkusz dialogowy Parametry zawiera pliki, których wartości lub 
zależności zostały zdefiniowane w wytycznej, a zatem można je zmienić tylko w szczególnych przypadkach - na 
przykład, jeśli w poszczególnych przypadkach na podstawie prób zostały określone parametry kinetyczne reakcji 
odbiegające od wartości standardowych. 
 
 

4.5.1. Główny arkusz dialogowy 
 

4.5.1.1. Budowa 
 
Główny arkusz dialogowy wprowadzania danych zawiera w wersji standardowej programu 19 stron, a w wersji 
rozszerzonej 26 stron. Są one podzielone na następujące rozdziały: 
 

• Ogólne informacje dotyczące dokumentacji i zarządzania nad procesem obliczeniowym 

• Wybór metody oczyszczania ścieków 

• Dane dotyczące obciążenia oczyszczalni ścieków 

• Wymiarowanie osadnika wtórnego 

• Wymiarowanie komory osadu czynnego 

• Wymiarowanie różnych przypadków obciążeń oczyszczalni ścieków 

• Wymiarowanie dyfuzora 
 

Ponieważ poszczególne strony arkusza dialogowego są ze sobą powiązane pod względem treści, zaleca się edycję 
poszczególnych stron arkusza dialogowego w podanej kolejności. Jednak w niektórych sytuacjach może zaistnieć 
konieczność cofnięcia się do jednej bądź kilku poprzednich stron, ponieważ np. w trakcie obliczeń należy dokonać 
odpowiedniej korekty wprowadzonych wcześniej danych, w wyniku których uzyskano błędne wartości graniczne. 
Program sygnalizuje pojawienie się takich błędów wyświetlając odpowiednie komunikaty. Należy mieć na uwadze, że 
zmiany określonych danych czy parametrów może spowodować konieczność wprowadzenia zmian także na innych 
stronach arkusza dialogowego. W szczególności po zmianie zakładanego celu oczyszczenia ścieków lub danych 
technologicznych oczyszczania ścieków należy sprawdzić wszystkie następne strony arkusza, czy nie pojawiły się 
ostrzeżenia i komunikaty o błędach (np.: zmieniając wymiary zgarniacza osadu, może być konieczna korekta 
wymiarów całego osadnika wtórnego). 
 
Należy również pamiętać, że program uaktywnia tylko te pola edycji, które dotyczą wybranego obliczenia. Oznacza 
to, że otwierane są tylko określone strony arkusza dialogowego, w zależności od zakładanego celu oczyszczania i 
danych technologicznych, co może spowodować zmianę zawartości poszczególnych stron. 
Za pomocą arkusza dialogowego wprowadzania można zarówno utworzyć nowe obliczenie, jak również ponownie 
edytować istniejące obliczenie 
 
Aby edytować istniejące obliczenia, można również otworzyć poszczególne strony arkusza dialogowego za pomocą 
„paska skrótów” znajdującego się w szablonie widoku Standard.gst. Arkusz dialogowy można zamknąć w dowolnym 
momencie za pomocą przycisku Zakończ. 
 
W celu utworzenia nowego obliczenia należy sprawdzić całe okno dialogowe, aby upewnić się, że zostały 
wprowadzone wszystkie dane wymagane do obliczenia. 
 
Zasadniczo tematyka Pola edycyjne została ujęta w nagłówkach Obszary edycyjne (w powyższym przykładzie 
osadnik radialny). Opis poszczególnych typów pól edycyjnych znajduje się w następnym podrozdziale. 
 
Obszary w kolorze szarym są zarezerwowane na Komunikaty i Wyniki. Program EKSPERT OSADU CZYNNEGO 
podaje powiadomienia z modułu systemu oceny danych. Jeśli tekst komunikatu nie mieści się w omawianym 
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obszarze okna dialogowego na krawędziach pojawiają się paski suwaki, za pomocą których istnieje możliwość 
wyświetlenia na ekranie monitora wybranego fragmentu tekstu. 
 

 
 

4.5.1.2. Przyciski funkcyjne 
 
W dolnej części okna dialogowego znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron startowego arkusza 
dialogowego wprowadzania danych i zamykanie okna dialogowego z zapisem lub bez zapisu wprowadzonych 
zmian: 
 
Dalej  umożliwia przejście do następnej strony arkusza dialogowego, 

Cofnij  umożliwia przejście do poprzedniej strony arkusza dialogowego. 

Przerwij  zamyka okno dialogowe bez zapisu danych (wszystkie zmiany zostają odrzucone), 

OK  zamyka okno dialogowe zapisując dane w zestawieniu wyników. 

 
W nowym pliku obliczeniowym (Plik | Nowy) w oknach dialogowych brakuje przycisku „OK”. Zamiast niego na 

ostatniej stronie okna dialogowego pojawia się przycisk „Zakończ”. Takie ustawienie ma na celu zapobiegnięcie 

przypadkowemu zamknięciu obliczeń, zanim zostaną wypełnione wszystkie strony okna dialogowego. Przyciski 
„Zakończ” spełnia funkcję przycisku OK 
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4.5.1.3. Pola edycyjne 
 
Główny arkusz dialogowy składa się z różnego typu pól edycyjnych: 
 
Pola liczbowe 

W polach liczbowych akceptowane są tylko cyfry i znak przecinka dziesiętnego. Wprowadzone dane obliczeniowe 
zostaną zatwierdzone, jeśli w momencie opuszczania pola edycyjnego zostanie naciśniety klawisz tabulacji, Enter 
lub poprzez zaznaczenie przyciskiem myszy innego pola edycyjnego. 

 

 
 
Pola liczbowe w programie mogą mieć następujące kolory: 
 

• żółty  -informujący o niewielkim odstępstwie od zalecanych wartości granicznych. 
 

 
 

• czerwony – informujący o znaczącym przekroczeniu wartości granicznych, w poniższym przykładzie suchej masy 
osadu czynnego w komorze napowietrzania (= dopływ z osadnika wtórnego) 
 

 
Pola tekstowe 
W polach tekstowych akceptowane są wszystkie rodzaje znaków. Pola tekstowe znajdują się tylko na pierwszej 
stronie arkusza dialogowego w celu oznaczenia projektu. 
 
 
Pola wyboru opcji („Przełączniki”) 
Te pola służą do zaznaczania lub odznaczenia niektórych właściwości lub opcji. Na poniższym przykładzie 
zaprezentowano wybór „celu oczyszczania ścieków” na 2 stronie okna dialogowego  

 

 
 

Program dopuszcza i uwzględnia automatycznie zaznaczenie jednocześnie kilku opcji jak w zaprezentowanym 
przykładzie. Jeśli jedna wybrana opcja wymaga zastosowania innej, program automatycznie ją uwzględni. 
 
Szczególnym rodzajem przełączników są pola „Pobierz z przypadku obliczeniowego obciążenia” znajdujące się na 
stronach dialogowych dotyczących różnych przypadków obciążeń. 
Zaznaczenie teg pola powoduje pobranie do pól edycyjnych znajdujących się poniżej przełącznika wartości 
charakterystycznych dla obliczeniowego przypadku obciążenia. Jeśli jedna ze standardowych wartości liczbowych 
zostanie zmieniona, program automatycznie wyłącza opcję „Pobierz z przypadku obliczeniowego obciążenia”, aby 
zasygnalizować, że wartości standardowe z obliczeniowego programu obciążenia nie będą automatycznie pobierane 
do obliczeń. Poprzednio przyjęte i niezmienione wartości zostają zachowane. Jeśli przełącznik zostanie ponownie 
aktywowany, wartości liczbowe obliczeniowego przypadku obciążenia zostaną ponownie przejęte. 
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Grupy wyboru („Przyciski sekwencyjne“) 
Alternatywną metodą wyboru ustawień w programie jest użycie okrągłych przycisków sekwencyjnych, wtedy w polu 
przycisku sekwencyjnego kropka zamiast znaku zaznaczenia ikony „haczyk“. W poniższym przykładzie (strona 3 
arkusza dialogowego) można alternatywnie wybrać pomiędzy zapasem osadu a ładunkiem dla następujących 
przypadków obciążeń 
 

 
Listy rozwijalne 
Zaznaczenie strzałki znajdującej się po prawej stronie listy powoduje rozwinięcie listy np. z typami osadników 
wtórnych. Z listy rozwijalnej można wybrać jednorazowo tylko jedną pozycję. 
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5. Prowadzenie obliczeń 
 
Wymiarowanie i edycja obliczeń odbywa się - jak już wspomniano - zasadniczo za pośrednictwem głównego arkusza 
dialogowego. 
W trakcie edycji stron głównego arkusza dialogowego program wykonuje jednocześnie pełne obliczenia, a także 
aktualizację komunikatów i wyników pośrednich opuszczeniu danego pola edycyjnego lub zatwierdzeniu 
wprowadzonych danych w danym polu edycyjnym za pomocą klawisza Enter. 
Zakres i przebieg obliczeń wykonywanych przez program odpowiada ściśle wytycznej ATV A 131. W przypadku 
pojawienia się wątpliwości zalecane jest korzystanie z treści wytycznej lub funkcji pomocy kontekstowej dostępnej w 
programie. 
Niektóre zagadnienia będące najczęstszym tematem pytań ze strony użytkowników programu, wynikające ze 
specyfiki metod przetwarzania treści wytycznej na program obliczeniowy, a także z ustaleń  komisji 
specjalistycznych, zostaną omówione w dalszej części rozdziału. Zagadnienia te są pogrupowane wg stron, na 
jakich pojawiają się w programie. 
 
Informacje dotyczące dokumentacji obliczeń 
Na pierwszej stronie głównego arkusza dialogowego można określić nazwę projektu, nazwę edytora i datę 
wykonania obliczenia w celu późniejszej identyfikacji obliczenia. 
Ponadto można tworzyć własne notatki tekstowe w obszarze zatytułowanym „Powiązane dokumenty, odniesienia i 
notatki”, a także tworzyć odniesienia do plików (takich jak określone rysunki) lub stron internetowych lub opcji 
„Przeciągnij i upuść‘. Za pomocą kliknięcia w taki odnośnik, można następnie otworzyć odpowiedni plik lub stronę 
bezpośrednio z głównego arkusza dialogowego. Jednak uruchamiając plik tymczasowy za pomocą odnośnika, 
należy upewnić się, że plik nie został przeniesiony w inne miejsce ani usunięty. Odnośnik do strony internetowej 
może zostać uruchomiony tylko, jeśli jest aktywne połączenie internetowe. 
 
