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NAMEN Dvodnevna interaktivna delavnica bo vključevala praktično usposabljanje, ki 

bo temeljilo na obnovitvi osnovnega znanja o vodenju procesov na čistilni 

napravi ter nadgradnjo s teoretičnim in praktičnim pristopom za dosega-

nje optimizacije in izboljšanja rezultatov čiščenja. Modelna simulacija raz-

ličnih konfiguracij procesov čiščenja z uporabo simulatorja čistilne naprave 

BioWin je orodje, ki je lahko inženirjem in upravljavcem v pomembno pomoč 

pri sprejemanju procesnih odločitev.

Z uporabo simulacije lahko zmanjšamo stroške investicijskega vzdrževanja 

in obratovanja ter zagotovimo doseganje procesnih ciljev, stabilno in ustre-

zno obratovanje čistilne naprave z doseganjem zahtevanega učinka čiščenja.

Med usposabljanjem se bodo upravljavci seznanili z nekaterimi temeljnimi 

koncepti pri čiščenju odpadne vode in razumeli, kako delujejo z uporabo 

simulatorjev čistilnih naprav, ki predstavljajo podobno logiko kot »simula-

tor letenja«. Poudarek bo na uporabi procesnih simulatorjev za pomoč pri 

delovanju z vidika upravljavca in pridobljeno znanje bo udeležencem koristna 

pomoč pri vsakodnevnem delu in vodenju procesov čiščenja.

UČNI CILJI  
PO DELAVNICBOSTE

• razumeli osnovno teoretično podlago za procesne modele pri obdela-
vi odpadne vode; 

• prepoznali glavne značilnosti pomembnih simulatorjev za procesne 
modele; 

• samostojno znali izdelati simulacijski model poljubnega sistema čistil-
ne naprave; 

• izvajali simulacije ter analizirali učinkovitost procesov in stroške delo-
vanja; 

• spoznali prednosti in omejitve simulacij za postopkovne modele.



PREDSTAVITEV PREDAVATELJA 
prof. Henri Spanjers

Profesor Henri Spanjers je svetovno priznani stro-
kovnjak s področja okoljskega inženirstva, predvsem 
čiščenja odpadnih voda. Diplomiral je na Univerzi 
v Wageningenu in od leta 2012 je redno zaposlen 
kot izredni profesor na Tehnični Univerzi v Delftu na 
Katedri za sanitarno inženirstvo Oddelka za upravlja-
nje z vodo na Fakulteti za gradbeništvo in geozna-
nost, kjer je predstojnik Skupine za industrijske vode. 
V dolgih letih delovanja se je specializiral za podro-
čje poglobljenega razumevanja bioloških procesov 
na čistilnih napravah z uporabo respirometričnih 
analiz in kompleksnih pristopov k vodenju bioloških 
procesov.

Henri Spanjers je v času svoje bogate poslovne poti deloval tudi na 
Tehnološkem inštitutu v Lundu na Švedskem, na Univerzi v Ottawi v Kanadi 
in v Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije Ispra v Italiji. Od 
leta 1999 do 2012 je bil projektni direktor pri fundaciji Lettinga Associates v 
Wageningenu. Poleg tega je bil med letoma 2006 in 2008 honorarni pro-
fesor za modeliranje in simulacijo biosistemov na Univerzi v Gentu v Bel-
giji. Je tajnik Posebne skupine za anaerobno razgradnjo pri Mednarodnem 
združenju za vodo (IWA) in glavni urednik revije Water Resources and 
Industry. Bil je tudi projektni direktor pri svetovalnem podjetju in sodeluje s 
številnimi raziskovalnimi inštituti v različnih državah EU.

VSEBINA DELAVNICE 

• 8.00 –8.30 
Registracija udeležencev 

• 8.30 –9.00 
Postavitev delovnih postaj  

• 9.00 –10.30 
Uvod v biokemijske, kemijske 
in fizikalne postopke pri ob-
delavi odpadne vode 

• 10.30 –10.45 
Odmor

• 10.45 –12.30 
Načela delovanja procesnih mod-
elnih simulatorjev - upravljanje 
virtualne čistilne naprave 

• 12.30 –13.30 
Kosilo 

• 13.30 –15.00 
Primer simulacije obstoječe čistilne 
naprave  

• 15.00 –16.00 
Razprava

Četrtek, 12. april 2018 
od 8.00 do 16.00

• 8.00 –10.30 
Izdelava simulacije prepros-
tih sistemov čistilnih naprav: 
odstranjevanje kemijske 
potrebe po kisiku, nitrifikacija, 
odstranjevanje hranilnih snovi, 
anaerobna presnova blata 

• 10.30 –10.45 
Odmor

• 10.45 –12.30 
Izvedba simulacije lastne /obsto-
ječe čistilne naprave  

• 12.30 –13.30 
Kosilo 

• 13.30 –15.00 
Izvedba simulacije lastne /obsto-
ječe čistilne naprave - nadaljevanje 

• 15.00 –16.00 
Zaključna razprava

Petek, 13. april 2018 
od 8.00 do 16.00

KOTIZACIJA IN PLAČILO • Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša: 560,00 € + DDV.
• Priznamo 5 % popusta za dva ali več udeležencev iz istega podjetja.
• Kotizacija vključuje: udeležbo na delavnici, osvežilo med odmori, 

strokovno gradivo.
• Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi.
• Kotizacijo poravnate pred pričetkom delavnice.

Prosimo vas, da se prijavite preko spletnega obrazca
http://www.ccn-domzale.si/prijavnica
 
Dodatne informacije o dogodku: 
Meta Levstek 
tel.: 031 / 347 - 770 
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

 PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE


