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Wprowadzenie 

Witamy 
Przedstawiamy najnowszą wersję BioWin, zaawansowanego narzędzia 
symulacyjnego do projektowania, analizy i szkoleń z zakresu biologicznego 
oczyszczania ścieków. Głównym celem opracowania pakietu tj. programu wraz z 
reszta materiałów jest dostarczenie skutecznego i wielofunkcyjnego narzędzia 
pomocniczego zarówno dla projektantów jak i eksploatatorów biologicznych 
oczyszczalni ścieków oraz studentów.  

Aby rozpocząć pracę z Biowin należy przejść do "Samouczek i przykłady BioWin ". 
Zestaw przykładów oraz studiów przypadku został zaprojektowany jako ćwiczenia z 
zastosowania BioWin. Głównym celem jest przekazanie wiedzy jak korzystać z 
programu i jak wykonywać poszczególne zadania z zastosowaniem BioWin. 
Zamierzeniem przykładów nie jest jednak kurs z inżynierii oczyszczania ścieków. 
Niemniej jednak, kilka przykładów odnosi się do zastosowań poszczególnych 
procesów i odkrywa kilka interesujących kwestii projektowych i eksploatacyjnych.  

 

Symulator procesów oczyszczania ścieków BioWin  
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BioWin w skrócie 
Dzięki BioWin, użytkownik może określić i przeanalizować pracę najbardziej 
skomplikowanych konfiguracji oczyszczalni ścieków z jednym lub wieloma wlotami 
ścieków. Kluczowym komponentem Biowin jest model procesu biologicznego. 
Model BioWin jest wyjątkowy dzięki połączeniu biologicznych procesów osadu 
czynnego oraz beztlenowych procesów biologicznych. Ponadto, model ten integruje 
pH oraz procesy chemicznego strącania fosforu. 

BioWin jest prosty w zastosowaniu. Program ma interfejs oraz wygląd znany z 
innych aplikacji Windows. W momencie uruchomienia pojawia się znany z innych 
programów interfejs oraz struktura menu. Skomplikowane schematy oczyszczalni 
ścieków mogą być bardzo szybko skonfigurowane dzięki wstawianiu za pomocą 
myszy elementów na zasadzie „przenieś i upuść”. Funkcje są wybierane z menu 
rozwijalnego, dzięki użyciu kombinacji klawiszy funkcyjnych lub poprzez klikniecie 
muszą na ikonę w pasku narzędzi. Użytkownik ma również dostęp do wielu funkcji 
systemu Windows zwykle wpisanych w aplikacje Windows, np. wybór i 
konfiguracja ustawień drukarki. Tematyczna opcja pomocy została wbudowana w 
BioWin w celu zapewnienia wsparcia, w szczególności dla nowych użytkowników.  

Cały pakiet został bardzo dokładnie przemyślany np. hardware i podmiotowy 
software, struktury danych, interfejs użytkownika itp. Głównym celem było 
opracowanie pakietu strukturalnego umożliwiającego ciągły proces rozwoju w 
przyszłości. 

Obecna wersja symulatora BioWin zawiera dwa moduły: 

   

• symulator stanu ustalonego dla analizy systemów opartych na 
stałych wartościach dopływu i/lub średnich ważonych przepływu w 
czasie. Ten moduł jest bardzo użytecznym narzędziem do bilansowania 
masy w skomplikowanych oczyszczalniach ścieków.  

• interaktywny symulator dynamiczny gdzie użytkownik może 
obserwować i zmieniać proces oczyszczania w trakcie symulacji. Ten 
moduł jest idealnym narzędziem do analizy odpowiedzi systemu 
oczyszczania w momencie zadania zmieniających się w czasie danych 
lub zmianie strategii eksploatacji oczyszczalni. 

O podręczniku 
Niniejszy podręcznik jest dostępny użytkownikowi zarówno w formie 
wydrukowanej a także elektronicznej. Zawartość tych dwóch form jest identyczna – 
a wybór uzależniony jest od potrzeb użytkownika. W celu pozyskania informacji o 
wydruku podręcznika, proszę zapoznać się z paragrafem  Jak wydrukować 
Podręcznik , natomiast w celu pozyskania informacji o systemie pomocy on-line 
proszę odnieść się do paragrafu  Pomoc On-line. 

Struktura podręcznika 
Materiał zawarty w tym podręczniku został podzielony na kilka części: 

• Rozdział 1: Wprowadzenie (tj. niniejszy rozdział) jest 
wprowadzeniem do BioWin. 
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• Rozdział 2: Podstawy BioWin przedstawia krótkie informacje o 
cechach i właściwościach BioWin. 

• Rozdział 3: Pomoc w BioWin przedstawia przegląd systemu 
pomocy on-line udostępnionego w BioWin i co zrobić aby otrzymać 
informacje. 

• Rozdział 4: Główne okno symulatora zawiera informacje o 
głównym oknie symulatora BioWin. 

• Rozdział 5: Typy elementów opisuje różne rodzaje elementów 
(urządzeń procesowych) dostępnych w BioWin. 

• Rozdział 6: Album BioWin przedstawia album w BioWin. 

• Rozdział 7: Tworzenie wykresów i dodawanie serii danych 
prezentuje różne dostępne metody tworzenia wykresów oraz dodawania 
serii do wykresów. 

• Rozdział 8: Formatowanie wykresów szczegółowo przedstawia 
proces i procedury formatowania wykresów. 

• Rozdział 9: Formatowanie serii szczegółowo przedstawia proces i 
procedury formatowania serii. 

• Rozdział 10: Zarządzanie projektami opisuje narzędzia związane 
zarządzaniem projektem. 

• Rozdział 11: Ustawienia użytkownika przedstawia narzędzia 
służące dostosowaniu BioWin do potrzeb użytkownika. 

• Rozdział 12 Narzędzie, techniki i interfejs  zawiera opis narzędzi 
interfejsowych oraz technik. 

• Rozdział 13 Samouczek i przykłady BioWin zawiera zestaw 
przykładów oraz studiów przypadku opracowanych jako przykładowe 
ćwiczenia z zastosowania BioWin. 

• Rozdział 14 Tworzenie modelu procesowego opisuje różne 
elementy funkcyjne Głównego Modelu BioWin. 

• Rozdział 15 Modelowanie sedymentacji oraz separacji ciał 
stałych i cieczy przedstawia wiadomości teoretyczne na temat trzech 
podstawowych modeli jakie BioWin stosuje w urządzeniach 
separacyjnych typu ciała stałe / ciekłe. 

• Rozdział 16 Modelowanie pH szczegóły dotyczące sposobu 
podejścia do modelowania pH w BioWin. 

• Rozdział 17 Transfer masowy gazu do cieczy wyjaśnia model 
transferu masy gaz-ciecz w BioWin 

• Rozdział 18 Modelowanie stabilizacji beztlenowej przedstawia 
ogólny opis modelowania procesów beztlenowych w BioWin a w 
szczególności w procesach stabilizacji beztlenowej. 

Style tekstu oraz formatowanie przyjęte w 
niniejszym podręczniku 
Następujące style tekstu i formatowania zostały przyjęte i będą stosowane w tym 
podręczniku  przy opisie różnych procedur oraz technik stosowanych w Biowin: 
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Styl tekstu Odnosi się do 
Przykładowy tekst Tekst pochyły odnosi się do tytułów 

rozdziałów. 
Przykładowy tekst Tekst pogrubiony, czcionka Ariel jest 

stosowana przy opisywaniu obiektów oraz 
kontrolek stosowanych w oknach 
dialogowych jak również nazw okien 
dialogowych. Kiedy zastosowany jest taki 
styl w opisie taki teks występuje również w 
oknach dialogowych programu. 

Jak wydrukować Podręcznik 
Podręcznik dla programu BioWin jest dostarczony w formie jednolitego, 
kompletnego dokumentu Adobe PDF. Zawartość tego dokumentu jest identyczna jak 
zawartość pomocy on-line dla BioWin, bowiem pomoc ta została opracowana na 
podstawie niniejszego podręcznika. (Proszę zwrócić uwagę ze istnieje możliwość 
wydruku poszczególnych tematów z systemu pomocy on-line). Jeśli istnieje taka 
potrzeba można zainstalować dokument na komputerze i drukować w zależności od 
potrzeb. Jednak, jeśli istnieje konieczność oszczędzenia miejsca na dysku, plik może 
zostać na CD-ROM  - jest zlokalizowany w katalogu MANUAL.  
   

Pomoc on-line 
BioWin jest dostarczany do użytkownika z profesjonalną tematyczną pomocą on-
line. Właściwości pomocy stanowią rozwijalny spis treści z wielokanałowym 
indeksem słów kluczowych oraz opcją szukania tekstu. Pomoc on-line jest 
zbudowana na podstawie podręcznika, co pozwala użytkownikom korzystać z 
szeregu opcji dostępnych w momencie wyszukiwania informacji. 

Format pomocy zastosowany w BioWin jest znany jako pomoc Windows 
98/HTML. Taki format jest powszechnie stosowany w aplikacjach Microsoft Office 
i jest znany większości użytkowników. Ten format dostarcza systemu pomocy 
poprzez dwu-panelowy interfejs okna przeglądania stron internetowych, który 
wyświetla strukturę systemu pomocy w lewym panelu oraz wybrane tematy w 
prawym. W ten sposób, użytkownicy mogą widzieć gdzie się znajdują w całej 
strukturze przy przeglądaniu systemu pomocy. Więcej informacji o tym sposobie 
korzystania z pomocy można zapoznać się z rozdziałem „Pomoc w BioWin” . 

Ograniczenia 
BioWin jest bardzo wydajnym narzędziem analitycznym. Program został 
sprawdzony na wielu zestawach różnych danych i prezentował dokładne wyniki 
symulacji dla szerokiego zakresu systemów. Niemniej jednak, użytkownik jest musi 
zdawać sobie sprawę, że BioWin jest tylko narzędziem. BioWin ma wbudowaną 
pewną liczbę modeli. Modele te nie muszą być dokładne i precyzyjne a dodatkowo 
posiadają ograniczony zakres stosowalności. Obowiązkiem użytkownika jest, więc 
ostrożna analiza wyników wygenerowanych przez program. 
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Podstawy BIOWIN 

Przegląd najważniejszych właściwości 
Rozdział ten przedstawia możliwości najnowszej wersji programu BioWin na 
konkretnym przykładzie zawartym na płytce instalacyjnej CD (lub też w podfolderze 
plik o nazwie „Przykład” po zainstalowani programu. Celem tego rozdziału jest 
przedstawienie użytkownikowi podstawowych zalet programu Biowin, dalsze 
przykłady znajdują się w rozdziale „Samouczek i Przykłady BioWin”. 

Interfejs 
Poniższy przykład przedstawiony poniżej obrazuje prostą konfigurację z dwoma 
rektorami osadu czynnego. 

 

Obszar rysowania 

Menu 

Paski  narzędzi 

Panele wynikowe 

Pasek stanu 

Konfiguracja prostego układu z dwoma reaktorami 

Główne okno symulatora BioWin zawiera: 
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 Menu 

 Paski narzędzi 

 Obszar rysowania 

 Panele wynikowe 

 Pasek stanu 

   

Stworzenie układu konfiguracyjnego jest bardzo proste i zajmuje kilka minut. 
Przyciski na pasku narzędzi znajdującym się w górnej części głównego okna 
dialogowego BioWin przedstawiają różne jednostki procesowe dostępne w 
programie. Należy kliknąć na wybraną jednostkę oraz wykonać ruch myszką tak, aby 
kursor znalazł się w obszarze rysowania a następnie kliknąć myszką w miejscu w 
którym chcemy wstawić wybrany obiekt. 

Szybki dostęp do lokalnego menu, które zawiera dane charakterystyczne dla danego 
obiektu umożliwia kliknięcie prawym klawiszem myszy. Przykładowo jeśli 
wstawimy element dopływu to klikając prawym przyciskiem myszy otrzymamy 
dostęp do lokalnego menu, jak to przedstawiono poniżej.  

 

 

Dostęp do lokalnego menu poprzez użycie prawego klawisza myszy 

Podstawowe informacje 
Podwójne kliknięcie na ikonę elementu znajdującą się w obszarze rysowania 
umożliwi dostęp do okna z wszystkimi stosownymi danymi dla tego elementu. 
Przykładowo klikając dwa razy na ikonkę bioreaktora użytkownik uzyska dostęp do 
właściwości: parametry fizyczne, eksploatacyjne i danych monitoringowych. 
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Okno dialogowe dla elementu bioreaktora 

Klikając na zakładkę Eksploatacja użytkownik uzyska dostęp do parametrów 
eksploatacyjnych jak przedstawiono poniżej: 

Zakła
dka eksploatacyjna dla bioreaktora 
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Dane dopływu 
Wprowadzenie danych na temat dopływu jest prostym procesem. Podwójne 
kliknięcie na element dopływu (ikona dopływu wstawiona w obszarze rysowania) 
aktywni następujące okno dialogowe: 

 

Dostęp do danych dopływu 

Klikając na pole Edytor danych nastąpi otwarcie okna Edytor przebiegu tak jak 
to przestawiono poniżej. 

 

Edytor przebiegu dla zmiennego w czasie rozkładu w dopływie 
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Edytor przebiegu to arkusz – przedstawiający interfejs danych wejściowych. 
BioWin umożliwia wybór różnych strategii w zapełnianiu pustych komórek w 
danych użytkownika. Ponadto łatwo importować dane do edytora przebiegu z innych 
lików bądź też je kopiować z użyciem innego arkusza - dane z omawianego 
przykładu zostały zaczerpnięte z Microsoft Excel! 

Rozpoczęcie symulacji 
 ikona: Symulacja stanu 

ustalonego 
 

 ikona: Symulacja 
dynamiczna 

Symulacje stanu ustalonego i dynamiczna są uruchamiane z głównego okna
symulatora. Powyżej przedstawiono charakterystyczne dane na temat różnych
elementów konfiguracyjnych w rozważanym przykładzie, zaś sama symulacja 
wymaga kliknięcia na odpowiednią ikonę w głównym pasku narzędzi. 

BioWin posiada niezwykle mocno rozwinięty system symulacyjny pozwalający 
użytkownikowi na prześledzenie układów z różnymi danymi eksploatacyjnymi tzn. 
w różnych warunkach takich jak: zadana wartość tlenu rozpuszczonego w komorze, 
przepływ powietrza i temperatura. Przypuśćmy, że chcemy zasymulować różne 
warunki temperaturowe. W BioWin, prosto wprowadzimy wymagany rozkład 
temperatury przy użyciu okna dialogowego jak poniżej: 

 

Wprowadzenie warunków temperaturowych 

Pomoc i Podręcznik 
BioWin posiada obszerny podręcznik, który użytkownik może łatwo drukować w 
zależności od potrzeby. 
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 Spi zawartości Pomocy 
 

Pomoc BioWin 

Może się wydawać zbędnym umieszczanie zawartości podręcznika w pomocy, ale
dzięki temu użytkownik zyskuje łatwy dostęp do potrzebnych wiadomości. Dostęp
do pomocy jest poprzez ikony w głównym pasku narzędzi Inną formą dostępu do
pomocy (która przy okazji pozwala na poznawanie zawartości i możliwości
programu) jest używanie klawisza F1 w czasie pracy z BioWin. 

Zawartość pomocy w BioWin przedstawiono poniżej.  

 

Pomoc w BioWin (załadka spis treści)  

Przegląd wyników 
Przeglądania rezultatów jest możliwe w BioWin dzięki w pełni zintegrowanemu 
systemowi Album.  Używając albumu wyniki pracy z BoWin można przeglądać w 
następujących formatach:  

• Tabel 

• Informacji o elementach 

• Wykresów 

 
 

 Album Aktywacja albumu jest bardzo prosta – poprzez kliknięcie na ikonę (prezentowaną 
obok) znajdującą się w głównym pasku narzędzi. Album zawiera serię zakładek ze
stronami, które mogą przedstawiać tylko lub też kombinację powyższych formatów.
Poniżej przedstawiono album z aktywną stroną przedstawiającą wykres. 
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Przykładowy interfejs albumu 

Tabele 
Poniżej przykład strony z dwoma tabelami 

 

Strona albumu z tabelami 

Informacje o elemencie 
Poniżej przedstawiono przykłady dla dwóch elementów (bioreaktor, osadnik wtórny) 
wraz z danymi wyświetlonymi w na stronie albumu. 
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Informacje o bioreaktorze wyświetlane na stronie albumu 

 
Informacje o osadniku  wyświetlane na stronie albumu 

Wykresy 
BioWin umożliwia przedstawianie rezultatów w postaci różnych rodzajów 
wykresów, których kilka przykładów przedstawiono poniżej: 
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Wykres słupkowy (3D) 

 

Wykres liniowy (3D) 
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Wykres punktowy (2D) 

 

 

Wykres powierzchniowy 
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Wykres kołowy 

 

Wykres na tle (np. Logo firmy!) do celów np. prezentacji 

Tworzenie raportu 

Drukowanie raportów 
Ostatnia wersja BioWin posiada w pełni automatyczny generator raportów. Jednym 
kliknięciem można wykonać szczegółowy wydruk raportu.  
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Ustawienia użytkownika 
Rodzaj informacji jaki ma się pojawić w raporcie, zależy w pełni od użytkownika. 
Następujące globalne informacje mogą się znaleźć w raporcie: 

   

• Informacje o projekcie (nazwa użytkownika, nazwa obiektu, nazwa 
projektu, itp.); 

• Schemat obiektu; 

• Globalne parametry modelu; 

• Globalne ustawienie temperatury; 

• Strony albumu (wykresy, tabele, itp.); 

• Wiek osadu dla systemu (jeśli jest dostępny); 

• Notatki. 

   

Raport może zawierać podstawowe informacje o każdym elemencie znajdującym się 
w konfiguracji obiektu. Użytkownik może określić informacje o jakich elementach 
mogą się znaleźć w raporcie. Zestaw informacji zawarty w raporcie na temat 
elementów może być różny:  

   

• Dane fizyczne (pojemność, powierzchnia, głębokość, liczba 
dyfuzorów, itp.); 

• Dane eksploatacyjne (przepływ średni lub średnioważony); 

• Lokalne parametry sedymentacji (jeśli dostępne); 

• Lokalne parametry biologiczne (jeśli dostępne); 

• Parametry napowietrzania (jeśli dostępne); 

   

Generowanie raportu w programie Microsoft 
WordTM 
Jeśli użytkownik preferuje elektroniczną wersję raportu, to może taki wygenerować 
jako dokument Microsoft Word™ .Podobnie jak w wersji drukowanej informacje 
zawarte w elektronicznej wersji raportu w pełni zależą od użytkownika i mogą mieć 
różną formę. Wygenerowany raport może służyć jako podstawa do opracowania, w 
którym w dowolny sposób można modyfikować zawartość. 

Użytkownik może drukować pojedyncze, wybrane lub wszystkie strony albumu. Jak 
również określić liczbę kopii. 

Dodatkowo BioWin jest wyposażony w wewnętrzny Notatnik (patrz poniżej), który 
pozwala na zapisywanie cennych spostrzeżeń w czasie pracy nad projektem. 

 

 Podstawy BIOWIN  •  26 



 

Wewnętrzny notatnik w BioWin 

Eksport rezultatów do Worda lub arkusza  
W łatwy sposób użytkownik może również eksportować rezultaty pracy z BioWin do 
Worda lub arkusza kalkulacyjnego. Wykresy, tabele, schematy konfiguracyjne itp. 
Mogą być kopiowane, a następnie wklejane z BioWin do raportu użytkownika. 
Tabele mogą być eksportowane jako tekst (z tabulatorami,) a następnie szybko  
konwertowane do tabeli, jak to przedstawiono poniżej gdzie tabela jest  elementem 
dokumentu Word . 

 
Tabela 1 

 
Elementy pH [] Zawiesina 

organiczna 
[mgZorg/L] 

Zawiesina 
ogólna 
[mgZO/L] 

ChZT 
całkowite 
[mg/L] 

Węglowe BZT 
całkowite 
[mg/L] 

Azot całkowity 
[mgN/L] 

Fosfor 
całkowity 
[mgP/L] 

Dopływ ścieków 7,30 186,02 231,05 500,01 248,26 40,08 8,02 
K. beztlenowa 7,14 2228,82 3020,03 3374,51 1208,27 199,41 106,82 
K. tlenowa 6,80 2192,92 3022,38 3270,66 1158,99 198,84 106,82 
Osadnik wtórny 6,80 12,35 17,02 47,74 8,10 15,51 0,85 
ON 6,80 4298,47 5924,33 6382,70 2270,29 375,86 209,15 
Odpływ ścieków 6,80 12,35 17,02 47,74 8,10 15,51 0,85 

 
Tabela BioWin eksportowana do dokumentu aplikacji Word 

Ustawienia użytkownika 
BioWin posiada wiele właściwości, których użycie zależy od użytkownika 
programu. Poniżej przedstawiono w skrócie najważniejsze z nich. 
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Ustawienia otoczenia 
BioWin oferuje użytkownikowi możliwość wprowadzenia własnych ustawień na 
kilku płaszczyznach: 

   

• Opcje drukowania 

• Opcje raportu 

• Automatyczna rejestracja danych 

• Lokalizacje pliku 

• Opcje Eksploratora 

   

Dostęp do własnych ustawień użytkownik otrzymuje przez centralną lokalizację 
ustawień przedstawioną poniżej: 
 

 

Wszystkie ustawienia otoczenia przez użytkownika przy użyciu okna dialogowego 

Ustawienia w projekcie 
BioWin oferuje użytkownikowi możliwość wprowadzenia własnych ustawień w 
projekcie w zależności od potrzeb dla: 

   

• Panel rysowania 

• Rura 

 Podstawy BIOWIN  •  28 



• System jednostek 

   

Dostęp do własnych ustawień użytkownik otrzymuje przez centralną lokalizację 
ustawień przedstawioną poniżej: 

 

 

Wszystkie ustawienia projektu przez użytkownika przy użyciu okna dialogowego 

Ustawienia wykresów 
Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia własnych ustawień przy 
generowaniu nowych wykresów używając Kreator wykresu jak to przedstawiono 
poniżej: 
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Kreator wykresu 

Informacje o modelu 
BioWin to nie tylko zręczny symulator. Jego użytkownik posiada dostęp do 
szczegółowych właściwości modelu w wielu działaniach. Parametry modelu są 
dostępne w przedstawionym poniżej oknie: Edytor parametrów. 
BioWin oferuje wiele użytecznych właściwości: 

   

• Ustawienie parametrów kinetycznych temperatury w indywidualnych 
jednostkach.  

• Symulacja reakcji biologicznych w osadniku wtórnym. 

• Rozkład różnych parametrów eksploatacyjnych takich jak temperatura, 
stężenie tlen rozpuszczonego, przepływ powietrza, rozdział przepływu.  
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Zmiana parametrów modelu  
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Pomoc w BioWin 

Tematyczna Pomoc w BioWin 
Pomoc tematyczna jest zaawansowanym rodzajem pomocy; jest to system, który 
ułatwia użytkownikom szybkie odnalezienie informacji o zagadnieniach, które w 
danej chwili są przez użytkowników wykonywane w BioWin.  

W momencie wywołania pomocy tematycznej system pomocy otwiera się tematem 
związanym z aktualnie otworzonym oknem dialogowym lub menu z tematami, na 
które użytkownik może uzyskać pomoc. Z określonego tematu bardzo łatwe jest 
przechodzenie do innych powiązanych tematów. 

Istnieje wiele sposobów wykorzystania pomocy tematycznej: 

Pomoc tematyczna w oknie dialogowym 
Aby skorzystać z pomocy tematycznej w oknie dialogowym należy przycisnąć 
klawisz F1 na klawiaturze. Niektóre okna dialogowe posiadają czerwony tekst w 
dolnej części okna przypominający użytkownikowi możliwości skorzystania z niej. 
Możliwe jest także klikniecie na tekst w celu przywołania pomocy – kursor myszy 
wyświetli znak zapytania po najechaniu na teks, co prezentuje poniższy rysunek: 
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Okno dialogowe z czerwonym tekstem przypominającym o możliwości skorzystania z pomocy 
tematycznej 

Pomoc tematyczna w menu rozwijalnym 
Aby uzyskać pomoc tematyczną do komend w menu rozwijalnych, należy 
przytrzymać kursor myszy na komendzie, tak aby został podświetlony na niebiesko 
(patrz rysunek poniżej) a następnie należy nacisnąć klawisz F1 na klawiaturze. 

 
Podświetlone komenda w menu rozwijalnym. 

Pomoc tematyczna oknie dialogowym edycji 
wykresu 
Dodatkowa pomoc tematyczna może być uzyskana w oknie dialogowym edycji 
wykresu poprzez dwukrotne klikniecie na wykres potem na znak ? w prawym 
górnym rogu, a następnie klikniecie na dany przycisk w oknie dialogowym. 
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Okno dialogowe edycji wykresu z pomocą tematyczną  ? w prawym górnym rogu. 

   

Zastosowanie systemu pomocy BioWin 
System pomocy BioWin może zostać wywołany w dwojaki sposób: 

   

1. W głównym oknie symulatora w menu Pomoc|Spis zawartości i 
indeks; 

 Pomoc Spis treści& 
indeks 

2. Klikniecie przycisku Spis zawartości i indeks Pomocy w 
głównym pasku narzędzi głównego okna symulatora. 

   

W momencie otworzenia się systemu pomocy ukaże się dwu-panelowe okno gdzie 
lewy panel pokazuje zawartość dla aktualnie wybranego tematu (lub temat domyślny 
jeśli inny nie został wybrany) natomiast lewy panel zawiera zakładki: Spis treści, 
Wyszukaj, oraz Ulubione, w zależności która a zakładek była ostatnio otwarta. 
Warto zwrócić uwagę, że rozmiar paneli może być zmieniany przez przeciąganie 
linii oddzielającej panele. Dwu-panelowe okno pomocy przedstawione zostało na 
poniższym rysunku. 
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Strzałki 
przeglądania 

Dwu-panelowe okno pomocy 

Klawisze dwu-panelowego okna pomocy znajdują się w górnej części okna posiadają 
następujące funkcje: 

Przycisk Funkcja 
Ukryj / Pokaż Używany w celu ukrywania i odkrywania lewego panelu. 
Zlokalizuj Kliknięcie tego przycisku wyświetla zakładkę spis treści w 

lewym panelu i podświetla aktualnie przeglądany temat. Ten 
przycisk jest pomocny dla wyszukiwania tematów związanych 
gdy używana jest zakładka Spis treści lub Wyszukaj. 

Wstecz Cofa o jeden temat w historii przeglądania. Przenosi 
użytkownika do ostatnio przeglądanego tematu. 

Dalej Przenosi o jeden temat do przodu w historii przeglądania. 
Przenosi użytkownika do poprzednio przeglądanego tematu.  

Drukuj Otwiera okno dialogowe, które pozwala na określić czy bieżący 
temat lub bieżący temat wraz z jego pod-tematami ma zostać 
wydrukowany. 

Opcje Ustawia opcje wyświetlania systemu pomocy – zaleca się aby te 
opcje były pozostawione jako domyślne. 

Warto zwrócić uwagę, że na dole każdego tematu znajdują się dwie strzałki. Są to 
strzałki Kolejności przeglądania, które umożliwiają przechodzenie w systemie 
pomocy o jeden cały temat. 

Zakładka Zawartości w Systemie Pomocy 
Jedną z zalet pomocy w BioWin jest możliwość ciągłego przeglądania tematów oraz 
struktury systemu pomocy w momencie wyboru zakładki Spis treści, co 
przedstawia poniższy rysunek. 
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Poziom 
rozwijalny 

Wybrany 
temat 

Rozwinięcie 
tematu 

Zakładka spisu zawartości pomocy 

Można eksplorować i rozwijać poziomy w systemie pomocy poprzez klikniecie na 
ikony książkowe lub tytuły poziomów tematycznych. Jeśli poziomowi 
tematycznemu towarzyszy tekst, będzie on pokazany w prawym panelu. Kiedy 
użytkownik wyszuka interesujący go temat, klika na niego i spis zawartości zostanie 
pokazany w prawym panelu. 

Zakładka Wyszukiwania w Systemie Pomocy 
Kiedy wybrana zostanie zakładka Wyszukaj systemu pomocy Windows 98/HTML, 
możliwe jest przeglądanie wyników oraz tematów w sposób symultaniczny, co 
przedstawia poniższy rysunek. 
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Wpisać szukany 
termin 

Opcje 
wyszukiwania 

Kliknąć tu,  aby 
włączy wyszukiwanie  

Lista tematów 
zawierająca 
wyszukiwany 
termin 

Zakłada wyszukiwania 

Aby skorzystać z narzędzia wyszukiwania, należy wpisać słowo(a) kluczowe lub 
frazy i następnie należy kliknąć na przycisk Wyszukaj. Powinna wyświetlić się 
tematy zawierające słowo(a) kluczowe lub wyszukiwane frazy. Aby przeglądać dany 
temat, należy dwukrotnie kliknąć na tytuł tematu lub kliknąć na tytuł tematu a 
następnie kliknąć przycisk Wyświetl, i podświetlony spis zawartości danego tematu 
zostanie wyświetlony w prawym panelu. 

Zakładka Ulubione w Systemie Pomocy 
Kolejną cecha systemu pomocy w BioWin jest zakładka Ulubione, przedstawiona 
na poniższym rysunku. 
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Zakładka Ulubione w systemie pomocy 

Kiedy użytkownik raz wyszukał temat przy użyciu zakładki Spis treści i 
Wyszukaj, może dodać dane tematy do listy ulubionych tak aby następnym  razem 
nie powtarzać wyszukiwania. Aby to zrobić należy,  

   

1. Wyszukać temat, który użytkownik chce dodać za pomocą zakładki 
Spis treści lub Wyszukaj. 

2. Kliknąć na zakładkę Ulubione. 

3. Temat, który jest aktualnie przeglądany zostanie wyświetlony w 
prawym panelu a w lewym dolnym panelu tytuł tematu będzie 
wyświetlony w polu Bieżący temat. 

4. Aby dodać bieżący temat do listy ulubionych, kliknij przycisk  Dodaj. 
5. Temat będzie dodany do Tematy wyświetlonych w lewym panelu. 

6. Aby przeglądać inne tematy w liście Tematów, dwukrotnie należy 
kliknąć temat lub kliknąć temat i następnie przycisk Wyświetl. 

7. Aby usunąć temat z listy, kliknij tytuł tematu i następnie kliknij 
przycisk Usuń. 

   

Wskazówki ekranowe oraz hiperłącza 
W tematach pomocy BioWin, użytkownik może napotkać niebieski i podkreślony 
tekst. Oznacza to, że teks odnosi się do wskazówki ekranowej lub hiperłącza. Jeśli 
tekst odnosi się do wskazówki ekranowej to klikniecie na niego spowoduje 
pojawienie się małego okna „wskazówki ekranowej”. Wskazówki ekranowe zwykle 
są stosowane do zdefiniowania, małych obrazków, itp. Po zakończeniu przeglądania 
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wskazówki ekranowej należy przenieść kursor poza okno wskazówki i kliknąć lub 
nacisnąć jakikolwiek klawisz klawiatury aby go zamknąć. 

Jeśli tekst odnosi się do hiperłacza, klikniecie na ten teks przenosi użytkownika do 
innej lokalizacji w pliku pomocy – zwykle tematu zawierającego informacje 
powiązane z tematem uruchomionego hiperłącza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
system śledzi pozycje użytkownika w systemie pomocy, jeśli użytkownik posiada 
wybraną zakładkę Spis treści, co pozwala uzyskać informacje w jakiej lokalizacji 
użytkownik się znajduje. Aby powrócić do tematu źródła hiperłącza należy kliknąć 
przycisk Wróć. 
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Główne Okno Symulatora 

Elementy Okna Głównego 
Główne okno BioWin składa się z pięciu głównych części: 

   

1. Pasek Menu 

2. Paski narzędzi 

3. Obszar rysowania 

4. Panele wyników 

5. Pasek stanu 

   

 

Obszar rysowania 

Menu 

Pasek 
narzędzi 

Panele wyników 

Pasek stanu 

Główne okno symulatora 

Kolejne paragrafy charakteryzują każdą części. 
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Menu Głównego Okna 
W górnej części okna głównego BioWin dostępne są różne funkcje menu. W pasku 
menu dostępne to: 

• Plik 

• Edytuj 

• Narzędzia 

• Projekt 

• Widok 

• Symulacja 

• Pomoc 

 

Każda pozycja w pasku menu może być uaktywniona za pomocą jednej z dwóch 
metod: 

1. Klikniecie na tekst menu, lub 

2. Przytrzymanie klawisza Alt i wciśnięcie klawisza z literą która jest 
podkreślona w nazwie menu tzw. klawisze szybkiego dostępu. Na 
przykład Alt+P powinno uaktywnić menu Plik. 

   

Paski narzędzi 
Ten paragraf przedstawia różne przyciski znajdujące się w paskach narzędzi 
głównego okna BioWin wraz z opisem każdego przycisku i jego funkcji. Paski 
narzędzi BioWin mogą być włączane i wyłączane w menu rozwijalnym 
Narzędzia|Paski narzędzi. Warto zauważyć, że pasek konfiguracyjny oraz 
kalkulatora mogą być umieszczane w każdym miejscu obszaru rysowania w postaci 
palety lub umieszczone w dowolnej lokalizacji (np. wzdłuż dolnej lub bocznej 
krawędzi obszaru rysowania). Więcej informacji o pasku kalkulatora znajduje się w 
Kalkulator Wieku Osadu. 
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Obszar rysowania z dowolnie umieszczoną paletą paska narzędzi 

 

Obszar rysowania z na trwale ulokowaną  paletą paska narzędzi 

Uwaga : Jeśli pasek narzędzi został zamknięty w trybie palety, należy zastosować 
komendę z menu Narzędzia|Paski narzędzi aby ją przywrócić. 

Główne Opis 

 Nowy:  Ten przycisk zamyka bieżąca konfigurację i otwiera nowy plik 
konfiguracji. 
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 Otwórz:  Ten przycisk otwiera plik z dysku. 

 Zapisz: Ten przycisk zapisuje bieżącą konfigurację na dysku. 

 Drukuj obszar rysowania:  Ten przycisk drukuje konfigurację przy 
bieżących ustawieniach drukarki. 

 Pokaż narzędzia: Ten przycisk przełącza pasek konfiguracyjny z 
widocznego na ukryty. 

 Album:  Ten przycisk służy do otworzenia albumu BioWin 

 Eksplorator:  Ten przycisk służy do otworzenia Eksploratora BioWin. 

 Notatnik:  Ten przycisk służy do otworzenia edytora notatek 

 Przerysuj:  Ten przycisk służy do aktualizacji zmian wykonanych przez 
użytkownika w panelu rysowania (np. kolory rurociągów, pozycje 
elementów itp.) 

 Aktywny WO:  Tego przycisk służy do otworzenia okna kalkulatora oraz 
kontroli wieku osadu danej konfiguracji 

 Sprawdź dane symulacji:  Tego przycisk służy do sprawdzenia, czy 
wszystkie niezbędne dane fizyczne i eksploatacyjne dla elementów 
konfiguracji zostały wprowadzone i czy są odpowiednio podłączone. 

 Symulacja stanu ustalonego:  Ten przycisk służy do otworzenia okna 
symulacji stanu ustalonego. 

 Symulacja dynamiczna:  Ten przycisk służy do otworzenia okna 
symulacji dynamicznej. 

 Pomoc BioWin:  Ten przycisk służy do uzyskiwania pomocy nt. temat 
systemu pomocy w BioWin. 

 Spis zawartości pomocy:  Ten przycisk służy do otworzenia systemu 
pomocy. 

 Przykładowe konfiguracje: Klikniecie strzałki obok tego przycisku 
służy do wyboru i załadowania wcześniej skonfigurowanego w BioWin 
pliku (np. różne konfiguracje z biologicznym usuwaniem związków 
biogennych -BUZB). 

 Widok+/- :  Powiększanie i pomniejszanie widoku 

 
Konfigurowanie 

 Wybierz/Przeciągnij/Edytuj - narzędzie wyboru elementów: Ten 
przycisk służy do wywołania wskaźnika 
wyboru/przesuwania/kopiowania/edycji elementów procesu. 

 Dopływ ChZT:  Ten przycisk służy do dodania elementu dopływu do 
konfiguracji.  

 Dopływ BZT:  Ten przycisk służy do dodania elementu dopływu BZT do 
konfiguracji. 

 Metanol:  Ten przycisk służy do dodania dawkowania metanolu do 
konfiguracji. 

 Dawkowanie Metali:  Ten przycisk służy do dawkowania strumienia 
metalu (w celu chemicznego usunięcia fosforu) do konfiguracji. 

 Dopływ (zmienne stanu):  Ten przycisk służy do dodania elementu 
dopływu zmiennego do konfiguracji. 

 Odpływ:  Ten przycisk służy do dodania elementu odpływu do 
konfiguracji. 

 Odpływ osadu:  Ten przycisk służy do dodania elementu odpływu osadu 
do konfiguracji.  Informacje wyświetlone w głównym panelu wyników w 
przypadku odpływu osadu są bardziej związane z zawiesiną niż normalnym 
odpływem jak powyżej (jednak użytkownik może zastosować również 
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regularny odpływ do kontroli strumienia zawiesiny). 

 Bioreaktor:  Ten przycisk dodaje element bioreaktora do konfiguracji. 

 Bioreaktor z aeratorem szczotkowym:  Ten przycisk służy do 
dodania elementu bioreaktora z aeratorem szczotkowym do konfiguracji. 

 Bioreaktor z napowietrzaniem powierzchniowym:  Ten przycisk 
służy do dodania elementu bioreaktora z napowietrzaniem 
powierzchniowym do konfiguracji. 

 Bioreaktor o zmiennej pojemności: Ten przycisk służy do dodania 
elementu bioreaktora o zmiennej pojemności do konfiguracji 

 Komora tlenowa (stabilizacji): Ten przycisk służy do dodania elementu 
komory z tlenową stabilizacją osadu do konfiguracji. 

 Piaskownik:  Ten przycisk służy do dodania elementu piaskownika do 
konfiguracji 

 Zbiornik wyrównawczy: Ten przycisk służy do dodania elementu 
zbiornika wyrównawczego do konfiguracji 

 Jednozbiornikowy SBR : Ten przycisk służy do dodania elementu 
pojedynczego reaktora SBR do konfiguracji. 

 SBR + 1 strefa mieszania/sedymentacji: Ten przycisk służy do 
dodania elementu SBR + 1 strefa mieszania/sedymentacji do konfiguracji. 

 SBR + 1 strefa ciągłego mieszania: Ten przycisk służy do dodania 
elementu SBR + 1 strefa zawsze mieszana do konfiguracji. 

 SBR + 2 strefy mieszania/sedymentacji: Ten przycisk służy do 
dodania elementu SBR + 2 strefy mieszania/sedymentacji do konfiguracji. 

 SBR + 2 strefy ciągłego mieszania : Ten przycisk służy do dodania 
elementu SBR + 2 strefy zawsze mieszane do konfiguracji. 

 Urządzenie odwadniające:  Ten przycisk służy do dodania elementu 
urządzenia usuwającego wodę z osadu do konfiguracji. 

 Osadnik wstępny aktywny (idealny):  Ten przycisk służy do dodania 
elementu osadnika wstępnego aktywnego do konfiguracji. 

 Komora stabilizacji beztlenowej: Ten przycisk służy do dodania 
elementu wydzielonej komory stabilizacji beztlenowej do konfiguracji. 

 Mieszacz strumienia bocznego : Ten przycisk służy do dodania 
elementu mieszacza strumienia bocznego do konfiguracji. 

 Ogólny mieszacz: Ten przycisk służy do dodania elementu ogólnego 
mieszacza (wielu strumieni) do konfiguracji (funkcje obydwu mieszaczy są 
identyczne, jednak prościej jest połączyć kilka strumieni do ogólnego 
mieszacza). 

 Rozdzielacz: Ten przycisk służy do dodania elementu rozdzielacza do 
konfiguracji 

 Osadnik wstępny idealny: Ten przycisk służy do dodania elementu 
osadnika wstępnego idealnego do konfiguracji. 

 Osadnik punktowy: Ten przycisk służy do dodania elementu osadnika 
punktowego do konfiguracji. 

 Osadnik idealny (wtórny): Ten przycisk służy do dodania elementu 
osadnika wtórnego idealnego do konfiguracji 

 Osadnik modelowy (wtórny): Ten przycisk służy do dodania elementu 
osadnik wtórny modelowy do konfiguracji 

 Element budowy modelu: Ten przycisk służy do dodania elementu 
modelu  budowanego przez użytkownika do konfiguracji 

 Przewody rurowe: Ten przycisk służy do dodania elementu rurociągu do 
konfiguracji. 
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Zmiana skali obszaru rysowania:  Ten przycisk służy do zmieniania 
skali obszaru rysowania (wartość można wybrać lub bezpośrednio wpisać 
w polu i przycisnąć klawisz enter). 

Obszar rysowania 
Zastępuje okna konfiguracji i 
symulacji w poprzednich 
wersjach BioWin 

Obszar rysowania jest największym oknem w BioWin. Jest to okno, w którym
tworzona jest konfiguracja poprzez wstawienie odpowiednich elementów, określenie
ich parametrów i właściwości oraz połączeniu ich rurociągami. Wiele procedur może
być wykonywanych bezpośrednio w panelu rysowania – niektóre z nich zostaną 
przedstawione w tym paragrafie. 

Umieszczanie elementów w obszarze rysowania 
   

1. Najechać kursorem myszy i kliknąć przycisk odpowiadający 
elementowi, który użytkownik chce umieścić w konfiguracji. 

Umieszczenie elementu 

2. Przemieścić kursor do obszaru rysowania. W tym momencie kursor
zmienia się w tryb kursora umieszczenia elementu. Następnie należy
kliknąć na obszar rysowania w miejscu gdzie element ma być
umieszczony. 

3. Jeśli użytkownik chciałby umieścić więcej elementów tego typu w 
konfiguracji należy kliknąć następne miejsce lokalizacji elementu. 

4. Powtórzyć kroki 1-3 w celu wstawienia innych elementów do 
konfiguracji.   

   

Jeśli użytkownik po wstawieniu elementu do obszaru rysowania, chce zmienić 
położenie elementu na poziome bądź w pionowe, należy: 

   

Narzędzie wyboru elementu 1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja 

2. Następnie kliknąć prawy przycisk myszy na elemencie
konfiguracyjnym umieszczonym uprzednio w obszarze rysowania a 
następnie w menu rozwijalnym wybrać Przerzuć w poziomie lub 
Przerzuć w pionie (ostatnia opcja jest możliwa tylko dla elementów 
takich jak rozdzielacze i mieszacze).  

   

Nazwa elementu w obszarze rysowania 
   

 Narzędzie wyboru elementu  1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja.

Kursor wyboru 

2. Zlokalizować kursor na elemencie w obszarze rysowania, którego
nazwa ma być zmieniona.  Po zrobieniu tego kursor zmieni się w
kursor wyboru elementu. 

3. Kliknąć prawy przycisk na elemencie. W rozwijalnym menu należy
wybrać pozycję Nazwa… 

4. Wpisać nazwę elementu w pojawiającym się oknie dialogowym i
nacisnąć przycisk OK. 
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Wybór kilku elementów w obszarze rysowania 
W celu zaznaczenia kilku elementów za pomocą myszy należy: 

   

 Narzędzie wyboru elementu  1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja. 

2. Umieścić kursor w lewym górnym rogu grupy elementów w obszarze
rysowania, które użytkownik chce zaznaczyć. 

3. Przytrzymać przycisk myszy i przeciągnąć kursor do prawego dolnego
rogu grupy elementów, które użytkownik chce zaznaczyć. 

4. Zwolnić przycisk myszy. 

   

W celu zaznaczenia kilku elementów można też skorzystać z klawiatury klikając 
myszką na elementy grupy, trzymając wciśnięte klawisze Shift lub Ctrl. 
   

Przeniesienie elementu do obszaru rysowania 
   

 Narzędzie wyboru elementu  1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja.

Kursor wyboru 

2. Umieścić kursor na elemencie znajdującym się w obszarze rysowania,
który ma zostać przemieszczony. Następnie kursor zmieni się w kursor
wyboru elementu. 

3. Kliknąć na elemencie i trzymając wciśnięty przycisk myszy, przesunąć
element w nowe miejsce. 

   

Uwaga:  Można także symultanicznie przenosić kilka elementów.  Należy w tym 
celu zaznaczyć grupę elementów do przesunięcia, kliknąć na jeden z elementów 
grupy i przeciągnąć grupę w nowe miejsce. 

Kopiowanie elementów w obszarze rysowania 
   

 Narzędzie wyboru elementu  1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja.

Kursor wyboru 

2. Przesunąć kursor na element który ma zostać skopiowany.  Następnie
kursor zmieni się w kursor wyboru elementu. 

3. Kliknąć i przytrzymać przycisk myszy. 

4. Trzymając klawisz Ctrl, należy przemieścić kursor w nowe miejsce w 
obszarze rysowania, gdzie wybrany element ma zostać skopiowany. 

5. Zwolnić przycisk myszy. 

6. Zwolnić klawisz Ctrl. 
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Uwaga:  Można także symultanicznie kopiować kilka elementów.  Należy 
zaznaczyć grupę elementów, która ma zostać skopiowana, umieścić kursor na 
jednym elemencie grupy i wykonać powyższe operacje od punktu 3. 

Usunięcie elementu z obszaru rysowania 
   

 Narzędzie wyboru elementu  1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja.

 Kursor wyboru  

2. Ustawić kursor na elemencie w obszarze rysowania, który ma zostać
usunięty. Następnie kursor zmieni się w kursor wyboru elementu. 

3. Kliknąć na element i przycisnąć klawisz Delete na klawiaturze. 
Wybrać Tak w pojawiającym się oknie dialogowym.. 

4. Powtórzyć kroki 1-3 jeśli ma zostać usuniętych kilka różnych 
elementów. 

   

Uwaga:  Można także symultanicznie usunąć kilka elementów.  Zaznacz grupę 
elementów, które mają zostać usunięte, wcisnąć klawisz Delete na klawiaturze i 
wybrać Tak w pojawiającym się oknie dialogowym. 

Połączenie elementów rurociągami 
   

         Przewody  rurowe  

Początek rurociągu 

1. Kliknąć narzędzie rurociąg w pasku narzędzi Konfiguracja. 

2. Po przesunięciu kursora na obszar rysowania, kursor zmienia się kursor 
oznaczający początek rurociągu. 

3. Umieścić kursor w pobliżu elementu, od którego ma zacząć się 
prowadzenie rurociągu. 

Przecięcie rurociągu 
4. Jeśli lokalizacja jest właściwa, pojawi się krzyżyk na kursorze 

oznaczającym początek rurociągu. 

Nie można połączyć 

5. Jeśli lokalizacja nie jest prawidłowa, kursor zmieni się w znak 
wskazujący, że nie można rozpocząć prowadzenia rurociągu z danej 
lokalizacji. 

6. Kliknąć jeden raz i przesunąć kursor do żądanej lokalizacji gdzie 
rurociąg ma się zakończyć i ponownie kliknąć. 

Koniec rurociągu 

Nie można połączyć  

7. Przesuwając rurociąg w kierunku elementu gdzie rurociąg ma się 
zakończyć, kursor zmienia się na kursor oznaczający „koniec 
rurociągu”. 

8. Jeśli lokalizacja końca rurociągu jest prawidłowa kursor pozostaje. 

9. Jeśli lokalizacja końca nie jest właściwa, kursor zmieni się w znak 
wskazujący, że nie można zakończyć rurociągu w danej lokalizacji. 

10. Powtórzyć kroki 3-9 aby połączyć wszystkie elementy rurociągami.
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Dostęp do właściwości elementów bezpośrednio z obszaru 
rysowania 
   

Narzędzie wyboru elementu 

Kursor wyboru 

1. Kliknąć narzędzie wyboru elementu w pasku narzędzi Konfiguracja. 

2. Przesunąć kursor na element z obszaru rysowania, którego
właściwości, użytkownik chciałby sprawdzić. Następnie kursor zmieni 
się w kursor wyboru. 

3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na elemencie i wybrać
Właściwości…w rozwijalnym menu lub podwójnie kliknąć element.

 

Uwaga:  Można przejść do właściwości elementu za pomocą dwukrotnego 
kliknięcia na elemencie. 

Powiększanie obrazu w obszarze rysowania 
   

Narzędzie powiększania 1. Kliknąć na narzędzie powiększania w pasku konfiguracyjnym. 

Kursor powiększania 

2. Ustawić kursor w lewym górnym rogu obszaru rysowania, który ma 
zostać powiększony. 

      3. Kliknąć i przesunąć kursor do prawego dolnego rogu obszaru, który ma
zostać powiększony. 

      4. Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć. 

   

Ustawienia skali 
Można także sterować wielkością obrazu za pomocą wybrania lub wpisania podanej 
w procentach wielkości obrazu w pasku konfiguracyjnym. 

   

Drukowanie obszaru rysowania 
Można wydrukować obszar rysowania BioWin używając opcji Plik|Drukuj 
arkusz….  Wybranie tej opcji wywołuje okno dialogowe drukowania obszaru 
rysowania, który jest pokazany poniżej: 
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Okno dialogowe drukowania obszaru rysowania 

W celu wybrania odpowiedniej drukarki należy wybrać Drukarka z rozwijalnej 
listy.  Przycisk Ustawienia drukarki… otwiera okno dialogowe, które pozwala na 
dostosowanie właściwości drukarki, rozmiar papieru, orientację strony i inne opcje 
drukowania (opcje drukowania uzależnione będą od rodzaju drukarki)  Przycisk 
Drukuj zostaje przesłany do drukarki a wydruk powinien odpowiadać obrazowi z 
podglądu wydruku.  Przycisk Zamknij zamyka okno dialogowe i ponownie 
widoczny jest obszar rysowania BioWin. 

Zastosowanie opcji Orientacja określa, czy wydruk ma być w orientacji Pionowa 
czy Pozioma strony. Podgląd wydruku pozwala zobaczyć jakiego wydruku może 
się użytkownik spodziewać i w jakim formacie. 

Jeśli użytkownik nie chce widzieć rozmiaru marginesów drukowanego obrazu 
można odznaczyć pole Pokaż marginesy.  Użytkownik może kontrolować użycie 
marginesów na trzy różne sposoby: 

   

1. Dzięki polom przewijania Marginesy (%), użytkownik może 
dostosować marginesy wedle własnego uznania. Cztery pola 
przewijania kontrolują górne, dolne i boczne. Po zmianie wartości 
zmiany zostaną uwidocznione na podglądzie wydruku. 

 

 
Kursory rozmiaru   

2. Można także przeciągać marginesy za pomocą myszy. Ustawić kursor
myszy na marginesie aż pojawi się poziomy i pionowy kursor zmiany
rozmiaru. Następnie należy kliknąć przycisk myszy, przytrzymać i
przeciągnąć margines do żądanej pozycji. Należy zwrócić uwagę, że po
przeciągnięciu marginesu wartości w polu przewijania zostaną
uaktualnione. 

 
Kursor przeciągania obiektu 

3. Za pomocą przesuwania obiektu do wydrukowania w obrębie strony.
Kiedy kursor myszy przyjmuje graficzną formę otwartej dłoni (kursor
przeciągania obiektu), użytkownik może klikać i przenosić obiekt w
obrębie strony do ustalenia w żądanej pozycji. Warto zwrócić uwagę,
że po przesunięciu obiektu wartości w polach przewijania zostają 
uaktualnione. 
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Jeśli po zastosowaniu jednej z powyższych metod dostosowania marginesów, 
użytkownik chciałby zresetować marginesy do wartości domyślnych może to zrobić 
poprzez kliknięcie przycisku Zresetuj marginesy. 

Jeśli użytkownik chce, aby wydrukowany obraz obszaru rysowania miał tą samą 
długość oraz szerokość, co bieżący obszar rysowania należy zaznaczyć pole Ustal 
położenie. 
   

Główne panele wyników 
Celem głównych paneli wyników jest przedstawienie w krótkiej formie informacji o 
różnych elementach znajdujących się w obszarze rysowania. Dwa panele wyników 
znajdują się w dolnej części głównego okna symulatora. Lewy panel zawiera krótka 
tabelę z informacjami o elemencie i jego właściwościach, wymiarach fizycznych.  
Prawy panel zawiera obraz graficzny elementu oraz szczegółowe informacje o 
składnikach i parametrach danego elementu. 

Przegląd informacji w panelach wynikowych 
   

Narzędzie wyboru elementu 1. Kliknąć na narzędziu wyboru elementu znajdującym się w pasku
Konfiguracyjnym. 

      2. Przytrzymać kursor na elemencie o którym informacje mają zostać
przedstawione w panelu wyników. 

   

Uwaga:  Informacje w panelu wyników, będą wyświetlane także po zatrzymaniu 
kursora na danym elemencie.  Warto też zwrócić uwagę, że wartość Liczba 
dyfuzorów pokazany w prawym panelu wyników dla elementów SBR dotyczy 
tylko głównej strefy. 

Możliwe jest także “zamrożenie” paneli wynikowych taka by przedstawiały 
informacje o elementach bez względu na to gdzie jest kursor. Aby to zrobić, należy 
wykonać następujące czynności: 

   

1. Przytrzymać kursor myszy na lewym lub prawym panelu wyników i 
przycisnąć prawy przycisk. 

2. Z pojawiającego się menu rozwijalnego, wybrać Wybierz… 

3. Otworzy się okno dialogowe – z rozwijalnej listy Elementy, należy 
wybrać element konfiguracji, który użytkownik chce zamrozić, aby był 
stale widoczny w panelu wynikowym. 

4. Przycisnąć przycisk Zamknij. Teraz użytkownik powinien mieć 
możliwość przesuwania kursora myszy po elementach konfiguracji bez 
zmian w panelu wyników. 

   

Jeśli użytkownik zechce powrócić do trybu, w którym panele wyników będą 
wyświetlały informacje o elemencie w momencie zatrzymania kursora myszy na 
elemencie, należy przycisnąć prawy przycisk myszy na którymkolwiek z paneli i 
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wybrać Pokazuj po najechaniu na element z rozwijalnego menu które się 
pojawi. 

Zmiana rozmiaru paneli wyników 
   

Aby zmienić poziome wymiary paneli wyników należy: 

   

Poziomy kursor zmiany 
rozmiaru  

1. Umieścić kursor myszy na pionowej linii dzielącej dwa panele aż
pojawi się poziomy kursor zmiany wielkości. 

2. Kiedy pojawi się poziomy kursor zmiany rozmiaru, należy kliknąć i
przeciągnąć kursor w żądane miejsce. 

   

Aby zmienić pionowe wymiary paneli wyników należy: 

   

Pionowy kursor zmiany 
rozmiaru  

1. Umieścić kursor na górnej poziomej krawędzi przesuwnej paneli
wyników, poniżej obszaru rysowania gdzie powinien pojawić się
pionowy kursor zmiany rozmiaru. 

2. Kiedy pionowy kursor zmiany rozmiaru pojawi się, należy kliknąć I
przeciągnąć kursor na określona przez użytkownika wysokość. 

   

Pasek stanu głównego okna 
Pasek stanu znajdujący się w dolnej części głównego okna BioWin przedstawia dwa 
główne rodzaje informacji – informacje o stanie symulacji oraz szczegółowe 
informacje o modelu. 

Informacje o stanie symulacji 
Pasek stanu w dolnej części głównego okna działa w dwóch trybach; różne 
informacje są przedstawiane w każdym z tych trybów. 

W pierwszym trybie pasek stanu przedstawia krótkie informacje lub opis przycisków 
w pasku narzędzi oraz elementów menu i ma to miejsce po najechaniu kursorem 
myszy na tych elementach. 

W drugim trybie (np. kiedy kursor nie znajduje się na przycisku w pasku narzędzi 
lub elemencie menu), pasek stanu przedstawia informacje o statusie konfiguracji 
oraz o tym czy wyniki dla symulacji stanu ustalonego zostały znalezione dla bieżącej 
konfiguracji: 

   

• W momencie dodawania przez użytkownika elementów do konfiguracji 
pasek stanu wyświetli komunikat Budowanie konfiguracji. 

• W momencie połączenia wszystkich elementów rurociągami, pasek 
stanu wyświetli komunikat Konfiguracja kompletna. 

• Po określeniu fizycznych i eksploatacyjnych danych dla wszystkich 
elementów konfiguracji pasek stanu wyświetli komunikat Gotowy do 
symulacji. 
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• Podczas każdej z tych faz, pasek stanu będzie także wyświetlał 
komunikat Brak rozwiązania dla stanu ustalonego. 

• Po znalezieniu rozwiązania dla stanu ustalonego, pasek stanu wyświetli 
komunikat Rozwiązanie dla stanu ustalonego. 

• Jeśli użytkownik określił kalkulacje WO w projekcie (zobacz WO w 
"Zarządzanie projektem w BioWin"), sekcja WO (dni) w pasku stanu 
będzie wyświetlała WO w dniach dla stanu ustalonego. 

• Jeśli użytkownik przeprowadza symulację dynamiczną i jeśli kalkulator 
WO jest włączony, sekcja WO (dni) paska stanu wyświetli WO 
bezzwłocznie (oznaczony gwiazdką) w dniach. WO jest obliczany w 
oparciu o bieżący bilans masy i osadu w systemie. Aby zwiększyć 
częstotliwość aktualizacji paska narzędzi, patrz w punkt  Zarządzanie 
danymi w rozdziale Zarządzanie projektami. 

• Czwarta sekcja (od lewej strony) paska narzędzi wyświetla globalną 
temperaturę oraz bieżący przedział danych oddzielony średnikiem. Na 
przykład: poniżej przedstawiony komunikat mówi, że globalna 
temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza oraz przedział danych(odstęp 
czasu)</A> wynosi 2 godziny. 

   

25.0 °C: 2.0 godziny 

• Piąta sekcja (od lewej strony) paska narzędzi wyświetla liczbę alarmów 
które zostały zarejestrowane w bieżącej konfiguracji.  Więcej 
informacji o alarmach, znajduje się w temacie  Ustawienia użytkownika 
oraz w rozdziale Zarządzanie projektami 

   

Szczegółowe informacje o modelu 
Ta sekcja paska narzędzi zawiera informacje o modelach używanych w bieżącym 
projekcie: 

   

• Po lewej stronie paska narzędzi znajduje się przycisk oznaczony jako 
Opcje modelu….Klikniecie tego przycisku umożliwia szybki dostęp 
do opcji modelu używanych w bieżącym projekcie (patrz Opcje 
modelu). 

   

Po przejściu z lewej na prawa stronę podanych jest kilka szczegółów o modelu 
(warto zwrócić uwagę, że jeśli opcja jest aktywna, tekst w pasku narzędzi jest 
pogrubiony, nie podświetlone): 

   

• Kolejna sekcja informuje użytkownika czy stosowany jest 
zintegrowany model osadu czynnego (AS) / beztlenowa fermentacja 
(AD) BioWin czy stosowany jest model zdefiniowany przez 
użytkownika. 

• Idąc dalej do prawej strony, następna sekcja informuje użytkownika 
czy projekt modelowania tlenu jest włączony czy wyłączony.  (Patrz 
Modelowanie tlenu w Opcje modelu). 
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• Następna sekcja mówi użytkownikowi czy kinetyczne równania osadu 
czynnego uwzględniają skutki inhibicji pH. 

• Następna sekcja informuje użytkownika o wydzielaniu się struwitu, 
oraz fosforanów wapnia (HDP, HAP) zostały zamodelowane. 

• Następna sekcja pokazuje czy chemiczne usuwanie fosforu zostało 
zamodelowane. 

• Następna sekcja mówi użytkownikowi, które z jednowymiarowych 
modeli opadania zostały zastosowane w osadniku modelowym. 

   

Eksplorator BioWin 
Eksplorator BioWin dostarcza narzędzi umożliwiających wyświetlanie informacji o 
elementach składowych konfiguracji.  dostęp do eksploratora BioWin jest przez 
główne okno symulatora w menu Widok|Eksplorator.  Z eksploratora użytkownik 
może powrócić do głównego okna symulatora lub otworzyć album BioWin używając 
odpowiednich komend w menu Widok|Główny oraz Widok|Album. Okno 
eksploratora jest podzielone na dwa główne panele, zgodnie z poniższym rysunkiem.  
Lewy panel przedstawia rozwijalną i zwijalna listę elementów tworzących bieżącą 
konfigurację. Prawy panel wyświetla informacje związane z wybranym węzłem. 

 

Wybrany 
węzeł 

Eksplorator BioWin 

Uwaga :  Informacje zawarte w prawym panelu będą uaktualniane każdorazowo po 
kliknięciu na rozwijalno-zwijalną gałąź drzewa elementów w lewym panelu.  
Niemniej jednak w związku z tym, że informacje wyświetlane w eksploratorze nie są 
aktualizowane automatycznie, zaleca się użytkownikowi klikniecie na gałęzi z której 
elementy są przeglądane, aby upewnić się że bieżące informacje są aktualne przed 
ich zapisywaniem, raportowaniem itp. 

Rozwinięty 
węzeł 

Zwinięty węzeł 

Prawy panel 
wyświetla 
informacje o 
wybranych węzłach 
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Nawigacja w eksploratorze 
Istnieje kilka różnych sposobów poruszania się w eksploratorze. Sposób który 
wybierze użytkownik jest kwestią preferencji pod warunkiem, że sposoby prowadzą 
do tych samych efektów. Mały kwadracik obok węzła wskazuje na to że węzeł 
zawiera pod-węzły. Jeśli w kwadracie znajduje się znak “+”, oznacza to że węzeł 
może być rozwinięty. Aby rozwinąć węzeł użytkownik może kliknąć znak “+” lub 
podwójne klikniecie na tytuł węzła. (np. teks bezpośrednio po prawej stronie 
kwadratu). Jeśli znajduje się w kwadracie znak “-”wskazuje to że węzeł jest 
całkowicie rozwinięty i pokazana jest cała jego zawartość. Aby zwinąć listę węzła  
należy kliknąć na znak “-” lub podwójnie na tytuł węzła. 

W momencie kiedy eksplorator jest po raz pierwszy otworzony górny węzeł ma 
nazwę „Elementy” jest wyświetlana w lewym panelu.  W pierwszej kolumnie 
prawego panelu, wszystkie elementy stanowiące bieżącą konfigurację są 
przedstawione, pogrupowane w zależności od typu elementu oraz posortowane w 
grupach w takiej kolejności jak były dodawane do konfiguracji.  Pozostałe kolumny 
w prawym panelu zawierają bieżące wartości składników oraz zmiennych 
(informacje wyświetlane w tym miejscu mogą być zmieniane – patrz Opcje 
eksploratora). Podwójne klikniecie na rzędzie wyświetlonej listy otwiera okno 
dialogowe właściwości dla danych elementów i pozwala edytować fizyczne, 
operacyjne i monitorowane parametry.  Jest to równoważne z kliknięciem prawym 
klawiszem myszy na elemencie w obszarze rysowania i wybraniu Właściwości… z 
menu rozwijalnego lub podwójnym kliknięciem na obrazku elementu znajdującego 
się w obszarze rysowania. 

Rozwinięcie węzła „Elementy” pokazuje jego pod-węzły; te natomiast składają się z 
węzłów dla każdego z różnych typów elementów konfiguracji.  Klikniecie na węźle 
z elementami w prawym panelu wyświetla listę elementów danego typu w bieżącej 
konfiguracji w pierwszej kolumnie, natomiast bieżące wartościami monitorowanych 
składników oraz zmiennymi znajdują się w podkolumnach. Podwójne klikniecie na 
rząd w tej liście będzie miało ten sam efekt, co opisany powyżej. 

Klikniecie na poszczególnych węzłach elementów powoduje wyświetlenie w 
prawym panelu bieżących wartości dla składników oraz zmiennych danego 
elementu.  Podwójne kliknięcie na tym rzędzie pozwala na dostęp do właściwości 
elementu.  Rozwinięcie węzłów poszczególnych elementów wyświetla węzeł 
Zmienne stanu oraz jeśli będzie taka potrzeba węzeł Właściwości. 
Klikniecie na węźle Zmiennych stanu danego elementu powoduje że w prawym 
panelu wyświetlana jest lista bieżących wartości wszystkich zmiennych dla tego 
elementu jak również przepływ masowy dla każdego. Kliknięcie na węźle 
Parametry spowoduje że prawy panel wyświetla rząd lokalnych parametrów 
modelu dla tego elementu. Podwójne klikniecie tego rzędu otworzy Edytor 
parametrów modelu, aby umożliwić edycję wartości parametrów. 

Pojawianie się eksploratora 
Użytkownik może dostosować szerokość kolumn eksploratora w prawym panelu na 
dwa sposoby.  
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Poziomy kursor zmiany 
rozmiaru 

• Przytrzymać kursor na prawej linii dzielącej na kolumny, której
rozmiar użytkownik chce zmienić. Następnie kursor powinien zmienić
się w kursor oznaczający zmianę wymiaru poziomego. Kliknąć
przycisk myszy i przeciągnąć linię dzielącą kolumnę do momentu
kiedy kolumna posiada żądany przez użytkownika rozmiaru. 

• Aby dostosować rozmiar kolumny do wielkości najszerszej wartości 
wyświetlanej w kolumnie, należy kliknąć nagłówek kolumny.  Warto
zwrócić uwagę, że operacja ta cofnie wszystkie inne operacje zmiany
rozmiaru wykonane za pomocą metody (1) ponieważ operacja ta ustala
inne kolumny na standardową szerokość. 

   

Możliwa jest także zmiana relatywnej szerokości dwóch głównych paneli 
eksploratora. Aby tego dokonać należy przytrzymać kursor na pionowej linii która 
oddziela lewy panel od prawego, aż pojawi się poziomy kursor zmiany rozmiaru.  Po 
kliknięciu i przytrzymaniu przycisku myszy, użytkownik będzie mógł przeciągać 
linie na lewo lub prawo zmieniając tym samym szerokość prawego i lewego panela. 

Przeprowadzanie symulacji w BioWin 
Ten rozdział przedstawia szczegółowe informacje o komendach dostępnych w menu 
Symulacja w głównym oknie symulatora. 

Uwaga : Dla systemów, w których trudno jest znaleźć rozwiązanie, patrz 
Wskazówki dla trudnych do rozwiązania systemów w Zarządzanie projektami. 

   

Sprawdzenie danych symulacji 
Sprawdzanie danym symulacji ma na celu upewnienie się, czy użytkownik właściwie 
określił dane dla poszczególnych elementów konfiguracji oraz to czy wszystkie 
elementy zostały prawidłowo połączone rurociągami.  Jeśli w danej konfiguracji 
znajdują się elementy, które nie są połączone rurociągami pozostałe komunikaty w 
menu Symulacja będą podświetlone i w momencie wybrania Sprawdź dane 
symulacji, pojawi się następujące okno dialogowe wskazujące na elementy, które 
nie zostały właściwie połączone. Elementy które nie zostały połączone zostaną 
wskazane w polu Nieprawidłowe połączenie (a) i jeśli użytkownik kliknie na 
element w grupie, brakujące połączenie będzie wyświetlone w polu Brakujące 
połączenie (a). 
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Okno dialogowe do sprawdzenia danych symulacji 

Uwaga :  Wywołanie tej komendy pokazuje także użytkownikowi pole Brak 
danych dla:, które zawiera nazwy elementów, dla których nie zostały określone 
parametry fizyczne oraz eksploatacyjne. Nawet jeśli użytkownik chce zastosować 
wartości domyślne, należy je zaakceptować na zasadzie sprawdzenia ich właściwości 
przed usunięciem ich z listy. Można to zrobić przez zamknięcie okna dialogowego 
oraz wejście do właściwości elementów znajdujących się w obszarze rysowania 
(poprzez dwukrotne nim kliknięce). Jednak szybszą metodą jest podwójne kliknięcie 
na nazwie elementu w polu Brak danych dla:. To otworzy okno dialogowe 
właściwości elementu, który został wybrany. Po zamknięcia okna dialogowego 
użytkownik powróci ponownie do okna dialogowego Sprawdź dane symulacji i 
element podwójnie kliknięty zostanie usunięty z listy. 

Po określeniu danych oraz połączeń rurowych dla wszystkich elementów wszystkie 
pola w oknie Sprawdź dane symulacji będą puste. Następnie użytkownik może 
wywołać inne komendy z menu Symulacja. 

Bilansowanie przepływu 
Ta komenda otworzy okno dialogowe narzędzia symulującego przepływ, 
przedstawione poniżej.  Należy zauważyć że jeśli użytkownik nie określi fizycznych 
i eksploatacyjnych danych dla elementu konfiguracji zostanie wyświetlone okno 
dialogowe Sprawdź dane symulacji – użytkownik może pominąć to ostrzeżenie 
klikając przycisk Zamknij. 
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Okno symulatora przepływu 

Kliknięcie przycisku Pauza zawiesi szukanie rozwiązania bilansu przepływu w 
bieżącym przedstawionym czasie. 

Przycisk pauzy 

Przycisk start 

Przycisk stop 

Kliknięcie przycisku Start zarówno rozpoczyna szukanie rozwiązania bilansu 
przepływu lub ponowna kontynuacja jeśli został przyciśnięty przycisk Pauza. 

Kliknięcie przycisku Stop zatrzyma poszukiwanie rozwiązania bilansu masy w 
bieżącym pokazanym czasie. 

Kliknięcie przycisku Szczegóły pokazuje / ukrywa informacje narzędzia 
rozwiązującego bilans przepływu.  Informacje wyświetlane wskazują liczbę iteracji 
dwóch ostatnich procesów poszukiwania rozwiązania, błędy każdej z iteracji (np. 
maksymalna różnica pomiędzy bieżącymi wartościami iteracji oraz wartościami z 
symulacji stanu ustalonego) oraz upływając czas pomiędzy dwoma ostatnimi 
iteracjami. 

Bilans stanu ustalonego 
Ta komenda otworzy okno dialogowe symulatora stanu ustalonego (patrz poniżej).  
Warto zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik nie określi fizycznych i eksploatacyjnych 
danych dla elementów konfiguracji pojawi się okno dialogowe Sprawdź dane 
symulacji – można pominąć to ostrzeżenie klikając przycisk Zamknij. 

 

Czas pomiędzy iteracjami

Kontrolki symulatora stanu ustalonego oraz wyświetlanie informacji  

Numer iteracji 

Pokaż/ukryj 
szczegóły 

 

Czas pomiędzy iteracjami 

Przycisk pauzy 

Przycisk start 

Przycisk stop 

Liczba iteracji 

Pokaż/ukryj szczegóły 

Błąd pomiędzy iteracjami

Kliknięcie przycisku Pauza zawiesi symulację stanu ustalonego w danym czasie. 

Kliknięcie przycisku Start zarówno rozpoczyna pracę symulatora stanu ustalonego 
lub ponownie uruchamia symulacje do wcześniej wywołanym przycisku Pauza. 
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Kliknięcie przycisku Stop zatrzyma symulator stanu ustalonego w danym czasie. 

Kliknięcie przycisku Szczegóły pokazuje / ukrywa informacje symulatora stany 
ustalonego. Wyświetlane informacje dotyczą liczby iteracji dwóch ostatnich iteracji, 
błędy w każdej iteracji (np. maksymalna różnica pomiędzy wartościami bieżącej 
iteracji oraz wartościami z symulacji stanu ustalonego) oraz czas upływający 
pomiędzy dwoma ostatnimi iteracjami. 

Pole grupy Rozpocznij od wartości zawiera trzy opcje kontrolowania 
wyjściowych warunków symulacji, które symulator stanu ustalonego wykorzystuje 
przy poszukiwaniu rozwiązania. Jeśli użytkownik wybierze rozpocznij od wartości 
Początkowych, BioWin zastosuje swój algorytm wprowadzenia celem 
umieszczenia numerycznych wartości początkowych we wszystkich elementach 
konfiguracji. Algorytm wprowadzenia oparty jest na różnych danych takich jak 
ładunek dopływający, wprowadzony wiek osadu, Parametry numeryczne 
wprowadzone przez Projekt|Opcje bieżące projektu. Jeśli użytkownik wybierze 
rozpocznij od wartości Bieżących, każda wartość numeryczna zapisana w 
elementach konfiguracji będzie użyta jako wartość wyjściowa do poszukiwania 
rozwiązania stanu ustalonego, tzn. BioWin nie zastosuje algorytmu wprowadzenia. 
Ta opcja może być korzystna, jeśli już wcześniej zostało znalezione rozwiązanie dla 
stanu ustalonego dla danej kompletnej konfiguracji, po czym została wprowadzona 
niewielka zmiana wymagająca nowej symulacji. Często rozpoczęcie symulacji stanu 
ustalonego od wartości bieżących zamiast uaktualnionych początkowych umożliwi 
szybkie znalezienie rozwiązania. Jeśli wybrane zostanie rozpocznij od Ostatniego 
stanu ustalonego nastąpi następujący ciąg zdarzeń: 

   

• Konfiguracja jest wprowadzona (stan początkowy) z użyciem średnich 
warunków dopływu oraz określonym przez użytkownika początkowym 
wiekiem osadu. 

• BioWin rozpoczyna symulacje dynamiczną z użyciem średnich 
warunków dopływu. Dwa paski postępu wyświetlają informacje o 
dynamicznej symulacji – górny pasek przedstawia postęp dynamicznej 
symulacji dla czasu 20 dni, natomiast dolny pasek wskazuje 
„stabilność” dynamicznej symulacji. 

• Kiedy spełnione jest jedno z tych kryteriów, symulator stanu 
ustalonego BioWin rozpoczyna proces poszukiwania rozwiązania z 
zastosowaniem wprowadzonych wartości bieżących. Warto zwrócić 
uwagę, że użytkownik może przerwać proces i spowodować, że 
symulator stanu ustalonego rozpocznie bieżącymi wartościami przed 
tym jak jedno z dwóch kryteriów zostanie spełnione. 

   

Uwaga:  Prawa strona paska stanu głównego okna symulatora zawiera informacje o 
tym czy rozwiązanie symulacji stanu ustalonego zostało znalezione czy nie w 
bieżącej konfiguracji. 

Symulacja dynamiczna 
Ta komenda otwiera okno symulacji dynamicznej, przedstawione poniżej. Warto 
zauważyć, że jeśli użytkownik nie określił fizycznych i eksploatacyjnych danych dla 
elementów konfiguracji, pojawi się okno dialogowe Sprawdź dane symulacji – 
ostrzeżenie to można ignorować klikając przycisk Zamknij 
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Kontrolki symulatora wraz z informacjami 

Klikniecie przycisku Pauza  zawiesi dynamiczną symulacje w bieżącym czasie. 

Przycisk pauzy 

Przycisk 
„Play” 

Przycisk stop 

Pokaż / ukryj szczegóły 

Bieżący czas symulacji 

Pasek stanu symulacji

Klikniecie przecieku Start zarówno rozpoczyna dynamiczną symulację lub ją 
kontynuuje jeśli symulacja została wcześniej zatrzymana (z powodu zarówno 
wciśnięcia przycisku Pauza lub osiągnięcia końca poprzedniej symulacji. Jeśli 
przycisk Start został kliknięty w celu rozpoczęcia dynamicznej symulacji, pojawi 
się następujące okno dialogowe: 

 

 

 

Okno dialogowe rozpoczęcia dynamicznej symulacji 

W polu grupy Rozpoczęcie symulacji, użytkownik wybiera czas, w którym 
dynamiczna symulacja ma się rozpocząć: 

   

• Jeśli wybrany zostanie bieżący czas wtedy godzina 12:00 dnia 
określonego jako początek symulacji w zakładce Projekt znajdującej 
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się w menu Projekt|Informacje, zostanie użyta jeśli nie była 
przeprowadzona wcześniej dynamiczna symulacja. Jeśli 
przeprowadzona została wcześniej dynamiczna symulacja, wtedy czas 
w którym poprzednia dynamiczna symulacja została zatrzymana jest 
Czasem bieżącym i dane poprzedniej dynamicznej symulacji zostaną 
dodane. 