Dla procesu obliczeń wprowadzone na tej stronie dane nie są istotne. 
 

 
 
Wymagania technologiczne, kontrola procesu obliczeniowego  
Proces obliczeniowy zgodny z wytyczną ATV A131 zawiera wielowariantowe rozwiązania systemów oczyszczania 
ścieków. Wpływ na wynik obliczeń ma wymagany wiek osadu w zależności od wielkości oczyszczalni i zakładanego 
celu oczyszczania ścieków. Ponadto, rozróżnia się pomiędzy metodami denitryfikacji i usuwania fosforu. 
Odpowiednie wytyczne znajdują się na stronie 2 głównego arkusza dialogowego. 
W celu obliczenia średniej zawartości suchej masy osadu (TSBB) w procesie denitryfikacji kaskadowej stosowane są 
następujące zależności: 
- kaskada dwustopniowa : TSBB = 1,14 * TSAB 
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- kaskada trzy- i wielostopniowa: TSBB = 1,2 * TSAB 
Dane zakładające obecność lub brak etapu wstępnego oczyszczania ścieków służą wyłącznie do obliczania udziału 
substancji mineralnych w zawiesinie w dopływie ścieków do części biologicznej oczyszczalni (parametr fB). Parametr 
ten jest wymagany do przygotowania prawidłowego bilansu frakcjonowania ChZT. 
Beztlenowa komora mieszania (komora defosfatacji) przyczynia się do podwyższonej biologicznej eliminacji fosforu. 
Dla beztlenowej komory mieszania oblicza się opcjonalnie wymaganą objętość. 

 
 

Kontrolowanie zakresu obliczeń, wybór wariantów obciążeń  
Na następnej stronie istnieje możliwość wyboru zakresu obliczeń. Na przykład można wybrać takie ustawienia 
programu, aby określić parametry sedymentacyjne osadu czynnego w osadnikach wtórnych. Ponadto można 
określić, które przypadki obciążeń należy uwzględnić w obliczeniach. Program uwzględnia wymagania określone w 
wytycznej ATV A131, automatycznie aktywując lub dezaktywując określone przypadki obciążeń w zależności od 
zakresu obliczeń i innych wymagań technologicznych. 
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Ogólne obliczenia dla osadników wtórnych 
Aby umożliwić prowadzenie obliczeń sprawdzających istniejących osadników wtórnych, objętość dopływu może być 
definiowana niezależnie od istniejącej ilości ścieków (ścieków ogólnospławnych). Termin „dopływ (proporcjonalny)” 
wskazują na tę funkcję. Podczas obliczeń sprawdzających wielkość dopływu powinna być tak dobrana, by nie 
przekroczyć zalecanych wartości granicznych różnych parametrów (hydrauliczne obciążenie powierzchni osadnika, 
obciążenie objętością osadu). Tym uwarunkowana jest wydajność osadników wtórnych. 
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Osadniki wtórne - Geometria zbiornika 
Na podstawie wybranej geometrii zbiornika program automatycznie wyznacza rodzaj przepływu (obszar poziomy, 
pionowy lub mieszany). Ponieważ różne wartości graniczne zależą od rodzaju przepływu, w trakcie obliczeń może 
dojść do przesunięcia zakresu wartości granicznych wymaganego wprowadzenia zmian w odniesieniu do 
określonych danych wejściowych. W takich sytuacjach program przekazuje stosowne komunikaty. Program nie 
przeprowadza automatycznie niezbędnych zmian, ponieważ zachodzi konieczność wprowadzenia zmian 
dotyczących korekty niektórych parametrów wejściowych oraz analizy danego przypadku pod względem 
projektowym. W przypadku osadnika lejowego nie ma możliwości określenia bezpośrednio jego głębokości. Najpierw 
należy określić średnicę zbiornika oraz odpowiednie nachylenie ścian leja. 
 

 

 
 



Instrukcja obsługi programu EKPERT OSADU CZYNNEGO ver 3  26 

 

 
 

 
Oprócz wartości zdefiniowanych w A131 można określić „długość użytkową wlotu” jako procent struktury 
wlotowej. Uwzględniono tu, że szczeliny wlotowe nie rozciągają się na całej szerokości lub na całym 
obwodzie konstrukcji wlotowej, ale na podporach lub podobnych elementach (różne rodzaje wlotu). 
 
W celu wprowadzenia danych obciążenia, główny arkusz dialogowy zawiera tego samego rodzaju strony dla 
każdego przypadku obciążenia. Jako przykład przedstawiono tutaj stronę dla przypadku obciążenia. W zależności 
od wstępnego wyboru trybu wprowadzania na stronie dialogowej 2 należy wprowadzić obciążenia lub stężenia. Aby 
przeliczyć ładunki i stężenia, ilość ścieków Qd, stężenie. Zasadniczo stężenia w dopływających ściekach lub ładunki 
zanieczyszczeń odnoszą się do dopływu do etapu biologicznego, w obecności wstępnego oczyszczania, a więc po 
zakończeniu oczyszczania wstępnego. 
Frakcjonowanie ChZT jest obliczane przez program zgodnie z wytyczną ATV A131. Jeśli nie określono 
rozpuszczonego ChZT, obliczenia zostaną przeprowadzone jako zamiennik dla substancji, które mogą być usunięte. 
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Odzysk azotu jest związany z włączeniem azotu do biomasy. Typowe wartości wynoszą około 50%. 
 

 
Dla przypadku obciążenia „minimalnego zapotrzebowania na tlen” dodatkowo dostępne jest pole wejściowe dla 
współczynnika fC. Jeśli zostanie w tym miejscu wpisane 1, jak pokazano powyżej, minimalne zużycie jest obliczane 
zgodnie z wytyczną ATV A131 w stosunku do endogennego oddychania (wzór 63). W przeciwnym razie użyty 
zostanie wprowadzony współczynnik. 
 
Nie ma pół pól edycyjnych dla współczynników uderzeniowych dla przypadków obciążenia „średnie zapotrzebowanie 
na tlen” i „minimalne zapotrzebowanie na tlen”, ponieważ nie mają one zastosowania do tych przypadków obciążeń. 
 
Bilans azotu 
Jeśli wybrano denitryfikację jako metodę technologiczną, można na tej stronie określić parametry i wymagania 
denitryfikacji. Zakres wyników pokazuje bilans azotu i osiągalne stężenie azotu azotanowego. W zależności od 
metody denitryfikacji wyświetlany jest również wymagany odzysk, maksymalny czas cyklu lub maksymalna proporcja 
dopływu dla ostatniego etapu kaskady. 
 
Opcja „zewnętrzne dozowanie C” jest zalecana tylko wtedy, gdy szybkość denitryfikacji ma wartość maksymalną 
(60%), a obliczona wartość azotu azotanowego przekracza wartość zadaną. Jeśli to konieczne, można kontrolować 
ilość dozowanego węgla zewnętrznego za pomocą wartości zadanej dla azotu azotanowego w procesie. 
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Eliminacja fosforu  
W zależności od wymagań dotyczących strącania fosforu i beztlenowego zbiornika mieszania (komora defosfatacji), 
ta strona zawiera pola wprowadzania dla specyfikacji tej funkcji procesu lub komponentów procesu. Objętość 
beztlenowego zbiornika dla symultanicznego strącania fosforu wynika z zawartości fosforu w ściekach w odpływie z 
oczyszczalni. Ilość środka strącającego wymaganego do symulatnicznego strącania jest wyprowadzana w stosunku 
do stężenia fosforu. Orientacyjne wartości objętości beztlenowego zbiornika mieszającego oparte są na czasie 
kontaktu 0,5 do 0,75 h przy dopływie ścieków przy suchej pogodzie i współczynniku recyrkulacji RV = 1. 
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Zapotrzebowanie na tlen  
Przedstawiono tutaj tabelaryczne podsumowanie zapotrzebowania na tlen dla poszczególnych przypadków 
obciążenia. Wartości graniczne zapotrzebowania na tlen oraz specjalny przypadek obciążenia 2 są obliczane tylko w 
wersji kombi programu. 
W przypadku napowietrzania naprzemiennego zależnego od procesu technologicznego jest uwzględniany 
współczynnik czasu dla maksymalnych wartości zapotrzebowania OVh. 
 

 
 

Zużycie tlenu  

Wersja rozszerzona programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO umożliwia obliczenie ciśnienia systemu 

napowietrzania. Wymagane zużycie tlenu jest obliczane indywidualnie dla każdego przypadku obciążenia; 

przypadek obciążenia „maksymalne zużycie tlenu” musi być bezwzględnie aktywny. Jako obciążeniowe dane 

specyfikacyjne należy podać wartość alfa, wymagane stężenie tlenu w komorze osadu czynnego (cx) i ciśnienie 

atmosferyczne. Odpowiednie zapotrzebowanie na tlen wynika z wymiarowania komory osadu czynnego. Ponadto 

dla wszystkich przypadków obciążeń wymagane jest podanie następujących wartości: głębokość położenia 

dyfuzorów, wysokość geodezyjna układu i zasolenie. Wynik wyliczonego na podstawie wartości wejściowych zużycia 

tlenu jest wyświetlany w dolnym wierszu tabeli. W razie potrzeby można zmienić tę wartość. 
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Specyfikacja systemu napowietrzania 
W ramach specyfikacji systemu napowietrzania można wybrać jeden z wielu zdefiniowanych typów dyfuzora. Ze 
względu na tak określone właściwości dyfuzora (np. Maksymalne dopuszczalne obciążenie w normalnej pracy) 
obliczana jest wymagana ich liczba. Dla minimalnej i wybranej liczby, specyficzne zużycie tlenu (SSOTR) jest 
przedstawiane w formie graficznej w zależności od absolutnego zużycia tlenu (SOTR). Inny schemat na drugiej 
stronie rejestru pokazuje zależność między zużyciem tlenu SOTR a różnicą ciśnienia (na wyjściu dmuchawy). 
Uwzględniona jest określona strata ciśnienia na rurociągu. 
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Żółte pionowe linie oznaczają średnie zużycie tlenu na obu schematach. 

