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1. UVOD

Roks Recikliranje d.o.o., Vrhnika upravlja Kompostamo Rosa, ki je locirana v naselju Stara
Vrhnika.

Dne 01.07.2011 smo izvedli meritve učinkovitosti biofiltra.

2. OPIS POSTROJENJA

(vir: Roks Recikliranje)

2.1 Kompostarna

Kompostiranje poteka v treh proizvodnih halah. Kapaciteta kompostame znaša 20.000 ton
vhodnega materiala/leto. Osnovne surovine kompostiranja so biološko razgradljivi odpadki iz
gospodinjstev (zeleni odrez z individualnih vrtov), odpadki s tržnic (odpadno sadje,
zelenjava), zeleni odrez iz parkov in ostalih javnih površin.

Biološko razgradljive odpadke se zdrobi na posebnem mlinu za bio odpadke z dodaj anjem
lesnih sekancev, nato se z nakladačem formirajo kupi v halah za kompostiranje. Kupe se meša
s posebnim mešalnikom. Zrel kompost se preseje in uskladišči. Vsi postopki se odvijajo v
zaprtih halah z odsesovanjem odpadnega zraka in čiščenjem na bio filtru.

2.2 Biofilter

Sistem za obdelavo odpadnega zraka z biofiltracijo sestoji iz naslednjih tehnoloških enot:
1. Cevovodi za distribucijo odpadnega zraka
2. Ventilator
3. Pršna komora za navlaževanje odpadnega zraka
4. BiofiIter za končno čiščenje odpadnega zraka.

BiofiIter je čistilna naprava za zrak, ki je lociran zunaj kot samostojna naprava. Proizvajalec
oz. dobavitelj bio filtra je Regeneracija AKV A d.o.o., tip biofiItra je RAA.

V sklopu biofiItra sta radi~lni ventilator kapacitete 20.000 m31h in cirkulacijski črpalki z
navlaževalnikom zraka. Velikost biofiItra znaša 20 m x 7 m x 2 m (dolžina x širina x višina).
Količina biofilterskega materiala: 210m3 (kokosmix, sekanci).

Glavni podatki:
• površinska obremenitev 140 m3/m2 pri 20.000 m3/h,
• volumenska obremenitev 95 m3/m3 pri 20.000 m3Ih,
• predvidena poraba vode 40 LIh.
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3. OPIS MERITEV

Datum meritev: 01.07.2011

3.1 Oprema

Veličine, ki smo jih merili v okviru meritev, so podane v tabeli 1.

Tabela 1. Merjene veličine.
veličina merilnik oznaka enota merilni princip merilno območje

volumski delež celotnega plamenska

organskega ogljika (CI) - lfJel jJLlL ionizacijska 0-100
detekcija

volumski delež IfJH2S jJL/L elektrokemična 0-200
vodikovega sulfida GA 2000 celica
koncentracija vonjav - c EVim" olfaktometrij a 1-100000

Uporabljena je bila naslednja merilna oprema:

1. merilnik vodikovega sulfida GA 2000, proizvajalec Geotechnical instruments, serijska št. GA008004 ,
princip merjenja elektrokemijska detekcija; meritev volumskega deleža vodikovega sulfida; merilno območje
O-200 ~LIL;

3.2 Metodologija

Meritev volumenskega deleža vodikovega sulfida: Volumenski delež vodikovega sulfida v
vzorcih odpadnih plinov določamo z vzorčenjem in analizo plina z analizatorjem GA 2000
(ser. št. GA008004) proizvajalca Geotechnical Instruments.

Meritev masne koncentracije TOe: Masno koncentracijo TOC določamo z vzorčenjem v
plinske vreče in analizo plina v plinskih vrečah. Analize vzorcev je izvedel Erico, Velenje po
standardu SIST EN 12619:2000.

Meritev vonjav: Vzorčimo brez predredčenja v 50 L Tedlarjeve plinske vreče s pomočjo
vakuumske črpalke s konstantnim pretokom 2 Umin. Emisijske koncentracije vonjav se
določijo v času 24 ur po odvzemu vzorcev po olfaktometrični metodi. Analize vzorcev je
izvedel ZZV Celje po standardu SIST EN 13725:2003.

3.3 Merilna mesta

Za odjem vzorca odpadnih plinov smo uporabili merilno mesto izstopa iz biofi1tra. Izstopno
merilno mesto iz biofi1tra je celotna površina biofi1tra. Za odvzem vzorca smo celotno
površino biofi1tra pokrili s PE folijo, izpod katere smo odvzeli vzorce.