• Jeśli użytkownik wybierze Symulacja od, wtedy można określić 
konkretną datę (stosując kalendarz pojawiający się po kliknięciu 
strzałki rozwijającej) oraz czas (stosując edycyjne pole pokrętła) w 
których dynamiczna symulacja się rozpocznie. Warto zwrócić uwagę, 
że jeśli ta opcja zostanie wybrana wtedy bieżące wartości bazy danych 
zostaną skasowane a wykresy zostaną wymazane lub zachowane w 
albumie (w zależności od opcji, które zostały ustalone w zakładce Dane 
ogólneNarzędzia|Dostosuj ). 

   

W polu grupy Zatrzymanie symulacji, znajdują się dwie metody określania czasu 
trwania dynamicznej symulacji: 

   

• Jesli użytkownik wybierze Symulacja przez , może określić długość 
dynamicznej symulacji w dniach. 

• Jeśli użytkownik wybierze Symulacja do, może określić dokładna 
długość symulacji dynamicznej poprzez wybór dnia (zastosowanie 
kalendarza, który pojawi się po kliknięciu strzałki rozwijającej) oraz 
dnia (stosując pole pokrętła), w którym dynamiczna symulacja ma się 
zakończyć. 

   

Pole grupy Warunki rozpoczęcia symulacji zawiera opcje, które odnoszą się do 
wprowadzeń numerycznych przy rozpoczęciu symulacji dynamicznej: 

   

• Jeśli użytkownik wybierze Wartości bieżące, wtedy symulator 
zostanie zasilony wprowadzonymi wartościami zmiennych stanu. 

• Jeśli wybrane zostaną Wartości początkowe, symulator będzie 
zasilony domyślnymi zmiennymi stanu. 

   

Kliknięcie Zamknij rozpocznie dynamiczną symulację z wybranymi ustawieniami. 

Jeśli przycisk Ok zostanie wybrany, aby ponowić dynamiczną symulację po tym jak 
symulator został zatrzymany, pojawi się następujące okno dialogowe: 
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Okno dialogowe kontynuacji dynamicznej symulacji 

W polu grupy Czas trwania symulacji, użytkownik może określić czas końca 
symulacji dynamicznej: 

   

• Jeśli użytkownik wybierze Kontynuuj przez, może określić długość 
dynamicznej symulacji w dniach. Jeśli użytkownik chce, aby symulacja 
zakończyła się po czasie określonym na początku symulacji (np. jeśli 
użytkownik chciałby kontynuować po zatrzymaniu symulacji), nie 
należy zmieniać tej wartości. 

• Jeśli użytkownik wybierze Kontynuuj do, może określić dokładna 
długość dynamicznej symulacji wybierając dzień (stosując kalendarz 
pojawiający się po przyciśnięciu strzałki rozwijającej) oraz czas 
(stosując pole pokrętła) w którym dynamiczna symulacja się zakończy.  
Jeśli użytkownik chce zakończyć symulację w określonym na początku 
symulacji czasie (np. gdy chciałby kontynuować) nie należy zmieniać 
tych wartości. 

   

Kliknięcie Kontynuacja ponowi symulację dynamiczną. 

Kliknięcie przycisku Stop zatrzyma dynamiczną symulacje w bieżącym czasie.  

Klikniecie Szczegóły pokaż / ukryj informacje o dynamicznej symulacji.  
Wyświetlone informacje określają bieżący czas symulacji a pasek stanu pokazuje 
procentowo zakończone etapy czasowe. 
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Typy Elementów 

Dopływ ChZT 
Element dopływu jest używany do kontroli przepływu i jakości ścieków  w procesie 
tworzenia konfiguracji.  Kiedy element dopływu jest dodany do konfiguracji można 
wówczas kontrolować typ dopływu (np. stały czy zmienny tj. zmienny w czasie) i 
frakcje ścieków surowych. Informacje o monitoringu parametrów/zmiennych dla 
tego elementu konfiguracyjnego znajdują się w zakładce Monitoring . 

 

Zakładka Monitoring w Dopływ ChZT 

Typ dopływu 
Zakładka Typ dopływu, pokazana na poniższym rysunku, jest używana do 
określenia sposobu dopływu jako wybór jednego z dwóch możliwych typów: Stały 
lub Zmienny. Stały przepływ ścieków/skład jest stały podczas symulacji stanu 
ustalonego, ale może być modyfikowany przez użytkownika podczas dynamicznej 
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symulacji. Przepływ ścieków/skład w stałym dopływie mogą być zmieniane podczas 
symulacji dynamicznej tylko w przypadku jeśli symulator jest spauzowany. 

 
Zakładka Typ dopływu 

Element dopływu typu zmiennego opisuje użytkownik przez podanie czasu oraz 
zmiennego przepływu/ skład strumienia wejściowego ścieków. Dla obliczeń stanu 
ustalonego średnia masa zmiennego czasu przepływu składu jest używana. Każde 
wprowadzenie warunków zostało skojarzone z czasem rozpoczęcia, ten czas jest 
czasem symulacji dynamicznej, w którym rozpocznie się wykorzystywanie 
określonych warunków. Rozkład przepływu wywiera następujące ograniczenia na 
czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków: 

1. Czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków musi być 
większy od czasu rozpoczęcia dla poprzedniego wprowadzenia.  

2. Pierwsze wprowadzenie warunków musi rozpoczynać się w czasie 0. 

3. Czas rozpoczęcia dla finalnego wprowadzenia warunków musi być 
mniejszy od czasu określonego w edytorze Czas cyklu.   

Podczas symulacji dynamicznej każde wprowadzenie warunków dopływu jest 
używane od kiedy czas symulacji równa się czasowi rozpoczęcia aż do momentu 
kiedy czas symulacji osiągnie czas wprowadzenia tych warunków. Końcowe 
wprowadzenie warunków dopływu jest używane od jego czasu rozpoczęcia aż do 
momentu kiedy Czas cyklu zostanie osiągnięty. Na końcu cyklu proces jest 
powtarzany używając Czas cyklu jako czas 0  

Klikając na Edytor danych pojawia się pole dialogowe zależne od typu dopływu.  
Jeśli typ jest stały pojawi się okno dialogowe Edycja: Dopływ. Jeśli typ dopływu 
jest zmienny pojawi się okno dialogowe Edytor przebiegu Więcej informacji na 
temat tych okien dialogowych znajduje się w rozdziale Edytory przebiegu . 
Klikając na Sprawdź ustawienia dla pH oraz zasadowości można sprawdzić 
czy wartości pH i zasadowości są zgodne z tymi, które należałoby wprowadzić. 
Oznacza to, że BioWin jest w stanie brać pod uwagę, dopuszczalną mieszaninę 
dwutlenku węgla, anionów, kationów zestawiając wprowadzone dane.  Jest to 
zalecany krok chociaż czasochłonny z uwagi na długi przebieg dopływu (np. więcej 
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niż tysiąc rzędów danych).  Aczkolwiek nie jest to wskazane do realizacji do czasu, 
gdy BioWin nie wygeneruje niespodziewanego alarmu podczas symulacji.  

Można wprowadzić dane poprzez załadowanie uprzednio zachowanych w pliku 
danych. Klikając na pole Z pliku pojawi się okno dialogowe Otwórz plik z 
danymi dopływu. Przy użyciu tego okna należy wybrać wymagany plik z danymi i 
zakończyć klikając na Otwórz. 
Można również zapisać plik z danymi, który może być ponownie wykorzystany. 
Klikając na pole Do pliku pojawi się okno dialogowe Zapisz plik dopływu.  Przy 
użyciu tego okna należy zapisać dane pod określoną nazwą i lokalizacją. 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałym 
a zmiennym (rozkładem) dopływu.  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym 
rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stały dopływ 
przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu) 
dopływu. Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące 
się tam są wymaganymi danymi. 

Frakcje ścieków 
Zakładka Frakcje ścieków pokazana na rysunku poniżej jest używana do 
określenia składu ścieków dopływających w ujęciu frakcyjnym. 

 

Zakładka Frakcje ścieków 

Można określić następujące frakcje w ściekach : 

Nazwa Opis 
Fbs Frakcja całkowitego ChZT w dopływie jako łatworozkładalne

[(Sbsc + Sbsa) / Całk. ChZT w dopływie] 
Fac Frakcja szybko rozkładalnego ChZT jako LKT

[ Sbsa / (Sbsa+Sbsc) ] 
Fxsp Frakcja wolno rozkładalnego cząsteczkowego ChZT w 

dopływie 
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[Xsp / (Xsc + Xsp)] 
Fus Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako rozpuszczone 

nierozkładalne 
Fup Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako cząsteczkowe 

nierozkładalne  
Fna Frakcja azotu ogólnego (Kjeldahla) w dopływie jako amoniak 

Fnox Frakcja azotu organicznego w dopływie jako cząsteczkowa 

Fnus Frakcja azotu ogólnego (Kjeldahla) w dopływie jako 
rozpuszczona nierozkładalna 

Fpo4 Frakcja całkowitego fosforu jako fosforany 

FupN Stosunek N: ChZT dla ChZT cząsteczkowego 
nierozkładalnego w dopływie 

FupP Stosunek P: ChZT dla ChZT cząsteczkowego 
nierozkładalnego w dopływie 

FZbh Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
heterotroficzne nie poli-P 

FZba Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
autotroficzne 

FZbp Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
heterotroficzne poli-P 

FZbpa Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
octanogenne rozkładające propioniany 

FZbam Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
metanogenne rozkładające octany 

FZbhm Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
metanogenne zużywające wodór 

FZbm Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
metanogenne zużywające metanol 

Uwaga: Jeśli wprowadzisz wartości dla FZbh, FZba, FZbp, FZbpa, FZbam, FZbhm, 
or FZbm pamiętaj, że organizmy te zawierają również azot i fosfor. 

Poniższe wyjaśnienie, co do frakcjonowania azotu w dopływie może być pomocne 
dla użytkownika. Amoniak jest określony jako:  

.)( calkKj3 na NogFNH ⋅=  

Azot organiczny rozpuszczony nierozkładalny obliczany jest jako: 

.)( calknuUS KjNogFN ⋅=  

Azot znajdujący się w organizmach obecny w dopływie jest obliczany jako suma 
stężeń produktów różnych organizmów oraz poszczególnych frakcji azotowych np.  

∑ ⋅= χχ ZBNfZbOrganizmyN ,  

Azot cząsteczkowy nierozkładalny jest obliczany jako: 

., calkupNupIN ChZTFFX ⋅⋅=  

Pozostały azot organiczny jest rozbijany na cząstki stałe i składniki rozpuszczalne. 
Rozkładalne cząstki stałe azotu obliczane są jako: 
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( ) noxINUScalkON FOrganizmyNXNNHKjNogX ⋅−−−−= 3.)(  

Azot organiczny rozpuszczalny  i rozkładalny obliczany jest jako: 

( ) ( )noxINUScalkOS FOrganizmyNXNNHKjNogN −⋅−−−−= 1)( 3.  

Podobnie przedstawiono poniżej wyjaśnienie, co do frakcjonowania fosforu w 
dopływie. Rozpuszczalne ortofosforany są obliczane jako: 

.44 calkpo PFPO ⋅=  

Fosfor zakumulowany w organizmach obecny w dopływie jest wyliczany jako suma 
produktów różnych organizmów oraz ich poszczególnych frakcji fosforu np.: 

∑ ⋅= χχ ZBPfZbOrganizmyP ,  

Fosfor cząsteczkowy nierozkładalny jest obliczany jako 

., calkupPupIP ChZTFFX ⋅⋅=  

Pozostały cząsteczkowy rozkładalny fosfor organiczny jest obliczany jako:  

OrganizmyPXPOPX IPcalkOP −−−= 4.  

Dopływ (zmienne stanu) 
Element dopływu ze zmiennymi stanu jest używany w konfiguracji do kontroli  
przepływu/składu ścieków. Element Dopływ (zmienne stanu) różni się od 
standardowego elementu Dopływ tym, że skład ścieków jest określony 
za pomocą stężeń zmiennych stanu (np. autotrofy, ChZT cząsteczkowy 
wolnorozkładalny), a nie całkowitymi stężeniami (np. ChZT, Nog (Kj)) i 
frakcjami (np. FUP, fNA). Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów i 
zmiennych stanu dla tego elementu znajdują się w rozdziale Monitoring Danych . 
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Zakładka Monitoring w Dopływ (zmienne stanu) 

Typ dopływu 
Zakładka Typ dopływu przedstawiona na poniższym rysunku używana do 
określenia stanu zmiennego elementu dopływu jako jeden z dwóch możliwych 
typów: Stały lub Zmienny. Przy stałym typie dopływu przepływ/skład ścieków jest 
stały podczas symulacji stanu ustalonego, ale może być modyfikowany przez 
użytkownika podczas symulacji dynamicznej. Przepływ/skład ścieków surowych 
stałego typu dopływu można zmieniać podczas symulacji dynamicznej tylko, kiedy 
symulator jest spauzowany. 
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Zakładka Typ dopływu w Dopływ (zmienne stanu) 

Element dopływu typu zmiennego opisuje użytkownik przez podanie czasu oraz 
zmiennego przepływu/składu wejściowego strumienia ścieków. Dla obliczeń stanu 
ustalonego średnia masa zmiennego czasu przepływu składu jest używana. Każde 
wprowadzenie warunków zostało skojarzone z czasem rozpoczęcia, ten czas jest 
czasem symulacji dynamicznej, w którym rozpocznie się wykorzystywanie tych 
określonych warunków. Rozkład przepływu wywiera następujące ograniczenia na 
czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków: 

4. Czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków musi być 
większy od czasu rozpoczęcia dla poprzedniego wprowadzenia.  

5. Pierwsze wprowadzenie warunków musi rozpoczynać się w czasie 0. 

6. Czas rozpoczęcia dla finalnego wprowadzenia warunków musi być 
mniejszy od czasu określonego w edytorze Czas cyklu. 

Podczas symulacji dynamicznej każde wprowadzenie warunków dopływu jest 
używane od kiedy czas symulacji równa się czasowi rozpoczęcia aż do momentu 
kiedy czas symulacji osiągnie czas wprowadzenia tych warunków. Końcowe 
wprowadzenie warunków dopływu jest używane od jego czasu rozpoczęcia aż do 
momentu kiedy Czas cyklu zostanie osiągnięty. Na końcu cyklu proces jest 
powtarzany używając Czas cyklu jako czas 0. 

Klikając na pole Edytor danych pojawia się pole dialogowe zależne od typu 
dopływu.  Jeśli typ jest stały pojawi się okno dialogowe Edycja: Dopływ. Jeśli typ 
dopływu jest zmienny pojawi się okno dialogowe Edycja przebiegu: Dopływ  . 
Więcej informacji na temat tych okien dialogowych znajduje się w rozdziale 
Edytory przebiegu . 
Można wprowadzić dane poprzez załadowanie danych uprzednio zachowanych w 
pliku. Klikając na pole Z pliku pojawi się okno dialogowe Otwórz plik z danymi 
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dopływu. Przy użyciu tego okna należy wybrać wymagany plik z danymi i 
zakończyć klikając na pole Otwórz. 
Można również zapisać plik z danymi, który może być ponownie wykorzystany. 
Klikając na pole Do pliku pojawi się okno dialogowe Zapisz plik dopływu. Przy 
użyciu tego okna należy zapisać dane pod określoną nazwą i lokalizacją. 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałym 
a zmiennym (rozkładem) dopływu.  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym 
rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stały dopływ 
przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu) 
dopływu. Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące 
się tam  są wymaganymi danymi. 

Dopływ BZT 
Element dopływu BZT jest używany w konfiguracji do kontroli przepływu/składu 
ścieków. Element Dopływ BZT różni się od standardowego elementu Dopływ tym, 
że skład ścieków i ich stężenie organiczne jest określony za pomocą stężenia BZT a 
nie stężenia ChZT. Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów i 
/zmiennych stanu dla tego elementu znajdują się w rozdziale Monitoring Danych. 

 

 

Zakładka Monitoring w Dopływ BZT 

Typ dopływu  
Zakładka Typ dopływu przedstawiona na poniższym rysunku używana do 
określenia elementu dopływu BZT jako jeden z dwóch możliwych typów: Stały lub 
Zmienny. Przy stałym typie dopływu BZT przepływ/skład ścieków jest stały 
podczas symulacji stanu ustalonego, ale może być modyfikowany przez użytkownika 
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podczas symulacji dynamicznej. Przepływ/skład ścieków surowych stałego typu 
dopływu BZT można zmieniać podczas symulacji dynamicznej tylko, kiedy 
symulator jest spauzowany. 

 

Zakładka Typ dopływu w Dopływ BZT 

Element dopływu BZT opisuje użytkownik przez podanie czasu oraz zmiennego 
przepływu/składu wejściowego strumienia ścieków. Dla obliczeń stanu ustalonego 
średniej masy zmiennego czasu przepływu składu jest używana. Każde 
wprowadzenie warunków zostało skojarzone z czasem rozpoczęcia, ten czas jest 
czasem symulacji dynamicznej, w którym rozpocznie się wykorzystywanie tych 
określonych warunków. Rozkład przepływu wywiera następujące ograniczenia na 
czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków: 

   

1. Czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków musi być 
większy od czasu rozpoczęcia dla poprzedniego wprowadzenia.  

2. Pierwsze wprowadzenie warunków musi rozpoczynać się w czasie 0. 

3. Czas rozpoczęcia dla finalnego wprowadzenia warunków musi być 
mniejszy od czasu określonego w edytorze Czas cyklu. 

Podczas symulacji dynamicznej każde wprowadzenie warunków dopływu BZT jest 
używane od kiedy czas symulacji równa się czasowi rozpoczęcia aż do momentu 
kiedy czas symulacji osiągnie czas wprowadzenia tych warunków. Końcowe 
wprowadzenie warunków dopływu BZT jest używane od jego czasu rozpoczęcia aż 
do momentu kiedy Czas cyklu zostanie osiągnięty. Na końcu cyklu proces jest 
powtarzany używając Czas cyklu jako czas 0. 

Klikając na pole Edytor danych pojawia się pole dialogowe zależne od typu 
dopływu. Jeśli typ jest stały pojawi się okno dialogowe Edycja: Dopływ. Jeśli typ 
dopływu jest zmienny pojawi się okno dialogowe Edycja przebiegu: Dopływ. 
Więcej informacji na temat tych okien dialogowych znajduje się w rozdziale 
Edytory przebiegu . 
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Można wprowadzić dane poprzez załadowanie danych uprzednio zachowanych w 
pliku. Klikając na pole Z pliku pojawi się okno dialogowe Otwórz plik z danymi 
dopływu.  Przy użyciu tego okna należy wybrać wymagany plik z danymi i 
zakończyć klikając na pole Otwórz . 
Klikając na pole Sprawdź ustawienia dla pH oraz zasadowości można 
sprawdzić czy wartości pH i zasadowości są zgodne z tymi które należałoby 
wprowadzić. BioWin jest w stanie brać pod uwagę , dopuszczalną mieszaninę 
dwutlenku węgla, anionów, kationów zestawiając wprowadzone dane. Jest to 
zalecany krok chociaż czasochłonny z uwagi na długi przebieg dopływu (np. więcej 
niż tysiąc rzędów danych).  Aczkolwiek nie jest to wskazane do realizacji do czasu, 
gdy BioWin nie wygeneruje niespodziewanego alarmu podczas symulacji.  

Można również zapisać plik z danymi, który może być ponownie wykorzystany. 
Klikając na Do pliku pojawi się okno dialogowe Zapisz plik dopływu Przy 
użyciu tego okna należy zapisać dane pod określoną nazwą i lokalizacją. 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałym 
a zmiennym (rozkładem) dopływu BZT. BioWin przypisuje stałe wartości w 
pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stały 
dopływ przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu 
(rozkładu) dopływu. Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości 
znajdujące się tam  są wymaganymi danymi. 

Frakcje ścieków w Dopływ BZT 
Zakładka Frakcje ścieków pokazana na rysunku poniżej jest używana do 
określenia frakcyjnego składu ścieków dopływających. Uwaga: frakcje są 
przedstawione z punktu widzenia ChZT. Nawet jeśli ogólne stężenie ścieków jest 
wprowadzone z punktu widzenia BZT. Model Biowin przelicza stężenie 
chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) i wykorzystuje te frakcje do 
zamieszczenia wartości w wektorze stanu.  

Należy również zwrócić uwagę, że wartość frakcji Fxsp jest obliczana przez BioWin 
na podstawie zawiesiny organicznej (Zorg) i BZT w dopływie. Tak więc, wartości 
wprowadzone przez użytkownika dla tej frakcji zostaną nadpisane. 
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Zakładka Frakcje ścieków w Dopływ BZT 

Użytkownik możne określić następujące frakcje w ściekach:  

Nazwa Opis 
Fbs Frakcja całkowitego ChZT w dopływie jako łatworozkładalne

[(Sbsc + Sbsa) / Całk. ChZT w dopływie] 
Fac Frakcja szybko rozkładalnego ChZT jako LKT

[ Sbsa / (Sbsa+Sbsc) ] 
Fxsp Frakcja wolno rozkładalnego cząsteczkowego ChZT w 

dopływie  [Xsp / (Xsc + Xsp)]. Uwaga: ta wartość jest obliczana 
i nadpiywana pzez BioWin na podstawie wprowadzonej 
wartości zawiesiny organicznej (Zorg) i BZT w dopływie. 

Fus Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako rozpuszczone 
nierozkładalne 

Fup Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako cząsteczkowe 
nierozkładalne  

Fna Frakcja azotu ogólnego (Kjeldahla) w dopływie jako amoniak 

Fnox Frakcja azotu organicznego w dopływie jako cząsteczkowa 

Fnus Frakcja azotu ogólnego (Kjeldahla) w dopływie jako 
rozpuszczona nierozkładalna 

Fpo4 Frakcja całkowitego fosforu jako fosforany 

FupN Stosunek N: ChZT dla ChZT cząsteczkowego 
nierozkładalnego w dopływie 

FupP Stosunek P: ChZT dla ChZT cząsteczkowego 
nierozkładalnego w dopływie 

FZbh Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
heterotroficzne nie poli-P 

FZba Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
autotroficzne 

FZbp Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
heterotroficzne poli-P 

FZbpa Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
octanogenne rozkładające propioniany 

FZbam Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
metanogenne rozkładające octany 

FZbhm Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
metanogenne zużywające wodór 

FZbm Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, jako organizmy 
metanogenne zużywające metanol 

Uwaga: Jeśli wprowadzisz wartości dla FZbh, FZba, FZbp, FZbpa, FZbam, FZbhm, 
or FZbm pamiętaj, że organizmy te zawierają również azot i fosfor. 

Poniższe wyjaśnienie, co do frakcjonowania azotu w dopływie może być pomocne 
dla użytkownika. Amoniak jest określony jako:  

.3 )( calkna KjNogFNH ⋅=  

Azot organiczny rozpuszczony nierozkładalny obliczany jest jako: 

.)( calknuUS KjNogFN ⋅=  
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Azot znajdujący się w organizmach obecny w dopływie jest obliczany jako suma 
stężeń produktów różnych organizmów oraz poszczególnych frakcji azotowych np.  

∑ ⋅= χχ ZBNfZbOrganizmyN ,  

Azot cząsteczkowy nierozkładalny jest obliczany jako: 

., calkupNupIN ChZTFFX ⋅⋅=  

Pozostały azot organiczny jest rozbijany na cząstki stałe i składniki rozpuszczalne. 
Rozkładalne cząstki stałe azotu obliczane są jako: 

( ) noxINUScalkON FOrganizmyNXNNHKjNogX ⋅−−−−= 3.)(  

Azot organiczny rozpuszczalny  i rozkładalny obliczany jest jako: 

( ) ( )noxINUScalkOS FOrganizmyNXNNHKjNogN −⋅−−−−= 1)( 3.  

Podobnie przedstawiono poniżej wyjaśnienie, co do frakcjonowania fosforu w 
dopływie. Rozpuszczalne ortofosforany są obliczane jako: 

.44 calkpo PFPO ⋅=  

Fosfor zakumulowany w organizmach obecny w dopływie jest wyliczany jako suma 
produktów różnych organizmów oraz ich poszczególnych frakcji fosforu np.: 

∑ ⋅= χχ ZBPfZbOrganizmyP ,  

Fosfor cząsteczkowy nierozkładalny jest obliczany jako 

., calkupPupIP ChZTFFX ⋅⋅=  

Pozostały cząsteczkowy rozkładalny fosfor organiczny jest obliczany jako:  

OrganizmyPXPOPX IPcalkOP −−−= 4.  

Pozostały cząsteczkowy rozkładalny fosfor organiczny jest obliczany jako:  

OrganizmyPXPOPX IPcalkOP −−−= 4.  

Metanol 
Element Metanolu jest używany w konfiguracji do kontroli przepływu/składu 
dodatkowego strumienia metanolu. Dalsze informacje na temat monitoringu 
parametrów i zmiennych stanu dla tego elementu znajdują się w rozdziale 
Monitoring Danych . 
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Zakładka Monitoring w Metanol 

Typ dopływu 
Zakładka Typ dopływu przedstawiona na poniższym rysunku używana do 
określenia elementu dopływu metanolu jako jeden z dwóch możliwych typów: Stały 
lub Zmienny. Przy stałym typie dopływu metanolu przepływ/skład jest stały 
podczas symulacji stanu ustalonego, ale może być modyfikowany przez użytkownika 
podczas symulacji dynamicznej. Przepływ/skład metanolu można zmieniać podczas 
symulacji dynamicznej tylko kiedy symulator jest spauzowany. 
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Zakładka Typ dopływu w Metanol 

Element dopływu metanolu opisuje użytkownik przez podanie czasu oraz zmiennego 
przepływu/składu wejściowego strumienia do systemu. Dla obliczeń stanu 
ustalonego średnia masa zmiennego czasu przepływu składu jest używana.  Każde 
wprowadzenie warunków zostało skojarzone z czasem rozpoczęcia, ten czas jest 
czasem symulacji dynamicznej, w którym rozpocznie się wykorzystywanie tych 
określonych warunków. Rozkład przepływu metanolu wywiera następujące 
ograniczenia na czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków: 
   

1. Czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków musi być 
większy od czasu rozpoczęcia dla poprzedniego wprowadzenia.  

2. Pierwsze wprowadzenie warunków musi rozpoczynać się w czasie 0. 

3. Czas rozpoczęcia dla finalnego wprowadzenia warunków musi być 
mniejszy od czasu określonego w edytorze Czas cyklu. 

Podczas symulacji dynamicznej każde wprowadzenie warunków dopływu metanolu 
jest używane od kiedy czas symulacji równa się czasowi rozpoczęcia aż do momentu 
kiedy czas symulacji osiągnie czas wprowadzenia tych warunków. Końcowe 
wprowadzenie warunków dopływu metanolu jest używane od jego czasu rozpoczęcia 
aż do momentu kiedy Czas cyklu zostanie osiągnięty. Na końcu cyklu proces jest 
powtarzany używając Czas cyklu jako czas 0. 

Klikając na pole Edytor danych pojawia się pole dialogowe zależne od typu 
dopływu.  Jeśli typ jest stały pojawi się okno dialogowe Edycja: Dopływ. Jeśli typ 
dopływu jest zmienny pojawi się okno dialogowe Edycja przebiegu: Dopływ  . 
Więcej informacji na temat tych okien dialogowych znajduje się w rozdziale 
Edytory przebiegu . 
Można wprowadzić dane poprzez załadowanie danych uprzednio zachowanych w 
pliku. Klikając na pole Z pliku  pojawi się okno dialogowe Otwórz plik dopływu.  
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Przy użyciu tego okna należy wybrać wymagany plik z danymi i zakończyć klikając 
na Otwórz. 
Można również zapisać plik z danymi, który może być ponownie wykorzystany. 
Klikając na pole Do pliku pojawi się okno dialogowe Zapisz plik dopływu. Przy 
użyciu tego okna należy zapisać dane pod określoną nazwą i lokalizacją. 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałym 
a zmiennym (rozkładem) dopływu BZT. BioWin przypisuje stałe wartości w 
pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc, kiedy np. przełączasz na stały 
dopływ przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu 
(rozkładu) dopływu. Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości 
znajdujące się tam  są wymaganymi danymi. 

Stężenie metanolu w dopływie 
BioWin dysponuje wartościami domyślnymi dla 100% roztworu metanolu w 
elemencie dopływu metanolu. Ten podrozdział jest poświęcony temu jak wartości te 
zostały obliczone. Używając poniższej metodologii można określić wartości stężenia 
dla innych mocy roztworu metanolu. 

 Stosunek ChZT / Masa 
Stosunek ChZT/masa dla metanolu (CH3OH) może być obliczony z równania 
bilansowego dot. utlenienia metanolu do wody i dwutlenku węgla: 

 OH2COO
2
3

OH 2223 +⇒+CH  

Wg. powyższego 1.5 mola (48 g) tlenu jest wymagane do utlenienia 1 mola (32 g) 
metanolu.  Tak więc stosunek ChZT/masa dla metanolu wynosi (48 g / 32 g) 1.5.   

Tak więc widać zmianę stężenia matanolu poprzez wskaźnik 1.5. W BioWin 
występuje przy zmianie jednostki stężenia metanolu mg/L i mgChZT/L. 

Zużycie metanolu 
Wg. Chemical Engineer's Handbook, ciężar właściwy czystego metanolu wynosi 
0.792. Tak więc ma gęstość of 0.792 kg/L. Używając stosunku ChZT / masa 
obliczonego powyżej odpowiada to stężeniu ChzT równemu (1.5*0.792) 1.188 
kgChZT/L, lub 1, 188, 000 mgChZT/L. 

Należy zwrócić uwagę, że roztwór metanolu jest określony w odniesieniu do stężenia 
molowego i przeliczony na stężenie masowe przy użyciu masy molowej dla 
metanolu  32 g / mol. 

Końcowa uwaga 

Używając BioWin do symulacji dawkowania metanolu, może wystąpić potrzeba 
wzrostu maksymalnej szybkości właściwej wzrostu heterotrofów do 6.4 z wartości 
domyślnej 3.2 aby mieć pewność, że cały metanol zostanie zutylizowany.  

Należy zaznaczyć, że współczynnik wzrostu w warunkach tlenowych jest wyższy od 
tego w warunkach niedotlenionych. W warunkach niedotlenionych występują różne 
współczynniki wzrostu  dla heterotrofów innych niż poly-P (ZBH) i bakterii 
zużywających metanol w warunkach niedotlenionych (ZBM). 

Literatura 
Perry, R.H., Chilton, C.H. (1973)  Chemical Engineer's Handbook.  McGraw-Hill 
Inc. 
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Dawkowanie metali 
Element dawkowania metali jest używany w konfiguracji do kontroli 
przepływu/składu dodatkowego strumienia metali. Dalsze informacje na temat 
monitoringu parametrów i /zmiennych dla tego elementu znajdują się w rozdziale 
Monitoring danych . 

 

 

Zakładka Moitoring w Dawkowanie metali 

Typ dawkowania metali  
Zakładka Typ dawkowania metali przedstawiona na poniższym rysunku używana 
do określenia elementu dopływu dodatkowego strumienia metali jako jeden z dwóch 
możliwych typów: Stały lub Zmienny. Przy stałym typie dopływu metali 
przepływ/skład jest stały podczas symulacji stanu ustalonego, ale może być 
modyfikowany przez użytkownika podczas symulacji dynamicznej. Przepływ/skład 
strumienia metali można zmieniać podczas symulacji dynamicznej tylko kiedy 
symulator jest spauzowany. 
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Zakładka Typ dopływu w Dawkowanie metali 

Element dawkowania metali opisuje użytkownik przez podanie czasu oraz 
zmiennego przepływu/składu wejściowego strumienia do systemu. Dla obliczeń 
stanu ustalonego średnia masa zmiennego czasu przepływu składu jest używana.  
Każde wprowadzenie warunków zostało skojarzone z czasem rozpoczęcia, ten czas 
jest czasem symulacji dynamicznej w którym rozpocznie się wykorzystywanie tych 
określonych warunków. Rozkład dawkowania metali wywiera następujące 
ograniczenia na czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków: 
   

1. Czas rozpoczęcia dla każdego wprowadzenia warunków musi być 
większy od czasu rozpoczęcia dla poprzedniego wprowadzenia.  

2. Pierwsze wprowadzenie warunków musi rozpoczynać się w czasie 0. 

3. Czas rozpoczęcia dla finalnego wprowadzenia warunków musi być 
mniejszy od czasu określonego w edytorze Czas cyklu. 

Podczas symulacji dynamicznej każde wprowadzenie warunków dopływu metalu 
jest używane od kiedy czas symulacji równa się czasowi rozpoczęcia aż do momentu 
kiedy czas symulacji osiągnie czas wprowadzenia tych warunków. Końcowe 
wprowadzenie warunków dopływu metalu jest używane od jego czasu rozpoczęcia 
aż do momentu kiedy Czas cyklu zostanie osiągnięty. Na końcu cyklu proces jest 
powtarzany używając Czas cyklu jako czas 0. 

Klikając na pole Edytor danych pojawia się pole dialogowe zależne od typu 
dopływu.  Jeśli typ jest stały pojawi się okno dialogowe Edycja: Dopływ . Jeśli typ 
dopływu jest zmienny pojawi się okno dialogowe Edycja przebiegu: Dopływ . 
Więcej informacji na temat tych okien dialogowych znajduje się w rozdziale 
Edytory przebiegu . 
Można wprowadzić dane poprzez załadowanie danych uprzednio zachowanych w 
pliku. Klikając na pole Z pliku  pojawi się okno dialogowe Otwórz plik dopływu.  
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Przy użyciu tego okna należy wybrać wymagany plik z danymi (*.mef) i zakończyć 
klikając na pole Otwórz. 
Można również zapisać plik z danymi, który może być ponownie wykorzystany. 
Klikając na pole Do pliku pojawi się okno dialogowe Zapisz plik dopływu. Przy 
użyciu tego okna należy zapisać dane pod określoną nazwą i lokalizacją. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałym a 
zmiennym (rozkładem) dopływu BZT. BioWin przypisuje stałe wartości w 
pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stały 
dopływ przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu 
(rozkładu) dopływu. Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości 
znajdujące się tam są wymaganymi danymi. Możesz również wybrać rodzaj 
dawkowanego metalu w zakładce Model, która jest dostępna w menu 
Projekt|Opcje bieżące projektu. 

Odpływ 
Element odpływu nie posiada modelu. Jest używany jako końcowy element w ciągu. 
Jako taki element odpływu jest głównie wykorzystywany do sprawdzania czy 
BioWin spełnia warunki integralnego systemu. Dalsze informacje na temat 
monitoringu parametrów i zmiennych dla tego elementu znajdują się w rozdziale 
Monitoring . 

 

Zakładka Monitoring w Odpływ 
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Odpływ osadu 
Element odpływu osadu nie posiada modelu. Jest używany jako końcowy element w 
ciągu. Jako taki element odpływu jest głównie wykorzystywany do sprawdzania czy 
BioWin spełnia warunki integralnego systemu. 

Element odpływu osadu różni się od typowego elementu odpływu tylko zakresem 
informacji ukazujących się w oknie głównym panelu podsumowującego po 
najechaniu na element odpływu osadu. Pojawiają się informacje dotyczące: ZO 
(zawiesiny ogólnej) i Zorg (zawiesiny organicznej) wyrażone w %; P,N jako % 
osadu; przepływ mas osadu. Ten element jest zwyczajowo używany do odpływu 
osadu nadmiernego i innych przepływów osadów. 

 

Zakładka Monitoring w Odpływ osadu 

Element budowy modelu 
Element budowy modelu reaktora pozwala użytkownikowi stworzyć własne modele 
i dołączyć je do BioWin. Ten element pozwala na wprowadzenie własnej 
stechiometrii i równań szybkości obejmujących wybrane lub wszystkie zmienne 
stanu BioWin. Można określić parametry dotyczące eksploatacji i kontroli 
budowanego reaktora, zmienności pojemności. Dalsze informacje na temat 
monitoringu parametrów i zmiennych dla tego elementu znajdują się w rozdziale 
Monitoring danych . 
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Zakładka Monitoring w Element budowy modelu 

Wymiary budowanego modelu reaktora 
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów dla budowanego modelu reaktora.  

 

 Typy Elementów  •  81 



 

Zakładka Wymiary w Element budowy modelu  

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

 

Eksploatacja budowanego modelu reaktora 
Zakładka Eksploatacja przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla budowanego modelu reaktora 
dotyczących napowietrzania, lokalnej temperatury tak jak zdefiniowania modelu 
stechiometrycznego i równań szybkości.  
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Zakładka eksploatacja w Element budowy modelu  

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon…pojawi się okno 
dialogowe  Edycja przebiegu : Zadana wartość TR .  Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy Dostawa jest wybrana wielkość przepływu powietrza musi zostać określona. 
Jeśli Zadana wartość TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej 
wartości TR. Można wybrać Stałą wartość  lub Rozkład (klikając na  pole 
Szablon… pojawi się okno  Edycja przebiegu: Przepływ powietrza).  