 Istnieje możliwość zdefiniowania większej liczby dyfuzorów. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdz. 7 

 

 
Ilość powietrza i dmuchawa 
Na stronie 26 „Ilość powietrza i ustawienia dmuchawy można zestawić i ocenić z uwzględnieniem danych 
operacyjnych. Jako dane operacyjne podaje się temperaturę wlotową i wilgotność względną. Wybrane ustawienia 
dmuchawy są pokazane w tabeli po prawej stronie tych pól wejściowych. 
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Klikając przyciski po prawej stronie tabeli, można dodać dmuchawę do bieżącej konfiguracji (przycisk  ), usunąć 

wybrane dmuchawy z tabeli z konfiguracji (przycisk ) lub zmienić dane specyficzne dla dmuchawy (liczba 

obrotów na minutę, wydajność) (przycisk ). Wybrana dmuchawa jest oznaczona w tabeli symbolem strzałki na 
lewej krawędzi tabeli. 
 
Dodawanie dmuchawy 
Przed dodaniem dmuchawy zaleca się wybranie strony zakładki „Zestawienie wyników” w obszarze wyników, 
ponieważ na tej stronie podana jest wartość liczbowa ilości powietrza, które musi zostać jeszcze dostarczone.  

Po kliknięciu przycisku  pojawi się okno dialogowe z tabelą zawierającą spis wszystkich dmuchaw 
zdefiniowanych w programie. Należy wybrać dmuchawę, klikając w odpowiednią linię (lub używając przycisków 
strzałek po lewej stronie za pomocą kursora, a następnie klikając „Dodaj”. Natężenia przepływu Q przedstawione w 
tabeli są natężeniami przepływu powietrza dla dmuchawy w ich bieżących warunkach pracy (temperatura wlotowa, 
różnica ciśnień itp.) przy jej maksymalnej ilości obrotów określonej przez producenta. Należy porównać te natężenia 
przepływu powietrza z zapotrzebowaniem na powietrze, które należy jeszcze dostarczyć w celu optymalnego doboru 
urządzenia. 
 
Dodane dmuchawy zawsze są umieszczane na dole listy. Kolejność może być ważna, ponieważ program jest 
skonstruowany tak, że urządzenia są włączane lub wyłączane w kolejności tabelarycznej w zależności od 
zapotrzebowania na powietrze. Dlatego „dmuchawę obciążenia podstawowego” należy najpierw dodać jako 
pierwszą. 
 
Wydajność dmuchawy 
Wydajność dmuchawy można ocenić na podstawie diagramu na stronie „Wydajność” w zestawieniu wyników. 
Niebieska krzywa przedstawia zależność pomiędzy dopływem tlenu a zapotrzebowaniem na powietrze; pionowa 
żółta linia z kolei oznacza średni pobór tlenu. Aby zapewnić równomierny dopływ tlenu i uniknąć wahań dopływu, 
punkty umiejscowienia dmuchawy nie powinny raczej znajdować się w obrębie, przez który w normalnym trybie 
pracy często przepływa powietrze. Jednak to kryterium nie jest istotne przy zastosowaniu przetwornic częstotliwości. 
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Zmiana danych specyficznych dmuchawy 
Na pokazanej wcześniej liście wyboru dmuchawy podano ilości powietrza dla maksymalnej prędkości dmuchawy. W 
praktyce jednak dmuchawy często są produkowane lub stosowane z różną liczbą obrotów. Dlatego możliwa jest 
zmiana granicznej liczby obrotów dmuchawy określonej przez producenta. Ponadto można zdefiniować wydajność 
silnika napędowego i ewentualnie przetwornicy częstotliwości. 
Podczas dodawania dmuchawy do konfiguracji dmuchawy ustawiane są wartości standardowe: 

• Liczba obrotów: maksymalna liczba obrotów określona przez producenta 

• Strata ciśnienia wewnętrznego: 20 hPa 

• Wydajność silnika napędowego: 0,95 

• Wydajność przetwornicy częstotliwości: 1,0 (wartość „1,0” oznacza, że nie ma przetwornicy) 
 
Aby edytować te dane, należy najpierw wybrać dmuchawę/sprężarkę zgodnie z opisem, a następnie kliknąć na 

. Następnie pojawi się małe okno dialogowe z kilkoma polami edycyjnymi, w których można wprowadzić 
wymagane dane. Jeśli okno zostanie zamknięte przyciskiem „OK”, dane dla wybranej dmuchawy zostaną 
zaakceptowane, a wydajność i zużycie energii zostaną ponownie obliczone. Po wciśnięciu „Anuluj” dane specyficzne 
dla dmuchawy pozostają niezmienione. 
 

 
 
 
Pojemność kwasowa 
Na ostatniej stronie arkusza dialogowego przedstawiony jest dla każdego obliczanego przypadku obciążenia bilans 
pojemności kwasowej. Nie jest tu wymagane wprowadzenie danych edycyjnych. 
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6. Parametry modelu obliczeniowego 
Za pomocą funkcji menu Edytuj | Parametry pojawia się okno dialogowe do zmiany parametrów 

zdefiniowanych w wytycznej ATV A 131 dla zastosowania przyswajania azotu i fosforu przez biomasę, jak i 
frakcjonowania ChZT: 
 

 

 

 
 
Obsługa pól wprowadzania odpowiada głównemu arkuszowi dialogowemu. Jeśli aktywowane zostaną przyciski 
kontrolne „Zastosuj wartości domyślne”, wprowadzone wartości parametrów zostaną zaakceptowane w momencie 
zamykania okna dialogowego za pomocą przycisku „OK” dla bieżących, jak również dla wszystkich wykonanych 
oraz następnie utworzonych obliczeń. W przeciwnym razie są one akceptowane tylko w bieżącym obliczeniu. Za 
pomocą „Anuluj” okno dialogowe jest zamykane bez zapisu danych. 
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7. Dane dyfuzora 
Dyfuzory zdefiniowane są w rozszerzonej wersji programu Ekspert Osadu Czynnego (wersja Kombi) na podstawie 
następujących danych: 

• Nazwa 

• Konstrukcja (typ: rurowy, dyskowy lub kopułowy, płytowy, wężowy), 

• Materiał (typ: membrana EPDM, silikon, poliuretan, porowate tworzywo sztuczne, ceramika) 

• Dane geometryczne (w zależności od projektu): 
- długość 
- szerokość 
- średnica 

• Maksymalne, średnie i minimalne obciążenie dyfuzora z określonymi wartościami dla wymaganej ilości tlenu i 
strat ciśnienia: 
- qMAX:   Maksymalne obciążenie dyfuzora w normalnym trybie pracy 
- ssotrMAX:  współczynnik wykorzystania tlenu przy qMAX 
- dpMAX:  Strata ciśnienia przy qMAX 

 
- qMIN:   minimalne dopuszczalne obciążenie dyfuzora 
- ssotrMIN:  współczynnik wykorzystania tlenu przy qMIN 
- dpMIN:  Strata ciśnienia przy qMIN 

 
- qMITTEL:   Średnie obciążenie dyfuzora 
- ssotrMITTEL: współczynnik wykorzystania tlenu przy qMITTEL 
- dpMITTEL:  strata ciśnienia przy qMITTEL 

 
Dane te pochodzą z wyników pomiarów dla zdefiniowanych dyfuzorów. 
W przeciwnym razie można dane dyfuzora zastosować wg danych kart katalogowych producentów dyfuzorów. 
Wartości qMAX, qMIN i qMITTEL są określone w następujący sposób: 

• dla dyfuzorów rurowych i wężowych jako standardowy przepływ powietrza na m długości i godzinę [m3/(m*h)] 

• dla dyfuzorów dyskowych, kopułowych i płytowych jako standardowy przepływ powietrza na sztukę i godzinę 
[m3/(szt.*h)] 

• dla dyfuzorów płytowych jako standardowy przepływ powietrza na m2 powierzchni i godzinę [m3/(m2*h)] 
 
Aby edytować dane dyfuzora, należy aktywować funkcję „Edytuj | Parametry” z menu głównego. Pojawi się 
następujące okno dialogowe: 

 

 
 
W lewej części jest widoczna lista z opisem wszystkich zdefiniowanych dyfuzorów. Po prawej stronie wyświetlane są 
właściwości aktualnie wybranego dyfuzora. Można zmienić te dane bezpośrednio w odpowiednich polach 
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edycyjnych. Zmiany zostaną zapisane w pliku z danymi dyfuzora po zamknięciu okna dialogowego lub po zmianie 

typu dyfuzora w arkuszu dialogowym lub po kliknięciu ikony  na pasku poleceń nad tabelą. 
 
 
Definiowanie nowych dyfuzorów 

W celu zdefiniowania nowego dyfuzora, należy kliknąć ikonę  na pasku poleceń. Następnie otwiera się pusty 
wiersz w tabeli. W tym wierszu należy wprowadzić nazwę dyfuzora. Następnie należy wprowadzić dane dyfuzora do 

pól edycyjnych po prawej stronie. Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć , aby dodać nowy 
dyfuzor do pliku. 
 
 
Usuwanie zdefiniowanego dyfuzora 
 
Aby usunąć zdefiniowany dyfuzor, najpierw należy wybrać odpowiedni dyfuzor, klikając jego nazwę na liście lub 

przenosząc strzałkę kursora do odpowiedniego wiersza. Następnie należy kliknąć  na pasku poleceń i 
potwierdzić za pomocą  „OK“ polecenia „Usunąć zapis?” 
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8. Import i eksport danych 
 
Import 
Funkcja importu danych umożliwia odczyt danych z innych programów. Odczyt będzie możliwy, jeśli dane będą, 
zapisane w następujących formatach plików  (format CSV, np. z programu Excel): 
 
Nazwa zmiennej; Wartość 
 
np.: 
Projekt; Centralna oczyszczalnia ścieków Musterdorf 
BDCCSBZ;11111 
QD;22222 
QT;1234 
 
Podczas importu tego pliku, zmiennej o nazwie „Projekt” zostaje przypisana wartość (tekst) „Centralna oczyszczalnia 
ścieków Musterdorf”, a zmiennej „BDCCSBZ” wartość „11111” itd. 
 
Podobnie jak w arkuszu dialogowym lista zmiennych nie musi być kompletna, więc można zaimportować tylko część 
wymaganych danych. Pozostałe dane przetwarzane przez program EKSPERT OSADU CZYNNEGO są wyświetlane 
w postaci zer, aż do momentu, kiedy dane zostaną wprowadzone.  
 