Za meritev na vstopu v biofi1ter smo uporabili merilno mesto pred ventilatorjem in pred
vlažilno komoro v eni merilni liniji. Na merilnem mestu je vodoraven odvodnik okrogle
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oblike. Načelna shema merilnega mesta je prikazana na sliki 1. Za izvedbo meritev je na voljo
ena izvrtina premera 10 mm.

t
tok
plina

z - razdalja do
izpusta v ozračje

o
Y ravno za
merilnim mestom

merilno
mesto

x - ravno pred
merilnim mestom

D 600 mm
X 1000 mm
y 2000 mm
Z 7000 mm

Slika 1. Načelna shema merilnega mesta.

3.4 Merilna negotovost

V kolikor ni drugače navedeno, so navedene razširjene merilne negotovosti določene kot
kombinirane standardne merilne negotovosti, pomnožene s faktorjem 2, kar zagotavlja
približno 95 % interval zaupanja. Merilne negotovosti so bila ocenjene po postopkih,
navedenih v Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
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4. IZVEDBA MERITEV

Na biofiltru smo dne 01.07.2011 izvedli en sklop meritev pri normalnem obratovanju. Namen
meritev je bil določiti učinkovitost delovanja biofiltra pod spodaj naštetimi pogoji. Meritve
smo poskušali izvesti pri čim bolj konstantnih pogojih (stacionamo stanje). Na posameznem
odvzernnem mestu smo črpali onesnažen zrak 30 min.

4.1 meritev št. 1 - izstop iz biofiltra- razpršen vir

Namen meritve št. 1 je bilo posneti obstoječe stanje delovanja naprave. Dne 01.07.2011 smo
izvedli meritve celotnega organskega ogljika, vodikovega sulfida in vonjav za določitev
učinkovitosti biofiltra pri normalnem obratovanju naprave.

4.2 meritev št. 2 - vstop v bio filter

Namen meritve št. 2 je bilo posneti obstoječe stanje delovanja naprave. Dne 01.07.2011 smo
izvedli meritve meritve celotnega organskega ogljika, vodikovega sulfida in vonjav za
določitev učinkovitosti bio filtra pri normalnem obratovanju sistema.
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5. ANALIZA MERITEV

V nadaljevanju so podane polurne povprečne vrednosti, izračunane na osnovi meritev.

5.1 Rezultati meritev za določitev učinkovitosti biofiltra

Rezultati meritev so podani v tabelah od 1 do 6.

Tabela 2. Rezultati meritev vodikovega sulfida na vstopu v biofilter 01.07.2011.

vrsta snovi oznaka vzorca čas merjenja
emisijska

koncentracija
od I do mg/rrr'

vodikov vstop-l /7/li 11:00 I 11:30 <2
sulfid povprečje <2

Tabela 3. Rezultati meritev vodikovega sulfida na izstopu iz biofiltra 01.07.2011.

vrsta snovi oznaka vzorca čas merjenja emisijska izračunani
koncentracija masni pretok

od do mg/nr' gih

vodikov
izstop-1I07/1! 12:00 12:30 <2 <4

sulfid
povprečje <4<2

Tabela 4. Rezultati meritev Tae na vstopu v biofilter 01.07.2011.

vrsta snovi oznaka vzorca čas merjenja
emisijska

koncentracija
od I do mg/rrr'

V3
,

11:00 I 11:30 37,4Tae
povprečje 37,4

Tabela 5. Rezultati meritev Tae na izstopu iz biofiltra 01.07.2011.

vrsta snovi oznaka vzorca čas merjenja
emisijska izračunani

koncentracija masni pretok
od I do mg/rrr' gih

V2 12:00 I 12:30 18,08 36,2Tae
povprečje 18,08 36,2
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Tabela 6. Rezultati meritev vonjav za določitev učinkovitosti biofiltra.

!viremisiie vonjav izmerjena koncentracija učinkovitost biofiltra pretok vonjav
EV/m3 % EVih

vstop v biofilter 4400# -
izstop iz biofiltra 55# - 1,lx106

98,7

Opombe:
- rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost,
- vzorčenje je po neakreditirani metodi izvedel laboratorij RACI; analizo je po neakreditirani metodi izvedel

laboratorij ZZV Celje.
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