Można również określić, aby budowany model reaktora był Bez napowietrzania.  
Również Lokalna temperatura może być określona dla budowanego modelu 
reaktora.  Klikając na pole wyboru dla lokalnej temperatury Określ temperaturę 
wg dostępnych możliwości.  Można określić Stała wartość lub Rozkład 
temperatury. Jeśli zostanie wybrana stała wartość temperatury wówczas należy 
wprowadzić wartość w oknie dialogowym. Jeśli zostanie wybrany rozkład 
temperatury  uaktywnione zostanie pole Szablon…  Klikając na szablon otwarte 
zostanie okno dialogowe Edycja przebiegu: Temperatura.  . 
Istnieje wiele metod do określenia własnego modelu reaktora. Tworzenie modelu 
lokalnego zdefiniowanego przez użytkownika wymaga wprowadzenia równań 
stechiometrycznych oraz równań szybkości, co umożliwia pole Budowa 
lokalnego modelu. Po odznaczeniu tego pola uaktywnione zostanie pole Określ 
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model lokalny… Kliknięcie na to pole otwiera okno dialogowe Edytor 
budowania modelu , które pozwala na wprowadzenie stechiometrii i równań 
szybkości dla wybranych lub wszystkich zmiennych stanu BioWin. Używanie tego 
narzędzia zostało szczegółowo przedstawione w sekcji  Budowa modelu  . 
Istnieje również możliwość włączenia do budowanego modelu reaktora reakcji 
BioWin. Należy wówczas odznaczyć pole Uwzględnij reakcje BioWin . 
Należy zwrócić uwagę, że dla zmiany jakichkolwiek parametrów modelu 
napowietrzania należy kliknąć na Parametry modelu… otwierając pole dialogowe 
z edycją parametrów. Zmiany w modelu napowietrzania dotyczą tylko poziomu 
lokalnego.  

Można również określić Lokalne parametry kinetyczne BioWin dla modelu 
osadu czynnego w budowanym modelu reaktora po wybraniu opcji Uwzględnij 
reakcje BioWin. Klikając na pole wyboru dotyczące lokalnych kinetycznych 
parametrów BioWin należy następnie kliknąć na pole  Parametry modelu celem 
otwarcia edytora umożliwiającego wprowadzenie różnych parametrów kinetycznych 
dla budowanego reaktora. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (np. wskaźniki alfa and 
beta), należy odznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania. Dla 
modelowania stężenia gazowych składników napowietrzania (nasycenia gazem) (np. 
tlen, dwutlenek węgla, itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa. Jeśli 
ta opcja jest wybrana można wprowadzić procentową wartość dla pola 
Zatrzymanie gazu (jako procent całej pojemności reaktora zajmowane przez 
gazowe składniki napowietrzania). 

 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, dostawa 
powietrza).  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice- 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Wartości początkowe budowanego modelu 
reaktora 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej jest używana dla 
określenia początkowych wprowadzeń dotyczących stężeń i pojemności 
budowanego modelu reaktora. 
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Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Wartości początkowe 

Użycie pola Ciecz zatrzymana w zbiorniku wymaga wprowadzenia wartości 
jako % poj. zb. Wielkość cieczy zatrzymanej w zbiorniku zostanie użyta dla 
obliczeń stanu ustalonego. Należy zaznaczyć, że istnieje dolne i górne ograniczenie 
tej wielkości. Respektowane są wielkości z zakresu  0.02 - 99.98 %.  Odzwierciedla 
to fakt, że jest to pojemność cieczy i pozwala na uzyskanie “małego” rozróżnienia 
pomiędzy pojemnością cieczy a pojemnością reaktora dla systemu rur dopływowych 
i odpływowych. 

Istnieją dwie metody wprowadzenia Stężenia początkowe budowanym modelu 
reaktora.  Pole dialogowe prezentowane powyżej ilustruje pierwszy przypadek kiedy 
wybrana jest opcja Wartości początkowe. Kiedy ta opcja jest wybrana BioWin 
wprowadza wartości domyślne określone dla wszystkich zmiennych stanu (oprócz 
pojemności, którą określa użytkownik) w ten sam sposób jak w przypadku elementu 
bioreaktora.  

Okno dialogowe prezentowane poniżej ilustruje drugi przypadek z opcją Określ 
wartości W tym przypadku edytowane jest pole dialogowe z listą zmiennych stanu. 
Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla zmiennych 
stanu dla budowanego modelu reaktora. Zostaną one wstawione do budowanego 
modelu reaktora, kiedy rozpocznie się symulacja dla stanu ustalonego lub kiedy 
rozpocznie się dynamiczna symulacja po wybraniu opcji wartości początkowych. 
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Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 

Po wyborze opcji Użyj wartości wprowadzonych dla budowanego modelu 
reaktora należy zaakceptować ten wybór poprzez kliknięcie na pole OK. Jeśli opcja 
ta nie jest odznaczona. 

• Wartości określone zostaną umiejscowione w budowanym modelu 
reaktora od początku symulacji stanu ustalonego, jeśli przy symulacji 
zostanie wybrana opcja: rozpocznij od wartości początkowych. 

• Wartości określone zostaną umiejscowione w budowanym elemencie 
modelu reaktora na początku symulacji dynamicznej, jeśli przy 
symulacji zostanie wybrana opcja wartości początkowych.  

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w elemencie 
budowy modelu w momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, 
zmieniając istniejące zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku 
symulacji dynamicznej będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie 
od wyboru wartości początkowych lub bieżących. 

Użycie tej opcji jest zilustrowane na przykładzie znajdującym się w końcowej sekcji 
niniejszego rozdziału dotyczącej Bioreaktora o zmiennej pojemności/ wartości 
początkowej. 
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Odpływ z budowanego modelu reaktora 
Pamiętaj, że w symulacji 
stanu ustalonego początkowa 
wartość cieczy zatrzymanej w 
zbiorniku zostanie użyta do 
obliczeń. 

Zakładka Odpływ dla budowanego modelu reaktora prezentowana poniżej jest
używana do określenia odpływu. Odpływ może być uogólniony następująco: 

   

• Ilekroć budowany element modelu reaktora jest pełny następuje
odpływ niezależnie od wprowadzonych wartości dotyczących 
odpływu.   

• Kiedy tylko budowany model reaktora jest pusty, a natężenie odpływu
jest ustalone jako większe od natężenia dopływu wówczas budowany
model reaktora  będzie posiadał odpływ równy dopływowi, aby nie
wystąpiła wartość ujemna. Jeśli natężenie odpływu jest ustalone jako 
niższe od natężenia dopływu wówczas budowany element reaktora
zostanie napełniony.  

Poniżej opisano zachowanie się dla trzech typów odpływu: 

   

• Odpływ tylko– element budowanego modelu reaktora napełnia się a 
następnie występuje odpływ z natężeniem równym natężeniu dopływu 
(to ustawienie może być użyte do symulacji rozruchu bioreaktora). 

• Stały odpływ– odpływ zawsze odbywa się z określoną stałą wartością 
natężenia, z wyjątkiem sytuacji wynikających z fizycznych ograniczeń 
(kiedy reaktor jest pełny lub pusty) 

• Rozkład przepływu– odpływ zawsze odbywa się z określonym 
rozkładem wielkości natężenia, z wyjątkiem sytuacji wynikających z 
fizycznych ograniczeń (kiedy reaktor jest pełny lub pusty). Dla 
określenia rozkładu należy kliknąć na okno Szablon…, co rozwinie  
edycję przebiegu.  Dalsze informację umieszczono w sekcji Edytor 
przebiegu . 
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Zakładka Odpływ w  Element budowy modelu  

Zbiornik wyrównawczy 
Zbiornik wyrównawczy jest zbiornikiem o pełnym wymieszaniu, w którym nie 
zachodzą żadne reakcje. Można zmieniać wymiary i sposób eksploatacji zbiornika.  
Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów i /zmiennych dla tego elementu 
znajdują się w rozdziale Monitoring danych . 
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Zakładka Monitoring dla Zbiornik wyrównawczy 

Wymiary zbiornika wyrównawczego 
Zakładka Wymiary  przedstawiona na poniższym rysunku pozwala użytkownikowi 
na wprowadzenie fizycznych wymiarów zbiornika wyrównawczego. 
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Zakładka Wymiary dla Zbiornik wyrównawczy 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość. Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

Eksploatacja zbiornika wyrównawczego 
Zakładka Eksploatacja, pokazana poniżej, pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla zbiornika wyrównawczego. 
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Zakładka Eksploatacja w Zbiornik wyrównawczy 

Można określić Typ zbiornika wyrównawczego (jako o stałej lub zmiennej 
pojemności) poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Stała objętość 
cieczy, zostanie określona to oznacza, że wielkość odpływu równa się wielkości 
dopływu do zbiornika i żadne inne dane eksploatacyjne nie są wymagane, ponieważ 
objętość cieczy równa się pojemności zbiornika wprowadzonej w zakładce 
Wymiary. 

Jeśli Zmienna objętość cieczy zostanie określona to oznacza, że Odpływ 
(ścieki) oraz Ciecz zatrzymana w zbiorniku (jako procent całkowitej 
pojemności zbiornika) muszą zostać wprowadzone. Okno dialogowe umożliwiające 
wprowadzenie odpływu ścieków oraz cieczy zatrzymanej w zbiorniku sąsiaduje z 
powyższym. 

Bioreaktor 
W bioreaktorze jako reaktorze przepływowym o ciągłym mieszaniu symulowane są 
procesy osadu czynnego. Kompletny system osadu czynnego może być 
konfigurowany poprzez dowolną ilość bioreaktorów w układzie szeregowym czy 
równoległym. Użytkownik może określić parametry związane z eksploatacją i 
kontrolą procesów w bioreaktorze. Dalsze informacje na temat monitoringu 
parametrów i zmiennych dla tego elementu znajdują się w rozdziale Monitoring 
danych  
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Zakładka Monitoring w Bioreaktor 

Wymiary Bioreaktora 
Zakładka Wymiary pokazana poniżej pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
fizycznych wymiarów bioreaktora. 
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Zakładka Wymiary w Bioreaktor 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość. Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

 

Eksploatacja Bioreaktora  
Zakładka Eksploatacja pokazana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla bioreaktora takich jak system 
napowietrzania, lokalną temperaturę jak również zmianę lokalnych parametrów 
modelu. 

 

Zakładka Eksploatacja w Bioreaktor 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon… pojawi się okno 
dialogowe Edycja przebiegu : Zadana wartość TR ).  Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  
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Kiedy Dostawa powietrza jest wybrana wielkość przepływu powietrza musi 
zostać określona.  Jeśli Zadana wartość TR zostanie wybrana należy określić 
wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać Stałą wartość lub Rozkład  
(klikając na  pole Szablon… pojawi się okno dialogowe Edycja przebiegu : 
Przepływ powietrza). 

Dla zmiany któregokolwiek z parametrów modelu napowietrzania należy kliknąć na  
Parametry modelu w celu otwarcia okna dialogowego  (Te zmiany w modelu 
napowietrzania można wykonać tylko na poziomie lokalnym). 

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla bioreaktora.  Klikając 
na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole pozwalające na w 
prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić zarówno Stała 
wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej wartości 
należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu uaktywnione 
zostaje pole Szablon… Klikając na niego edytowana zostanie   Edycja 
przebiegu: Temperatura . 
Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w bioreaktorze. Klikając na to pole wyboru pole, a 
następnie klikając na Parametry modelu…edytowane zostaną parametry modelu 
umożliwiając dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa. Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, dostawa 
powietrza).  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Bioreaktor z napowietrzaniem powierzchniowym 
Bioreaktor z napowietrzaniem powierzchniowym symuluje procesy osadu czynnego 
w przepływowym reaktorze o ciągłym mieszaniu podobnie do typowego bioreaktora.  
Jednakże napowietrznie może być określane przez podaż mocy a nie poprzez 
dostawę powietrza. Można określić również parametry dotyczące eksploatacji i 
kontroli bioreaktora z napowietrzaniem powierzchniowym. Dalsze informacje na 
temat monitoringu parametrów i zmiennych dla tego elementu znajdują się w 
rozdziale Monitoring danych . 
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Zakładka Monitoring w Bioreaktor(powierzchniowe aeratory) 

Wymiary bioreaktora (powierzchniowe aeratory) 
Zakładka Wymiary prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów dla bioreaktora z powierzchniowym 
napowietrzaniem.  
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Zakładka Wymiary w Bioreaktor (powierzchniowe aeratory) 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość. Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są 
również nazwa, typ i ikona tego elementu.  

Eksploatacja bioreaktora (powierzchniowe 
aeratory)  
Zakładka Eksploatacja, prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla bioreaktora z napowietrzaniem 
powierzchniowym takie jak specyfikacja napowietrzania i lokalnych parametrów 
kinetycznych jak również lokalnych parametrów modelu. 
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Zakładka Eksploatacja w Bioreaktor (powierzchniowe aeratory) 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Podaż mocy. Metoda napowietrzania jest 
określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość TR 
zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon… pojawi się okno 
dialogowe Edycja przebiegu : Zadana wartość TR  Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnej podaży mocy, które będzie użyte 
przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość przy badaniu 
możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego poziomu TR).   

Kiedy opcja Podaż mocy jest wybrana wielkość mocy musi zostać określona. Jeśli 
Zadana wartość TR zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości 
TR. Można wybrać Stałą wartość lub Rozkład (klikając na pole Szablon… 
pojawi się okno dialogowe Edycja przebiegu : Podaż mocy ). 
Dla zmiany któregokolwiek z parametrów modelu napowietrzania należy kliknąć na  
Parametry modelu…w celu otwarcia okna dialogowego z  (Te zmiany w modelu 
napowietrzania można wykonać tylko na poziomie lokalnym). 

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla bioreaktora. Klikając 
na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole pozwalające na w 
prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić zarówno Stała 
wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej wartości 
należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu  uaktywnione 
zostaje pole Szablon… Klikając na nie, edytowana zostanie    Edycja przebiegu: 
Temperatura.Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla 
modelu osadu czynnego mające zastosowanie w bioreaktorze. Klikając na to pole 
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wyboru pole, a następnie klikając na Parametry modelu… edytowane zostanie 
pole umożliwiające dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu 
czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, podaż 
mocy).  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. 
Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam 
dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

 

Bioreaktor z aeratorem szczotkowym 
Bioreaktor z aeratorem szczotkowym symuluje procesy osadu czynnego w 
przepływowym reaktorze o ciągłym mieszaniu podobnie do typowego bioreaktora.  
Jednakże napowietrznie może być określane przez podaż mocy, a nie dostawę 
powietrza. Można określić również parametry dotyczące eksploatacji i kontroli 
bioreaktora z aeratorem szczotkowym Dalsze informacje na temat monitoringu 
parametrów i /zmiennych dla tego elementu znajdują się w rozdziale  Monitoring 
danych  . 
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Zakładka Monitoring w Bioreaktor (szczotkowe aeratory) 

Wymiary bioreaktora z aeratorem szczotkowym 
Zakładka Wymiary  prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów dla bioreaktora z aeratorem szczotkowym. 
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Zakładka Wymiary w Bioreaktor (szczotkowe aeratory) 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość. Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość.  Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są 
również nazwa, typ i ikona tego elementu.  

Eksploatacja bioreaktora (szczotkowe aeratory)  
Zakładka Eksploatacja, prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla bioreaktora z aeratorem 
szczotkowym takie jak specyfikacja napowietrzania i lokalnych parametrów 
kinetycznych jak również lokalnych parametrów modelu. 
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Zakładka Eksploatacja w Bioreaktor (szczotkowe aeratory) 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Podaż mocy. Metoda napowietrzania jest 
określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość TR  
zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon pojawi się okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Zadana wartość TR Można również wprowadzić 
ograniczenie dotyczące maksymalnej podaży mocy, które będzie użyte przy 
osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość przy badaniu 
możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego poziomu TR.  

Kiedy opcja Podaż mocy jest wybrana wielkość mocy musi zostać określona . 
Można wybrać Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon… pojawi 
się okno dialogoweEdycja przebiegu: Podaż mocy  Dla zmiany któregokolwiek 
z parametrów modelu napowietrzania należy kliknąć na  Parametry modelu 
Model parameters… w celu otwarcia okna dialogowego  (Te zmiany w modelu 
napowietrzania można wykonać tylko na poziomie lokalnym). 

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla bioreaktora.  Klikając 
na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole pozwalające na w 
prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić zarówno Stała 
wartość temperatury jak również jej Rozkład. Przy wyborze stałej wartości należy 
ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu uakywnione zostaje pole 
Szablon… Klikając na nie edytowana zostanie    Edycja przebiegu: 
TemperaturaMożna również określić 

 Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu czynnego mające 
zastosowanie w bioreaktorze. Klikając na to pole wyboru pole, a następnie klikając 
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na Parametry modelu edytowane zostaną Parametry modelu  umożliwiając 
dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz tam i z powrotem między stałą wartością a 
rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, podaż mocy).  
BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa.  
Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam 
dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Bioreaktor o zmiennej pojemności 
Bioreaktor o zmiennej pojemności symuluje procesy osadu czynnego w 
przepływowym reaktorze o zmiennej pojemności i ciągłym mieszaniu. Można 
określić również parametry dotyczące eksploatacji i kontroli bioreaktora o zmiennej 
pojemności jak również parametrów związanych z wartościami początkowymi 
Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów i /zmiennych dla tego elementu 
znajdują się w rozdziale  Monitoring danych  . 
 

 

Zakładka Monitoring w Bioreaktor o zmiennej pojemności 

Wymiary bioreaktora o zmiennej pojemności 
Zakładka Wymiary prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów dla bioreaktora o zmiennej pojemności. 
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Zakładka Wymiary w Bioreaktor o zmiennej pojemności 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość.  
Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są 
również nazwa, typ i ikona tego elementu.  

 

Eksploatacja Bioreaktora o zmiennej pojemności 
Zakładka Eksploatacja, prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla bioreaktora o zmiennej pojemności 
takich jak specyfikacja napowietrzania i lokalnych parametrów temperaturowych jak 
również lokalnych parametrów modelu. 
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Zakładka Eksploatacja w Bioreaktor o zmiennej pojemności 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Podaż mocy. Metoda napowietrzania jest 
określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość TR 
zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon… pojawi się okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Zadana wartość TR  Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnej podaży mocy, które będzie użyte 
przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość przy badaniu 
możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego poziomu TR.  

Kiedy opcja Podaż mocy jest wybrana wielkość mocy musi zostać określona . 
Można wybrać Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon … pojawi 
się okno dialogowe Edycja przebiegu: Podaż mocy  Dla zmiany 
któregokolwiek z parametrów modelu napowietrzania należy kliknąć na  
Parametry modelu… w celu otwarcia okna dialogowego  (Te zmiany w modelu 
napowietrzania można wykonać tylko na poziomie lokalnym). 

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla bioreaktora o zmiennej 
pojemności.  Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole 
pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić 
zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej 
wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu  
uakywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana zostanie    
Edycja przebiegu: Temperatura 
Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w bioreaktorze. Klikając na to pole wyboru pole, a 
następnie klikając na Parametry modelu… edytowane zostaną Parametry 
modelu  umożliwiając dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu 
czynnego. 
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W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa. Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, podaż 
mocy).  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa.  
Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam 
dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Wartości początkowe bioreaktora o zmiennej 
pojemności  
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej jest używana dla 
określenia początkowych wprowadzeń dotyczących stężeń i pojemności dla reaktora 
o zmiennej pojemności. 

 

 
Zakładka Wartości Początkowe w Bioreaktor o zmiennej pojemności z aktywną opcją 
Wartości początkowe 

 

Użycie pola Ciecz zatrzymana w zbiorniku wymaga wprowadzenia wartości 
jako % poj. zb. Wielkość cieczy zatrzymanej w zbiorniku zostanie użyta dla 
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obliczeń stanu ustalonego. Należy zaznaczyć, że istnieje dolne i górne ograniczenie 
tej wielkości. Respektowane są wielkości z zakresu  0.02 - 99.98 %. Odzwierciedla 
to fakt, że jest to pojemność cieczy i pozwala na uzyskanie “małego” rozróżnienia 
pomiędzy pojemnością cieczy a pojemnością reaktora dla systemu rur dopływowych 
i odpływowych. 

Istnieją dwie metody wprowadzenia Stężenia początkowe w budowanym modelu 
reaktora.  Pole dialogowe prezentowane powyżej ilustruje pierwszy przypadek kiedy 
wybrana jest opcja Wartości początkowe. Kiedy ta opcja jest wybrana BioWin 
wprowadza domyślne wartości określone dla wszystkich zmiennych stanu (oprócz 
pojemności, którą określa użytkownik) w ten sam sposób jak w przypadku elementu 
bioreaktora.  

Okno dialogowe prezentowane poniżej ilustruje drugi przypadek z opcją Określ 
wartości. W tym przypadku edytowane jest pole dialogowe z listą zmiennych 
stanu. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu dla budowanego modelu reaktora. Zostaną one wstawione do 
budowanego modelu reaktora, kiedy rozpocznie się symulacja dla stanu ustalonego 
lub kiedy rozpocznie się dynamiczna symulacja po wybraniu opcji wartości 
początkowe. 
 

 

Zakładka Wartości Początkowe w Bioreaktor o zmiennej pojemności z aktywną opcją Określ 
wartości 

Po określeniu wartości dla bioreaktora o zmiennej pojemności ich użycie jest 
determinowane przez opcję Użyj wartości wprowadzonych. Jeśli ta opcja nie 
jest odznaczona:  

• Wyszczególnione wartości zostaną umiejscowione w bioreaktorze o 
zmiennej pojemności od początku symulacji stanu ustalonego, jeśli 
przy symulacji zostanie wybrana opcja: rozpocznij od wartości: 
początkowych. 
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• Wyszczególnione wartości zostaną umiejscowione w bioreaktorze o 
zmiennej pojemności na początku symulacji dynamicznej jeśli zostanie 
wybrana opcja symulacji dla wartości początkowych. 

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w bioreaktorze o 
zmiennej pojemności w momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna 
dialogowego, zmieniając istniejące zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu 
na początku symulacji dynamicznej będą takie same jak określone przez 
użytkownika niezależnie od wyboru wartości początkowych lub bieżących. 

Użycie tej opcji najlepiej obrazuje poniższy przykład. W przykładzie tym reaktor  
zmiennej pojemności (ciąg z niebieskimi przewodami rurowymi) jest zasilany 
częścią osadu nadmiernego odprowadzanego z ciągu technologicznego z 
bioreaktorem (ciąg z czerwonymi przewodami rurowymi) działającym w warunkach 
stanu ustalonego. Jednakże nie chcemy rozpocząć symulacji dla bioreaktora o 
zmiennej pojemności w stanie ustalonym, a tylko określić warunki i wówczas badać 
dynamiczne zachowanie układu z tym bioreaktorem. 

 

Przykład ilustrujący użycie opcji wartości wprowadzonych w bioreaktorze o zmiennej 
pojemności 

Dla uzyskania warunków stanu ustalonego po stworzeniu konfiguracji należy 
wykonać symulację stanu ustalonego. Następnie w zakładce Wartości 
początkowe dla bioreaktora o zmiennej pojemności odznaczyć Określ wartości 
dla początkowych stężeń i wprowadzić żądane zmienne, które mają być użyte w 
czasie symulacji bioreaktora testowego. Po odznaczeniu pola Użyj wartości 
wprowadzonych, wartości dla których będzie prowadzona symulacja są 
natychmiast przypisywane do reaktora o zmiennej pojemności. Teraz przy 
rozpoczęciu symulacji dynamicznej należy zaznaczyć Wartości początkowe w 
polu Warunki rozpoczęcia symulacji. W przykładzie tym opcja Użyj wartości 
wprowadzonych pozwala na uzyskanie unikalnych warunków w testowym 
bioreaktorze o zmiennej pojemności. 
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Odpływ z bioreaktora o zmiennej pojemności 
Pamiętaj, że w symulacji 
stanu ustalonego początkowa 
wartość cieczy zatrzymanej w 
zbiorniku zostanie użyta do 
obliczeń. 

Zakładka Odpływ dla budowanego modelu reaktora prezentowana poniżej jest
używana do określenia odpływu. Odpływ może być uogólniony następująco: 

   

• Kiedy tylko bioreaktor o zmiennej pojemności jest pełny następuje 
odpływ niezależnie od wprowadzonych wartości dotyczących odpływu 

• Kiedy tylko bioreaktor o zmiennej pojemności jest pusty, a natężenie
odpływu jest ustalone jako większe od natężenia dopływu wówczas
budowany model reaktora  będzie posiadał odpływ równy dopływowi, 
aby nie wystąpiła wartość ujemna. Jeśli natężenie odpływu jest
ustalone jako niższe od natężenia dopływu wówczas budowany model
reaktora zostanie wypełniony.  

Poniżej opisano zachowanie się dla trzech typów odpływu: 

   

• Odpływ tylko– element bioreaktora o zmiennej pojemności napełnia 
się a następnie występuje odpływ z natężeniem równym natężeniu 
dopływu (to ustawienie może być użyte do symulacji rozruchu 
bioreaktora). 

• Stały odpływ– odpływ zawsze odbywa się z określoną stałą wartością 
natężenia, z wyjątkiem sytuacji wynikających z fizycznych ograniczeń 
(kiedy bioreaktor jest pełny lub pusty) 

• Rozkład przepływu– odpływ zawsze odbywa się z określonym 
rozkładem wielkości natężenia, z wyjątkiem sytuacji wynikających z 
fizycznych ograniczeń (kiedy bioreaktor jest pełny lub pusty). Dla 
określenia rozkładu należy kliknąć na okno Szablon…, co rozwinie  
edycję przebiegu.  Dalsze informację umieszczono w sekcji Edytor 
Przebiegu Rozkład odpływu cieczy. 
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Zakładka Odpływ w Bioreaktor o zmiennej pojemności  

Jedno zbiornikowy sekwencyjny reaktor (SBR) 
Jedno zbiornikowy reaktor sekwencyjny jest najprostszym elementem reaktora SBR 
dostępnym w BioWin.  Jednakże jest to kompletna jednostka , która z powodzeniem 
może być włączana do konfiguracji. Można określić parametry pracy takiego 
elementu jak wymiary, cykl pracy, wartości startowe, przepływy. Dalsze informacje 
na temat monitoringu parametrów/zmiennych dla tego elementu znajdują się w 
rozdziale  Monitoring danych  . 
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Zakładka Monitoring w Jedno zbiornikowy SBR 

Wymiary 
Zakładka Wymiary prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów dla jedno-zbiornikowego reaktora cyklicznego 
SBR. 
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Zakładka wymiary w Jednozbiornikowy SBR 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana 
poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu 
przez powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić 
odpowiednio Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i 
głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i 
Głębokość.  Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. 
Niezależnie od metody powyższego wyboru można również określić Szerokość  
dla jedno zbiornikowego SBR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
Dopływ 

Odpływ osadu

Długość 

Dekantacja i 
odpływ 
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System przepływu  w jedno zbiornikowym  SBR 

BioWin używa parametru Szerokość do obliczenia długości jedno zbiornikowego 
SBR. Następnie długość jest dzielona na trzy równe strefy. Dopływy są do pierwszej 
strefy na poziomie określonym przez Warstwa zasilająca. Odpływ osadu 
zlokalizowany jest w dnie trzeciej strefy, zaś Odpływy z dekantacji znajdują się w 
górnej części trzeciej strefy. 

Wskazane jest podanie kilku dalszych wskazówek  jak BioWin używa wymiarów. 
Określamy wymiary poprzez podanie Pojemność, Głębokość i Szerokość (i 
Długość jest obliczana). Teraz wyobraź sobie 2 –wymiarowy reaktor SBR z 
przepływem od lewej do prawej, jak to przedstawiono na powyższym rysunku.  
Przykładowo, jeśli chcemy aby jego całkowita głębokość wynosiła 5m a długość 
15m, wprowadzamy te dane i co się dzieje: 

   

• Pozioma długość SBR jest dzielona na trzy równe odcinki (każdy po 
5m w tym przypadku). 

• Kierunek pionowy jest dzielony na 10 równej głębokości warstwy. 
[Uwaga:  poziom obniża się podczas dekantacji – brak dopływu 
ścieków – liczba warstw pozostaje jako 10, i głębokość każdej warstwy 
zmniejsza się]. Tak więc, należy uznać, że  każda długość sekcji składa 
się z 10 warstw ułożonych jedna na drugiej (i są tam jeszcze 3 sekcje). 

• Każda z trzech sekcji jest traktowana jako pionowy osadnik. SBR 
(podczas sedymentacji) jest jak 3 osadniki jeden przy drugim, ogółem 
złożony z 30 komórek (każda kompletnie wymieszana i specyficznym 
składem). 

Zastanówmy się nad wymiarami każdej z tych 30 komórek: 

   

• Pozioma powierzchnia każdej komórki wynosi Szerokość* 
(Długość/3) = Sz*5m tutaj. 

• Powierzchnia boczna każdej komórki wynosi Szerokość* 
(Głębokość czynna/10) = Sz*0.5 m (0.5 m kiedy SBR jest pełny).  
[Uwaga: w tym przypadku stosunek powierzchni poziomej do 
powierzchni bocznej wynosi 5 : 0.5 = 10 : 1 (jeśli zbiornik jest pełny – 
ale stosunek ten wzrasta kiedy poziom cieczy zmniejsza się)]. 

W tym momencie zwróć uwagę, że brak jest tam dopływu w czasie dekantacji. Ciecz 
dekantacyjna jest usuwana z górnej powierzchni prawej komórki. W czasie 
dekantacji ma miejsce kilka spraw (poza sedymentacją w każdej z trzech sekcji): 

   

• Przypuśćmy 1 (przyrost) jednostka pojemności jest usuwana z 
powierzchni górnej prawej komórki (w składzie górnej prawej 
komórki). 

• Całkowita pojemność każdej z 30 komórek musi ulec zmniejszeniu o 1 
jednostka/30 (długość każdej komórki jest ustalona, tak więc głębokość 
musi się zmniejszyć).  

• 29/30 jednostki pojemności musi dostać się do górnej prawej komórki.  
Oznacza to, że ogółem 1/30 pojemności musi zostać usunięta z każdej z 
pozostałych 29 komórek. 
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•  29/30 dostaje się do górnej prawej komórki z komórki po lewej i z 
komórki poniżej. 

• Komórka w dolnym lewym rogu SBR ma specjalne zadanie – brak tam 
dopływu a jedynie odpływ 1/30. Odpływ odbywa się przez górną i 
prawą powierzchnię. Przepływ przez każdą z dwóch powierzchni jest 
proporcjonalny do ich pola powierzchni. 

• Balans przepływu dla każdej z 28 pozostałych komórek jest 
utrzymywany w podobny sposób tworząc symultaniczny balans 
przepływu w każdej komórce. Dla typowej komórki może być: 

• Odpływ górną powierzchnią 

• Odpływ prawą stroną 

• Dopływ dolną powierzchnią 

• Dopływ lewą stroną. 

Jeśli występuje dopływ w czasie dekantacji to balans przepływu jest nieco bardziej 
złożony, ale działa to w podobny sposób. Należy zauważyć, że to wyjaśnienie to 
omawia krok po kroku sposób obliczeń.  W rzeczywistości to co się dzieje to cała 
seria jednoczesnych całkowań ze sprawdzaniem błędów.  

Minimalny poziom dekanatcji musi również zostać określony jako procent 
całkowitej pojemności SBR. Poziom ten określa najniższy  poziom cieczy jaki może 
zostać w SBR po zakończeniu dekantacji prowadzonej od górnego poziomu cieczy.  
Należy zwrócić uwagę że można uzyskać niższy poziom cieczy w cyklu niż ta 
wartość, a  jest to możliwe wtedy jeśli odprowadzany jest osad z SBR.  

 

Warstwa zasilająca również może zostać określona w tej zakładce. Jest to 
warstwa w miejscu wprowadzania ścieków do tego elementu. Należy zwrócić 
uwagę, że warstwy są numerowane w taki sposób że 1 oznacza warstwę blisko 
górnej powierzchni a 9 blisko dolnej powierzchni. Dopływ jest rozdzialany w SBR 
zgodnie z geometrią zbiornika . 

Ekspolatacja jednozbiornikowego reaktora SBR 
Zakładka Eksploatacja, prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla jedno zbiornikowego SBR takich 
jak: rozkład cykl, przepływ dekantacji, specyfikacja napowietrzania i lokalnych 
parametrów temperaturowych jak również na zmianę lokalnych parametrów modelu. 
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Zakładka Eksploatacja w Jedno zbiornikowym SBR 

Podstawowymi danymi eksploatacyjnymi wymaganymi do wprowadzenia są te 
należące do Ustawienia cyklu. Długość lub czas trwania cyklu jest 
całkowitym czasem który upłynie zanim cykl zacznie się powtarzać. Należy 
rozpocząć od określenia w cyklu końca fazy mieszania i rozpoczęcia fazy 
sedymentacji. Czas tego zdarzenia należy wprowadzić dla Mieszanie 
do/Rozpoczęcie sedymentacji używając pola edycyjnego pokrętła. Należy 
zwrócić uwagę, że podczas wprowadzania tej danej automatycznie zmienia się 
długość fazy sedymentacji. Teraz należy określić początek fazy dekantacji. Czas tego 
zdarzenia należy wprowadzić dla Rozpoczęcie dekantacji o: również przy 
użyciu pola edycyjnego pokrętła – automatycznie zmienia się okres dekantacji.  
Eksperymentując z tymi wprowadzeniami zauważymy, że sedymentowanie i 
dekantowanie odbywają się jednocześnie – ale długość fazy sedymentacji zawsze 
musi być wyższa od długości okresu dekantacji. Ostatecznie można wprowadzić 
przesunięcie cyklu używając pola edycyjnego pokrętła przy pozycji Przesunięcie 
cyklu 

Zwróć uwagę, że BioWin 
zakłada, że  brak jest dopływu 
ścieków i  odprowadzania 
osadu podczas fazy dekantacji 
i opiera obliczenia dla 
wymaganego przepływu 
dekantacyjnego na tej 
przesłance. 

Następną daną eksploatacyjną do wprowadzenia jest Odpływ w czasie 
dekantacji. Można określić to wybierając jedną z dwóch możliwych metod. Jeśli 
jest znany przepływ dekantacyjny to należy wybrać Przy stałym wskaźniku i 
wprowadzić wymaganą wartość. Jeśli chcesz żeby Biowin obliczył przepływ
dekantacji to należy wybrać opcję Do minimalnego poziomu dekantacji . 
Przepływ dekantacyjny jest obliczany następująco: na początku periodu dekantacji 
symulator patrzy na różnice pomiędzy bieżącą objętością cieczy a określonym
minimalnym poziomem dekantacji. Następnie oblicza wymagany przepływ
dekanacyjny 
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Można określić sposoby napowietrzania w jednozbornikowym SBR klikając na pole 
dialogowe Napowietrzanie SBR… . Pojawi się następujące okno dialogowe: 

 Edycja przebiegu: Zadana wartość TR  
 

 
Zakładka Napowietrzanie strefy SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon…   pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . 

Można również wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu 
powietrza, które będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to 
pożyteczna właściwość przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do 
osiągnięcia żądanego poziomu TR.  

Dla zmiany któregokolwiek z parametrów modelu napowietrzania należy kliknąć na  
Parametry modelu… w celu otwarcia okna dialogowego Dyfuzor (Te zmiany w 
modelu napowietrzania można wykonać tylko na poziomie lokalnym). 

 

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla jedno zbiornikowego 
SBR. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole pozwalające 
na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić zarówno 
Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej wartości 
należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu uaktywnione 
zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana zostanie okno dialogowe  
Edycja przebiegu: Temperatura. 

Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w jedno zbiornikowym SBR. Klikając na to pole 
wyboru, a następnie na Parametry modelu Model parameters… edytowane 
zostaną parametry modelu  umożliwiając dostęp do różnych parametrów 
kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 
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Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa.  Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, dostawa 
powietrza).  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Wartości początkowe 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej pozwala na wprowadzenie 
dla jedno zbiornikowego SBR wartości początkowych jak stężenie wskaźników i 
objętość . 

 

Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Wartości początkowe (domyślne) 

Używając Ciecz zatrzymana w zbiorniku można wprowadzić wartość jako % 
pojemności zbiornika. Należy zwrócić uwagę, że występują tam ograniczenia dolnej 
i górnej wartości i są akceptowane tylko wartości z zakresu 0.02 – 99,98%. 
Odzwierciedla to fakt, że chodzi o objętość cieczy i pozwala na uwzględnienie 
różnicy pomiędzy objętością cieczy a objętością reaktora z uwagi na istnienie rur 
dopływu i odpływu. 
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Istnieją dwie metody dla wprowadzenia Stężenia początkowe w jedno 
zbiornikowym SBR. Powyższe okno dialogowe ilustruje pierwszą metodę kiedy 
wybrana jest opcja wartości początkowe. Jeśli ta opcja jest wybrana wówczas 
BioWin zastosuje wartości domyślne dla wszystkich zmiennych stanu (oprócz 
pojemności, którą definiuje użytkownik) w ten sam sposób działa to również dla 
innych elementów konfiguracji (bioreaktorów) 

Poniższe okno dialogowe ilustruje drugą metodę kiedy wybrana jest opcja Określ 
wartości. W tej metodzie lista zmiennych stanu jest edytowana w polu 
dialogowym. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu w jedno zbiornikowym SBR. Określone przez użytkownika 
wartości zostaną wstawione do SBR w momencie rozpoczęcia dynamicznej 
symulacji i po odznaczeniu opcji wartości początkowe. 

 

 

Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 

Użycie określonych wartości w SBR jest determinowane przez opcję Użyj 
wartości wprowadzonych. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona wówczas: 

   

• Określone wartości są zamieszczane w jedno zbiornikowym SBR na 
początku dynamicznej symulacji, jeśli wybierzesz symulację od 
wartości początkowych. 
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Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w SBR w 
momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, zmieniając istniejące 
zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku symulacji dynamicznej 
będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie od wyboru wartości 
początkowych lub bieżących. 