Eksport 
Za pomocą z funkcji eksportu dane edycyjne i wyniki można zapisać do pliku. Dzięki temu dane z programu 
EKSPERT OSADU CZYNNEGO można przetwarzać za pomocą innych programów. Funkcjonalność programu w 
dużej mierze odpowiada funkcji drukowania. W ten sposób szablony są również wykorzystywane do eksportu 
danych, które w razie potrzeby można edytować lub zmienić. Eksport danych, jak również szablon wydruku, można 
dowolnie konfigurować. Szczegółowe informacje na temat edycji lub zmiany szablonów opisano w rozdziale 
„Opracowanie zestawienia wyników”. Standardowa forma zestawienia zawiera szablon „Standard.gxt”. Eksport 
danych przy użyciu tego szablonu generuje plik, który jest zbieżny z "Standard.gpt" 
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9. Opracowanie zestawienia wyników 
 
Do prezentacji wyników na ekranie i wydruku program wykorzystuje określone pliki szablonów (patrz rozdział Menu 
Plik). Zestawienie wyników będzie określane w dalszej części jako raport, który jest tworzony za pomocą generatora 
raportów w wyniku interpretacji wskazówek dotyczących formatu i treści zestawienia wyników zawartych w plikach 
szablonów. 
W celu zróżnicowania typów szablonów wykorzystuje się różne rozszerzenia plików: „.gst” jest używane w przypadku 
szablonów widoku na ekranie, „.gpt” dla szablonów wydruku i „.gxt” w przypadku szablonów eksportu. We 
wszystkich przypadkach są to pliki w formacie HTML. HTML oznacza Hypertext Markup Language i jest językiem 
opisu strony. Składa się z informacji dotyczących lokalizacji określonego elementu na stronie i jego formatu. Format 
ten jest standardem wymiany informacji w internecie. 
Ponieważ pliki HTML są zwykłymi plikami tekstowymi, można je opracowywać za pomocą dowolnego edytora tekstu, 
np. Notepad. Jednak użytkownikom nie posiadającym doświadczenia w pracy ze stronami HTML zaleca się 
używanie „standardowych” programów do edycji tekstu. Wszystkie szeroko rozpowszechnione programy pakietu 
Office umożliwiają zapis wprowadzonych danych w postaci pliku HTML. Dlatego też indywidualne tworzenie plików 
szablonów, nawet bez znajomości języka HTML, nie powinno sprawiać problemów. Doświadczeni użytkownicy w 
celu efektywnego wykorzystania możliwości języka HTML skorzystają na pewno z edytorów plików HTML. Edytory 
HTML są częścią składową przeglądarek internetowych, a także oferowane przez różnych dostawców. 
 
Pliki szablonów zawierają głównie: 

• instrukcje formatujące np. do projektowania tła strony i czcionki, 

• instrukcje formatujące listy i tabele, 

• instrukcje wstawiania grafiki np. logo, wykresów lub zdjęć 

• instrukcje wstawiania danych wstępnych i wyników obliczeń. 
 
Aby umożliwić wprowadzanie danych wejściowych i wyników obliczeń, program udostępnia je w postaci Zmiennych. 
Zmienne są przechowywane pod określoną dla nich nazwą i mogą być dowolnie formatowane. Sposób formatowania 
zmiennych został przedstawiony na poniższych przykładach. 
 
 

9.1. Podstawowe funkcje 
 
W przypadku zmiennych liczbowych wstawianie wartości do tekstu zestawienia odbywa się przez zapisanie w 
szablonie nazwy zmiennej, wymaganej liczby cyfr oraz miejsc przed przecinkiem i po przecinku. Aby uwidocznić całą 
utworzoną pozycję należy wydzielić ją pionowymi kreskami „|”. (Uwaga: znak pionowej kreski na niemieckiej 

klawiaturze uzyskuje się za pomocą kombinacji klawiszy <+ AltGr.) 
Przykład: kombinacja znaków | QD, 5,0 | w szablonie oznacza, że w zestawieniu wyników wartość średniego 
dopływu w czasie bezdeszczowej pogody (nazwa zmiennej „QD” według listy zmiennych) zostanie wyświetlona w 
postaci liczby z maksymalnie pięcioma miejscami przed przecinkiem i bez miejsc po przecinku. 
Jeśli jest to zmienna tekstowa, tj. zmienna zawierająca w swym składzie tekst, stosowany jest ten sam sposób 
zapisu. Cyfry znajdujące się za nazwą zmiennej, zamiast ilości miejsc przed i po przecinku definiują fragment tekstu, 
jaki ma być wyświetlony w danej pozycji zestawienia: pierwsza cyfra oznacza ilość znaków edytowanego tekstu, 
druga pozycja określa pozycję startową w tekście. 
 
W celu zilustrowania podano dwa przykłady: 
W zestawieniu należy wyedytować oznaczenie projektu uwzględniając nazwę zmiennej „PROJEKT”. Zestawienie 
może mieć maksymalnie 40 znaków. W szablonie należy następnie utworzyć zapis: 
   | PROJEKT, 40,0 | 
Aby umieścić na wydruku miesiąc i rok wykonania obliczeń, w pliku szablonu należy zapisać: 
   | Data, 7,4 | 
Po wpisaniu cyfry „7”, wyedytowane zestawienie wyników będzie zawierać maksymalnie 7 znaków, a cyfra „4” 
spowoduje, że w zestawieniu zostanie pominięta informacja dotycząca dnia wykonania obliczeń. 
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9.2. Przykład szablonu wydruku 1 
 
Celem poniższego prostego przykładu jest utworzenie małej tabeli z obliczeniowymi (miarodajnymi) przepływami 
ścieków. Tabela powinna zawierać w każdym wierszu oznaczenia parametrów, ich wartości oraz jednostki, a także 
posiadać w przybliżeniu następujący wygląd (szeregi znaków xxxxxx, yyyy i zzzz zastępują początkowo wartości 
liczbowe): 
 
Średni dobowy dopływ ścieków w czasie pogody bezdeszczowej:   xxxxxx m³ / d 
Maksymalny dwugodzinny dopływ ścieków w czasie pogody bezdeszczowej:  yyyy m³ / d 
Dopływ w czasie deszczu:      zzzz m³ / h 
 
Uwaga: w tym przykładzie założono korzystanie z programu Microsoft Word jako edytora tekstu. 
 
Etap1: 
Najpierw należy uruchomić program Word i wpisać tekst, który powinien się znaleźć w tabeli. Pomiędzy nazwą 
parametru „zamiennikiem” wartości liczbowej i jednostką, należy każdorazowo wstawić jeden znak tabulatora. Każdy 
wers należy zakończyć separatorem akapitu (w programie Word: klawisz Enter). 

Następnie należy zaznaczyć cały tekst i wywołać funkcję menu programu Word Tabela | Konwertuj tekst na 

tabelę. Następnie na ekranie monitora wyświetla się okno dialogowe, w którym należy zatwierdzić polecenie 
konwersji przyciskiem „OK”, jeśli podczas zapisywania tekstu stosowane były znaki tabulatora i Enter zgodnie z 
powyższymi zaleceniami. 
Tabela utworzona przez program Word może być dodatkowo formatowana- jeśli użytkownik zna funkcje 
formatowania programu tekstowego. Po uzyskaniu oczekiwanego wyglądu tabeli wybrać funkcję menu Plik | 

Zapisz jako HTML. Należy podać dowolną nazwę pliku, aby zapisać plik w formacie „HTML”. Można 

zignorować ewentualne ostrzeżenie dotyczące utraty określonych elementów formatowania przy korzystaniu formatu 
HTML. 
Następnie należy zamknąć plik w programie Word (Plik | Zamknij), aby umożliwić innym aplikacjom dostęp 

programu Word. Nie należy jednak zamykać programu Word. 
 
Etap 2: 
Na wstępie należy uruchomić program EKSPERT OSADU CZYNNEGO i za pomocą polecenia menu Plik | 

Otwórz otworzyć wybrany plik obliczeniowy. Następnie należy wybrać polecenie menu Plik | Szablony | 

Szablony wydruku i w oknie dialogowym pliku wybrać tabelę zapisaną w programie Word. Ponieważ Word 

domyślnie zapisuje pliki z rozszerzeniem „.HTML”, w pozycji „Pliki typu“ należy zaznaczyć opcję pliku „Pliki HTML”. 
Po wczytaniu pliku przez program EKSPERT OSADU CZYNNEGO, należy wywołać polecenie menu Plik | 

Podgląd wydruku. 

Na podglądzie wydruku powinna być widoczna tabela w formie zbliżonej do tabeli w edytorze Word.  
Różnice występujące pomiędzy tabelą w formacie HTML i w edytorze Word mogą wynikać z utraty niektórych 
elementów formatowania (przyczyna ostrzeżenia pojawiającego się na ekranie podczas zapisywania tabeli w 
edytorze Word). Dlatego należy unikać skomplikowanego formatowania tabel; program HTML oferuje jednak w 
każdym przypadku wystarczające opcje projektowania. 
Ogólnie jednak wynik nie jest prawidłowy, ponieważ w tabeli zamiast wartości liczbowych zestawionych parametrów 
w tabeli widoczne są tylko znaki xxxxxx, yyyy itp. Sposób ich zamiany na właściwe wartości liczbowe zostanie 
przedstawiony w następnym etapie, po uprzednim zamknięciu podglądu wydruku. 
 
