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• Razumeli bomo koncept in pomen energijsko nevtralne čistilne naprave;

• spoznali prednosti naprednih postopkov čiščenja odpadne vode
in njihovo soodvisnost;

• prepoznali možnosti za izboljšanje učinkovitosti lastnega procesa
čiščenja odpadne vode.

UČNI CILJI 

VABILO Kako izboljšati učinkovitost
procesov čiščenja odpadne
vode na čistilni napravi
STROKOVNO USPOSABLJANJE

NAMEN Čistilne naprave morajo učinkovito čistiti odpadne vode v vseh pogojih
in kljub spreminjajoči sestavi odpadne vode. Zaposleni na čistilnih napravah 
se soočamo z odgovorno in zahtevno nalogo celostnega obvladovanja med 
seboj soodvisnih procesov čiščenja odpadne vode.

Za to potrebujemo ustrezno opremo, izkušnje in znanje. V sklopu interaktiv-
nega usposabljanja bo predavatelj predstavil načine izboljšanja učinkovitosti 
procesov in možnosti za doseganje energetsko nevtralne čistilne naprave
ob sočasno visokem učinku čiščenja.

Udeleženci se bodo seznanili s temeljnimi in naprednimi koncepti procesov 
čiščenja odpadne vode, kot so fi ltracija, tehnologija MBBR, deamonifi kaci-
ja, dezinfekcija in odstranjevanje mikoonesnaževal. Poudarek usposabljanja
bo na praktičnih primerih.

Vsakemu sklopu bo sledila razprava in izmenjava izkušenj udeležencev.
Pridobljeno znanje in informacije bodo udeležencem pomagale pri
vsakodnevnem delu in vodenju procesov čiščenja.
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VSEBINA DELAVNICE Usposabljanje bo potekalo v ANGLEŠKEM jeziku.

Torek, 14. maj 2019

8.30–9.00 Registracija udeležencev
9.00–10.00 Načrtovanje energijsko nevtralne in učinkovite čistilne
   naprave
10.00–11.00 Procesi predčiščenja 
11.00–11.30 Odmor
11.30–12.30 Napredno primarno čiščenje in visoko učinkovito čiščenje
   s tehnologijo MBBR
12.30–13.30 Odstranjevanje dušika po postopku
   nitriticije/deamonifi kacije v primerjavi
   z nitrifi kacijo/denitrifi kacijo
13.30–14.30 Kosilo
14.30–15.30 Separacija biomase z uporabo različnih postopkov fi ltracije  
15.30–16.00 Postopki za dodatno obdelavo iztočne vode (dezinfekcija
   in odstranitev mikroonesnaževal)
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.00 Razprava in zaključek

KOTIZACIJA IN PLAČILO • Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša: 290,00 € + DDV. 
• Dva udeleženca ali več udeležencev iz istega podjetja ima 5 % popusta.
• Kotizacija vključuje: udeležbo na usposabljanju, osvežilo med odmori, 

strokovno gradivo. 
• Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi.
• Po udeležbi boste prejeli račun za opravljeno usposabljanje.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE
Prosimo, da se prijavite preko preko spletnega obrazca.

Dodatne informacije o dogodku:
Marjeta Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

prof. Hallvard Ødegaard

Prof. Hallvard Ødegaard je od leta 1977 do 2011 deloval kot profesor na podro-
čju čiščenja odpadne vode  na oddelku za Hidravliko in okoljsko inženirstvo 
na NTNU univerzi, Trondheim, Norveška. Izvaja številna gostujoča predvaja-
nja po celem svetu. Od leta 1998 je generalni direktor podjetja  Scandinavian 
Environmental Technology. V strokovni literaturi je objavil preko 320 člankov 
in bil predavatelj na številnih konferencah in delavnicah. Prof. Ødegaard je 
izumitelj tehnologije čiščenja odpadne vode po postopku MBBR (leta 1991). 
Za svoje delo je prejel pomembne nagrade in priznanja, kot so: Knight of 1. 
class of the The Royal Norwegian St. Olavs order (leta 2011), International 
Water Association (IWA) Distinguished Fellow (leta 2014) in IWA Honorary 
Member (2016).
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9_-w-Zu2SoP_sQAyzjyb93e1ZrevBfQHnlfDdYbz1hL57Dg/viewform