Odpływ osadu z SBR 
Poniższa zakładka Odpływ osadu z SBR pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie wielkości i sposobu (rozkład w czasie) odprowadzania osadu  

 

 

Zakładka Odpływ osadu z SBR 

Typ odpływu (osad) może być określony jako Stały odpływ lub Rozkład. 
Wybierając Stały odpływ  należy określić wielkość odpływu w polu dialogowym. 
Z kolei wybierając Rozkład  należy klikając na pole Szablon co otworzy okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Odpływ (osad)  . 
Odpływ osadu z SBR może być użyty w celu: 

   

1.  odprowadzania osadu nadmiernego; 

2. recyrkulacji mieszaniny osadu poprzez mieszacz zlokalizowany z front 
SBR; 

3. odprowadzania osadu nadmiernego i recyrkulacji poprzez zastosowanie 
rozdzielacza pomiędzy odpływem osadu a mieszaczem 
zlokalizowanym z frontu SBR. 
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SBR ze strefą (strefami) ciągłego mieszania 
Ten typ SBR pozwala na hydrauliczne wydzielenie stref (połączonych z SBR), które 
są ciągle mieszane nawet wtedy gdy strefa w której zachodzi dekantacja znajduje się 
w trybie sedymentacji. Następujące kombinacje SBR ze strefą ciągłego mieszania są 
dostępne: 

   

• SBR+1 strefa 

• SBR+2 strefy 

BioWin pozwala użytkownikowi mieć wewnętrzne recyrkulacje pomiędzy strefami i 
SBR jak to zilustrowano na poniższym diagramie. 

 

SBR  
ZONE   

MIXED 
PREZONE   

SBR  
ZONE   

2nd MIXED 
PREZONE  

D 
E   

Strefa 
mieszania 

Strefa SBR 

 

2-ga strefa 
mieszania Strefa SBR 

Przepływ rec

Poniższe se
mieszanym

SBR + 
Ten typ SB
oddzielona 
związane z
Można rów

 

1st MIXE
PREZON

1-sza 
strefa 
mieszania
 
yrkulacji pomiędzy strefami a SBR 

kcje opisują kolejno okna dialogowe dla SBR z jedną lub z dwoma ciągle 
i strefami. 

1 strefa ciągłego mieszania 
R składa się z jednej zawsze mieszanej strefy, która jest  hydraulicznie 
za pomocą przegrody od strefy SBR.  Można określić parametry 

 wymiarami SBR, cyklem, wartościami startowymi, odpływem osadu. 
nież określić warunki eksploatacyjne dla ciągle mieszanej strefy. 

Typy Elementów  •  119 



Informacje na temat parametrów monitoringu/zmiennych dostępne są w zakładce. 
Monitoring . 

 

 

Zakładka Monitoring dla SBR+1 ciągle mieszana strefa 

 

Wymiary dla SBR + 1 ciągle mieszana strefa 
Zakładka Wymiary SBR przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów strefy SBR. 
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Zakładka wymiary SBR 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość  lub poprzez Pojemność i głębokość. Metoda jest określana 
poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu 
przez powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić 
odpowiednio Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i 
głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i 
Głębokość.  Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. 
Niezależnie od metody powyższego wyboru można również określić Szerokość 
strefy SBR. 
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Dopływ 

             Odpływ 

Dopływ (osad) 

Długość 

Przepływ przez strefę SBR 

BioWin używa parametru  Szerokości do obliczenia długości strefy SBR. Długość 
jest następnie dzielona na trzy równe strefy. Poziom dopływu do pierwszej strefy  
jest określany przez Warstwa zasilająca.  Odpływ osadu ze strefy SBR znajduje 
się na dnie trzeciej strefy, zaś odpływ cieczy dekantacyjnej zlokalizowany jest u góry 
trzeciej strefy.  

Poniżej przedstawiono dalsze informacje na temat wymiarowania strefy SBR w 
BioWin.  Wprowadzasz wymiary poprzez określenie Pojemność (strefa 
główna), Głębokość i Szerokość (i Powierzchnia jest obliczana). Teraz 
wyobraź sobie dwuwymiarowy SBR z przepływem od lewej do prawej jak pokazano 
powyżej. 

Dla przykładu o całkowitej głębokości 5m i długości 15m. Po wprowadzeniu tych 
danych następuje: 

   

• Pozioma długość SBR jest dzielona na trzy równej długości sekcje 
(każda po 5m w tym przypadku). 

• Pionowy kierunek jest podzielony na 10 warstw równej głębokości. 
[Uwaga:  Podczas dekantacji poziom cieczy opada w dół- brak wtedy 
dopływu – Liczba warstw wynosi 10 i głębokość każdej z nich 
zmniejsza się]. Każda sekcja skład się z 10 warstwa ułożonych jedna na 
drugiej w stos (i występują 3 sekcje).  

• Każda z tych trzech sekcji jest traktowana jako pionowy osadnik. Each 
of the three sections is treated as a vertical settler. Podczas 
sedymentacji SBR składa się z trzech osadników jeden obok drugiego I 
ogółem z 30 komórek (każda o pełnym wymieszaniu i jednolitym 
składzie). 

Zwróć uwagę na wymiary każdej z 30 komórek: 
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• Pozioma powierzchnia każdej komórki wynosi: Szerokość * 
(Długość/3) = Sz * 5 m . 

• Boczna powierzchnia każdej komórki: Szerokość * (Głębokość 
cieczy/10) = Sz * 0.5 m (0.5 m kiedy jest pełny).  [Uwaga: w tym 
przykładzie stosunek powierzchni poziomej do bocznej wynosi: 5 : 0.5 
= 10 : 1 (jeśli zbiornik jest pełny – ale stosunek ten wzrasta kiedy 
poziom cieczy w zbiorniku spada)]. 

Zwróć uwagę że podczas dekantacji nie ma dopływu. Ciecz dekantacyjna jest 
usuwana z prawej górnej komórki. Podczas dekantacji mają miejsce następujące 
zdarzenia (oprócz sedymentacji w każdej z trzech sekcji): 

   

• Przypuśćmy 1 (narastająco) jednostka objętości jest usuwana z prawej 
górnej komórki (w składzie prawej górnej komórki). 

• Całkowita pojemność każdej z 30 komórek musi zmniejszyć się o 1/ 30 
(długość każdej komórki jest niezmienna tak więc głębokość musi się 
zmniejszyć). 

• 29/30 objętości  musi się dostać do prawej górnej komórki co oznacza 
że 1/30 objętości musi być usunięta z każdej z 29 komórek. 

• 29/30 dostaje się do górnej prawej komórki z komórki znajdującej się 
po jej lewej stronie i z komórki poniżej.  

• Komórka lewa dolna ma specjalne zadanie – nie ma tam dopływu a 
tylko odpływ 1/30. Odpływ ten odbywa się prawą i dolną stroną 
komórki. Odpływ odbywający się przez  każdą z dwóch powierzchni 
jest proporcjonalny to pola tych powierzchni.  

• Balans przepływu wokół każdej z 28 komórek odbywa się w podobny 
sposób  Balans przepływu dla każdej z 28 pozostałych komórek jest 
utrzymywany w podobny sposób tworząc symultaniczny balans 
przepływu w każdej komórce. Dla typowej komórki może być: 

• Odpływ górną powierzchnią 

• Odpływ prawą stroną 

• Dopływ dolną powierzchnią 

• Dopływ lewą stroną. 

Jeśli występuje dopływ w czasie dekantacji to balans przepływu jest nieco bardziej 
złożony, ale działa to w podobny sposób. Należy zauważyć, że to wyjaśnienie to 
omawia krok po kroku sposób obliczeń.  W rzeczywistości to co się dzieje to cała 
seria jednoczesnych całkowań ze sprawdzaniem błędów.  

Minimalny poziom dekantacji musi również zostać określony jako procent 
całkowitej pojemności SBR. Poziom ten określa najniższy  poziom cieczy jaki może 
zostać w SBR po zakończeniu dekantacji prowadzonej od górnego poziomu cieczy.  
Należy zwrócić uwagę że można uzyskać niższy poziom cieczy w cyklu niż ta 
wartość, a  jest to możliwe wtedy jeśli odprowadzany jest osad z SBR.  

 

Warstwa zasilająca również może zostać określona w tej zakładce. Jest to 
warstwa w miejscu wprowadzania ścieków do tego elementu. Należy zwrócić 
uwagę, że warstwy są numerowane w taki sposób że 1 oznacza warstwę blisko 
górnej powierzchni a 9 blisko dolnej powierzchni. Dopływ jest rozdzialany w SBR 
zgodnie z geometrią zbiornika . 
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Jedna ciągle mieszana strefa 
Zakładka Strefa 1 przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
danych dotyczących objętości  i systemu napowietrzania dla strefy ciągle mieszanej 
w SBR.  

 

 

Zakładka konfiguracyjna jednej ciągle mieszanej strefy 

Można określić pojemność strefy przez wprowadzenie tekstu do okna dialogowego 
Pojemność .  Można również określić sposób napowietrzania strefy (mieszanie 
powietrzem) klikając na pole Napowietrzanie strefy 1. Pojawi się okno 
dialogowe jak poniżej. 
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Pole dialogowe dla napowietrzania strefy ciągłego mieszania w SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon   pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR. Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

  . 

Kiedy Dostawa jest wybrana wielkość przepływu powietrza musi zostać określona. 
Jeśli Zadana wartość TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej 
wartości TR. Można wybrać Stałą wartość  lub Rozkład (klikając na  pole 
Szablon… pojawi się okno  Edycja przebiegu: Przepływ powietrza).  

 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  TR, dostawa powietrza).  
BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak 
więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane 
takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem 
symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Eksploatacja strefy SBR  
Poniższa zakładka Eksploatacja SBR pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
parametrów eksploatacyjnych dla strefy SBR  takich jak: ustawienia cyklu, 
przepływy, specyfikacja napowietrzania, lokalną temperaturę jak również zmiany 
lokalne w parametrach modelu.  
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Zakładka Eksploatacja SBR 

Podstawowymi danymi eksploatacyjnymi wymaganymi do wprowadzenia są te 
należące do Ustawienia cyklu. Długość lub czas trwania cyklu jest 
całkowitym czasem, który upłynie zanim cykl zacznie się powtarzać. Należy 
rozpocząć od określenia w cyklu końca fazy mieszania i rozpoczęcia fazy 
sedymentacji. Czas tego zdarzenia należy wprowadzić dla Mieszanie 
do/Rozpoczęcie sedymentacji używając pola edycyjnego pokrętła. Należy 
zwrócić uwagę, że podczas wprowadzania tej danej automatycznie zmienia się 
długość fazy sedymentacji. Teraz należy określić początek fazy dekantacji. Czas tego 
zdarzenia należy wprowadzić dla Rozpoczęcie dekantacji o: również przy 
użyciu pola edycyjnego pokrętła – automatycznie zmienia się okres dekantacji.  
Eksperymentując z tymi wprowadzeniami zauważymy, że sedymentowanie i 
dekantowanie odbywają się jednocześnie – ale długość fazy sedymentacji zawsze 
musi być wyższa od długości okresu dekantacji. Ostatecznie można wprowadzić 
przesunięcie cyklu używając pola edycyjnego pokrętła przy pozycji Przesunięcie 
cyklu. 
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Zwróć uwagę, że BioWin 
zakłada, że  brak jest dopływu 
ścieków i  odprowadzania 
osadu podczas fazy dekantacji 
i opiera obliczenia dla 
wymaganego przepływu 
dekantacyjnego na tej 
przesłance. 

Następną daną eksploatacyjną do wprowadzenia jest Odpływ w czasie 
dekantacji. Można określić to wybierając jedną z dwóch możliwych metod. Jeśli
jest znany przepływ dekantacyjny to należy wybrać Przy stałym wskaźniku i 
wprowadzić wymaganą wartość. Jeśli chcesz żeby Biowin obliczył przepływ 
dekantacji to należy wybrać opcję Do minimalnego poziomu dekantacji . 
Przepływ dekantacyjny jest obliczany następująco: na początku periodu dekantacji
symulator patrzy na różnice pomiędzy bieżącą objętością cieczy a określonym 
minimalnym poziomem dekantacji. Następnie oblicza wymagany przepływ
dekantacyjny 

 

Można określić sposoby napowietrzania w jedno-zbiornikowym SBR klikając na 
pole dialogowe Napowietrzanie strefy SBR… . Pojawi się następujące okno 
dialogowe: 

 

 

Zakładka Edytor przebiegu  

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon  pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . 

Można również wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu 
powietrza, które będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to 
pożyteczna właściwość przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do 
osiągnięcia żądanego poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
Należy zwrócić uwagę, że można zmienić parametry modelu napowietrzania klikając 
na Parametry modelu  w głównej zakładce Eksploatacja SBR (Zmiany 
parametrów modelu napowietrzania można dokonywać tylko na poziomie 
lokalnym). 
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Również lokalna temperatura może zostać określona dla SBR z jedną zawsze 
mieszaną strefą. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie 
pole pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można 
określić zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy 
wyborze stałej wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze 
rozkładu uaktywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana 
zostanie okno dialogowe Edycja przebiegu: Temperatura . 
Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w jedno zbiornikowym SBR. Klikając na to pole 
wyboru, a następnie na Parametry modelu Model parameters… edytowane 
zostaną parametry modelu Model parameter editor umożliwiając dostęp do 
różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

 

Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa.  Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak temperatura, TR, dostawa 
powietrza). BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

 

Wartości początkowe dla SBR z jedną ciągle mieszaną 
strefą 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej pozwala na wprowadzenie 
dla  SBR wartości początkowych jak stężenie i objętość  
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Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Wartości początkowe 

Używając Ciecz zatrzymana w zbiorniku można wprowadzić wartość jako % 
pojemności zbiornika. Należy zwrócić uwagę, że występują tam ograniczenia dolnej 
i górnej wartości i są akceptowane tylko wartości z zakresu 0.02 – 99,98%. 
Odzwierciedla to fakt, że chodzi o objętość cieczy i pozwala na uwzględnienie 
różnicy pomiędzy objętością cieczy a objętością reaktora z uwagi na istnienie rur 
dopływu i odpływu. 

Istnieją dwie metody dla wprowadzenia Stężenia początkowe w SBR z 1 ciągle 
mieszaną strefą. Powyższe okno dialogowe ilustruje pierwszą metodę kiedy wybrana 
jest opcja wartości początkowe. Jeśli ta opcja jest wybrana wówczas BioWin 
zastosuje wartości domyślne dla wszystkich zmiennych stanu (oprócz pojemności, 
którą definiuje użytkownik) w ten sam sposób działa to również dla innych 
elementów konfiguracji (bioreaktorów czy stref) 

Poniższe okno dialogowe ilustruje drugą metodę kiedy wybrana jest opcja Określ 
wartości. W tej metodzie lista zmiennych stanu jest edytowana w polu 
dialogowym. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu w SBR z 1 ciągle mieszaną strefą. Określone przez użytkownika 
wartości zostaną wstawione do SBR w momencie rozpoczęcia dynamicznej 
symulacji i po odznaczeniu opcji wartości początkowe. 
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Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 

Użycie określonych wartości w SBR jest determinowane przez opcję Użyj 
wartości wprowadzonych. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona wówczas: 

   

• Określone wartości początkowe są umiejscawiane w SBR na początku 
dynamicznej symulacji, jeśli wybierzesz symulację od wartości 
początkowych. 

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w SBR w 
momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, zmieniając istniejące 
zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku symulacji dynamicznej 
będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie od wyboru wartości 
początkowych lub bieżących. 

 

Odpływ osadu z SBR + 1 ciągle mieszana strefa 
Poniższa zakładka Odpływ osadu z SBR pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie wielkości i sposobu (rozkład w czasie) odprowadzania osadu  
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Zakładka Odpływ osadu  SBR 

Typ odpływu (osad) może być określony jako Stały odpływ lub Rozkład. 
Wybierając Stały odpływ  należy określić wielkość odpływu w polu dialogowym. 
Z kolei wybierając Rozkład  należy klikając na pole Szablon co otworzy okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Odpływ (osad)  . 
Odpływ osadu z SBR może być użyty w celu: 

1. odprowadzania osadu nadmiernego; 

2. recyrkulacji mieszaniny osadu poprzez mieszacz zlokalizowany z front 
SBR; 

3. odprowadzania osadu nadmiernego i recyrkulacji poprzez zastosowanie 
rozdzielacza pomiędzy odpływem osadu a mieszaczem 
zlokalizowanym z frontu SBR. 

 

SBR + 2 strefy ciągłego mieszania 
Ten typ SBR składa się z dwóch ciągle mieszanych stref, które są  hydraulicznie 
oddzielone za pomocą przegród od strefy SBR.  Można określić parametry związane 
z wymiarami SBR, cyklem, wartościami początkowymi, odpływem osadu. Można 
również określić warunki eksploatacyjne dla ciągle mieszanych stref. Informacje na 
temat parametrów monitoringu/zmiennych dostępne są w zakładce Monitoring. 
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Zakładka Monitoring w SBR+2 ciągle mieszane strefy 

Wymiary SBR +2 ciągle mieszane strefy 
Zakładka Wymiary SBR przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów strefy SBR . 
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Zakładka Wymiary w SBR +2 ciągle mieszane strefy 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość . Metoda jest określana 
poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu 
przez powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić 
odpowiednio Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i 
głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i 
Głębokość. Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. 
Niezależnie od metody powyższego wyboru można również określić Szerokość  
dla strefy SBR. 
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Dopływ

Odpływ/Dekantacja

Odpływ osadu

Długość 

1 2 3 

FLOW IN

LENGTH

UNDERFLOW

DECANT AND/OR 
OVERFLOW 

Zakładka system przepływu przez SBR 

BioWin używa parametru  Szerokości do obliczenia długości strefy SBR. Długość 
jest następnie dzielona na trzy równe strefy. Poziom dopływu do pierwszej strefy  
jest określany przez Warstwa zasilająca.  Odpływ osadu ze strefy SBR znajduje 
się na dnie trzeciej strefy, zaś odpływ cieczy dekantacyjnej zlokalizowany jest u góry 
trzeciej strefy.  

Poniżej przedstawiono dalsze informacje na temat wymiarowania strefy SBR w 
BioWin. Wprowadzasz wymiary poprzez określenie Pojemność (strefa główna), 
Głębokość i Szerokość (i Powierzchnia jest obliczana). Teraz wyobraź sobie 
dwuwymiarowy SBR z przepływem od lewej do prawej jak pokazano powyżej. 

Dla przykładu o całkowitej głębokości 5m i długości 15m. Po wprowadzeniu tych 
danych następuje: 

  

• Pozioma długość SBR jest dzielona na trzy równej długości sekcje 
(każda po 5m w tym przypadku). 

• Pionowy kierunek jest podzielony na 10 warstw równej głębokości. 
[Uwaga:  Podczas dekantacji poziom cieczy opada w dół- brak wtedy 
dopływu – Liczba warstw wynosi 10 i głębokość każdej z nich 
zmniejsza się]. Każda sekcja skład się z 10 warstwa ułożonych jedna na 
drugiej w stos (i występują 3 sekcje).  

• Każda z tych trzech sekcji jest traktowana jako pionowy osadnik. Each 
of the three sections is treated as a vertical settler. Podczas 
sedymentacji SBR składa się z trzech osadników jeden obok drugiego I 
ogółem z 30 komórek (każda o pełnym wymieszaniu i jednolitym 
składzie). 

Zwróć uwagę na wymiary każdej z 30 komórek: 
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• Pozioma powierzchnia każdej komórki wynosi: Szerokość * 
(Długość/3) = Sz * 5 m . 

• Boczna powierzchnia każdej komórki: Szerokość * (Głębokość 
cieczy/10) = Sz * 0.5 m (0.5 m kiedy jest pełny).  [Uwaga: w tym 
przykładzie stosunek powierzchni poziomej do bocznej wynosi: 5 : 0.5 
= 10 : 1 (jeśli zbiornik jest pełny – ale stosunek ten wzrasta kiedy 
poziom cieczy w zbiorniku spada)]. 

Zwróć uwagę że podczas dekantacji nie ma dopływu. Ciecz dekantacyjna jest 
usuwana z prawej górnej komórki. Podczas dekantacji mają miejsce następujące 
zdarzenia (oprócz sedymentacji w każdej z trzech sekcji): 

   

• Przypuśćmy 1 (narastająco) jednostka objętości jest usuwana z prawej 
górnej komórki (w składzie prawej górnej komórki). 

• Całkowita pojemność każdej z 30 komórek musi zmniejszyć się o 1/ 30 
(długość każdej komórki jest niezmienna tak więc głębokość musi się 
zmniejszyć). 

• 29/30 objętości  musi się dostać do prawej górnej komórki co oznacza 
że 1/30 objętości musi być usunięta z każdej z 29 komórek. 

• 29/30 dostaje się do górnej prawej komórki z komórki znajdującej się 
po jej lewej stronie i z komórki poniżej.  

• Komórka lewa dolna ma specjalne zadanie – nie ma tam dopływu a 
tylko odpływ 1/30. Odpływ ten odbywa się prawą i dolną stroną 
komórki. Odpływ odbywający się przez  każdą z dwóch powierzchni 
jest proporcjonalny to pola tych powierzchni.  

• Balans przepływu wokół każdej z 28 komórek odbywa się w podobny 
sposób  Balans przepływu dla każdej z 28 pozostałych komórek jest 
utrzymywany w podobny sposób tworząc symultaniczny balans 
przepływu w każdej komórce. Dla typowej komórki może być: 

• Odpływ górną powierzchnią 

• Odpływ prawą stroną 

• Dopływ dolną powierzchnią 

• Dopływ lewą stroną. 

Jeśli występuje dopływ w czasie dekantacji to balans przepływu jest nieco bardziej 
złożony, ale działa to w podobny sposób. Należy zauważyć, że to wyjaśnienie to 
omawia krok po kroku sposób obliczeń.  W rzeczywistości to co się dzieje to cała 
seria jednoczesnych całkowań ze sprawdzaniem błędów.  

 
Minimalny poziom dekanatcji musi również zostać określony jako procent 
całkowitej pojemności SBR. Poziom ten określa najniższy  poziom cieczy jaki może 
zostać w SBR po zakończeniu dekantacji prowadzonej od górnego poziomu cieczy.  
Należy zwrócić uwagę że można uzyskać niższy poziom cieczy w cyklu niż ta 
wartość, a  jest to możliwe wtedy jeśli odprowadzany jest osad z SBR.  

Warstwa zasilająca również może zostać określona w tej zakładce. Jest to 
warstwa w miejscu wprowadzania ścieków do tego elementu. Należy zwrócić 
uwagę, że warstwy są numerowane w taki sposób że 1 oznacza warstwę blisko 
górnej powierzchni a 9 blisko dolnej powierzchni. Dopływ jest rozdzialany w SBR 
zgodnie z geometrią zbiornika . 
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Pierwsza ciągle mieszana strefa 
Zakładka Strefa 1 przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
danych dotyczących objętości i systemu napowietrzania dla pierwszej strefy ciągle 
mieszanej w SBR.  

 

 

Zakładka konfiguracyjna pierwszej ciągle mieszanej strefy 

Można określić pojemność pierwszej strefy przez wprowadzenie tekstu do okna 
dialogowego Pojemność .  Można również określić sposób napowietrzania strefy 
(mieszanie powietrzem) klikając na pole Napowietrzanie strefy 1. Pojawi się 
okno dialogowe jak poniżej. 

 

. 
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Zakłaka Napowietrzanie strefy SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon  pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . 

Można również wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu 
powietrza, które będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to 
pożyteczna właściwość przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do 
osiągnięcia żądanego poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak TR, dostawa powietrza). 
BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak 
więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane 
takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem 
symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

 

Druga ciągle mieszana strefa 
Zakładka Strefa 2 przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
danych dotyczących objętości  i systemu napowietrzania dla drugiej strefy ciągle 
mieszanej w SBR.  
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Zakładka konfiguracyjna drugiej ciągle mieszanej strefy 

Można określić pojemność drugiej strefy przez wprowadzenie tekstu do okna 
dialogowego Pojemność .  Można również określić sposób napowietrzania strefy 
(mieszanie powietrzem) klikając na pole Napowietrzanie strefy 2. Pojawi się 
okno dialogowe jak poniżej. 

 
Zakładka Napowietrzanie strefy SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
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jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon  pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak TR, dostawa powietrza). 
BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak 
więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane 
takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem 
symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Eksploatacja strefy SBR  
Poniższa zakładka Eksploatacja SBR pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
parametrów eksploatacyjnych dla strefy SBR takich jak: ustawienia cyklu, 
przepływy, specyfikacja napowietrzania, lokalną temperaturę jak również zmiany 
lokalne w parametrach modelu. 
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Zakładka Eksploatacja SBR 

Podstawowymi danymi eksploatacyjnymi SBR wymaganymi do wprowadzenia są te 
należące do Ustawienia cyklu. Długość lub czas trwania cyklu jest 
całkowitym czasem, który upłynie zanim cykl zacznie się powtarzać. Należy 
rozpocząć od określenia w cyklu końca fazy mieszania i rozpoczęcia fazy 
sedymentacji. Czas tego zdarzenia należy wprowadzić dla Mieszanie 
do/Rozpoczęcie sedymentacji używając pola edycyjnego pokrętła. Należy 
zwrócić uwagę, że podczas wprowadzania tej danej automatycznie zmienia się 
długość fazy sedymentacji. Teraz należy określić początek fazy dekantacji. Czas tego 
zdarzenia należy wprowadzić dla Rozpoczęcie dekantacji o: również przy 
użyciu pola edycyjnego pokrętła – automatycznie zmienia się okres dekantacji.  
Eksperymentując z tymi wprowadzeniami zauważymy, że sedymentowanie i 
dekantowanie odbywają się jednocześnie – ale długość fazy sedymentacji zawsze 
musi być wyższa od długości okresu dekantacji. Ostatecznie można wprowadzić 
przesunięcie cyklu używając pola edycyjnego pokrętła przy pozycji Przesunięcie 
cyklu. 
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Zwróć uwagę, że BioWin 
zakłada, że  brak jest dopływu 
ścieków i  odprowadzania 
osadu podczas fazy dekantacji 
i opiera obliczenia dla 
wymaganego przepływu 
dekantacyjnego na tej 
przesłance. 

Następną daną eksploatacyjną do wprowadzenia jest Odpływ w czasie 
dekantacji. Można określić to wybierając jedną z dwóch możliwych metod. Jeśli
jest znany przepływ dekantacyjny to należy wybrać Przy stałym wskaźniku i 
wprowadzić wymaganą wartość. Jeśli chcesz żeby Biowin obliczył przepływ
dekantacji to należy wybrać opcję Do minimalnego poziomu dekantacji . 
Przepływ dekantacyjny jest obliczany następująco: na początku periodu dekantacji
symulator patrzy na różnice pomiędzy bieżącą objętością cieczy a określonym
minimalnym poziomem dekantacji. Następnie oblicza wymagany przepływ
dekantacyjny 

 

Można określić sposoby napowietrzania w jednozbornikowym SBR klikając na pole 
dialogowe Napowietrzanie strefy SBR… . Pojawi się następujące okno 
dialogowe: 

 

 

Zakładka Napowietrzanie strefy SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon  pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
 

Należy zwrócić uwagę, że można zmienić parametry modelu napowietrzania klikając 
na Parametry modelu  w głównej zakładce Eksploatacja SBR (Zmiany 
parametrów modelu napowietrzania można dokonywać tylko na poziomie 
lokalnym). 
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Również lokalna temperatura może zostać określona dla SBR +2 zawsze mieszane 
strefy. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole 
pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić 
zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej 
wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu 
uaktywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana zostanie okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Temperatura . 
 

Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w stefie SBR. Klikając na to pole wyboru, a 
następnie na Parametry modelu… edytowane zostaną parametry modelu  
umożliwiając dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

 

Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa.  Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak temperatura, TR, dostawa 
powietrza). BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Wartości początkowe dla SBR z dwiema ciągle mieszanymi 
strefami 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej pozwala na wprowadzenie 
dla  SBR wartości początkowych jak stężenie wskaźników i objętość. 
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Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Wartości początkowe 

Używając Ciecz zatrzymana w zbiorniku można wprowadzić wartość jako % 
pojemności zbiornika. Należy zwrócić uwagę, że występują tam ograniczenia dolnej 
i górnej wartości i są akceptowane tylko wartości z zakresu 0.02 – 99,98%. 
Odzwierciedla to fakt, że chodzi o objętość cieczy i pozwala na uwzględnienie 
różnicy pomiędzy objętością cieczy a objętością reaktora z uwagi na istnienie rur 
dopływu i odpływu. 

Istnieją dwie metody dla wprowadzenia Stężenia początkowe w SBR z 2 ciągle 
mieszanymi strefami. Powyższe okno dialogowe ilustruje pierwszą metodę kiedy 
wybrana jest opcja Wartości początkowe. Jeśli ta opcja jest wybrana wówczas 
BioWin zastosuje wartości domyślne dla wszystkich zmiennych stanu (oprócz 
pojemności, którą definiuje użytkownik) w ten sam sposób działa to również dla 
innych elementów konfiguracji (bioreaktorów czy stref). 

Poniższe okno dialogowe ilustruje drugą metodę kiedy wybrana jest opcja Określ 
wartości. W tej metodzie lista zmiennych stanu jest edytowana w polu 
dialogowym. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu w SBR z 2 ciągle mieszanymi strefami. Określone przez 
użytkownika wartości zostaną wstawione do SBR w momencie rozpoczęcia 
dynamicznej symulacji i po odznaczeniu opcji wartości początkowe. 
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Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 

Użycie określonych wartości w SBR jest determinowane przez opcję Użyj 
wartości wprowadzonych. Jeśli a opcja nie jest zaznaczona wówczas: 

   

• Określone wartości są umiejscawiane w SBR na początku dynamicznej 
symulacji jeśli wybierzesz symulację od wartości początkowych. 

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w SBR w 
momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, zmieniając istniejące 
zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku symulacji dynamicznej 
będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie od wyboru wartości 
początkowych lub bieżących. 

Odpływ osadu z SBR + 2 ciągle mieszane strefy 
Poniższa zakładka Odpływ osadu z SBR pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie wielkości i sposobu (rozkład w czasie) odprowadzania osadu. 
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Zakładka Odpływ osadu z SBR 

Typ odpływu (osad) może być określony jako Stały odpływ lub Rozkład. 
Wybierając Stały odpływ  należy określić wielkość odpływu w polu dialogowym. 
Z kolei wybierając Rozkład  należy klikając na pole Szablon co otworzy okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Odpływ (osad)  . 
Odpływ osadu z SBR może być użyty w celu: 

4. odprowadzania osadu nadmiernego; 

5. recyrkulacji mieszaniny osadu poprzez mieszacz zlokalizowany z front 
SBR; 

6. odprowadzania osadu nadmiernego i recyrkulacji poprzez zastosowanie 
rozdzielacza pomiędzy odpływem osadu a mieszaczem 
zlokalizowanym z frontu SBR. 

Wewnętrzna recyrkulacje w SBR + 2 strefy ciągłego 
mieszania 
Poniższa zakładka Wewnętrzne recyrkulacje w SBR pozwala na wprowadzenie 
recyrkulacji pomiędzy strefą SBR a drugą mieszaną strefą oraz pomiędzy drugą 
mieszaną strefą a pierwszą mieszaną strefą  
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Zakładka Wewnętrzne recyrkulacje SBR 

Można określić przepływ recyrkulacyjny pomiędzy drugą a pierwszą strefą ciągłego 
mieszania. Przy wyborze Stała recyrkulacja można wprowadzić wielkość 
strumienia recyrkulacji. Po wyborze zaś Rozkład recyrkulacji  należy klikajac na 
Szablon uaktywnić okno dialogowe Edycja przebiegu: Przepływ recyrkulatu.  
Można również określić przepływ recyrkulacyjny pomiędzy SBR a drugą strefą 
mieszaną. Przy wyborze Stała recyrkulacja można wprowadzić wielkość 
strumienia recyrkulacji. Po wyborze zaś Rozkład recyrkulacji  należy klikajac na 
Szablon uaktywnić okno dialogowe Edycja przebiegu: Przepływ recyrkulatu. 
Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z wewnętrznymi 
przepływami recyrkulatu:  

   

1. Istnieje możliwość ustanowienia recyrkulacji pomiędzy SBR, a 
pierwszą strefą mieszania poprzez recyrkulację zewnętrzną – odpływ 
osadu. 

2. Wewnętrzne przepływy recyrkulacyjne wynoszą zero kiedy w SBR 
zachodzi sedymentacja/dekantacja.  

SBR + 1 strefa mieszania/sedymentacji 
Ten typ SBR pozwala użytkownikowi na hydrauliczne wydzielenie stref w których 
zachodzi sedymentacja i mieszanie: 
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• SBR + 1 Strefa 

• SBR + 2 Strefy 

BioWin pozwala wprowadzić wewnętrzną recyrkulację pomiędzy strefami, a SBR 
jak na poniższym diagramie.  

 

SBR  
ZONE   

MIX/SET 
PREZONE   

SBR  
ZONE   

2nd MIX/SET 
PREZONE  

1st MIX/SET
PREZONE   

 

STREFA 
SBR 

STREFA 
MIESZ./SED

STREFA 
SBR 

2 STREFA 
MIESZ./SED

1 STREFA 
MIESZ./SED

Schemat przepływu recyrkulacji w SBR 

Poniższe sekcje opisują układy SBR z jedną lub dwoma strefami 
mieszanymi/sedymentacyjnymi.  

SBR + 1 strefa mieszania/sedymentacji 
Ten typ SBR składa się z jednej strefy mieszania/sedymentacji, która jest  
hydraulicznie oddzielona za pomocą przegrody od strefy SBR.  Można określić 
parametry związane z wymiarami SBR, cyklem, wartościami początkowymi, 
odpływem osadu. Można również określić warunki eksploatacyjne dla strefy 
mieszania/sedymentacji. Informacje na temat parametrów monitoringu/zmiennych 
dostępne są w zakładce.Monitoring. 
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Zakładka Monitoring  

Wymiary SBR + 1 strefa mieszania/sedymentacji 
Zakładka Wymiary SBR przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów strefy SBR . 
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Zakładka Wymiary dla SBR  

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość . Metoda jest określana 
poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu 
przez powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić 
odpowiednio Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i 
głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i 
Głębokość. Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. 
Niezależnie od metody powyższego wyboru można również określić Szerokość  
dla strefy SBR. 
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Zakładka system przepływu przez SBR 

Dopływ

Odpływ/Dekantacja

Odpływ osadu

Długość 

1 2 3 

FLOW IN

LENGTH

UNDERFLOW

DECANT AND/OR 
OVERFLOW 

BioWin używa parametru  Szerokości do obliczenia długości strefy SBR. Długość 
jest następnie dzielona na trzy równe strefy. Poziom dopływu do pierwszej strefy  
jest określany przez Warstwa zasilająca.  Odpływ osadu ze strefy SBR znajduje 
się na dnie trzeciej strefy, zaś odpływ cieczy dekantacyjnej zlokalizowany jest u góry 
trzeciej strefy.  

Poniżej przedstawiono dalsze informacje na temat wymiarowania strefy SBR w 
BioWin.  Wprowadzasz wymiary poprzez określenie Pojemność (strefa 
główna), Głębokość i Szerokość (i Powierzchnia jest obliczana). Teraz 
wyobraź sobie dwuwymiarowy SBR z przepływem od lewej do prawej jak pokazano 
powyżej. 

Dla przykładu o całkowitej głębokości 5m i długości 15m. Po wprowadzeniu tych 
danych następuje: 

•  Pozioma długość SBR jest dzielona na trzy równej długości sekcje 
(każda po 5m w tym przypadku). 

• Pionowy kierunek jest podzielony na 10 warstw równej głębokości. 
[Uwaga:  Podczas dekantacji poziom cieczy opada w dół- brak wtedy 
dopływu – Liczba warstw wynosi 10 i głębokość każdej z nich 
zmniejsza się]. Każda sekcja skład się z 10 warstwa ułożonych jedna na 
drugiej w stos (i występują 3 sekcje).  

• Każda z tych trzech sekcji jest traktowana jako pionowy osadnik. Each 
of the three sections is treated as a vertical settler. Podczas 
sedymentacji SBR składa się z trzech osadników jeden obok drugiego I 
ogółem z 30 komórek (każda o pełnym wymieszaniu i jednolitym 
składzie). 

Zwróć uwagę na wymiary każdej z 30 komórek: 
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• Pozioma powierzchnia każdej komórki wynosi: Szerokość * 
(Długość/3) = Sz * 5 m . 

• Boczna powierzchnia każdej komórki: Szerokość * (Głębokość 
cieczy/10) = Sz * 0.5 m (0.5 m kiedy jest pełny).  [Uwaga: w tym 
przykładzie stosunek powierzchni poziomej do bocznej wynosi: 5 : 0.5 
= 10 : 1 (jeśli zbiornik jest pełny – ale stosunek ten wzrasta kiedy 
poziom cieczy w zbiorniku spada)]. 

 

Zwróć uwagę że podczas dekantacji nie ma dopływu. Ciecz dekantacyjna jest 
usuwana z prawej górnej komórki. Podczas dekantacji mają miejsce następujące 
zdarzenia (oprócz sedymentacji w każdej z trzech sekcji): 

   

• Przypuśćmy 1 (narastająco) jednostka objętości jest usuwana z prawej 
górnej komórki (w składzie prawej górnej komórki). 

• Całkowita pojemność każdej z 30 komórek musi zmniejszyć się o 1/ 30 
(długość każdej komórki jest niezmienna tak więc głębokość musi się 
zmniejszyć). 

• 29/30 objętości  musi się dostać do prawej górnej komórki co oznacza 
że 1/30 objętości musi być usunięta z każdej z 29 komórek. 