Etap 3: 
Na tym etapie należy wrócić do programu Word (lub uruchomić ponownie, jeśli został zamknięty na etapie 1), i 
otworzyć ponownie plik, który prawdopodobnie znajduje się na pierwszej pozycji listy ostatnio edytowanych plików. 
W liście zmiennych programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO należy wyszukać skrótowych nazw ścieków, których 
wartości liczbowe mają zostać wstawione do tabeli. Parametr średni dobowy dopływ ścieków w czasie pogody 
bezdeszczowej posiada przykładowo skrót „QD”. Zamiast zamiennika „xxxxxx” należy wpisać w tabeli kombinację 
znaków „|QD, 6,0 |”. Nie należy wpisywać cudzysłowia, który w niniejszym opisie służy wyłącznie do wyodrębnienia 
konkretnych zestawień znaków lub nazw. Ważną rolę w definiowaniu zmiennych odgrywają natomiast pionowe 
kreski, dlatego nie należy ich usuwać ani zmieniać. Wstawienie kombinacji znaków oznacza, że do tabeli powinna 
być wstawiona wartość zmiennej „QD” o łącznej ilości miejsc równej 6 poprawnymi cyframi, w tym 0 miejsc po 
przecinku. Podobnie należy uzupełnić kolejne miejsca zamienników wartości liczbowych i zapisać wprowadzone 
zmiany. W przeciwieństwie do pierwotnego zapisu danych wystarczy użyć funkcji menu Zapisz – ponieważ program 
Word rozpoznaje plik HTML i automatycznie używa formatu HTML podczas edycji danych. Należy pamiętać o 
zamknięciu pliku w programie Word. 
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Etap 4: 
Na etapie 4 należy ponownie przejść do programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO, wczytać zaktualizowany plik w 
postaci pliku szablonu wydruku i otworzyć podgląd wydruku (patrz Etap 2). Jeżeli wszystkie etapy zostały wykonane 
prawidłowo, w tabeli powinny być widoczne aktualne wartości liczbowe charakteryzujące wielkości dopływu ścieków. 
 
Etap 5: 
W tym momencie pojawia się pytanie czy nie byłoby prościej bezpośrednio wpisać wartości w programie Word. 
Odpowiedź brzmi: TAK. 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że opisany przykład jest jednym z prostszych. 
Zwykle szablony wydruku są znacznie bardziej złożone i służą np. do tego, aby w celu łatwiejszej orientacji nadać 
wynikom obliczeń jednolity wygląd lub umieścić logo firmy na wydruku. Zastosowanie formatu HTML w programie 
daje również możliwość udostępniania szablonów w Intranecie szerszemu gronu użytkowników. W każdym razie 
użytkownik programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO może korzystać praktycznie ze wszystkich możliwości 
edycyjnych języka HTML. Ponadto generator raportów programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO umożliwia na 
stronach utworzonych w formacie HTML wykonywanie obliczeń w oparciu o wartości zmiennych, definiowanie 
nowych zmiennych, odkrywanie lub ukrywanie niektórych fragmentów tekstu oraz pracę ze zdefiniowanymi tekstami 
standardowymi. Użytkownicy zainteresowani dodatkowymi funkcjami edycyjnymi programu powinni zapoznać się z 
drugim rozdziałem oraz następującym po nim przykładem 2. 
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9.3. Dodatkowe funkcje 
 
Indywidualne zmienne i formuły 
Edycja wartości nie jest ograniczona jedynie do zdefiniowanych wartości zestawionych na liście zmiennych. Program 
EKSPERT OSADU CZYNNEGO oferuje ponadto możliwość definiowania nowych formuł i zmiennych.  
Składnia w odniesieniu do zestawienia zmiennych jest zbliżona, do wydzielenia określonej formuły z pozostałego 
tekstu służą pionowe kreski. 
 
Celem poniższego przykładu jest utworzenie i edycja zmiennych oznaczonych jako wartość1 i wartość 2: 
 
|Wartość1+Wartość2,6,1| 
 
Wartości 1 i Wartość 2 zostają zsumowane, wydruk tak utworzonej sumy w postaci maksymalnie 6-cyfrowej liczby z 
jednym miejscem dziesiętnym. Przecinek jako znak rozdzielający służy do wyodrębnienia instrukcji obliczeniowych i 
danych formatujących.  
 
Jeśli suma wyżej wymienionych wartości ma być zastosowana w zestawieniu wyników kilkakrotnie, zaleca się 
utworzenie nowej zmiennej, np. o nazwie: 
 

|WartośćSuma=Wartość1+Wartość2| 
 
W ten sposób zdefiniowana zostanie nowa zmienna o nazwie WartośćSuma. Otrzymuje ona wartość wydruku, a 
następnie może być wykorzystana w raporcie jako określona, zintegrowana w programie zmienna. Program 
EKSPERT OSADU CZYNNEGO nie rozróżnia w nazwach zmiennych dużej i małej czcionki. 
 
Kolejny przykład: 

 
|Nowa zmienna=Zmienna * 100| 

 
Zdefiniowana została nowa zmienna o nazwie Nowa zmienna. Otrzymuje ona wartość wydruku Zmienna * 100, a 
następnie można ją zastosować w programie. Na przykład można zdefiniować udział denitryfikacji VD / V w 
procentach zamiast w postaci ułamka: 
  

|VDV100 = VDV * 100 | 
 

Oczywiście zmienne zdefiniowane w przedstawiony powyżej sposób są dostępne dopiero po wczytaniu 
odpowiedniego pliku szablonu. Należy zwrócić uwagę, żeby utworzonym zmiennym należy zawsze przypisać 
wartość, w przeciwnym razie wynik zestawienia nie zostanie zdefiniowany. 
 
Obliczenia 
Poprzednie przykłady pokazały, że program EKSPERT OSADU CZYNNEGO umożliwia w szablonach raportu 
wykonywanie obliczeń na podstawie zmiennych liczbowych przy pomocy wstępnie zdefiniowanych funkcji 
matematycznych zawartych w programie, nie tylko podstawowych operacji arytmetycznych, ale także następujących 
funkcji: 
 
 ABS(x) : wartość bezwzględna z x 
 INT(x) : część całkowita z x 
 SQR(x) : x2 
 SQRT(x) : pierwiastek kwadratowy z x 
 SQRT3(x) : pierwiastek trzeciego stopnia x 
 EXP(x) : e do potęgi x 
 LN(x) : naturalny logarytm z x 
 ^ : potęga, np.. x^y 
 
Sposób zapisu funkcji został przedstawiony powyżej. Nazwa zmiennej powinna być umieszczona w nawiasach, np. 
instrukcja informuje, że zmienna  QTGanz będzie uwzględniana w postaci całkowitej wartości QT. Mimo to, można 
używać w raporcie wartości dziesiętnych (w postaci zer) 
 

|QTGanz=INT(QT)| 
 
 
 
Selekcja 
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W niektórych sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem jest oddzielenie edycji tekstu i edycji wyników obliczeń lub 
pominięcie niektórych części szablonu. W poniższym przykładzie pokazano sytuację, w której opracowanie i edycja 
określonego fragmentu tekstu odbywa się tylko wtedy, gdy wartość pojemności strefy denitryfikacji wyznaczona 
przez program będzie większa od zera. 
Program EKSPERT OSADU CZYNNEGO używa symbolu dolar $ do warunkowej edycji poszczególnych fragmentów 
danych. W tym celu warunkowo edytowany tekst ograniczany jest z dwóch stron symbolami dolara $, za pierwszym 
znakiem dolara $ definiowane są warunki edycji tekstu zgodnie z następującym schematem: 

$?Wert&gt;0: 
... 
text 
... 

$ 

 
Warunkiem edycji tekstu jest kolejność znaków pomiędzy znakiem zapytania a dwukropkiem ?Wert&gt;0:. Jeżeli ten 
warunek zostanie spełniony, w szablonie raportu wyedytowany zostanie tekst, którego koniec oznaczony jest drugim 
symbolem dolara $, przy czym drugi symbol dolara $ może być oddalony nawet o kilka stron. W innym przypadku 
zaznaczony fragment tekstu jest pomijany podczas edycji.  
Szereg znaków &gt; jest elementem języka HTML i oznacza „większy niż“. Innymi operatorami porównawczymi w 
języku HTML są znaki &lt; ("mniejszy niż") oraz znak równości. W wyżej wymienionym przykładzie występuje 
zapytanie o nazwie „wartość“ na „większy niż zero“.  
W kolejnym przykładzie został przedstawiony bardziej obszerny fragment tekstu z szablonu raportu prezentujący 
zastosowanie języka HTML, w prezentowanym fragmencie tekstu tworzona jest za pomocą tzw. "Tags" <TABLE> ... 
</TABLE>  kompletna tabela z pięcioma wierszami <TR> ... </TR>. Każdy wiersz składa się z czterech kolumn 
<TD> ... </TD>, których szerokość wynosi odpowiednio 60 %, 20 %, 10 % i 10 % całkowitej szerokości tabeli. 
Warunek wstępny $?VD&gt;0: powoduje, że tabela wyedytowana zostanie tylko w przypadku, gdy udział pojemności 
denitryfikacyjnej VD będzie większy od 0: 
 
$?VD&gt;0: 
 <TABLE CELLSPACING=0 BORDER=0 CELLPADDING=2 WIDTH=640> 
  <TR VALIGN="TOP"> 
   <TD WIDTH="60%">zu denitrifizierendes Nitrat</TD> 
   <TD WIDTH="20%" ALIGN="RIGHT">S<SUB>NO3,D</SUB></TD> 
   <TD WIDTH="10%" ALIGN="RIGHT">|SNO3D0,6,1|</TD> 
   <TD WIDTH="10%">mg/l</TD> 
  </TR> 
  <TR VALIGN="TOP"> 
   <TD WIDTH="60%">erforderliche Denitrifikationskapazit&auml;t</TD> 
   <TD WIDTH="20%" ALIGN="RIGHT">S<SUB>NO3,D</SUB>/C<SUB>BSB</SUB></TD> 
   <TD WIDTH="10%" ALIGN="RIGHT">|SNO3D0/CBSBZB,6,3|</TD> 
   <TD WIDTH="10%">kg/kg</TD> 
  </TR> 
  <TR VALIGN="TOP"> 
   <TD WIDTH="60%">Gew&auml;hlter Denitrifikationsanteil</TD> 
   <TD WIDTH="20%" ALIGN="RIGHT">V<SUB>D</SUB>/V<SUB>BB</SUB></TD> 
   <TD WIDTH="10%" ALIGN="RIGHT">|VDV,6,2|</TD> 
   <TD WIDTH="10%">-</TD> 
  </TR> 
  <TR VALIGN="TOP"> 
   <TD WIDTH="60%">vorhandene Denitrifikationskapazit&auml;t</TD> 
   <TD WIDTH="20%" ALIGN="RIGHT">S<SUB>NO3,D</SUB>/C<SUB>BSB</SUB></TD> 
   <TD WIDTH="10%" ALIGN="RIGHT">|SNO3D/CBSBZB,6,3|</TD> 
   <TD WIDTH="10%">kg/kg</TD> 
  </TR> 
  <TR VALIGN="TOP"> 
   <TD WIDTH="60%">denitrifiziertes Nitrat</TD> 
   <TD WIDTH="20%" ALIGN="RIGHT">S<SUB>NO3,D</SUB></TD> 
   <TD WIDTH="10%" ALIGN="RIGHT">|SNO3D,6,1|</TD> 
   <TD WIDTH="10%">mg/l</TD> 
  </TR> 
 </TABLE> 
$ 
Koniec warunkowo wyedytowanego fragmentu tekstu. 
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Więcej informacji na temat zastosowania funkcji edycyjnych programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO można 
znaleźć w poniższym przykładzie dotyczącym szablonu wydruku. 
 

9.4. Przykład - szablon wydruku 2 
 
W następującym przykładzie utworzony zostanie szablon wydruku składający się z następujących rozdziałów: 
 

• zestawienie ilości ścieków, stężeń i ładunków zanieczyszczeń dla wszystkich przypadków obciążeń, 

• cel oczyszczania ścieków i wybrane opcje technologiczne, 

• bilans azotu, jeśli obliczenia komory osadu czynnego obejmowały procesy utleniania azotu, względnie 
eliminację azotu. 

 
Ponadto w tytule wydruku umieszczone zostanie graficzne logo firmy. 
 
Jako narzędzie do utworzenia szablonu wydruku używamy MS Word 97, podobnie jak w pierwszym przykładzie 
(użytkownicy posługujący się biegle HTML mogą również korzystać z „właściwego” edytora HTML i wykonać 
adekwatnie te same czynności – przy opracowaniu standardowych szablonów programu EKSPERT OSADU 
CZYNNEGO korzystano z edytora o nazwie „HTML -Kit”). Szczegółowy opis poszczególnych etapów tworzenia 
szablonów wydruku został pominięty w prezentowanym przykładzie. W razie potrzeby odpowiednie informacje 
można znaleźć przykładzie 1. 
  
W edytorze Word należy utworzyć następujące tabele wielkości dopływu ścieków oraz stężeń zanieczyszczeń 
zawartych w ściekach: 
 

 
 

W porównaniu z pierwszym przykładem można zauważyć różnice w konfiguracji znaków. Za nazwą zmiennych 
pojawia się dodatkowa specyfikacja składająca się ze znaku końcowego „#” i następującą po nim cyfrą. Taki 
sposób zapisu zmiennych przypisuje danej zmiennej wartość z określonego przypadku obciążenia: „CChZTzb # 1” 
oznacza, że w tym momencie powinna  zostać wyedytowana wartość stężenia ChZT wprowadzana w dopływie. 
Nazwy zmiennych bez dodatkowej specyfikacji zawsze odnoszą się do obliczeniowego przypadku obciążenia 
(„przypadek obciążenia 0 „). 
 
Aby utworzyć tabelę ładunków zanieczyszczeń należy zaznaczyć tabelę stężeń, skopiować ją do schowka i wkleić 
pod tabelą stężeń. 
 
Następnie w komórkach skopiowanej tabeli należy wpisać formuły pozwalające na obliczenie poszczególnych 
ładunków zanieczyszczeń. Długość tych formuł często przekracza dostępną szerokość komórki tabeli, dlatego 
wprowadzane są w nich znaki podziału wierszy. Nie należy próbować dostosowywać szerokości komórki do 
długości formuły. W wydrukowanym zestawieniu wyników wyświetlona zostanie tylko taka ilość znaków, jaka była 
zdefiniowana za oznaczeniem zmiennej. Na przykład zamiast formuły „SNH4zb#2*QD#2/1000,6,1” w tabeli 
wyników wydrukowana zostanie 6-cyfrowa liczba z jednym miejscem po przecinku. 
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Następnym zadaniem jest zdefiniowanie celu oczyszczania ścieków oraz przygotowanie listy wariantów 
technologicznych. W celu zdefiniowania celu oczyszczania ścieków należy zastosować zmienną o nazwie „RZ“. 
Zawiera ona informacje o wybranym celu oczyszczenia ścieków w postaci numeru kodowego (patrz lista 
zmiennych): 
 
Kod :    Znaczenie 
 1 : tylko rozkład węgla 
 3  : rozkład węgla + nitryfikacja 
 19 : rozkład węgla + nitryfikacja + denitryfikacja 
 7 : rozkład węgla + nitryfikacja + tlenowa stabilizacja osadu 
 23 : rozkład węgla + nitryfikacja + denitryfikacja + tlenowa stabilizacja osadu 
 
W zależności od założonego celu oczyszczania ścieków planując edycję określonego fragmentu tekstu, w szablonie 
wydruku należy wpisać instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe zaczynają się znakiem „$”. Po nim następuje 
znak zapytania i wyrażenie formuły, które może być „zgodne” lub „niezgodne”. W przypadku, gdy wyrażenie formuły 
jest „zgodne”, w szablonie wydruku edytowany jest tekst znajdujący się między znakiem dwukropka a drugim 
znakiem „$”. Jeśli wyrażenie formuły jest „niezgodne”, tekst formuły zostanie pominięty. 
 
$?RZ=1: tylko rozkład węgla $ 
$?RZ=3: rozkład węgla + nitryfikacja $ 
$?RZ=7: symultaniczna tlenowa stabilizacja osadu $ 
$?RZ=19: rozkład węgla + nitryfikacja + denitryfikacja $ 
$?RZ=23: rozkład węgla + nitryfikacja + denitryfikacja + tlenowa stabilizacja osadu $ 
 
Powyższy przykład instrukcji powoduje, że określenie celu oczyszczania ścieków o liczbie kodowej 3 wyedytowany 
zostanie wyłącznie tekst „rozkład węgla + nitryfikacja”  
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Aby wyświetlić listy wariantów technologicznych oczyszczania ścieków należy postępować w podobny sposób. 
Ważne informacje dotyczące wariantów oczyszczania ścieków związane są ściśle ze zmiennymi „VK” (oczyszczanie 
wstępne), „MB” (beztlenowa komora mieszania), „AS” (selektor tlenowy), „DN” (denitryfikacja), „FS” (symultaniczne 
strącanie fosforu). Zmienne te zawierają każdorazowo wartości 0 lub 1, gdzie wartość 1 oznacza, że wybrano daną 
metodę oczyszczania ścieków. 
 
$?VK=1: Oczyszczanie wstępne $ 
$?MB=1: Beztlenowa komora mieszania $ 
$?AS=1: Selektor tlenowy $ 
$?DN=1: Denitryfikacja $ 
$?FS=1: Symultaniczne strącanie fosforu $ 

 
W celu zachowania przejrzystości podczas tworzenia zestawienia zaleca się wpisywanie tytułów nad 
poszczególnymi listami lub oznaczeniami. Przykładowo można utworzyć tytuły „Cel oczyszczania ścieków” oraz 
„Warianty technologiczne”. Należy je wyróżnić z pozostałego tekstu za pomocą odpowiedniego formatowania (np. 
Pogrubienia czcionka, duża czcionka, podkreślenie). Tekst może wyglądać mniej więcej tak: 
 
Cel oczyszczenia ścieków: 
$?RZ=1: tylko rozkład węgla $ 
$?RZ=3: rozkład węgla + nitryfikacja $ 
$?RZ=7: symultaniczna tlenowa stabilizacja osadu $ 
$?RZ=19: rozkład węgla + nitryfikacja + denitryfikacja $ 
$?RZ=23: rozkład węgla + nitryfikacja + denitryfikacja + tlenowa stabilizacja osadu $ 
 
Etapy technologiczne: 
$?VK=1: Oczyszczanie wstępne $ 
$?MB=1: Beztlenowa komora mieszania $ 
$?AS=1: Selektor tlenowy $ 
$?DN=1: Denitryfikacja $ 
$?FS=1: Symultaniczne strącanie fosforu $ 
 
 
Zgodnie z planem należy teraz przejść do przygotowania bilansu azotu, jeśli w obliczeniach oczyszczalni 
uwzględniono procesy utleniania azotu, względnie eliminację azotu. 
Bilans azotu powinien mieć następującą formę: 
 
Azot całkowity w dopływie: CN  xxxx.x mg/l 
Azot organiczny w osadzie nadmiernym: XN,BM  xxxx.x mg/l 
Azot organiczny w odpływie: SorgN,AN xxxx.x mg/l 
Azot amonowy w odpływie: SNH4,AN xxxx.x mg/l 
Znitryfikowany azot amonowy: SNH4,N  xxxx.x mg/l 
Zdenitryfikowany azot azotanowy: SNO3,D  xxxx.x mg/l 
Azot azotanowy w odpływie: SNO3,AN xxxx.x mg/l 
 
Do celów demonstracyjnych do sporządzenia bilansu azotowego zostanie zastosowany zdefiniowany tekst 
standardowy. Aby utworzyć zdefiniowany tekst standardowy, należy najpierw otworzyć nowy (pusty) plik w programie 
Word. W tym pliku należy stworzyć następującą tabelę: 
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Należy zapisać ten plik w formacie HTML (na przykład o nazwie „NBilanz.htm”), a następnie wrócić do wcześniej 
edytowanego dokumentu Word. Tam należy wpisać: 
 

$?RZ&gt;1:${NBILANZ.HTM} $ 

 
Powyższy szereg znaków jest instrukcją warunkową, która powoduje, że tekst zapisany w pliku "NBILANZ.HTM"  
zostanie wyedytowany jedynie w przypadku, gdy liczba kodowa celu oczyszczania ścieków (RZ) będzie większa niż 
("&gt;") 1. Analizując cele oczyszczania ścieków oraz przypisane im liczby kodowe można stwierdzić, że bilans azotu 
będzie wydrukowany jedynie w przypadku założenia procesu eliminacji azotu w oczyszczalni. Charakterystyczny 
sposób zapisu operatora „większy niż“ jest uwarunkowany konstrukcją języka HTML.  
 