• 29/30 dostaje się do górnej prawej komórki z komórki znajdującej się 
po jej lewej stronie i z komórki poniżej.  

• Komórka lewa dolna ma specjalne zadanie – nie ma tam dopływu a 
tylko odpływ 1/30. Odpływ ten odbywa się prawą i dolną stroną 
komórki. Odpływ odbywający się przez  każdą z dwóch powierzchni 
jest proporcjonalny to pola tych powierzchni.  

• Balans przepływu wokół każdej z 28 komórek odbywa się w podobny 
sposób  Balans przepływu dla każdej z 28 pozostałych komórek jest 
utrzymywany w podobny sposób tworząc symultaniczny balans 
przepływu w każdej komórce. Dla typowej komórki może być: 

• Odpływ górną powierzchnią 

• Odpływ prawą stroną 

• Dopływ dolną powierzchnią 

• Dopływ lewą stroną. 

Jeśli występuje dopływ w czasie dekantacji to balans przepływu jest nieco bardziej 
złożony, ale działa to w podobny sposób. Należy zauważyć, że to wyjaśnienie to 
omawia krok po kroku sposób obliczeń.  W rzeczywistości to co się dzieje to cała 
seria jednoczesnych całkowań ze sprawdzaniem błędów.  

 
Minimalny poziom dekanatcji musi również zostać określony jako procent 
całkowitej pojemności SBR. Poziom ten określa najniższy poziom cieczy jaki może 
zostać w SBR po zakończeniu dekantacji prowadzonej od górnego poziomu cieczy.  
Należy zwrócić uwagę że można uzyskać niższy poziom cieczy w cyklu niż ta 
wartość, a jest to możliwe wtedy jeśli odprowadzany jest osad z SBR.  

W przypadku SBR z jedną mieszaną/sedymentacyjną strefą podobnie i w SBR z 
dwoma strefami mieszania/sedymentacji nie określa się warstwy zasilającej – 
zasilanie odbywa się od góry strefy a odpływ dołem. 
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Wymiary strefy mieszania/sedymentacji  
Zakładka Strefa 1 przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na określenie 
objętości strefy mieszania/sedymentacji. 

 

 

Zakładka konfiguracyjna dla strefy mieszania/sedymentacji w SBR 

Można określić pojemność strefy poprzez wprowadzenie wartości w polu 
edycyjnym. 

Eksploatacja SBR +1 strefa mieszania/sedymentacji 
Poniższa zakładka Eksploatacja SBR pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
parametrów eksploatacyjnych dla strefy SBR takich jak: ustawienia cyklu, 
przepływy, specyfikacja napowietrzania, lokalną temperaturę jak również zmiany 
lokalne w parametrach modelu. 
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Zakładka Eksploatacja SBR 

Podstawowymi danymi eksploatacyjnymi SBR wymaganymi do wprowadzenia są te 
należące do Ustawienia cyklu. Długość lub czas trwania cyklu jest 
całkowitym czasem, który upłynie zanim cykl zacznie się powtarzać. Należy 
rozpocząć od określenia w cyklu końca fazy mieszania i rozpoczęcia fazy 
sedymentacji. Czas tego zdarzenia należy wprowadzić dla Mieszanie 
do/Rozpoczęcie sedymentacji używając pola edycyjnego pokrętła. Należy 
zwrócić uwagę, że podczas wprowadzania tej danej automatycznie zmienia się 
długość fazy sedymentacji. Teraz należy określić początek fazy dekantacji. Czas tego 
zdarzenia należy wprowadzić dla Rozpoczęcie dekantacji o: również przy 
użyciu pola edycyjnego pokrętła – automatycznie zmienia się okres dekantacji.  
Eksperymentując z tymi wprowadzeniami zauważymy, że sedymentowanie i 
dekantowanie odbywają się jednocześnie – ale długość fazy sedymentacji zawsze 
musi być wyższa od długości okresu dekantacji. Ostatecznie można wprowadzić 
przesunięcie cyklu używając pola edycyjnego pokrętła przy pozycji Przesunięcie 
cyklu. 
 

Zwróć uwagę, że BioWin 
zakłada, że  brak jest dopływu 
ścieków i  odprowadzania 
osadu podczas fazy dekantacji 
i opiera obliczenia dla 
wymaganego przepływu 
dekantacyjnego na tej 
przesłance. 

Następną daną eksploatacyjną do wprowadzenia jest Odpływ w czasie 
dekantacji. Można określić to wybierając jedną z dwóch możliwych metod. Jeśli
jest znany przepływ dekantacyjny to należy wybrać Przy stałym wskaźniku i 
wprowadzić wymaganą wartość. Jeśli chcesz żeby Biowin obliczył przepływ
dekantacji to należy wybrać opcję Do minimalnego poziomu dekantacji . 
Przepływ dekantacyjny jest obliczany następująco: na początku periodu dekantacji
symulator patrzy na różnice pomiędzy bieżącą objętością cieczy a określonym 
minimalnym poziomem dekantacji. Następnie oblicza wymagany przepływ
dekantacyjny 
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Można określić sposoby napowietrzania w SBR klikając na pole dialogowe 
Napowietrzanie strefy SBR… .Pojawi się następujące okno dialogowe: 
 

 

Zakładka Napowietrzanie strefy SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon  pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
Można również prowadzić dane o sposobie napowietrzania strefy  
mieszania/sedymentacji klikając na pole Napowietrzanie strefy 1 (ilustracja 
zakładki poniżej) 
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Zakładka Napowietrzanie strefy 1 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon… pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
the Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
 

Należy zwrócić uwagę, że można zmienić parametry modelu napowietrzania klikając 
na Parametry modelu  w głównej zakładce Eksploatacja SBR (Zmiany 
parametrów modelu napowietrzania można dokonywać tylko na poziomie 
lokalnym). 

Również lokalna temperatura może zostać określona dla SBR +1strefa 
mieszania/sedymentacji. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione 
zostanie pole pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. 
Można określić zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . 
Przy wyborze stałej wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze 
rozkładu uaktywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana 
zostanie okno dialogowe Edycja przebiegu: Temperatura . 
 

Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w strefie i  SBR dla fazy dekantacji/sedymentacji. 
Dla fazy mieszania ustawienia globalne będą użyte. Klikając na to pole wyboru, a 
następnie na Parametry modelu… edytowane zostaną parametry modelu  
umożliwiając dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

 Typy Elementów  •  155 



Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa. Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak temperatura, TR, dostawa 
powietrza). BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

 

Wartości początkowe dla SBR jedną strefą 
mieszania/sedymentacji 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej pozwala na wprowadzenie 
dla  SBR wartości początkowych jak stężenie wskaźników i objętość. 

 

 

Zakładka Wartości początkowe dla SBR+ 1 strefa mieszania/sedymentacji 
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Używając Ciecz zatrzymana w zbiorniku można wprowadzić wartość jako % 
pojemności zbiornika. Należy zwrócić uwagę, że występują tam ograniczenia dolnej 
i górnej wartości i są akceptowane tylko wartości z zakresu 0.02 – 99,98%. 
Odzwierciedla to fakt, że chodzi o objętość cieczy i pozwala na uwzględnienie 
różnicy pomiędzy objętością cieczy a objętością reaktora z uwagi na istnienie rur 
dopływu i odpływu. 

Istnieją dwie metody dla wprowadzenia Stężenia początkowe w SBR z jedną 
strefą mieszania/sedymentacji. Powyższe okno dialogowe ilustruje pierwszą metodę 
kiedy wybrana jest opcja Wartości początkowe. Jeśli ta opcja jest wybrana 
wówczas BioWin zastosuje wartości domyślne dla wszystkich zmiennych stanu 
(oprócz pojemności, którą definiuje użytkownik) w ten sam sposób działa to również 
dla innych elementów konfiguracji (bioreaktorów czy stref). 

Poniższe okno dialogowe ilustruje drugą metodę kiedy wybrana jest opcja Określ 
wartości. W tej metodzie lista zmiennych stanu jest edytowana w polu 
dialogowym. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu w SBR z 1 strefą mieszania/sedymentacji. Określone przez 
użytkownika wartości zostaną wstawione do SBR w momencie rozpoczęcia 
dynamicznej symulacji i po odznaczeniu opcji wartości początkowe. 

 

 

 

Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 

Użycie określonych wartości w SBR jest determinowane przez opcję Użyj 
wartości wprowadzonych. Jeśli a opcja nie jest zaznaczona wówczas: 

   

 Typy Elementów  •  157 



• Określone wartości są umiejscawiane w SBR na początku dynamicznej 
symulacji jeśli wybierzesz symulację od wartości początkowych. 

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w SBR w 
momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, zmieniając istniejące 
zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku symulacji dynamicznej 
będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie od wyboru wartości 
początkowych lub bieżących. 

 

 

Odpływ osadu z SBR + 1 strefa mieszania/sedymentacji 
Poniższa zakładka Odpływ osadu z SBR pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie wielkości i sposobu (rozkład w czasie) odprowadzania osadu. 

 

 

Zakładka Odpływ osadu z SBR 

Typ odpływu (osad) może być określony jako Stały odpływ lub Rozkład. 
Wybierając Stały odpływ  należy określić wielkość odpływu w polu dialogowym. 
Z kolei wybierając Rozkład  należy klikając na pole Szablon co otworzy okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Odpływ (osad)  . 
Odpływ osadu z SBR może być użyty w celu: 

1. odprowadzania osadu nadmiernego; 
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2. recyrkulacji mieszaniny osadu poprzez mieszacz zlokalizowany z front 
SBR; 

3. odprowadzania osadu nadmiernego i recyrkulacji poprzez zastosowanie 
rozdzielacza pomiędzy odpływem osadu a mieszaczem 
zlokalizowanym z frontu SBR. 

SBR + 2 strefy mieszania/sedymentacji 
Ten typ SBR składa się z dwóch stref mieszania/sedymentacji, które są hydraulicznie 
oddzielone za pomocą przegród.  Można określić parametry związane z wymiarami 
SBR, cyklem, wartościami początkowymi, odpływem osadu. Można również 
określić warunki eksploatacyjne dla strefy mieszania/sedymentacji. Informacje na 
temat parametrów monitoringu/zmiennych dostępne są w zakładce Monitoring. 

 

 

Zakładka Monitoring w SBR z dwoma strefami mieszania/sedymentacji 

Wymiary SBR + 2 stref mieszania/sedymentacji 
Zakładka Wymiary SBR przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów strefy SBR . 
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Zakładka Wymiary w SBR 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość . Metoda jest określana 
poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu 
przez powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić 
odpowiednio Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i 
głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i 
Głębokość. Stosowne jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. 
Niezależnie od metody powyższego wyboru można również określić Szerokość  
dla strefy SBR. 

.  
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Zakładka system przepływu przez SBR 

Dopływ

Odpływ/Dekantacja

Odpływ osadu

Długość 

1 2 3 

FLOW IN

LENGTH

UNDERFLOW

DECANT AND/OR 
OVERFLOW 

BioWin używa parametru  Szerokości do obliczenia długości strefy SBR. Długość 
jest następnie dzielona na trzy równe strefy. Poziom dopływu do pierwszej strefy  
jest określany przez Warstwa zasilająca.  Odpływ osadu ze strefy SBR znajduje 
się na dnie trzeciej strefy, zaś odpływ cieczy dekantacyjnej zlokalizowany jest u góry 
trzeciej strefy.  

Poniżej przedstawiono dalsze informacje na temat wymiarowania strefy SBR w 
BioWin.  Wprowadzasz wymiary poprzez określenie Pojemność (strefa 
główna), Głębokość i Szerokość (i Powierzchnia jest obliczana). Teraz 
wyobraź sobie dwuwymiarowy SBR z przepływem od lewej do prawej jak pokazano 
powyżej. 

Dla przykładu o całkowitej głębokości 5m i długości 15m. Po wprowadzeniu tych 
danych następuje: 

•  Pozioma długość SBR jest dzielona na trzy równej długości sekcje 
(każda po 5m w tym przypadku). 

• Pionowy kierunek jest podzielony na 10 warstw równej głębokości. 
[Uwaga:  Podczas dekantacji poziom cieczy opada w dół- brak wtedy 
dopływu – Liczba warstw wynosi 10 i głębokość każdej z nich 
zmniejsza się]. Każda sekcja skład się z 10 warstwa ułożonych jedna na 
drugiej w stos (i występują 3 sekcje).  

• Każda z tych trzech sekcji jest traktowana jako pionowy osadnik. Each 
of the three sections is treated as a vertical settler. Podczas 
sedymentacji SBR składa się z trzech osadników jeden obok drugiego I 
ogółem z 30 komórek (każda o pełnym wymieszaniu i jednolitym 
składzie). 

Zwróć uwagę na wymiary każdej z 30 komórek: 
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• Pozioma powierzchnia każdej komórki wynosi: Szerokość * 
(Długość/3) = Sz * 5 m . 

• Boczna powierzchnia każdej komórki: Szerokość * (Głębokość 
cieczy/10) = Sz * 0.5 m (0.5 m kiedy jest pełny).  [Uwaga: w tym 
przykładzie stosunek powierzchni poziomej do bocznej wynosi: 5 : 0.5 
= 10 : 1 (jeśli zbiornik jest pełny – ale stosunek ten wzrasta kiedy 
poziom cieczy w zbiorniku spada)]. 

Zwróć uwagę że podczas dekantacji nie ma dopływu. Ciecz dekantacyjna jest 
usuwana z prawej górnej komórki. Podczas dekantacji mają miejsce następujące 
zdarzenia (oprócz sedymentacji w każdej z trzech sekcji): 

   

• Przypuśćmy 1 (narastająco) jednostka objętości jest usuwana z prawej 
górnej komórki (w składzie prawej górnej komórki). 

• Całkowita pojemność każdej z 30 komórek musi zmniejszyć się o 1/ 30 
(długość każdej komórki jest niezmienna tak więc głębokość musi się 
zmniejszyć). 

• 29/30 objętości  musi się dostać do prawej górnej komórki co oznacza 
że 1/30 objętości musi być usunięta z każdej z 29 komórek. 

• 29/30 dostaje się do górnej prawej komórki z komórki znajdującej się 
po jej lewej stronie i z komórki poniżej.  

• Komórka lewa dolna ma specjalne zadanie – nie ma tam dopływu a 
tylko odpływ 1/30. Odpływ ten odbywa się prawą i dolną stroną 
komórki. Odpływ odbywający się przez  każdą z dwóch powierzchni 
jest proporcjonalny to pola tych powierzchni.  

• Balans przepływu wokół każdej z 28 komórek odbywa się w podobny 
sposób  Balans przepływu dla każdej z 28 pozostałych komórek jest 
utrzymywany w podobny sposób tworząc symultaniczny balans 
przepływu w każdej komórce. Dla typowej komórki może być: 

• Odpływ górną powierzchnią 

• Odpływ prawą stroną 

• Dopływ dolną powierzchnią 

• Dopływ lewą stroną. 

Jeśli występuje dopływ w czasie dekantacji to balans przepływu jest nieco bardziej 
złożony, ale działa to w podobny sposób. Należy zauważyć, że to wyjaśnienie to 
omawia krok po kroku sposób obliczeń.  W rzeczywistości to co się dzieje to cała 
seria jednoczesnych całkowań ze sprawdzaniem błędów.  

 
Minimalny poziom dekanatcji musi również zostać określony jako procent 
całkowitej pojemności SBR. Poziom ten określa najniższy poziom cieczy jaki może 
zostać w SBR po zakończeniu dekantacji prowadzonej od górnego poziomu cieczy.  
Należy zwrócić uwagę że można uzyskać niższy poziom cieczy w cyklu niż ta 
wartość, a jest to możliwe wtedy jeśli odprowadzany jest osad z SBR.  

Odmiennie od SBR z jedną lub z dwoma strefami ciągle mieszanymi nie ma tutaj 
potrzeby ustalania warstwy zasilającej ponieważ zasilanie odbywa się od góry strefy 
1. Wymiary strefy mieszania/sedymentacji  
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Wymiary 1 strefy mieszania/sedymentacji 
Zakładka Strefa 1 przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na określenie 
objętości strefy mieszania/sedymentacji. 

 

Zakładka konfiguracyjna dla strefy 1 mieszania/sedymentacji 

Można określić pojemność strefy poprzez wprowadzenie wartości w polu 
edycyjnym. 

Wymiary 2 strefy mieszania/sedymentacji 
Zakładka Strefa 2 przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na określenie 
objętości strefy mieszania/sedymentacji. 
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Zakładka konfiguracyjna dla strefy 2 mieszania/sedymentacji 

Można określić pojemność strefy poprzez wprowadzenie wartości w polu 
edycyjnym. 

Eksploatacja SBR +2 strefy mieszania/sedymentacji 
Poniższa zakładka Eksploatacja SBR pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
parametrów eksploatacyjnych dla strefy SBR takich jak: ustawienia cyklu, 
przepływy, specyfikacja napowietrzania, lokalną temperaturę jak również zmiany 
lokalne w parametrach modelu. 

 

 Typy Elementów  •  164 



 

Zakładka Eksploatacja SBR 

Podstawowymi danymi eksploatacyjnymi SBR wymaganymi do wprowadzenia są te 
należące do Ustawienia cyklu. Długość lub czas trwania cyklu jest 
całkowitym czasem, który upłynie zanim cykl zacznie się powtarzać. Należy 
rozpocząć od określenia w cyklu końca fazy mieszania i rozpoczęcia fazy 
sedymentacji. Czas tego zdarzenia należy wprowadzić dla Mieszanie 
do/Rozpoczęcie sedymentacji używając pola edycyjnego pokrętła. Należy 
zwrócić uwagę, że podczas wprowadzania tej danej automatycznie zmienia się 
długość fazy sedymentacji. Teraz należy określić początek fazy dekantacji. Czas tego 
zdarzenia należy wprowadzić dla Rozpoczęcie dekantacji o: również przy 
użyciu pola edycyjnego pokrętła – automatycznie zmienia się okres dekantacji.  

Eksperymentując z tymi wprowadzeniami zauważymy, że sedymentowanie i 
dekantowanie odbywają się jednocześnie – ale długość fazy sedymentacji zawsze 
musi być wyższa od długości okresu dekantacji. Ostatecznie można wprowadzić 
przesunięcie cyklu używając pola edycyjnego pokrętła przy pozycji Przesunięcie 
cyklu. 

Zwróć uwagę, że BioWin 
zakłada, że  brak jest dopływu 
ścieków i  odprowadzania 
osadu podczas fazy dekantacji 
i opiera obliczenia dla 
wymaganego przepływu 
dekantacyjnego na tej 
przesłance. 

Następną daną eksploatacyjną do wprowadzenia jest Odpływ w czasie 
dekantacji. Można określić to wybierając jedną z dwóch możliwych metod. Jeśli
jest znany przepływ dekantacyjny to należy wybrać Przy stałym wskaźniku i 
wprowadzić wymaganą wartość. Jeśli chcesz żeby Biowin obliczył przepływ 
dekantacji to należy wybrać opcję Do minimalnego poziomu dekantacji . 
Przepływ dekantacyjny jest obliczany następująco: na początku periodu dekantacji
symulator patrzy na różnice pomiędzy bieżącą objętością cieczy a określonym
minimalnym poziomem dekantacji. Następnie oblicza wymagany przepływ
dekantacyjny 
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Można określić sposoby napowietrzania w SBR klikając na pole dialogowe 
Napowietrzanie strefy SBR… .Pojawi się następujące okno dialogowe: 

 

 

Zakładka Napowietrzanie stefy SBR 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon  pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole 
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
Można również prowadzić dane o sposobie napowietrzania strefy  
mieszania/sedymentacji klikając na pole Napowietrzanie strefy 1 (ilustracja 
zakładki poniżej) 
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Zakładka Napowietrzanie strefy 1 

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR  zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład  (klikając na  pole Szablon   pojawi się okno 
dialogowe: Edycja przebiegu: Zadana wartość TR w SBR . Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Kiedy wybrana jest Dostawa powietrza należy określić jej wartość stałą poprzez 
odznaczenie Stałą wartość lub podać rozkład wartości w czasie klikając na pole  
Szablon po odznaczeniu pola Rozkład. 
Klikając na pole Napowietrzanie strefy 2 można wprowadzić dane dotyczące 
sposobu napowietrzania w tej strefie (zakładka taka jak dla napowietrzania strefy 1).  

Należy zwrócić uwagę, że można zmienić parametry modelu napowietrzania klikając 
na Parametry modelu  w głównej zakładce Eksploatacja SBR (Zmiany 
parametrów modelu napowietrzania można dokonywać tylko na poziomie 
lokalnym). 

Również lokalna temperatura może zostać określona dla SBR +2strefy 
mieszania/sedymentacji. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione 
zostanie pole pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. 
Można określić zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . 
Przy wyborze stałej wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze 
rozkładu uaktywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana 
zostanie okno Edycja przebiegu: Temperatura . 
 

Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w strefie i  SBR dla fazy dekantacji/sedymentacji. 
Dla fazy mieszania ustawienia globalne będą użyte. Klikając na to pole wyboru, a 
następnie na Parametry modelu… edytowane zostaną parametry modelu  
umożliwiając dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 
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W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa. Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak temperatura, TR, dostawa 
powietrza). BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Wartości początkowe dla SBR z dwoma strefami 
mieszania/sedymentacji 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej pozwala na wprowadzenie 
dla  SBR wartości początkowych jak stężenie wskaźników i objętość. 

 

 

Zakładka Wartości początkowe dla SBR+ 2 strefami mieszania/sedymentacji 
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Używając Ciecz zatrzymana w zbiorniku można wprowadzić wartość jako % 
pojemności zbiornika. Należy zwrócić uwagę, że występują tam ograniczenia dolnej 
i górnej wartości i są akceptowane tylko wartości z zakresu 0.02 – 99,98%. 
Odzwierciedla to fakt, że chodzi o objętość cieczy i pozwala na uwzględnienie 
różnicy pomiędzy objętością cieczy a objętością reaktora z uwagi na istnienie rur 
dopływu i odpływu. 

Istnieją dwie metody dla wprowadzenia Stężenia początkowe w SBR z jedną 
strefą mieszania/sedymentacji. Powyższe okno dialogowe ilustruje pierwszą metodę 
kiedy wybrana jest opcja Wartości początkowych. Jeśli ta opcja jest wybrana 
wówczas BioWin zastosuje wartości domyślne dla wszystkich zmiennych stanu 
(oprócz pojemności, którą definiuje użytkownik) w ten sam sposób działa to również 
dla innych elementów konfiguracji (bioreaktorów czy stref). 

Poniższe okno dialogowe ilustruje drugą metodę kiedy wybrana jest opcja Określ 
wartości. W tej metodzie lista zmiennych stanu jest edytowana w polu 
dialogowym. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu w SBR z 2 strefami mieszania/sedymentacji. Określone przez 
użytkownika wartości zostaną wstawione do SBR w momencie rozpoczęcia 
dynamicznej symulacji i po odznaczeniu opcji wartości początkowe. 
 

 

 

 

 

Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 
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Użycie określonych wartości w SBR jest determinowane przez opcję Użyj 
wartości wprowadzonych. Jeśli a opcja nie jest zaznaczona wówczas: 

   

• Określone wartości są umiejscawiane w SBR na początku dynamicznej 
symulacji jeśli wybierzesz symulację od wartości początkowych. 

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w SBR w 
momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, zmieniając istniejące 
zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku symulacji dynamicznej 
będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie od wyboru wartości 
początkowych lub bieżących. 
 

Odpływ osadu z SBR + 2 strefy mieszania/sedymentacji 
Poniższa zakładka Odpływ osadu z SBR pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie wielkości i sposobu (rozkład w czasie) odprowadzania osadu. 

 

 

Zakładka Odpływ osadu z SBR 

Typ odpływu (osad) może być określony jako Stały odpływ lub Rozkład. 
Wybierając Stały odpływ  należy określić wielkość odpływu w polu dialogowym. 
Z kolei wybierając Rozkład  należy klikając na pole Szablon co otworzy okno 
dialogowe Edycja przebiegu: Odpływ (osad)  . 
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Odpływ osadu z SBR może być użyty w celu: 

1. odprowadzania osadu nadmiernego; 

2. recyrkulacji mieszaniny osadu poprzez mieszacz zlokalizowany z front 
SBR; 

3. odprowadzania osadu nadmiernego i recyrkulacji poprzez zastosowanie 
rozdzielacza pomiędzy odpływem osadu a mieszaczem 
zlokalizowanym z frontu SBR. 

Wewnętrzna recyrkulacje w SBR + 2 strefy 
mieszania/sedymentacji 
Poniższa zakładka Wewnętrzne recyrkulacje w SBR pozwala na wprowadzenie 
recyrkulacji pomiędzy strefą SBR a drugą mieszaną strefą oraz pomiędzy drugą 
mieszaną strefą a pierwszą mieszaną strefą  

 

 

Zakładka Wewnętrzne recyrkulacje w SBR 

Można określić przepływ recyrkulacyjny pomiędzy drugą a pierwszą strefą ciągłego 
mieszania. Przy wyborze Stała recyrkulacja można wprowadzić wielkość 
strumienia recyrkulacji. Po wyborze zaś Rozkład recyrkulacji  należy klikając na 
Szablon uaktywnić okno dialogowe Edycja przebiegu: Przepływ recyrkulatu.  
Można również określić przepływ recyrkulacyjny pomiędzy SBR a drugą strefą 
mieszaną. Przy wyborze Stała recyrkulacja można wprowadzić wielkość 
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strumienia recyrkulacji. Po wyborze zaś Rozkład recyrkulacji  należy klikajac na 
Szablon uaktywnić okno dialogowe Edycja przebiegu: Przepływ recyrkulatu. 
Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z wewnętrznymi 
przepływami recyrkulatu:  

1. Istnieje możliwość ustanowienia recyrkulacji pomiędzy SBR, a 
pierwszą strefą mieszania poprzez recyrkulację zewnętrzną – odpływ 
osadu. 

2. Wewnętrzne przepływy recyrkulacyjne wynoszą zero kiedy w SBR 
zachodzi sedymentacja/dekantacja.  

Komora tlenowej stabilizacji 
Komora tlenowej stabilizacji symuluje tlenowe proces rozkładu. Można określić 
parametry dotyczące eksploatacji i kontroli dla tego elementu. Dalsze informacje na 
temat monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w Monitoring . 

 

 

Zakładka Monitoring  

Wymiary komory tlenowej stabilizacji 
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów fizycznych dla tego elementu. 
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Zakładka Wymiary komory tlenowej stabilizacji 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość. Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

 

Eksploatacja komory tlenowej stabilizacji 
Zakładka Eksploatacja pokazana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów eksploatacyjnych dla komory takich jak system 
napowietrzania, lokalną temperaturę jak również zmianę lokalnych parametrów 
modelu. 
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Zakładka Eksploatacja  

Istnieją dwie metody określenia sposobu napowietrzania poprzez Zadana wartość 
TR (tlen rozpuszczony) lub poprzez Dostawa powietrza. Metoda napowietrzania 
jest określana poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę. Jeśli Zadana wartość 
TR zostanie wybrana należy określić wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać 
Stałą wartość lub Rozkład (klikając na  pole Szablon…  pojawi się okno 
dialogowe Edycja przebiegu : Zadana wartość TR ).  Można również 
wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego przepływu powietrza, które 
będzie użyte przy osiąganiu żądanego poziomu TR. Jest to pożyteczna właściwość 
przy badaniu możliwości sprzętu napowietrzającego do osiągnięcia żądanego 
poziomu TR.  

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zmiany jakiegokolwiek parametru modelu 
napowietrzania  należy kliknąć na Parametry modelu… otwierając okno 
dialogowe Edytora parametrów modelu (Uwaga zmiany parametrów modelu 
napowietrzania tylko na poziomie lokalnym). 

Kiedy Dostawa powietrza jest wybrana wielkość przepływu powietrza musi 
zostać określona.  Jeśli Zadana wartość TR  zostanie wybrana należy określić 
wielkość zadanej wartości TR. Można wybrać Stałą wartość lub Rozkład  
(klikając na  pole Szablon… pojawi się okno dialogoweEdycja przebiegu : 
Przepływ powietrza). 

Dla zmiany któregokolwiek z parametrów modelu napowietrzania należy kliknąć na  
Parametry modelu w celu otwarcia okna dialogowego (Te zmiany w modelu 
napowietrzania można wykonać tylko na poziomie lokalnym). 

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla komory fermentacji 
tlenowej. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole 
pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić 
zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej 
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wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu  
uaktywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana zostanie   
Edycja przebiegu: Temperatura . 
Można również określić Lokalne parametry kinetyczne dla modelu osadu 
czynnego mające zastosowanie w bioreaktorze. Klikając na to pole wyboru pole, a 
następnie klikając na Parametry modelu edytowane zostaną parametry modelu 
umożliwiając dostęp do różnych parametrów kinetycznych modelu osadu czynnego. 

W celu określenia lokalnych parametrów napowietrzania (jak wskaźniki alfa i beta) 
należy zaznaczyć pole Lokalne parametry napowietrzania . 

Dla modelowania stężenia składników gazowych napowietrzania (jak tlen, 
dwutlenek węgla itp.), należy zaznaczyć pole Modelowa faza gazowa. Jeśli ta 
opcja jest wybrana można wprowadzić wartość procentową dla Zatrzymanie gazu 
(tj. procent objętości całego reaktora zajmowanej przez składniki gazowe 
napowietrzania). 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (dla wielkości takich jak  temperatura, TR, dostawa 
powietrza).  BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice 
versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są 
tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi 
danymi. 

Komora stabilizacji beztlenowej 
Komora stabilizacji beztlenowej symuluje beztlenowe  proces rozkładu. Można 
określić parametry dotyczące eksploatacji i kontroli dla tego elementu. Dalsze 
informacje na temat monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w 
Monitoring. 
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Zakładka Komora stabilizacji beztlenowej 

Wymiary komory stabilizacji beztlenowej  
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi  na 
wprowadzenie parametrów fizycznych dla tego elementu. 
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Zakładka Wymiary dla Komory stabilizacji beztlenowej 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

Można również określić Objętość nad lustrem i Ciśnienie nad lustrem dla 
komory stabilizacji beztlenowej. 

Model stabilizacji beztlenowej 
Zakładka Model przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na określenie 
swoistych parametrów wpływających na model użyty dla zobrazowania procesów 
stabilizacji beztlenowej (np. lokalna temperatura) jak również pozwala na określenie 
lokalnych parametrów modelu.  
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Zakładka Model w komorze stabilizacji beztlenowej 

Można odznaczyć Lokalne parametry kinetyczne  i klikając na pole  Edycja 
parametrów edytować parametry kinetyczne, które można określić dla procesów 
stabilizacji beztlenowej jeśli użytkownik uzna że wymagane są inne niż globalne 
parametry.  

Można również w zależności od potrzeb wybrać opcję Oblicz pH w zbiorniku 
bądź też Zastosuj określoną wartość pH.  

Również Lokalna temperatura może zostać określona dla komory stabilzacji 
beztlenowej. Klikając na pole Lokalna temperatura uaktywnione zostanie pole 
pozwalające na w prowadzenie temperatury Określ temperaturę. Można określić 
zarówno Stała wartość temperatury jak również jej Rozkład . Przy wyborze stałej 
wartości należy ją wprowadzić w polu tekstowym. Przy wyborze rozkładu  
uaktywnione zostaje pole Szablon… Klikając na nie wyedytowana Edycja 
przebiegu: Temperatura . 

Wartości początkowe w komorze stabilizacji 
beztlenowej 
Zakładka Wartości początkowe przedstawiona poniżej pozwala na wprowadzenie 
komory stabilizacji beztlenowej wartości początkowych jak stężenie wskaźników i 
objętość. 
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Zakładka Wartości początkowe dla Komory stabilizacji beztlenowej 

Używając Ciecz zatrzymana w zbiorniku można wprowadzić wartość jako % 
pojemności zbiornika. Należy zwrócić uwagę, że występują tam ograniczenia dolnej 
i górnej wartości i są akceptowane tylko wartości z zakresu 0.02 – 99,98%. 
Odzwierciedla to fakt, że chodzi o objętość cieczy i pozwala na uwzględnienie 
różnicy pomiędzy objętością cieczy a objętością reaktora z uwagi na istnienie rur 
dopływu i odpływu. 

Istnieją dwie metody dla wprowadzenia Stężenia początkowe w komorze 
stabilizacji beztlenowej. Powyższe okno dialogowe ilustruje pierwszą metodę kiedy 
wybrana jest opcja Wartości początkowych. Jeśli ta opcja jest wybrana wówczas 
BioWin zastosuje wartości domyślne dla wszystkich zmiennych stanu (oprócz 
pojemności, którą definiuje użytkownik) w ten sam sposób działa to również dla 
innych elementów konfiguracji (bioreaktorów czy stref). 

Poniższe okno dialogowe ilustruje drugą metodę kiedy wybrana jest opcja Określ 
wartości. W tej metodzie lista zmiennych stanu jest edytowana w polu 
dialogowym. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie własnych wartości dla 
zmiennych stanu w komorze stabilizacji beztlenowej. Określone przez użytkownika 
wartości zostaną wstawione komory w momencie rozpoczęcia dynamicznej 
symulacji i po odznaczeniu opcji wartości początkowe. 
 

 

 Typy Elementów  •  179 



 

Zakładka Wartości początkowe z aktywną opcją Określ wartości 

Użycie określonych wartości w komorze stabilizacji beztlenowej jest determinowane 
przez opcję Użyj wartości wprowadzonych. Jeśli a opcja nie jest zaznaczona 
wówczas: 

   

• Określone wartości są umiejscawiane w komorze stabilizacji 
beztlenowej na początku dynamicznej symulacji jeśli wybierzesz 
symulację od wartości początkowych. 

Jeśli opcja jest zaznaczona to określone wartości są umiejscawiane w komorze w 
momencie kliknięcia OK celem zamknięcia okna dialogowego, zmieniając istniejące 
zmienne stanu. Zatem wartości zmiennych stanu na początku symulacji dynamicznej 
będą takie same jak określone przez użytkownika niezależnie od wyboru wartości 
początkowych lub bieżących. 

Opcję tą zilustrowano na przykładzie w sekcji poświęconej reaktorowi o zmiennej 
pojemności. . 

Odpływ z komory stabilizacji beztlenowej 
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Pamiętaj, że w symulacji 
stanu ustalonego wa wartość 
cieczy zatrzymanej w 
zbiorniku zostanie użyta do 
obliczeń. 

Zakładka Odpływ dla komory stabilizacji beztlenowej prezentowana poniżej jest
używana do określenia odpływu. Odpływ może być uogólniony następująco: 

   

• Kiedy tylko bioreaktor o zmiennej pojemności jest pełny następuje
odpływ niezależnie od wprowadzonych wartości dotyczących
odpływu. 

• Kiedy tylko komora bioreaktora o zmiennej pojemności jest pusta, a
natężenie odpływu jest ustalone jako większe od natężenia dopływu 
wówczas komora będzie posiadała odpływ równy dopływowi, aby nie
wystąpiła wartość ujemna. Jeśli natężenie odpływu jest ustalone jako
niższe od natężenia dopływu wówczas reaktor zostanie wypełniony.  

Poniżej opisano zachowanie się dla trzech typów odpływu: 

   

• Odpływ tylko– element bioreaktora o zmiennej pojemności napełnia 
się a następnie występuje odpływ z natężeniem równym natężeniu 
dopływu (to ustawienie może być użyte do symulacji rozruchu 
bioreaktora). 

• Stały odpływ– odpływ zawsze odbywa się z określoną stałą wartością 
natężenia, z wyjątkiem sytuacji wynikających z fizycznych ograniczeń 
(kiedy bioreaktor jest pełny lub pusty) 

• Rozkład przepływu– odpływ zawsze odbywa się z określonym 
rozkładem wielkości natężenia, z wyjątkiem sytuacji wynikających z 
fizycznych ograniczeń (kiedy bioreaktor jest pełny lub pusty). Dla 
określenia rozkładu należy kliknąć na okno Szablon…, co rozwinie  
edycję przebiegu.  Dalsze informację umieszczono w sekcji Edytor 
Przebiegu  
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Zakładka Odpływ w Komorze stabilizacji beztlenowej 

Przewody Rurowe 
Zakładka Opcje przewodów rurowych prezentowana poniżej, pozwala 
użytkownikowi na określenie sposobu połączeń pomiędzy elementami konfiguracji.  
Dostęp do tego pola dialogowego jest możliwy poprzez dwukrotne kliknięcie na 
przewód rurowy znajdujący się w obszarze rysowania lub poprzez kliknięcie 
prawym przyciskiem myszy przewodu i wybraniu Właściwości z menu. 
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Zakładka Edycja Rura 

Istnieje pięć stylów przewodów rurowych, które mogą być używane po kliknięciu na 
przewód rurowy: 

   

1. Otwarty; 

2. Wprost; 

3. Stopniowy; 

4. Stopniowy (środek) – styl ustawiony jako domyślny; 

5. U-kształt 

Przykład dla wybranej opcji przedstawiono na poniższym rysunku. Rury muszą 
rozpoczynać się i kończyć na elemencie. Klikając raz na rurę pojawią się 
charakterystyczne punkty (obrazowane przez małe kółka umiejscowione na 
przewodzie rurowym). Kółka czerwone oznaczają że element moze być przesuwany. 
Style przewodów rurowych determinują różne rozlokowanie kółek.  

 

Styl Otwarty  posiada dwa punkty które mogą być przesuwane, co sprawia że styl 
ten jest najbardziej elastyczny spośród innych dostępnych. Ta elastyczność jest 
użyteczna zwłaszcza w układach z krzyżującymi się przewodami (np. różne 
recyrkulacje w kompletnej konfiguracji). Pierwszy punkt (najbliższy początkowi 
przewodu rurowego) pozwalana przesuwanie rur w kierunku pionowym, tak jak 
pokazano to na poniższym rysunku. 
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Pierwszy punkt w stylu Otwarty pozwala na przesuwanie rur w kierunku pionowym 

Drugi punkt  (środkowy) pozwala na przesuwanie rur w kierunku poziomym, tak jak 
pokazano to na poniższym rysunku. 