W tym momencie prawie wszystkie założone cele zostały spełnione, brakuje tylko jeszcze graficznego logotypu firmy 
na pierwszej stronie. Logotyp powinien zostać załączony w formacie „GIF“, „PNG“ lub „BMP“. Jeśli nie ma pliku o 
wymaganym formacie można zastosować plik „IWC.BMP“ 
 

 

 
 
Aby wstawić logo firmy do tytule wydruku należy umieścić kursor na początku dokumentu w programie Word (w 
opisywanym przykładzie przed tabelą wielkości dopływu ścieków). Następnie należy wywołać polecenie menu 
Wstaw | Rysunek wybrać opcję Z pliku ... i wyszukać w oknie dialogowym wyboru pliku wymagany plik 

graficzny. 
 
Jeśli teraz dokument Word zostanie zapisany jako plik HTML i ostatecznie plik zostanie otwarty jako plik szablonu 
wydruku programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO (typ pliku HTML), powinno się uzyskać oczekiwany efekt. 
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9.5. Specjalne funkcje szablonów widoku ekranu monitora 
 
Szablony widoku na ekranie różnią się od szablonów wydruku głównie tym, że można w nich umieścić obok 
właściwego zestawienia wyników również linki w formacie HTML. Plik menu.htm zawarty w szablonie widoku na 
ekranie standard.gst stanowi przykład wykorzystania tych linków do celowego wywołania określonych stron arkusza 
dialogowego (patrz poniżej: „Pokaż strony arkusza dialogowego”). 
 
Linki 
W powyższym przykładzie istnieją powiązania pomiędzy hasłami w pasku skrótów (np. obciążenie ) a odpowiednimi 
stronami arkusza dialogowego. Tego rodzaju linki można rozpoznać po zmianie symbolu kursora ze strzałki na 
symbol dłoni. Rozróżnia się linki wewnętrzne i zewnętrzne. 
 
Linki wewnętrzne 
Linki wewnętrzne pozwalają wywoływać określone funkcje programu. Oprócz wspomnianej już funkcji wywołania 
poszczególnych stron arkusza dialogowego program EKSPERT OSADU CZYNNEGO oferuje dodatkowo 
następujące funkcje: 
 

• wczytaj plik 

• importuj dane 

• zapisz dane w pliku 

• wczytaj szablon wydruku 

• drukuj wyniki obliczeń 

• prowadzenie obliczeń 
 
Powyższe funkcje są wywoływane za pomocą następujących instrukcji HTML: 
 
 
wczytaj plik  
<A HREF="FILEOPEN filename"> 
 
importuj dane  
<A HREF="FILEIMPORT filename"> 
 
zapisz dane w pliku 
<A HREF="FILESAVE filename"> 
 
wczytaj szablon wydruku  
<A HREF="PRINTTEMPLATE filename"> 
 
We wszystkich powyższych instrukcjach hasło „filename” oznacza pełną nazwę pliku (ze ścieżką dostępu). 
 
drukuj wyniki obliczeń 
<A HREF="FILEPRINT"> 
 
prowadzenie obliczeń 
<A HREF="CALCULATE"> 
 
otwórz stronę arkusza dialogowego 
<A HREF="EDITDLG x"> X jest oznaczeniem strony, w której otwiera się okno dialogowe 
 
Linki zewnętrzne 
Za pomocą tzw. linków zewnętrznych możliwe jest otwieranie stron internetowych i przesyłanie wiadomości e-mail z 
poziomu szablonu widoku na ekranie. 
 
Otwieranie strony WWW w Internecie (przykład): 
<A HREF="http://www.software.gfroese.de"> 
 
Link do adresu e-mail (przykład): 
<A HREF="mailto:info@gfroese.de"> 
 
Przykłady korzystania z zewnętrznych linków można również znaleźć w pliku Menu.htm 
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10. Podgląd wydruku 
 
Menu Podgląd wydruku aktywuje podział strony w oknie przejściowym Status drukowania, a następnie otwiera 
osobne okno, przedstawione za pomocą szablonu standard.gpt i pliku Przyklad.gde.  
 

 
 
 
 
Widok pól nie wymaga w zasadzie wyjaśnienia, na pewno są one znane z innych programów Windows, więc poniżej 
tylko krótkie omówienie 
 

 
 

 
 
Przewiń podgląd wydruku 
Aby przewijać strony wyjściowe strona po stronie, należy użyć przycisków „Poprzedni” i „Następny”, 
 
Zmień widok 
Można zmienić widok za pomocą listy wyboru lub położonych obok przycisków klawiatury 
 

 
 

 Widok strony „Cała strona” i „Szerokość strony” 
 

 Wybór poziomu powiększenia widoku strony. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje powiększenie 
widoku strony, prawym przyciskiem myszy - zmniejszenie. 
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 Użycie ikony o symbolu dłoni umożliwia przesuwanie strony na ekranie monitora („Panning”). 
 
Uruchomienie funkcji Drukuj 
Ikona „Drukuj” otwiera standardowe okno dialogowe dotyczące drukowania wyników. 
 
Zakończenie podgląd wydruku 
Zaznaczenie ikony „Zamknij” lub użycie klawisza ESC zamyka podgląd wydruku i umożliwia powrót do głównej 
strony ekranu głównego programu EKSPERT OSADU CZYNNEGO. 
 
 

11. Wydruk 
 
Opcje wydruku znajdują się w oknie dialogowym Drukuj systemu Windows otwierany z poziomu paska narzędzi 

lub podglądu wydruku. Ustawienia parametrów wydruku uzależnione są od wybranej drukarki. Wszystkie pozostałe 
ustawienia są funkcjami systemu operacyjnego. 
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Załączniki 

Lista zmiennych 

Lista zmiennych 

(wszystkie hasła w postaci nazwy zmiennej: objaśnienia) 

 

Zmienne ogólne 
 

Projekt: Oznaczenie projektu, względnie obliczeń 

Bearbeiter:  Nazwisko osoby opracowującej obliczenia 

Datum: Data wykonania obliczeń 

Aktiv:    Kod Wprowadzenie obciążenia (0=obciążenie nieobliczone, 1=obciążenie obliczone) 

LNR:      Wielkość obciążenia(0=pomiar, 1=najniższa temperatura, 2= maksymalne 

zapotrzebowanie na tlen temp., 3=specyficzne warunki, 4=średnie zapotrzebowanie na 

tlen,5=minimalne zapotrzebowanie na tlen, 6=specyficzne napowietrzanie) 

LBEZEICHN: Opis obciążenia 

RZ: Kod Cel oczyszczania ścieków (1=rozkład C-org, 3=nitryfikacja, 7=tlenowa 

stabilizacja osadu) 

RZIEL: Oznaczenie Cel oczyszczania ścieków 

DN: Kod Denitrifikacja (0=bez denitrifikacji, 1=denitrifikacja) 

FS: Kod Strącanie symultaniczne (0=bez strącania, 1=strącanie) 

VK: Kod Oczyszczanie wstępne: (0=brak, 1=istniejące) 

MB: Kod Komora biologicznej defosfatacji: (0=brak, 1=istniejące) 

AS: Kod Tlenowy selektor: (0=brak, 1=istniejący) 

NS: Kod Stabilizacja beztlenowa: (0=brak, 1=istniejąca) 

FT: Kod Środek strącający (1=Fe3, 2=Fe2, 3=Al3) 

FTYP: Nazwa środka strącającego 

BDChZT: Dobowy ładunek ChZT ścieków surowych (w celu sklasyfikowania wielkości ładunku) 

_TSBB: Wymagana zawartość suchej masy osadu w komorze osadu czynnego 

_TSBA: Wymagana zawartość suchej masy osadu w odpływie z komory osadu czynnego 

TTS: Wymagany tlenowy wiek osadu 

_SF: Wymagany współczynnik bezpieczeństwa 

VBB: Pojemność komory osadu czynnego 

_VBB: Wymagana pojemność komory osadu czynnego 

NKASK:    Liczba etapów (w przypadku denitryfikacji kaskadowej) 

VMB: Pojemność beztlenowej komory biologicznej defosfatacji 

VAS: Pojemność tlenowego selektora 

 

Wielkość dopływu 
 

QD: Średni dobowy dopływ ścieków w czasie pogody bezdeszczowej 

QT: Maksymalny 2-godzinny dopływ ścieków w czasie pogody bezdeszczowej 

QM: Dopływ ścieków miarodajny 

 

Stężenie zanieczyszczeń w dopływie do stopnia biologicznego 

oczyszczania 

 
CChZTzb: ChZT w dopływie do komory osadu czynnego 

SChZTzb: ChZT rozpuszczony w dopływie do komory osadu czynnego 

SChZTizb: ChZT rozpuszczony, inertny, w dopływie do komory osadu czynnego 

XChZTizb: ChZT nierozpuszczony, inertny, w dopływie do komory osadu czynnego 

SChZTazb: ChZT rozpuszczony, rozkładalny, w dopływie do komory osadu czynnego 

XChZTazb: ChZT nierozpuszczony, rozkładalny, w dopływie do komory osadu czynnego 

SChZTdos: ChZT zewn. Źródła C 

CBZTzb: BZT5 w dopływie do komory osadu czynnego 

XTSzb: Substancje odfiltrowywalne (stężenie zawiesiny ogólnej) 

XTSizb: Substancje odfiltrowywalne nieorganiczne (stężenie zawiesiny ogólnej 

nieorganicznej) 

CTKNzb:   Azot Kjeldahla w dopływie do komory osadu czynnego 

SNH4zb: Azot amonowy w dopływie do komory osadu czynnego 

SNO3zb: Azot azotanowy w dopływie do komory osadu czynnego 

CPzb: Fosfor ogólny w dopływie do komory osadu czynnego 

SKSzb: Pojemność kwasowa 

 

Komora osadu czynnego 
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SNH4n: Azot znitryfikowany 

SNO3d0: Azot dostępny do denitryfikacji 

SNO3dmax: Maksymalna ilość azotu denitryfikowanego 

SNO3d: Azot zdenitryfikwany 

XPF: Fosfor strącony 

TSBB: Zawartość suchej masy osadu w komorze osadu czynnego 

TSAB: Zawartość suchej masy osadu w odpływie z komory osadu czynnego 

T: Temperatura w komorze osadu czynnego 

TTS: Wymagany wiek osadu 

TTSa: Wymagany tlenowy wiek osadu 

SF: Wymagany współczynnik bezpieczeństwa 

MH: Masa osadu z rozkładu C (bez zewnętrznego źródła węgla) 