 
Drugi punkt w stylu Otwarty pozwala na przesuwanie rur w kierunku poziomym 

Styl Wprost posiada dwa punkty jak na rysunku poniżej, ale żadnego z nich nie 
można przesunąć – rura jako linia prosta łączy wprost dwa elementy. 
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Punkty w stylu Wprost 

Styl Stopniowy posiada jeden punkt, który może być przesuwany. Pierwszy punkt 
(najbliższy początkowi przewodu rurowego) pozwalana przesuwanie rur w kierunku 
poziomym, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. 

 
Punkt w stylu Stopniowy pozwala na przesuwanie rur w kierunku poziomym 

Styl Stopniowy (środek)  posiada trzy punkty , ale żaden z nich nie może być 
przesuwany – załamanie na przewodach rurowych jest wykonywane automatycznie 
w środku dystansu pomiędzy łączonymi  elementami.  
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Punkty w stylu Stopniowy (środek) bez możliwości ich przesuwania 

Styl U-kształt posiada jeden punkt, który może być przesuwany.  Pierwszy punkt 
(najbliższy początkowi przewodu rurowego) pozwalana przesuwanie rur w kierunku 
pionowym, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. 

 
Punkt w stylu U-kształt pozwala na przesuwanie rur w kierunku pionowym 

Można zmienić kolor linii albo właściwości grotów na indywidualne ustawienia tak 
żeby były one różne od ustawień określonych w Projekt|Opcje bieżące 
projektu. Należy odznaczyć Lokalne opcje rurociągów  i kliknąć na Opcje 
lub zmieniać kształt i rozmiar grotów. 
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„Kąt strzałki” odpowiada 
kątowi ostremu pomiędzy 
linią strzałki a linią przewodu 
rurowego. Przykładowo jeśli 
strzałka ma być płaska to 
należy wprowadzić 
maksymalną wartość kąta tj. 
60 stopni. 

Zmiana koloru, szerokości i stylu linii poprzez kliknięcie na  Opcje po odznaczeniu 
Lokalne opcje rurociągów . Można również zwiększyć Szerokość   strzałki. 

  

Piaskownik 
Piaskownik służy do symulacji usuwania piasku i innych części inertnych z systemu. 
Można określić parametry fizyczne dotyczące eksploatacji dla tego elementu, 
rozdział przepływu i usuniecie zawiesin inertnych. Dalsze informacje na temat 
monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w  Monitoring. 

 

 

Zakładka Monitoring w Piaskownik 

Wymiary Piaskownika 
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi  na 
wprowadzenie parametrów fizycznych dla tego elementu. 
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Zakładka Wymiary w Piaskownik 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

Metoda rozdziału przepływu w Piaskowniku 
Zakładka Rozdział przepływu pozwala użytkownikowi na określenie metody 
rozdziału przepływu dla piaskownika. 
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Zakładka Rozdział przepływu w Piaskowniku 

Istnieje kilka metod określenia rozdziału przepływu. Klikając odpowiednio na pole 
przy Stosunek, Frakcja lub Odpływ osadu wybieramy metodę rozdziału 
przepływu. Po wyborze metody odpływ osadu (oznaczonej symbolem O jak osad) 
będzie występował stały odpływ zwiesin inertnych przez przewód zlokalizowany w 
dnie piaskownika. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli piaskownik jest eksploatowany w 
tym trybie a dopływ do niego jest mniejszy niż wprowadzony Odpływ osadu 
wówczas wszystkie dopływy będą kierowane do odpływu osadu. Po wyborze 
metody Stosunek albo Frakcja odpływ zawiesiny będzie obliczany przy użyciu 
stosownych formuł opartych na wielkościach: odpływ osadu i odpływ ścieków 
(oznaczonej symbolem Ś jak ścieki) 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu 
edycyjnym. Jednostki pojawiają się w zależności od wyboru metody rozdziału. 

Rozdział przepływu może się odbywać ze stałą wartością poprzez zaznaczenie pola 
Stały. Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla konwencjonalnej 
metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole przy Stały nie jest zaznaczone wówczas aktywne staje się pole Szablon  
i można wówczas wprowadzić przebieg rozdziału przepływu. Klikają na to pole 
pojawia się  Edycja przebiegu: Specyfikacja rozdzielacza  okno dialogowe. 

Odpływ zawiesin może również być Proporcjonalny do strumienia dopływu. 
Opcja ta jest aktywna po zaznaczeniu pola przy Proporcjonalny jako. Należy 
wówczas określić procent ze strumienia dopływu i wybrać z rozwijalnej listy 
odpowiedni strumień dopływu ze wszystkich dostępnych w systemie. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np.dla rozdział przepływu). BioWin przypisuje stałe 
wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz 
z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie 
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przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości 
znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Eksploatacja Piaskownika 
Zakładka Eksploatacja przedstawiona poniżej pozwala na określenie ilości 
zawiesin inertnych (piasku) usuwanych z piaskownika. 

 

Zakładka Eksploatacja w Piaskownik 

Istnieją dwa pola edycyjne w tej zakładce. Procent usunięcia piasku może być 
prowadzony w pierwszym polu edycyjnym. Jest to średnia wartość usuwania piasku i 
może się różnić od chwilowego usunięcia obserwowanego podczas symulacji 
dynamicznej. 

Drugie pole edycyjne służy do określenia Pojemność strefy na piasek jako 
frakcji pojemności piaskownika. Stężenie zawiesin inertnych (w strunieniu 
odpływowym) może być modyfikowane poprzez tą frakcję. 

Osadnik wstępny idealny 
Osadnik wstępny idealny jest używany do modelowania sedymentacji materiału 
cząsteczkowego obecnego w strumieniu ścieków nie zawierającym osadu czynnego 
(np. w strumieniu ścieków surowych). Można określić fizyczne parametry dla tego 
elementu, rozdział przepływu i ilość usuwanej zawiesiny (osadu wstępnego).  

Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w 
Monitoring . 
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Zakladka Monitoring w Osadnik wstępny idealny 

Wymiary w Osadniku wstępnym idealnym 
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych fizycznych (wymiarów) dla idealnego osadnika wstępnego. 
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Zakładka Wymiary w Osadnik wstępny idealny 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

Metoda rozdziału w Osadniku wstępnym idealnym 
Zakładka Rozdział przepływu pozwala użytkownikowi na określenie metody 
rozdziału przepływu dla osadnika wstępnego idealnego. 
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Zakładka Rozdział przepływu w Osadnik wstępny idealny 

Istnieje kilka metod określenia rozdziału przepływu. Klikając odpowiednio na pole 
przy Stosunek, Frakcja lub Odpływ osadu wybieramy metodę rozdziału 
przepływu. Po wyborze metody odpływ osadu (oznaczonej symbolem O jak osad) 
będzie występował stały odpływ przez rurę spustową zwiesin inertnych z osadnika 
wstępnego. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli osadnik wstępny idealny jest 
eksploatowany w tym trybie a dopływ do niego jest mniejszy niż wprowadzony 
Odpływ osadu wówczas wszystkie dopływy będą kierowane do odpływu osadu. 
Po wyborze metody Stosunek albo Frakcja odpływ zawiesiny będzie obliczany 
przy użyciu stosownych formuł opartych na wielkościach: odpływ osadu 
(oznaczonej symbolem O jak osad) i odpływ ścieków (oznaczonej symbolem Ś jak 
ścieki) 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu 
edycyjnym. Jednostki pojawiają się w zależności od wyboru metody rozdziału. 

Rozdział przepływu może się odbywać ze stałą wartością poprzez zaznaczenie pola 
przy  Stały Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla 
konwencjonalnej metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole przy Stały nie jest zaznaczone wówczas aktywne staje się pole Szablon  
i można wówczas wprowadzić przebieg rozdziału przepływu. Klikają na to pole 
pojawia się  Edycja przebiegu: Specyfikacja rozdzielacza okno dialogowe.. 

Odpływ zawiesin może również być Proporcjonalny do strumienia dopływu. 
Opcja ta jest aktywna po zaznaczeniu pola przy Proporcjonalny jako. Należy 
wówczas określić procent ze strumienia dopływu i wybrać z rozwijalnej listy 
odpowiedni strumień dopływu ze wszystkich dostępnych w systemie. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. dla rozdział przepływu). BioWin przypisuje 
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stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. 
przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w 
pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Eksploatacja Osadnika wstępnego idealnego 
Zakładka Eksploatacja, przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych eksploatacyjnych dla osadnika wstępnego idealnego. 

 

Zakładka Eksploatacja w Osadnik wstępny idealny 

Istnieją dwa pola edycyjne w tej zakładce. Pierwsze pole edycyjne jest używane do 
wprowadzenia Procent usunięcia zawiesin w osadniku wstępny idealnym, zaś 
Warstwa osadu może zostać określona w drugim polu edycyjnym. Wysokość 
warstwy osadu należy podać jako frakcję wysokości osadnika. 

Osadnik wstępny aktywny 
Osadnik wstępny aktywny jest używany do modelowania sedymentacji materii 
cząsteczkowej obecnej w ściekach bez udziału osadu czynnego (dotyczy np. ścieków 
surowych). Główną różnicą pomiędzy osadnikiem wstępnym aktywnym, a 
osadnikiem wstępnym idealnym jest to że w osadniku aktywnym można modelować 
procesy biologiczne, podczas gdy w osadniku idealnym nie. Można określić 
parametry fizyczne, rozdział przepływu, poziom separacji zawiesin i szczegóły 
dotyczące aktywności biologicznej.  

Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w 
Monitoring . 
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Zakładka Monitoring w osadniku wstępnym aktywnym 

Wymiary osadnika wstępnego aktywnego 
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych fizycznych (wymiarów) dla aktywnego osadnika wstępnego 
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Zakładka Wmiary dla osadnika wstępnego aktywnego 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

Metoda rozdziału przepływu dla osadnika 
wstępnego aktywnego 
Zakładka Rozdział przepływu pozwala użytkownikowi na określenie metody 
rozdziału przepływu dla osadnika wstępnego aktywnego. 
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Zakładka Rozdział przepływu w Osadnik wstępny idealny 

Istnieje kilka metod określenia rozdziału przepływu. Klikając odpowiednio na pole 
przy Stosunek, Frakcja lub Odpływ osadu wybieramy metodę rozdziału 
przepływu. Po wyborze metody odpływ osadu (oznaczonej symbolem O jak osad) 
będzie występował stały odpływ przez rurę spustową zwiesin inertnych z osadnika 
wstępnego. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli osadnik wstępny aktywny jest 
eksploatowany w tym trybie a dopływ do niego jest mniejszy niż wprowadzony 
Odpływ osadu wówczas wszystkie dopływy będą kierowane do odpływu osadu. 
Po wyborze metody Stosunek albo Frakcja odpływ zawiesiny będzie obliczany 
przy użyciu stosownych formuł opartych na wielkościach: odpływ osadu 
(oznaczonej symbolem O jak osad) i odpływ ścieków (oznaczonej symbolem Ś jak 
ścieki). 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu 
edycyjnym. Jednostki pojawiają się w zależności od wyboru metody rozdziału. 

Rozdział przepływu może się odbywać ze stałą wartością poprzez zaznaczenie pola 
przy  Stały Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla 
konwencjonalnej metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole przy Stały nie jest zaznaczone wówczas aktywne staje się pole Szablon  
i można wówczas wprowadzić przebieg rozdziału przepływu. Klikają na to pole 
pojawia się  Edycja przebiegu: Specyfikacja rozdzielacza  okno dialogowe. 

 

Odpływ zawiesin może również być Proporcjonalny do strumienia dopływu. 
Opcja ta jest aktywna po zaznaczeniu pola przy Proporcjonalny jako. Należy 
wówczas określić procent ze strumienia dopływu i wybrać z rozwijalnej listy 
odpowiedni strumień dopływu ze wszystkich dostępnych w systemie. 
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Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. dla rozdział przepływu). BioWin przypisuje 
stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. 
przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w 
pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

 

Eksploatacja osadnika wstępnego aktywnego 
Zakładka Eksploatacja, przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych eksploatacyjnych dla osadnika wstępnego aktywnego. 

 

 

Zakładka Eksploatacja w Osadnik wstępny aktywny 

Istnieją dwa pola edycyjne w tej zakładce. Pierwsze pole edycyjne jest używane do 
wprowadzenia Procent usunięcia zawiesin w osadniku wstępny aktywnym, zaś 
Warstwa osadu może zostać określona w drugim polu edycyjnym. Wysokość 
warstwy osadu należy podać jako frakcję wysokości osadnika. 

Modelowanie w osadniku wstępnym aktywnym 
Zakładka Model przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na określenie 
parametrów mających wpływ na model używany w osadniku wstępnym aktywnym 
(takie jak lokalna temperatura) jak również określenie parametrów modelowania 
biologicznego. 
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Zkładka Model w Osadnik wstępny aktywny 

Można wybrać  Lokalne parametry kinetyczne i klikając na Edycja 
parametrów określić następnie parametry kinetyczne dla procesów biologicznych 
zachodzących w osadniku wstępnym aktywnym, które to parametry będą wówczas 
różne od globalnych ustawień.  

Można również wybrać Oblicz pH w zbiorniku bądź też samemu określić wartość 
pH klikając na Zastosuj określoną wartość pH. 

Lokalna temperatura może zostać również określona w osadniku wstępnym 
aktywnym. Wprowadzona lokalna temperatura może mieć Stałą wartość, bądź też 
można wprowadzić jej rozkład w czasie odznaczając Rozkład i klikając na 
Szablon co uaktywni okno dialogowe Edycja przebiegu: Temperatura. 

Osadnik idealny wtórny 
Osadnik idealny (wtórny) jest używany do modelowania sedymentacji materiału 
cząsteczkowego obecnego w strumieniu ścieków zawierającego osadu czynnego w 
oparciu o model idealnej sedymentacji (separacji). Można określić fizyczne 
parametry dla tego elementu, rozdział przepływu, ilość usuwanej zawiesiny i reakcje 
biologiczne. 
Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w 
Monitoring . 
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Zakładka Monitoring w Osadnik idealny 

Wymiary osadnika idealnego wtórnego 
Zakładka Wymiary przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych fizycznych (wymiarów) dla wtórnego osadnika idealnego. 
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Zakładka Wymiary w Osadnik idealny 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez Powierzchnię i 
głębokość lub poprzez Pojemność i głębokość.  Metoda jest określana poprzez 
kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu przez 
powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio 
Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i głębokość w oknie 
dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i Głębokość. 
Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane są również 
nazwa, typ i ikona elementu.  

Metoda rozdziału przepływu dla osadnika 
idealnego wtórnego 
Zakładka Rozdział przepływu pozwala użytkownikowi na określenie metody 
rozdziału przepływu dla osadnika idealnego wtórnego. 
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Zakładka Rozdział przepływu w osadnik idealny 

Istnieje kilka metod określenia rozdziału przepływu dla osadnika idealnego 
wtórnego. Klikając odpowiednio na pole przy Stosunek, Frakcja lub Odpływ 
osadu wybieramy metodę rozdziału przepływu. Po wyborze metody odpływ osadu 
(oznaczonej symbolem O jak osad) będzie występował stały odpływ przez rurę 
spustową z osadnika wtórnego. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli osadnik idealny 
wtórny jest eksploatowany w tym trybie a dopływ do niego jest mniejszy niż 
wprowadzony Odpływ osadu wówczas wszystkie dopływy będą kierowane do 
odpływu osadu. Po wyborze metody Stosunek albo Frakcja odpływ zawiesiny 
będzie obliczany przy użyciu stosownych formuł opartych na wielkościach: odpływ 
osadu (oznaczony symbolem O jak osad) i odpływ ścieków z osadnika (oznaczony 
symbolem Ś ). 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu 
edycyjnym. Jednostki pojawiają się w zależności od wyboru metody rozdziału. 

Rozdział przepływu może się odbywać ze stałą wartością poprzez zaznaczenie pola 
przy  Stały Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla 
konwencjonalnej metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole przy Stały nie jest zaznaczone wówczas aktywne staje się pole Szablon  
i można wówczas wprowadzić przebieg rozdziału przepływu. Klikają na to pole 
pojawia się  Edycja przebiegu: Specyfikacja rozdzielacza  okno dialogowe. 

Odpływ zawiesin może również być Proporcjonalny do strumienia dopływu. 
Opcja ta jest aktywna po zaznaczeniu pola przy Proporcjonalny jako. Należy 
wówczas określić procent ze strumienia dopływu i wybrać z rozwijalnej listy 
odpowiedni strumień dopływu ze wszystkich dostępnych w systemie. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. dla rozdział przepływu). BioWin przypisuje 
stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. 
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przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w 
pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

 

Eksploatacja osadnika idealnego wtórnego  
Zakładka Eksploatacja, przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych eksploatacyjnych dla osadnika idealnego wtórnego. 

 

 

Zakładka Eksploatacja w Osadnik idealny 

Istnieją dwa pola edycyjne w tej zakładce. Pierwsze pole edycyjne jest używane do 
wprowadzenia Procent usunięcia zawiesin w osadniku idealnym wtórnym, zaś 
Warstwa osadu może zostać określona w drugim polu edycyjnym. Wysokość 
warstwy osadu należy podać jako frakcję wysokości osadnika. 

Modelowanie w osadniku idealnym wtórnym 
Zakładka Model przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na określenie 
reakcji biologicznych w modelowany osadniku, jak również innych parametrów 
takich jak lokalne parametry kinetyczne i lokalna temperatura. 
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Zakładka Model biologiczny w Osadnik idealny 

W celu określenia reakcji biologicznych w idealnym osadniku wtórnym należy 
zaznaczyć pole Reakcje biologiczne, co uaktywni pole Lokalne parametry 
kinetyczne  oraz Lokalna temperatura. Klikając na Edycja parametrów  
można określić następnie parametry kinetyczne dla procesów biologicznych 
zachodzących w osadniku idealnym wtórnym, które to parametry będą wówczas 
różne od globalnych ustawień (zdefiniowanych w Projekt|Parametry) 

Lokalna temperatura może zostać również określona w osadniku idealnym 
wtórnym. Wprowadzona lokalna temperatura może mieć Stałą wartość, bądź też 
można wprowadzić jej rozkład w czasie odznaczając Rozkład i klikając na 
Szablon co uaktywni Edycja przebiegu: Temperatura  okno dialogowe. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. dla rozkładu temperatury). BioWin przypisuje 
stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. 
przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w 
pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

 

Osadnik punktowy wtórny 
Osadnik punktowy wtórny  jest podobny do osadnika idealnego i służy do 
modelowania opadalności materii cząsteczkowej obecnej w strumieniu ścieków wraz 
z osadem czynnym w oparciu o model idealnej sedymentacji (separacji). 
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Cechą charakterystyczną  osadnika punktowego wtórnego jest to że element ten nie 
ma pojemności. Można określić rozdział przepływu i procent usunięcia zawiesiny, 
ale z uwagi na brak pojemności nie mogą być modelowane reakcje biologiczne.  
Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w 
Monitoring . 

 

 

Zakładka Monitoring w Osadnik punktowy 

Metoda rozdziału przepływu  osadniku punktowym 
wtórnym 
Zakładka Rozdział przepływu pozwala użytkownikowi na określenie metody 
rozdziału przepływu dla osadnika punktowego wtórnego. 
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Zakładka Rozdział przepływu w Osadnik punktowy 

Istnieje kilka metod określenia rozdziału przepływu dla osadnika punktowego 
wtórnego. Klikając odpowiednio na pole przy Stosunek, Frakcja lub Odpływ 
osadu wybieramy metodę rozdziału przepływu. Po wyborze metody odpływ osadu 
(oznaczonej symbolem O jak osad) będzie występował stały odpływ przez rurę 
spustową z osadnika wtórnego. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli osadnik punktowy 
wtórny jest eksploatowany w tym trybie a dopływ do niego jest mniejszy niż 
wprowadzony Odpływ osadu wówczas wszystkie dopływy będą kierowane do 
odpływu osadu. Po wyborze metody Stosunek albo Frakcja odpływ zawiesiny 
będzie obliczany przy użyciu stosownych formuł opartych na wielkościach: odpływ 
osadu (oznaczony symbolem O jak osad) i odpływ ścieków z osadnika (oznaczony 
symbolem Ś ). 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu 
edycyjnym. Jednostki pojawiają się w zależności od wyboru metody rozdziału. 

Rozdział przepływu może się odbywać ze stałą wartością poprzez zaznaczenie pola 
przy Stały Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla 
konwencjonalnej metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole przy Stały nie jest zaznaczone wówczas aktywne staje się pole Szablon  
i można wówczas wprowadzić przebieg rozdziału przepływu. Klikają na to pole 
pojawia się  Edycja przebiegu: Specyfikacja rozdzielacza  okno dialogowe. 

Odpływ zawiesin może również być Proporcjonalny do strumienia dopływu. 
Opcja ta jest aktywna po zaznaczeniu pola przy Proporcjonalny jako. Należy 
wówczas określić procent ze strumienia dopływu i wybrać z rozwijalnej listy 
odpowiedni strumień dopływu ze wszystkich dostępnych w systemie. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. dla rozdział przepływu). BioWin przypisuje 
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stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. 
przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w 
pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Eksploatacja osadnika punktowego wtórnego  
Zakładka Eksploatacja, przedstawiona poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie danych eksploatacyjnych dla osadnika punktowego wtórnego. 

 

 

Zakładka Eksploatacja w Osadnik punktowy 

Istnieje możliwość wprowadzenia Procent usunięcia zawiesin w osadniku 
punktowym wtórnym.  

 

Osadnik modelowy wtórny 
Element modelowego osadnika wtórnego jest używany do modelowania 
sedymentacji materii cząsteczkowej ze strumienia ścieków zawierającego osad 
czynny w oparciu o model dwuwymiarowy. W modelowym osadniku wtórnym 
można określić parametry fizyczne, rozdział przepływu oraz sposób eksploatacji 
procesu usuwania zawiesin. Dalsze informacje na temat monitoringu 
parametrów/zmiennych znajdują się w rozdziale Monitoring . 
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Zakładka Monitoring w Osadnik modelowy 

Wymiary osadnika modelowego wtórnego 
Zakładka Wymiary prezentowana poniżej służy do wprowadzania parametrów 
fizycznych dla osadnika modelowego wtórnego. 
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Zakładka Wymiary w Osadnik modelowy 

Istnieją dwie metody wprowadzania wymiarów poprzez  Powierzchnię i 
Głębokość lub poprzez Pojemność i Głębokość.  Metoda jest określana 
poprzez kliknięcie na odpowiednią komórkę w polu Określ przez. Po określeniu 
przez powierzchnię i głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić 
odpowiednio Powierzchnia i Głębokość. Po określeniu przez pojemność i 
głębokość w oknie dialogowym należy wprowadzić odpowiednio Pojemność i 
Głębokość.  Jednostki są pokazane po prawej stronie okna dialogowego. Pokazane 
są również nazwa, typ i ikona elementu.  

Metoda rozdziału przepływu w osadniku 
modelowym wtórnym 
Zakładka Rozdział przepływu, prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
specyfikację przepływu la modelowego osadnika wtórnego. 
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Zakładka Rozdział Przepływu w Osadniku modelowym wtórnym 

Istnieje kilka metod określenia rozdziału przepływu dla osadnika modelowego 
wtórnego. Klikając odpowiednio na pole przy Stosunek, Frakcja lub Odpływ 
osadu wybieramy metodę rozdziału przepływu. Po wyborze metody odpływ osadu 
(oznaczonej symbolem O jak osad) będzie występował stały odpływ przez rurę 
spustową z osadnika wtórnego. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli osadnik modelowy 
wtórny jest eksploatowany w tym trybie a dopływ do niego jest mniejszy niż 
wprowadzony Odpływ osadu wówczas wszystkie dopływy będą kierowane do 
odpływu osadu. Po wyborze metody Stosunek albo Frakcja odpływ zawiesiny 
będzie obliczany przy użyciu stosownych formuł opartych na wielkościach: odpływ 
osadu (oznaczony symbolem O jak osad) i odpływ ścieków z osadnika (oznaczony 
symbolem Ś ). 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu 
edycyjnym. Jednostki pojawiają się w zależności od wyboru metody rozdziału. 

Rozdział przepływu może się odbywać ze stałą wartością poprzez zaznaczenie pola 
przy Stały Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla 
konwencjonalnej metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole przy Stały nie jest zaznaczone wówczas aktywne staje się pole Szablon  
i można wówczas wprowadzić przebieg rozdziału przepływu. Klikają na to pole 
pojawia się Edycja przebiegu: Specyfikacja rozdzielacza  okno dialogowe. 

Odpływ zawiesin może również być Proporcjonalny do strumienia dopływu. 
Opcja ta jest aktywna po zaznaczeniu pola przy Proporcjonalny jako. Należy 
wówczas określić procent ze strumienia dopływu i wybrać z rozwijalnej listy 
odpowiedni strumień dopływu ze wszystkich dostępnych w systemie. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. dla rozdział przepływu). BioWin przypisuje 
stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. 
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przełączasz z rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w 
pierwszym rzędzie przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Eksploatacja osadnika modelowego wtórnego 
Zakładka Eksploatacja, prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie parametrów konfiguracyjnych dla modelowego osadnika wtórnego. 

 

Zakładka Eksploatacja dla Osadnik modelowy 

Liczba warstw używanych do modelowania w osadniku wtórnym może być 
dowolnie określana przez użytkownika. Minimalna liczba warstw pozwalająca na 
modelowanie to 5, domyślnie wprowadzono 10. Wzrost liczby warstw poprawia 
rozkład w przewidywanym profilu osadnika.  

Można również określić Górną warstwę zasilającą i Liczbę warstw 
zasilających. Warstwa zasilająca dotyczy warstwy w której stosowane obciążenie 
zawiesiną znajduje umiejscowienie. Punkty zasilania znajdują się w górnej lub 
dolnej warstwie.  

Modelowanie w osadniku wtórnym modelowym 
Poniższa zakładka Model biologiczny  pozwala użytkownikowi na określenie 
reakcji biologicznych w osadniku, które mogą być modelowane w osadniku  jak 
również opcje takie jak lokalne parametry kinetyczne i lokalna temperatura.  
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Zakładka Model biologiczny w osadniku wtórnym modelowym. 

Dla uwzględnienia modelu biologicznych reakcji w osadniku wtórnym należy 
zaznaczyć pole Reakcje biologiczne co pozwoli na uwzględnienie reakcji i 
umożliwi dostęp do ustawień Lokalnych parametrów kinetycznych i 
Lokalnej temperatury.  
Jeśli użytkownik chce określić lokalne parametry kinetyczne dla modelowego 
osadnika wtórnego (tj. parametry będą różniły się od tych określonych w menu 
Projekt| Parametry) należy oznaczyć pole z lokalnymi parametrami kinetycznymi  
następnie kliknąć na Parametry modelu otwierając w ten sposób Edytor 
parametrów modelu  gdzie wprowadzić można różne wartości parametrów 
modelu osadu czynnego. 

Lokalna temperatura może zostać również określona w modelowym osadniku 
wtórnym wtórnym. Wprowadzona lokalna temperatura może mieć Stałą wartość, 
bądź też można wprowadzić jej rozkład w czasie odznaczając Rozkład i klikając na 
Szablon co uaktywni  Edycja przebiegu: Temperatura  okno dialogowe. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości (np. temperatury). BioWin przypisuje stałe wartości 
w pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z 
rozkładu na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie 
przebiegu (rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości 
znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

Urządzenie odwadniające 
Urządzenie odwadniające jest wykorzystywane do symulacji procesu oddzielania 
cieczy od zawiesin (osadu) w strumieniu dopływającym celem zwiększenia stężenia 
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zawiesin (osadu). Można określić szczegóły dotyczące metody rozdziału przepływu i 
eksploatacji urządzenia odwadniającego. Dalsze informacje na temat monitoringu 
parametrów/zmiennych znajdują się w rozdziale Monitoring . 

 

 

Załadka Monitoring w Urządzenie odwadniające 

Metoda rozdziału przepływu w urządzeniu 
odwadniającym 
Zakładka Rozdział przepływu prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi 
określić metodę rozdziału przepływu dla urządzenia odwadniającego. 
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Zakładka Rozdział przepływu  

Metoda określająca rozdział przepływu dla urządzenia odwadniającego może zostać 
wybrana z kilku dostępnych opcji.  Można określić przepływ używając Stosunek, 
Frakcja, czy Odpływ osadu  poprzez kliknięcie na odpowiednie pole. Określając 
wielkość odpływu osadu  (oznaczenie symbolem O ), oznacza odpływ osadu przez 
odpływ umiejscowiony w dolnej części urządzenia odwadniającego. Należy zwrócić 
uwagę, że kiedy urządzenie odwadniające jest eksploatowane w tym trybie, a 
natężenie dopływu jest mniejsze niż wprowadzona wartość Odpływ osadu  to 
wszystkie dopływu będą skierowane do odpływu osadu Po wyborze metody  
rozdziału jako  Stosunek czy Frakcja odpływ osadu będzie obliczany przy 
wykorzystaniu stosownych formuł opartych na natężeniu dopływu do urządzenia  
(oznaczane symbolem Ś ) i natężeniu odpływu osadu O. 

Po wybraniu metody rozdziału należy wprowadzić stosowną wartość liczbową. 
Jednostki (jeśli dostępne) są wyświetlane w polu dialogowy odpowiednio do 
wybranej metody rozdziału . 

.Metoda rozdziału zawiera również pole Stały jeśli rozdział przepływu się nie 
zmienia w czasie. Należy zwrócić uwagę, pole to ma zastosowanie tylko dla 
konwencjonalnej metody rozdziału i wprowadzono do niego wartości domyślne. 

Jeśli pole Stały nie jest zaznaczone wówczas dostępny jest Szablon… , który staje 
się aktywny po kliknięciu na tak oznaczone poleEdycja przebiegu. 

Odpływ osadu może być również  Ustalony . po zaznaczeniu pola Przepływ jako.  
Można określić dwie pozycje wymagane dla rozdzielacza z ustalonym przepływem 
tj. wprowadzić w polu % z wartość liczbową oraz wybrać element dopływu zgodnie 
z konfiguracją.  Po wyborze tej metody z ustalonym przepływem wielkość bocznego 
strumienia odpływowego jest obliczana jako procent wybranego dopływu  
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Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz tam i z powrotem między stałą wartością a 
rozkładem wartości (np. przepływ). BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym 
rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stałą wartość 
przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie rozkładu. Zatem przed 
rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące się tam  są wymaganymi 
danymi. 

Eksploatacja urządzenia odwadniającego 
Zakładka Eksploatacja prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
określenie stopnia odwodnienia przez urządzenie . 

 

Zakładka Eksploatacja w Urządzenie odwadniające. 

Pole dialogowe w tej zakładce jest używane do wprowadzenia  Procent usunięcia 
zawiesin. 

Rozdzielacz 
Rozdzielacz rozdziela strumień na masa/przepływ (stała gęstość).  Można określić 
fizyczne parametry rozdzielacza i metodę rozdziału dla rozdziału strumienia 
dopływowego. Dalsze informacje na temat monitoringu parametrów/zmiennych 
znajdują się w 
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rozdzialeMonitoring.

 

Zakładka Monitoring w Rozdzielacz 

Wymiary rozdzielacza 
Zakłada Wymiary prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
fizycznych wymiarów rozdzielacza. 
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Zakładka Wymiary w Rozdzielacz 

Rozdzielacze z założenia są elementami o niewielkich wymiarach o ile nie zostaną 
one określone.  W zakładce z wymiarami dla tego elementu jeśli nie jest wymagana 
pojemność mieszacza należy zaznaczyć pole Węzeł (brak pojemności); jeśli  
wymagana jest pojemność  rozdzielacza należy zlikwidować zaznaczenie. Można 
wprowadzić wielkość pojemności w polu Pojemność. Jeśli użyty zostanie w 
konfiguracji rozdzielacz o niewielkiej pojemności  (np. węzeł) należy mieć 
świadomość że znajdzie to odzwierciedlenie w systemie przepływu.  Po prawej 
stronie okna dialogowego przedstawione są jednostki. Zakładka ta zawiera również 
nazwę, typ i ikonę rozdzielacza. 

Rozdział przepływu w Rozdzielaczu 
Zakładka Rozdział przepływu , prezentowana poniżej pozwala użytkownikowi na 
określenie typu rozdzielacza oraz specyfikację przepływu. 
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Zakładka Rozdział przepływu w Rozdzielacz 

Występują cztery różne typy rozdzielaczy a każdy z nich może zostać 
skonfigurowany w powyższej zakładce. Są to: 

   

1. Konwencjonalny 

2. Ustalony 

3. Kierowany 

4. Bajpas 

Konwencjonalny rozdzielacz może być eksploatowany ze stałą wartością lub 
wartościami wg. ustalonego rozkładu. Eksploatacja ze stałą wartością wymaga 
wybory pola Stały.  Następnie należy wybrać metodę specyfikującą rozdział 
przepływu w polu  Metoda rozdziału wybierając stosownie wśród grupy 
(Stosunek [B/G], Frakcja [B/(B+G)], Przepływ w Bocznym lub Przepływ w 
Głównym).  Po wybraniu metody rozdział należy wprowadzić wartość stosunku lub 
frakcji lub przepływu w oknie dialogowym pojawiającym się po wyborze stosownej 
metody. Określając maksymalny stopień w bocznym czy głównym strumieniu 
(oznaczonych odpowiednio symbolami B i G) skutkowało to będzie stałym 
przepływem strumienia. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli taki sposób rozdziału 
jest wybrany, a natężenie dopływu jest mniejsze niż określone w polu, wówczas cały 
natężenie dopływu zostanie przesłane do strumienia dla którego określony został 
przepływ. Po wybraniu metody rozdziału jako Stosunek lub Frakcja, strumień 
odpływowy zostanie obliczony przy zastosowaniu stosownych formuł opartych na 
przepływach strumienia bocznego i głównego (jak powyżej [B/G] lub [B/(B+G)]. 

Jeśli nie jest odznaczone pole Stały wówczas dostępny jest Szablon… , który staje 
się aktywny po kliknięciu na tak oznaczone pole. W edycji przebiegu należy 
wprowadzić rozkład rozdziału przepływu w określonym czasie.  Używając Metoda 
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rozdziału i wybierając stosownie wśród grupy (Stosunek [B/G], Frakcja 
[B/(B+G)], Przepływ w Bocznym lub Przepływ w Głównym). w celu 
wprowadzenia rozkładu należy kliknąć na pole Szablon, co umożliwi dostęp do 
Edycji przebiegu  
Opcje dla rozdzielacza z ustalonym przepływem znajdują się w oknie Ustalony . po 
zaznaczeniu pola Przepływ jako.  Można określić dwie pozycje wymagane dla 
rozdzielacza z ustalonym przepływem tj. wprowadzić w polu % z wartość liczbową 
oraz wybrać element dopływu zgodnie z konfiguracją. Po wyborze rozdzielacza z 
ustalonym przepływem wielkość bocznego strumienia odpływowego jest obliczana 
jako procent wybranego dopływu  

Opcje dla rozdzielacza z kierowanym przepływem znajdują się w oknie Kierowany 
po zaznaczeniu pola Urządzenie kierujące przepływem.  Opcje dla tego 
urządzenia znajdują się w grupie Szablon przebiegu przepływu. Klikając na to 
pole otwarte zostanie okno dialogowe Edycja przebiegu . Należy zwrócić uwagę, 
że po wybraniu urządzenia kierującego przepływem używany jest rozkładu czasu 
pomiędzy frakcjami 0 i 1. Oznacza to, że przepływ przechodzi odpowiednio przez 
główny lub boczny strumień dopływu stosownie do określonego rozkładu.   

Opcje dla rozdzielacza z ominięciem się w oknie Bajpas po zaznaczeniu pola 
Ominięcie przelewem.  Użytkownik może wprowadzić wartość przepływu w 
polu tekstowym Przepływ.  Wartość ta zostanie oznacza maksymalny dostępny 
przepływ w głównym strumieniu odpływowym. Pozostały strumień nadmiarowy w 
stosunku do wprowadzonej wielkości będzie omijał główny strumień odpływowy I 
zostanie skierowany do bocznego strumienia odpływowego.  

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz tam i z powrotem między stałą wartością a 
rozkładem wartości. BioWin przypisuje stałe wartości w pierwszym rzędzie rozkładu 
i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stałą wartość przypisywane są tam 
dane takie jak w pierwszym rzędzie rozkładu. Zatem przed rozpoczęciem symulacji 
upewnij się, że wartości znajdujące się tam  są wymaganymi danymi. 

Mieszacz bocznego strumienia 
Mieszacz ten łączy wiele strumieni w jeden pojedynczy strumień.  Można określić 
szczegóły dotyczące parametrów fizycznych mieszacza. Dalsze informacje na temat 
monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w rozdziale Monitoring . 
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Zakładka Monitoring w Mieszacz strumienia bocznego 

Wymiary mieszacza strumienia bocznego 
Zakładka Wymiary prezentowana poniżej  pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie fizycznych wymiarów mieszacza. 
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Zakładka Wymiary 

Mieszacze z założenia są elementami o niewielkich wymiarach o ile nie zostaną one 
określone.  W zakładce z wymiarami dla tego elementu jeśli nie jest wymagana 
pojemność mieszacza należy zaznaczyć pole Węzeł (brak pojemności); jeśli  
wymagana jest pojemność  mieszacza należy zlikwidować zaznaczenie. Można 
wprowadzić wielkość pojemności w polu Pojemność. Jeśli użyty zostanie w 
konfiguracji mieszacz o niewielkiej pojemności  (np. węzeł) należy mieć 
świadomość że znajdzie to odzwierciedlenie w systemie przepływu.  Po prawej 
stronie okna dialogowego przedstawione są jednostki. Zakładka ta zawiera również 
nazwę, typ i ikonę mieszacza. 