MX: Ilość osadu z dozowania zewnętrznego źródła węgla  

MI: Ilość osadu z akumulacji nierozkładalnych substancji stałych 

MP: Ilość osadu z biologicznej defosfatacji 

MF: Ilość osadu strąconego 

VdV: Udział pojemności denitryfikacyjnej 

DV: Kod metoda denitryfikacji (1=wstępna, 2=kaskadowa, 3=symultaniczna, 

4=alternatywna, 5=naprzemienna) 

DVERF: Nazwa metody denitryfikacji 

EC:       Kod zewnętrzne dozowanie węgla (0=nie, 1tak) 

RF: Istniejąca wewnętrzna recyrkulacja 

_RF: Wymagana wewnętrzna recyrkulacja 

_tT: Maksymalny czas trwania cyklu (denitryfikacja naprzemienna i alternatywna) 

_QKask: Maksymalny udział dopływu w ostatniej kaskadzie (denitryfikacja kaskadowa) 

RM:       Kod recyrkulacja w komorze beztlenowej (0=nie, 1=tak) 

fC: Współczynnik uderzeniowy dla utleniania węgla 

fN: Współczynnik uderzeniowy dla utleniania azotu 

cs: Wartość nasycenia tlenem 

cx: Stężenie tlenu 

HE:       Głębokość zanurzenia (ciśnienie sprężonego powietrza) 

OVc:      Zużycie tlenu podczas rozkładu węgla 

OVn: Zużycie tlenu podczas nitryfikacji 

OVd: Zużycie tlenu podczas denitryfikacji 

OVh: Maksymalne godzinowe zużycie tlenu (całkowite) 

OCh: Wymagany godzinowy dopływ tlenu 

fZ: Współczynnik obniżający minimalne zużycie tlenu 

fVBB: Dostępna pojemność komory osadu czynnego ( w przypadku modernizacji obiektu) 

Alpha: Iloraz zdolności natleniania w osadzie czynnym i czystej wodzie 

_SOTR: Wymagany dopływ tlenu w czystej wodzie w warunkach standardowych 

SOTR: Istniejący dopływ tlenu w czystej wodzie w warunkach standardowych (transfer tlenu 

w warunkach standardowych) 

TDS: Zasolenie 

Tamb: Temperatura powietrza atmosferycznego 

Pamb: Ciśnienie atmosferyczne 

rFamb: Względna wilgotność powietrza doprowadzonego przez dmuchawę 

FM: Wymagana ilość środka strącającego (w odniesieniu do zawartości metalu) 

XNBM: Azot zasymilowany w biomasie 

XPBM: Fosfor zasymilowany w biomasie(normalna asymilacja fosforu) 

XPBIOP:   Fosfor zasymilowany w biomasie(podwyższona asymilacja fosforu) 

 

Dyfuzor 
 

BF:  Kod forma dyfuzora (0=rurowy, 1=talerzowy, 2=płytowy, 3=powierzchniowe, 4=wężowe)   

BForm: Nazwa dyfuzora 

qBelMin:  Minimalne dopuszczalne obciążenie powietrzem w warunkach normalnych 

qBelMax:   Maksymalne dopuszczalne obciążenie powietrzem w warunkach normalnych 

nBel: Ilość dyfuzorów 

_SOTRmax:  Obliczony dopływ tlenu przy maksymalnym zapotrzebowaniu na tlen  

SOTRmax: Wybrany dopływ tlenu przy maksymalnym zapotrzebowaniu na tlen  

SSOTRmax:   Specyficzny dopływ tlenu przy maksymalnym zapotrzebowaniu na tlen  

_SOTRmin:  Obliczony dopływ tlenu przy minimalnym zapotrzebowaniu na tlen  

SOTRmin:   Wybrany dopływ tlenu przy minimalnym zapotrzebowaniu na tlen 

SSOTRmin:  Specyficzny dopływ tlenu przy minimalnym zapotrzebowaniu na tlen  

_SOTRavg:  Obliczony dopływ tlenu przy średnim zapotrzebowaniu na tlen 

SSOTRavg:  Specyficzny dopływ tlenu przy średnim zapotrzebowaniu na tlen 

_Qlmax:  Wymagana ilość powietrza przy maksymalnym zapotrzebowaniu na tlen 

Qlmax: Wybrana ilość powietrza przy maksymalnym zapotrzebowaniu na tlen 

Qlavg: Ilość powietrza przy średnim zapotrzebowaniu na tlen 

Qlmin: Ilość powietrza przy minimalnym zapotrzebowaniu na tlen 
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Vcount: Ilość sprężarek 

HGEO: Wysokość geodezyjna 

hD: Głębokość ułożenia dyfuzorów poniżej zwierciadła ścieków 

dPmax: Strata ciśnienia przy maksymalnym dopływie powietrza  

 

Dmuchawa 
 

Hersteller: Nazwa producenta  

Typ: Opis dmuchawy 

n: Liczba obrotów dmuchawy 

QLV: Wydajność dmuchawy wg danych producenta 

PKV: Moc na wale dmuchawy 

EtaMot: Moc silnika 

EtaFU: Moc przetwornicy częstotliwości 

 

Osadnik wtórny 
 

STYP: Określenie rodzaju przepływu 

NT: Kod Typ zbiornika (1=radialny, 2=lejowy, 3=prostokątny) 

NTYP: Nazwa typu zbiornika 

QZN: Miarodajny dopływ ścieków (przepływ obliczeniowy dla osadnika wtórnego) 

A: Ilość osadników wtórnych 

ANB: Istniejąca powierzchni osadnika wtórnego 

_ANB: Wymagana powierzchni osadnika wtórnego 

ANBEFF: Powierzchnia czynna osadnika wtórnego 

VNB: Pojemność osadnika wtórnego 

QA: Istniejące hydrauliczne obciążenie powierzchni 

_QA: Dopuszczalne hydrauliczne obciążenie powierzchni 

QSV: Istniejące obciążenie objętością osadu 

_QSV: Dopuszczalne obciążenie objętością osadu 

ISV: Indeks osadu 

TE: Czas zagęszczania 

RV: Istniejący stopień recyrkulacji zewnętrznej  

_RV: Dopuszczalny stopień recyrkulacji zewnętrznej 

TSRS: Zawartość suchej masy osadu w osadzie powrotnym 

TSBS: Zawartość suchej masy osadu przy dnie osadnika 

R2B: Stosunek TSRS/TSBS 

TSZN: Istniejąca zwartość suchej masy osadu w dopływie do osadnika wtórnego 

_TSZN: Dopuszczalna zwartość suchej masy osadu w dopływie do osadnika wtórnego 

QK: Strumień przepływu obejściowego 

QRS:      Strumień objętościowy osadu powrotnego  

H1: Głębokość strefy klarowania 

H23: Głębokość strefy rozdziału i przepływu wstecznego 

H4: Głębokość strefy zagęszczania i zgarniania 

HNB: Istniejąca głębokość osadnika wtórnego 

_HNB: Wymagana głębokość osadnika wtórnego 

HEINL: Głębokość dopływu pod poziomem zw. ścieków 

VEB: Pojemność części wlotowej 

hsEB: Wysokość szczeliny wlotowej 

AZD: Przekrój poprzeczny rury dopływowej 

vZD: Prędkość przepływu w rurze dopływowej 

PEB: Obciążenie doprowadzane do części wlotowej  

GEB: Naprężenie turbulentne ścinające 

FrD: Densymetryczna liczba Froude 
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Osadnik radialny: 

DNB: Istniejąca średnica osadnika 

_DNB: Wymagana średnica osadnika 

DMB:      Średnica komory centralnej 

 

Osadnik prostokątny 

BNB: Szerokość osadnika(po stronie dopływu) 

LNB: Istniejąca długość osadnika (w kierunku przepływu) 

_LNB: Wymagana szerokość osadnika 

 

Osadnik lejowy: 

HVNB:     Wysokość ściany w pionie poniżej zwierciadła  

DSNB: Średnica na dnie osadnika 

XNB: Nachylenie ścian 

 

 

Odpływ  

 
SNH4an: Stężenie azotu amonowego w odpływie 

SNO3an: Stężenie azotu amonowego w odpływie 

_SNO3an: Stężenie azotu azotanowego w odpływie (wartość żądana) 

SorgNan: Stężenie azotu organicznego w odpływie 

SPO4an: Stężenie fosforanów w odpływie 

_SPO4an: Stężenie fosforanów w odpływie (wartość żądana) 

SKSan: Pojemność kwasowa w odpływie 

 

Parametry 
 

fTh: Współczynnik temperatury do wzrostu organizmów heterotroficznych 

fTa: Współczynnik temperatury do wzrostu organizmów autotroficznych 

fTd: Współczynnik temperatury oddychania endogennego 

Bh: Szybkość przyrostu organizmów heterotroficznych 

Ya: Wydajność organizmów autotroficznych  

Ba: Szybkość przyrostu organizmów autotroficznych 

MueaMax: Maksymalna szybkość wzrostu organizmów autotroficznych 

kN: Połowa wartości maksymalnej dla nitryfikacji  

fChZT_A: frakcja ChZT inertna nierozpuszczona w dopływie do komory osadu czynnego  

fChZT_B: frakcja ChZT nieorganiczna rozpuszczona (bez wstępnego oczyszczania) 

fChZT_B_VK:  frakcja ChZT nieorganiczna rozpuszczona (z zastosowaniem wstępnego oczyszczania)  

fChZT_i: frakcja ChZT inertna rozpuszczona w dopływie do komory osadu czynnego 

fChZT_oTS: frakcja ChZT organiczna suchej masy (ChZT biomasy) 
fXNBM: Współczynnik asymilacji azotu w biomasie 

fXPBM: Współczynnik „normalna“ asymilacji fosforu w biomasie(normalna asymilacja fosforu) 

fXPBIOP: Współczynnik „podwyższona“ asymilacji fosforu w biomasie(podwyższona asymilacja 

fosforu w układzie z beztlenową komorą mieszania) 

fXPBIOPT: Współczynnik „podwyższona“ asymilacji fosforu w biomasie(podwyższona asymilacja 

fosforu w układzie z beztlenową komorą mieszania w warunkach niskich temperatur) 

fXPBIOPD: Współczynnik „podwyższona“ asymilacji fosforu w biomasie(podwyższona asymilacja 

fosforu w układzie z denitryfikacją wstępną lub kaskadową, bez beztlenowej komory 

mieszania) 

 

 
 