Pojemność mieszacza jest bardzo niewielka w porównaniu z innymi 
zbiornikami/naczyniami użytymi w konfiguracji. W efekcie te elementy są często 
modelowane jako węzły bez pojemności. Użycie elementów węzłowych w BioWin 
zasadniczo usprawni wykonanie symulacji zarówno symulacji dynamicznej jak I 
stanu ustalonego. Mieszacz z pojemnością jest modelowany jako „kompletnie 
wymieszana” studzienka. 

 

Ogólny mieszacz 
Mieszacze łączą wiele strumieni w jeden strumień.  Można określić szczegóły 
dotyczące fizycznej charakterystyki mieszacza. Dalsze informacje na temat 
monitoringu parametrów/zmiennych znajdują się w rozdziale Monitoring. 
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Zakładka Ogólny mieszacz  

Wymiary ogólnego mieszacza 
Zakładka Wymiary  pokazana poniżej pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
fizycznych wymiarów dla mieszacza. 
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Zakładka Wymiary w Mieszacz ogólny 

Mieszacze z założenia są elementami o niewielkich wymiarach o ile nie zostaną one 
określone.  W zakładce z wymiarami dla tego elementu jeśli nie jest wymagana 
pojemność mieszacza należy zaznaczyć pole Węzeł (brak pojemności); jeśli  
wymagana jest pojemność  mieszacza należy zlikwidować zaznaczenie. Można 
wprowadzić wielkość pojemności w polu Pojemność. Jeśli użyty zostanie w 
konfiguracji mieszacz o niewielkiej pojemności (np. węzeł) należy mieć świadomość 
że znajdzie to odzwierciedlenie w systemie przepływu. Po prawej stronie okna 
dialogowego przedstawione są jednostki. Zakładka ta zawiera również nazwę, typ i 
ikonę mieszacza. 

Pojemność ogólnego mieszacza jest bardzo niewielka w porównaniu z innymi 
zbiornikami/naczyniami użytymi w konfiguracji. W efekcie te elementy są często 
modelowane jako węzły bez pojemności. Użycie elementów węzłowych w BioWin 
zasadniczo usprawni wykonanie symulacji zarówno symulacji dynamicznej jak I 
stanu ustalonego. Mieszacz z pojemnością jest modelowany jako „kompletnie 
wymieszana” studzienka. 
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Album BioWin 

Elementy Albumu 
Album BioWin jest wielofunkcyjnym narzędziem, które przedstawia użytkownikowi 
wyniki prowadzonych symulacji. Album pozwala na przedstawiania wyników 
symulacji za pomocą wielu sposobów.  Użytkownik może przedstawić wyniki 
symulacji w formacie tabel BioWin oraz innych metod wyświetlania informacji. 

Być może największą zaletą albumu BioWin jest to, że wyniki symulacji mogą być 
prezentowane w różnych graficznych formatach. Możliwości związane z wykresami 
BioWin są ogromne i w związku z tym został im poświęcony oddzielny rozdział 
podręcznika.  Informacje związane z tworzeniem wykresów znajdują się w 
“Tworzenie wykresów i dodawanie serii danych”.  Informacje o formatowaniu 
wykresów znajdują się “Procedury formatowania wykresów”.  W końcu “Procedury 
formatowania serii” zawiera informacje uszczegóławiające opcje formatowania dla 
różnych styli wykresów i prezentacji serii wyników. 

Album Biowin można otworzyć bezpośrednio z głównego okna symulatora. Album 
należy wybrać z menu głównego Widok|Album.  Warto zwrócić uwagę, że po 
wybraniu albumu i wprowadzeniu zmian do jego wyglądu, jego zamknięcie nie 
spowoduje utraty wprowadzonych zmian.  Album oraz zawarte w nim informacje 
zostają zapisane wraz z plikiem konfiguracyjnym BioWin. 

Album BioWin składa się z trzech głównych części: 

   

1. Menu 

2. Strony 

3. Panele 

Poniższe paragrafy przedstawiają więcej informacji o każdej z powyższych części. 
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Panel

Strona 

Menu 

Album BioWin 

Menu albumu 
Poszczególne menu albumu BioWin są umieszczone w górnej części okna albumu. 
Dostępne menu to: 

   

• Album 

• Baza danych 

• Widok 

   

Do każdego z menu można uzyskać dostęp dwoma sposobami: 

   

1. Klikniecie na tekst menu, lub; 

2. Przytrzymanie klawisza funkcyjnego Alt klawiatury oraz wciśnięcie 
podkreślonej litery nazwy menu tzw. klawisz szybkiego dostępu. Na 
przykład, Alt+A umożliwi otwarcie menu Album. 

Strony i panele w albumie 
Strony albumu pełnią rolę “zasobników” paneli w albumie BioWin.  Użytkownik 
może utworzyć tyle stron w albumie ile jest mu potrzebne.  Tylko jedna strona 
albumu może być przeglądana w tym samym czasie. Stronę albumu do przeglądania 
użytkownik może wybrać przez kliknięcie na odpowiednią zakładkę strony.  Każda 
ze stron zawierać może do czterech paneli. BioWin umożliwia wybranie wielu 
różnych układów paneli na każdej stronie zgodnie z poniższym rysunkiem. 
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Galeria stylów paneli strony albumu BioWin 

W większości przypadków można zmieniać rozmiary paneli strony, co umożliwia 
jeszcze większą elastyczność.  Panele pełnia rolę “zasobników” do przechowywania 
różnych informacji w albumie BioWin, np.: 

   

1. Wykresy 

2. Informacje o elementach 

3. Tabele 

   

Po wstawieniu jednej z powyższych opcji przedstawiania wyników użytkownik 
może przejść do dwóch pozostałych okien i umieścić dalsze informacje.   

W związku z tym, że informacje związane z wykresami są bardzo obszerne nie 
zostaną one omówione w tym paragrafie. Informacje o wykresach znajdują się w 
“Tworzenie wykresów i dodawanie serii danych”, “Procedury formatowania 
wykresów”, oraz “Procedury formatowania serii”.  Informacje dotyczące punktu (2) 
i (3), proszę zapoznać się z odpowiednimi paragrafami w dalszej części tego 
rozdziału.  Poniżej przedstawione zostaną procedury związane ze stronami albumu 
oraz panelami. 

Dodawanie strony do albumu 
1. Kliknąć Album|Dodaj stronę… (można to także zrobić klikając 

prawym przyciskiem myszy na istniejącej zakładce strony albumu). 

2. Kliknąć i wybrać styl panelu spośród dostępnych w galerii stylów. 

3. Jeśli użytkownik chce zmienić domyślną nazwę strony, należy wpisać 
nazwę dla nowej strony w polu edycji tekstu Nazwa nowej strony 
albumu:  Wpisany tekst pojawi się w zakładce strony. 
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4. Kliknąć OK w celu zakończenia edycji strony. 

Przesuwanie strony w albumie 
1. Kliknać prawym przyciskiem myszy na zakładkę strony, która ma 

zostać przemieszczona (np. w celu zmiany kolejności stron). 

2. Wybrać Przesuń stronę z rozwijalnego menu, a następnie pojawi się 
okno dialogowe, przedstawione poniżej. 

 

Okno dialogowe przesuwania stron w albumie 

   

3. Okno dialogowe zawiera listę innych stron zawartych w albumie. 
Należy wybrać stronę, przed którą ma zostać umieszczona przesuwana 
strona i kliknąć OK.  

   

Uwaga:  Podwójne klikniecie na nazwie strony z listy okna dialogowego 
Przesuwanie strony  spowoduje przesunięcie wybranej strony przed stronę na 
którą kliknięto, następnie należy wybór potwierdzić OK.  Można zastosować tą 
opcję do szybkiego „wypróbowania” kilku lokalizacji przenoszonej strony. 

Usuwanie strony z albumu 
1. Kliknąć zakładkę strony w albumie, która ma zostać usunięta, aby 

wywołać i uaktywnić okno. 

2. Wybrać Album|Usuń bieżącą stronę (można również wywołać tą 
komendę klikając prawym przyciskiem myszy na zakładce strony, 
która ma zostać usunięta). 

Zmiana nazwy strony w albumie 
1. Kliknąć zakładkę strony albumu, której nazwa ma zostać zmieniona 

aby wywołać i uaktywnić stronę. 

2. Wybrać Album|Zmień nazwę bieżącej strony (można także 
wywołać tą komendę klikając prawym przyciskiem myszy na zakładkę 
strony której nazwa ma zostać zmieniona). 

Przełączenie typów paneli 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, tabeli lub informacji 

o elemencie, który ma zostać zastąpiony innym typem.  
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2. Jeśli użytkownik kliknie na wykres i wybierze opcje Wykres pojawi 
się okno dialogowe, przedstawione poniżej. 

 

 

Okno dialogowe służące do przełączania z wykresu na tabelę lub informacje o 
elemencie 

   

3. Z podmenu, należy wybrać jedną z możliwych innych opcji. 

4. po kliknięciu na tabelę lub informacje o elemencie, pojawi się okno 
dialogowe, przedstawione poniżej. 

 

Okno dialogowe do przełączania wykresu lub informacji o elemencie 

   

5. Z podmenu, należy wybrać jedną z dwóch możliwych opcji. 

Usuwanie paneli 
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie, tabeli lub 
informacjach o elemencie, który ma zostać usunięty. 

   

• W celu usunięcia tabeli, informacji o elemencie należy wybrać 
opcję Usuń bieżącą… z rozwijalnego menu, co przedstawia 
poniższy rysunek. 
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Okno dialogowe usuwania bieżącej tabeli 

   

• W celu usunięcia wykresu, należy wybrać opcję Wykres z menu 
rozwijalnego, a następnie wybrać Usuń bieżący wykres… w 
pojawiającym się rozwijalnego menu. 

 

Okno dialogowe usuwania bieżącego wykresu 

   

Zmiana rozmiaru paneli 
Przytrzymaj kursor na linii dzielącej sąsiadujące ze sobą panele, których rozmiar ma 
zostać zmieniony. 

   

Poziomy kursor zmiany 
rozmiaru 

• Jeśli linia dzieląca jest pionowa kursor powinien zmienić się na kursor
poziomy zmiany rozmiaru.  Kliknąć przycisk myszy i przeciągnąć linie 
dzieląca, aby zmienić rozmiar panelu w poziomie. 

Pionowy kursor zmainy 
rozmiaru 

• Jeśli linia dzieląca jest pozioma kursor powinien zmienić się na
pionowy kursor zmiany rozmiaru.  Kliknąć przycisk myszy i 
przeciągnąć linie dzielącą aby zmienić pionowy rozmiar panelu. 

Uwaga: Rozmiary paneli strony albumu, która jest podzielona na cztery równe 
rozmiarem panele nie może być zmieniany. To jest jedyny styl strony, który nie 
podlega zmianom. 
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Wzory stron w albumie 
Jeśli użytkownik już raz utworzył stronę albumu, którą chciałby ponownie 
wykorzystać jako wzór w innym projekcie BioWin, może zapisać ten wzór jako plik  
(*.atp) (Album Template File). Więcej informacji w tej kwestii znajduje się w 
następnym paragrafie. 

Otwieranie stron albumu 
W Menu głównym Projekt|Nowe opcje projekt|Szablony  zaznaczyć Nowy 
album z szablonu i kliknąć na okno dialogowe Wybierz szablon z pliku  aby 
można było wybrać pliki z rozszerzeniem *.atp (album template pages). 

Dzięki temu oknu dialogowemu użytkownik ma możliwość zlokalizowania wzorów 
stron z rozszerzeniem *.atp, które mają zostać otworzone.  Po zlokalizowaniu pliku 
użytkownik może go otworzyć dwukrotnie klikając na pliku lub jednokrotne 
kliknięcie i następnie wybranie Otwórz.  Po otworzeniu pliku *atp, strony albumu, 
ich panele oraz wyświetlane informacje (np. wykresy, tabele, elementy) zostaną 
dodane do albumu BioWin. Warto zwrócić uwagę, że każda strona która już istnieje 
nie jest nadpisywana.  Również jeśli którykolwiek z wykresów w pliku *.atp zawiera 
serie, nie zostaną one zawarte w bieżącej bazie danych a tylko pojawią się 
nieaktywne linie wykresu. Jeśli użytkownik chce serie do wykresu, mogą zostać 
dodane za pomocą tej komendy.  

Drukowanie stron albumu 
Komenda w menu Album|Wydrukuj stronę jest stosowana w przypadku gdy 
użytkownik chce wydrukować kilka lub wszystkie strony albumu. Wybranie tej 
komendy wywołała okno dialogowe, przedstawione poniżej. 
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Okno dialogowe drukowania kilku lub wszystkich stron albumu 

Pole grupy Strony albumu do druku pozwala użytkownikowi wybrać pomiędzy 
opcją wydruku Wszystkie X stron(y) (X zmienia się wraz z bieżącą liczbą stron w 
albumie) lub opcja Zakres (kiedy ta opcja jest wybrana można wpisać tekst w 
polach edycyjnych od i do). 

Po wybraniu stron albumu, które mają zostać wydrukowane, można wybrać jedną z 
czterech opcji Układ strony z albumem: 

   

1. Styl znajdujący się w górnym lewym rogu umożliwia wydrukowanie 
każdej strony na oddzielnej stronie.  Na przykład jeśli strona albumu 
zawiera tylko jeden wykres, który ma zostać wydrukowany na całej 
stronie.  Jeśli album strony zawiera dwa panele z wykresami na 
każdym, wtedy dwa wykresy będą wydrukowane na całej stronie. 

2. Styl znajdujący się w prawym górnym rogu umożliwia wydrukowanie 
zawartości każdej strony albumu na przedzielonej na równo w 
poziomie stronie wydruku.  Każda wydrukowana strona będzie 
zawierała dwie strony albumu BioWin. 

3. Styl znajdujący się w dolnym lewym rogu umożliwia wydruk 
zawartości stron albumu na równo podzielonych w pionie stronach 
wydruku w raporcie.  Każda wydrukowana strona zawiera dwie strony 
albumu BioWin. 

4. Styl znajdujący się w prawym dolnym rogu umożliwia wydrukowanie 
zawartości każdej strony albumu na ¼ strony wydruku raportu.  Każda 
wydrukowana strona zawiera cztery strony albumu BioWin. 

Pole grupy Ogólne zawiera rodzaje wydruku.  Użytkownik może wybrać 
Orientację  strony tj. Pozioma lub Pionowa.  Można także określić Liczbę 
kopii każdej strony która ma zostać wydrukowana.  Przycisk Ustawienia 
drukarki… otwiera okno dialogowe, które umożliwi użytkownikowi dostęp do 
ustawień drukarki tj. rozmiar papieru, orientację strony oraz kilka ich opcji wydruku 
(opcje prezentowane w tym oknie będą uzależnione od typu i możliwości dostępnej 
drukarki). 

Po zaakceptowaniu ustawień drukowania należy kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć 
wydruk. 

Przedstawianie informacji o elemencie 
BioWin posiada dwa gotowe okna wyświetlające informacje o elemencie, które 
mogą być przeglądane w albumie. Okna te umożliwiają w prosty sposób 
przedstawianie informacji o poszczególnych elementach konfiguracji. Podobnie jak 
wiele innych informacji te okna mogą być dodane do któregokolwiek panelu na 
stronie. 
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Charakterystyczne informacje 
o elemencie zawierają 
parametry, które odnoszą się 
tylko do pewnych typów 
elementów. Na przykład, 
dopływ zawiesiny związany 
jest tylko z osadnikami, 
zużycie tlenu związane jest 
tylko z bioreaktorami, itp. 

W BioWin istnieją dwa typy widoków przedstawiających informacje o elementach
tj. Widok zmienne stanu oraz Widok streszczenia.  Obydwa okna informacji 
są podzielone na dwie główne sekcje. Okno Widok zmienne stanu przedstawia 
informacje o wszystkich zmiennych stanu dla wybranego elementu wraz z ich 
stężeniami, strumieniem przepływu, prędkościami przepływu znajdującymi się w
lewej sekcji.  Okno Widok streszczenia przedstawia informacje o różnych 
składnikach (np. ZO, ChZT, itp.) dla wybranych elementów, wraz z podaniem 
masowego przepływu w lewej sekcji.  W dolnej sekcji okna przedstawione są
charakterystyczne informacje o elemencie. 

W prawej sekcji obydwa typy widoków przedstawiają ogólne informacje o 
wybranych elementach takich jak nazwa elementów, lokalizacja w elemencie skąd 
dany składnik / zmienna stanu została wzięta (np. Dopływ, Odpływ, Odpływ (osad)) 
oraz tam gdzie to jest konieczne fizyczne dane takie jak wymiary elementów oraz 
temperatura. Użytkownik może kontrolować z którego elementu pochodzi dany 
składnik / zmienna stanu za pomocą kliknięcia przycisku Opcje.  Warto zwrócić 
uwagę że może to nie być właściwe dla wszystkich typów elementów (np. odpływ) 
lokalizacja jest nieistotna. Dla rozdzielaczy, jeśli użytkownik chciałby przejrzeć dane 
strumienia bocznego, należy wybrać opcje Alt. odpływ. 

obydwa okna informacji o elementach umożliwiają zmianę rozmiarów paneli w 
lewej sekcji gdzie znajdują się informacje o nazwach, stężeniach, przepływie 
masowym zmiennych stanu / składników.  Można także zmienić poziomy rozmiar 
paneli każdej sekcji i przesuwać linię dzielącą panele po pojawieniu się poziomego 
kursora rozmiaru. 

Przykład okna informacji o elemencie został przedstawiony poniżej. 

 

Zestawienie informacji o elemencie- widok streszczenia 
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Zestawienie informacji o elemencie – widok zmiennych stanu 

Dodawanie okna z informacjami o elemencie do albumu 

 

Zakłada stosowana do utworzenia okna informacji o elemencie 
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1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w panelu gdzie okno informacji o 
elemencie ma zostać wstawione. 

2. Wybierz informacje o elemencie z rozwijalnego pod-menu. 

3. W rozwijalnym polu listy Elementy, należy wybrać element dla 
którego informacje mają być wyświetlone. 

4. W polu opcji grupy Typ widoku, wybrać Widok zmiennych stanu 
lub Widok streszczenia 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

   

Dodawanie okna informacji o elemencie do obszaru 
rysowania 
   

Narzędzie wyboru elementu 

Kursor wyboru 

1. Kliknąć na narzędziu wyboru elementu w pasku konfiguracyjnym. 

2. Przesunąć kursor na element w panelu rysowania, dla którego ma
zostać dodane okno informacyjne. Następnie kursor powinien zmienić 
się w kursor wyboru. 

3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na elemencie i wybrać z 
rozwijalnego menu komendę dodaj do albumu. 

4. W podmenu wybrać albo Informacje o elemencie (podsumowanie) lub 
Informacje o elemencie (zmienne stanu).  Nowa strona zostanie dodana 
do albumu z oknem informacyjnym o elemencie, który został wybrany. 

   

Okno przedstawiające tabele w albumie 
Aby umożliwić użytkownikom bardziej elastyczne przedstawianie informacji o 
elementach w BioWin istnieją funkcje tworzenia tabel użytkownika wyświetlanych 
w albumie.  W tych tabelach, możliwe jest połączenie wszystkich informacji lub ich 
kombinacji, o elementach w bieżącej konfiguracji.  Użytkownik może wybrać 
składniki lub/i zmienne stanu, które mają zostać zamieszczone w tabeli. Po tym jak 
użytkownik po raz pierwszy dodał tabelę może dodać więcej elementów do niej lub 
usunąć istniejące, wedle uznania.  Użytkownik może także zmienić rozmiar kolumn 
w tabeli. 

Dwu-panelowa strona albumu z przykładowymi danymi tabelarycznymi 
przedstawiona została poniżej. 
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Strona albumu przedstawiająca przykładowe zestawienie tabelaryczne. 

Dodawanie tabel do paneli 
1. Kliknąć prawym klawiszem na pustym panelu strony albumu gdzie 

tabela ma zostać zamieszczona. 

2. Wybierz Tabela z rozwijalnego menu. 
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Zakładka stosowana do wyboru elementów do przedstawiania w tabeli 

   

3. Otworzy się dialog z zakładką Wybierz elementy (elementy wg 
typów dla utworzonej konfiguracji). Wprowadzone nazwy dla 
poszczególnych elementów pojawia się po kliknięciu na znak „+”. Z 
drzewa Elementy, wybrać te elementy, które mają być załączone w 
tabeli. 

• Jeśli użytkownik chce załączyć wszystkie elementy z grupy (np. 
wszystkie bioreaktory), należy kliknąć nazwę grupy a następnie 
strzałkę z prawym zwrotem aby przesunąć wszystkie wybrane 
elementy do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chce załączyć tylko niektóre elementy z grupy 
(lub grup), należy kliknąć na znak (+) obok nazwy grupy aby 
rozwinąć listę, następnie kliknać dany element który ma zostać 
załączony, po czym kliknąć strzałkę z prawym zwrotem aby 
zamieścić je na liście Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chce zmienić kolejność w której Wybrane 
elementy będą się pojawiać w tabeli, można przenosić elementy 
klikając na nie a następnie klikając strzałkę Góra/Dół. 

4. Następnie należy kliknąć zakładkę Wybierz składniki.  W liście 
Składników, należy wybrać te składniki, które użytkownik chciałby 
aby pojawiły się na liście Wybrane składniki, klikając strzałkę 
wskazująca na prawą stronę.  Aby wybrać kilka składników należy: 

• Wybrać składnik będący pierwszym z potencjalnej grupy 
sąsiadujących ze sobą składników do zaznaczenia, a następnie 
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trzymając wciśnięty klawisz Shift, kliknąć ostatni element grupy 
składników. 

• Aby wybrać kilka elementów, lecz nie sąsiadujących ze sobą 
należy wybierać poszczególne składniki trzymając wciśnięty 
klawisz Ctrl. 

 

 

Zakładka stosowana do wybierania składników do wyświetlania w tabeli. 

   

5. Jeśli użytkownik chciałby ponownie dodać pewne składniki, należy 
zaznaczyć pole Powtórz i ponownie dodać składniki. 

6. Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność, w której składniki 
znajdują się w tabeli, należy przesuwać składniki klikając na nich a 
następnie klikając strzałki Góra/Dół. 

7. Kliknąć przycisk OK, aby zakończyć. 

Edycja danych w tabelach 
Aby dodać elementy z listy do tabeli, należy: 
   

1. W albumie dwukrotnie kliknąć na jakikolwiek rząd w tabeli, lub 
przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Edytuj tabelę z 
pojawiającego się menu rozwijalnego. 

2. Kliknąć na zakładkę Wybierz elementy w pojawiającym się oknie 
dialogowym. 
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3. Jeśli użytkownik chciałby załączyć wszystkie elementy z grupy (np. 
wszystkie bioreaktory), należy kliknąć na nazwie grupy a następnie 
kliknąć wskazująca na prawą stronę strzałkę w celu przeniesienia 
elementów do listy Wybrane elementy. 

4. Jeśli użytkownik chciałby załączyć tylko niektóre elementy z grupy lub 
grup należy kliknać znak (+) obok nazwy grupy, aby rozwinąć listę , 
następnie kliknąć na określony element który ma zostać załączony  i 
kliknąć wskazującą na prawo strzałkę aby przesunąć ja do listy 
Wybrane elementy. 

5. Kliknij OK, aby zakończyć. 

Aby usunąć elementy z tabeli, należy: 
   

1. Dwukrotnie kliknąć na rząd w tabeli, lub kliknąć prawym przyciskiem 
myszy i wybrać Edytuj tabelę z pojawiającego się menu 
rozwijalnego. 

2. Kliknąć zakładkę Wybierz elementy z pojawiającego się okna 
dialogowego. 

3. W liście Wybrane elementy, kliknąć na elementy, które maja zostać 
usunięte a następnie przycisnąć klawisz Delete. 

4. kliknąć OK aby zakończyć. 

Aby zmienić kolejność elementów w tabeli należy: 
   

1. Dwukrotnie kliknąć którykolwiek rząd w tabeli, lub kliknąć prawym 
przyciskiem i wybrać Edytuj tabelę z pojawiającego się menu 
rozwijalnego. 

2. Kliknij zakładkę Wybierz elementy z pojawiającego się okna 
dialogowego. 

3. Zmienić kolejność elementów w liście Wybrane elementy klikając 
na elementy a następnie klikając strzałki Góra/Dół. 

4. Kliknij OK, aby zakończyć. 

Aby, dodać składniki do tabeli należy: 
   

1. Dwukrotnie kliknąć na którymkolwiek rzędzie tabeli, lub kliknąć 
prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj tabelę w pojawiającym 
się menu rozwijalnym.. 

2. Kliknij zakładkę Wybierz składniki w pojawiającym się oknie 
dialogowym. 

3. W liście Składniki, wybrać składniki które mają być zamieszczone w 
tabeli i dodać je do listy Wybrane składniki klikając skierowaną na 
prawo strzałkę.  Wybrać kilka sąsiadujących ze sobą składników, 
klikając na pierwszym z nich a następnie trzymając wciśnięty klawisz 
Shift kliknąć na ostatni ze składników grupy.  Wyboru nie 
sąsiadujących ze sobą kilku elementów można dokonać trzymając 
wciśnięty klawisz Ctrl i klikając na poszczególne składniki. 

4. Jeśli niektóre składniki mają zostać ponownie dodane, należy 
zaznaczyć pole Powtórz, i ponownie dodaj składniki. 
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5. Kliknąć OK, aby zakończyć. 

Aby usunąć składniki z tabeli, należy: 
   

1. Dwukrotnie kliknąć na którymkolwiek rzędzie tabeli, lub kliknąć 
prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj tabelę w pojawiającym 
się menu rozwijalnym... 

2. Kliknij zakładkę Wybierz składniki w pojawiającym się oknie 
dialogowym. 

3. Na liście Wybrane składniki, kliknąć na składniki, które maja zostać 
usunięte a następnie przycisnąć klawisz Delete. 

4. Kliknąć OK aby zakończyć. 

Aby zmienić kolejność składników w tabeli należy: 
   

1. Dwukrotnie kliknać na którymkolwiek rzędzie w tabeli, lub kliknąć 
prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj tabelę z rozwijalnego 
menu. 

2. Kliknąć zakładkę Wybierz składniki w pojawiającym się oknie 
dialogowym. 

3. Zmienić kolejność składników na liście Wybrane składniki  klikając 
na składniki i strzałki Góra / Dół. 

4. Kliknąć OK, aby zakończyć. 

Zmiana rozmiaru kolumn w tabeli 
Rozmiar kolumn w tabeli można zmienić dwoma sposobami: 

Poziomy kursor zmiany 
rozmiaru 

• Otworzyć stronę albumu zawierająca tabelę w której rozmiary kolumn
mają zostać zmienione. Umieścić kursor na odpowiedniej linii
dzielącej w nagłówku kolumny, której rozmiar ma zostać zmieniony.
W momencie kiedy to zostanie zrobione, kursor zmieni się w poziomy 
kursor zmiany rozmiaru. Następnie należy kliknąć przycisk myszy i
przeciągnąć linie dzielącą kolumny do żądanego rozmiaru. 

• Aby zmienić rozmiar kolumny tak, aby mieściła się najdłuższa cyfra w 
tabeli, należy kliknąć nagłówek kolumny. Operacja ta cofnie wszystkie 
zmiany rozmiaru dokonane wcześniej za pomocą pierwszego sposobu, 
ponieważ inne kolumny ustawią się na standardową szerokość. 

Specjalistyczne typy tabel 
Istnieje kilka rodzajów tabel, które przedstawiają dane inne niż te dostępne w 
tabelach standardowych.  Zestawienie tych specjalistycznych tabel zostało 
przedstawione w poniższym paragrafie.  Specjalistyczne tabele są dodawane do 
albumu i edytuje się je podobnie jak standardowe tabele zgodnie z tym co zostało 
opisane powyżej.  Wszystkie procedury, które różnią się od standardowych zostały 
przedstawione poniżej. 
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Tabela przepływu masy 
Aby umożliwić użytkownikom większą elastyczność przedstawiania informacji o 
elementach w Biowin istnieje funkcja tworzenia tabel użytkownika. W tabelach tych 
możliwe jest zawarcie wszystkich lub kilku kombinacji elementów w bieżącej 
konfiguracji. Użytkownik może także wybrać składniki i/lub zmienne stanu. Po 
dodaniu tabeli przepływów masowych można dodawać i usuwać elementy wedle 
własnego uznania.  Przepływy masowe w tabelach podawane są w kg/d jeśli 
jednostki ustawione są jako metryczne oraz w lb/d jeśli angielski system jednostek 
jest stosowany. 

Przykładowa strona albumu zawierając dane odnośnie przepływu masowego została 
przedstawiona poniżej. 

 

 

Strona albumu przedstawiająca dane o przepływie masowym. 

Dodawanie tabel z danymi przepływu masowego 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na panelu albumu gdzie tabela 

przepływu masowego ma zostać umieszczona. 

2. Wybrać Tabela przepływu masy… z pojawiającego się menu 
rozwijalnego. 

3. Kontynuować i edytować tak samo jak standardową tabelę. 

Tabela napowietrzania 
Aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie informacji o elementach typu 
bioreaktor  w BioWin istnieje funkcja tworzenia tabel przede wszystkim w celu 
przedstawienia szczegółowych informacji o napowietrzaniu w albumie.  W tych 
tabelach możliwe jest zawarcie wszystkich lub niektórych informacji o elementach 
typu bioreaktor w bieżącej konfiguracji.  Można także wybrać składniki i/lub 
zmienne załączane do tabeli napowietrzania.  Po dodaniu tabeli napowietrzania, 
użytkownik może dodać nowe lub usunąć istniejące elementy typu bioreaktor, wedle 
własnego uznania. 

Przykładowa tabela napowietrzania w postaci dwu-panelowej strony albumu została 
przedstawiona poniżej. 
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Przykładowa tabela z danymi napowietrzania  (górny panel przedstawia domyślną tabelę 
napowietrzania, dolny panel przedstawia edytowana tabelę napowietrzania. 

Dodaj tabelę napowietrzania 
1. Kliknać prawym przyciskiem myszy w panelu albumu gdzie ma zostać 

dodana tabela z danymi napowietrzania. 

2. W pojawiającym się menu rozwijalnym, wybrać Tabela 
napowietrzania. Tabela napowietrzania zostanie dodana do panelu 
albumu z ustawieniami domyślnymi oraz przedstawionymi 
parametrami i zmiennymi. 

Tabela grupy elementu 
Jedynym problemem ze standardowymi tabelami jest to że mogą one zawierać 
informacje nt. wskaźników, które są wspólne dla wszystkich typów elementów.  Na 
przykład w ramach standardowej tabeli nie można wybrać i przedstawić 
Obciążenia powierzchni osadem dla elementu osadnika.  Dzieje się tak, 
ponieważ Obciążenie powierzchni osadem jest parametrem, który jest 
szczególny dla elementów typu osadnik. 

Tabela grupowa dla elementu pozwala generować tabele dla elementów 
posiadających specyficzne parametry, tj. np. osadników.  Po dodaniu tabeli dla grupy 
elementu, można dodać nowe lub usunąć istniejące składniki wedle uznania.  

Przykład tabeli grupy elementu w postaci dwu-panelowej strony albumu został 
przedstawiony poniżej. 

 

 Album BioWin  •  241 



 

Przykład tabeli grupy elementu (górny panel przedstawia domyślna tabelę grupową dla 
elementu osadnika, dolny panel przedstawia edytowaną tabelę grupowa dla elementu typu 
osadnik). 

Dodawanie tabeli grupy elementu 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na panelu albumu gdzie ma zostać 

dodana tabela grupy elementu. 

2. W pojawiającym się menu rozwijalnym, należy wybrać Tabela grupy 
elementu.  Następnie pojawi się okno dialogowe Wybierz typ 
elementu , przedstawione poniżej. 
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Okno dialogowe stosowane do wyboru typu elementu, który ma zostać 
załączony w tabeli grupowej urządzenia 

   

3. W oknie Elementy należy wybrać typ elementu dla którego ma być 
utworzona tabela. 

4. Kliknąć Zamknij aby wygenerować tabelę. Utworzoną tabelę można 
edytować i zmieniać dodając informacje wg uznania użytkownika. 

Podmenu wykres 
Niniejszy paragraf dostarcza informacji o komendach menu dostępnych w menu 
Wykres znajdującym się w podmenu rozwijalnym wywołanym po kliknięciu na 
wykres w albumie BioWin.  Warto zauważyć, że dostęp do niektórych z tych 
komend można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na panelu z tabelą 
lub w panelu informacja o elemencie, ale w tym przypadku, będą one dostępne 
bezpośrednio z pojawiającego się menu rozwijalnego. 

Kopiuj 
Należy użyć tej komendy aby umieścić kopie bieżącego obrazu (np. wykres, tabela, 
zestawienie informacji o elemencie, tabela napowietrzania) w schowku Windows . 
To umożliwia wklejanie obrazów do innych aplikacji. 

Dodaj do notatnika 
Kiedy ta komenda zostaje wywołana dla panelu informacja o elemencie, tabeli lub 
tabeli napowietrzania, BioWin umieści tekst z tabeli w edytorze notatnika 
symulatora.  Jeśli ta komenda zostanie wywołana dla wykresu, użytkownik będzie 
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poinformowany aby zachować plik wykresu w jednym z dostępnych formatów 
graficznych oraz ścieżkę lokalizacji pliku gdzie zostanie on zapisany w edytorze 
notatnika symulatora. 

Drukuj… 
Komenda ta wywoła okno dialogowe albumu, które zostało przedstawione poniżej: 

 

 

Okno dialogowe stosowane do drukowania wykresów z albumu, tabel lub informacji o 
elemencie. 

Należy zastosować rozwijalne okno Drukarka aby wybrać odpowiednie urządzenie 
drukujące.  Przycisk Edycja… otwiera okno dialogowe ustawień drukarki, które 
pozwala użytkownikowi na dostęp do właściwości drukarki, ustawień rozmiaru 
papieru, orientacji strony oraz innych opcji drukarki.  Przycisk Drukuj przesyła 
zadanie drukowania do drukarki a wydruk będzie odpowiadał podglądowi wydruku.  
Przycisk Zamknij zamyka to okno dialogowe i ponownie przenosi użytkownika do 
albumu. 

Używając pola Orientacja, użytkownik określa czy wydruk ma być wykonany 
Pionowo lub Poziomo.  Podgląd wydruku pozwala użytkownikowi na 
sprawdzenie jak wydruk będzie wyglądał w danym formacie. 

Jeśli użytkownik nie chce mieć podglądu marginesów wydruku, można wyłączyć 
pole oznaczone  Pokaż marginesy. Można kontrolować marginesy na trzy różne 
sposoby: 

   

1. Stosując pole pokrętła  Marginesy (%), można dopasować każdy z 
marginesów wedle uznania.  Każde z czterech pól pokrętła kontrolują 
pozycję marginesów, tzn. górne pole pokrętła kontroluje górny 
margines, dolne pole dolny itd.  Po wprowadzeniu wartości 
marginesów zmiany widoczne są od razu na podglądzie wydruku. 
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Kursory zmiany rozmiaru 

2. Użytkownik może przeciągać marginesy przy użyciu myszy.  Należy w
tym celu umieścić kursor na marginesie, który ma zostać dostosowany
aż pojawi się poziomy lub pionowy kursor zmiany rozmiaru.  Kliknąć
przycisk myszy, przytrzymać go, oraz przeciągnąć margines w 
określone miejsce.  Warto zwrócić uwagę, że po zakończeniu operacji
wartości w polu pokrętła Marginesy (%) zostaną uaktualnione. 

 
Krursor drukowania obiektu 

3. Za pomocą przesuwania obiektu w obrębie strony.  W momencie kiedy 
kursor przyjmuje kształt „ręki” użytkownik może kliknąć i przeciągnąć
cały obiekt w obrębie strony aż zostanie on umiejscowiony w
wymaganej pozycji.  Warto zauważyć, że po zakończeniu przeciągania
wartości w polach pokrętła Marginesy (%) zostaną automatycznie 
uaktualnione. 

Jeśli po zastosowaniu jednej z powyższych metod dopasowywania marginesów, 
użytkownik chciałby zresetować ustawione marginesy do wartości domyślnych, 
można to zrobić klikając przycisk Usuń marginesy. 

Użytkownik może użyć paska przewijania w polu  Szczegół  w celu dostosowania 
rozmiaru tekstu wydruku.  Przewijając w kierunku Więcej zmniejsza się rozmiar 
tekstu na wykresie co bardziej uwidacznia sam wykres na wydruku.  Przesuwanie 
wartości w kierunku Opis powoduje zwiększenie rozmiaru tekstu na wykresie co 
powoduje ograniczenie wielkości samego wykresu do wydruku. 

Uwaga:  Jeśli występują problemy z podglądem wydruku, który nie mieści się w 
granicach marginesów, należy się upewnić, że ustawiona jest czcionka „True Type” 
(styl czcionki z literami TT po ich nazwie) które można wybrać w menu Projekt | 
Opcje bieżącego projektu – Panel rysowania. 

Eksportuj… 
Ta komenda pozwala użytkownikowi na zapisanie bieżącego wykresu w kilku 
formatach graficznych.  Po wybraniu Eksportuj… z  podmenu Wykres pojawi się 
okno dialogowe spełniające tą samą funkcję co okno dialogowe do zapisywania 
pliku. 
W liście rozwijalnej Zapisz jako typ: użytkownik może wybrać spośród wielu 
różnych formatów graficznych obsługiwanych przez BioWin.  Po określeniu nazwy 
pliku, lokalizacji oraz typu, należy kliknąć przycisk Zapisz.  Dla niektórych 
formatów (np. JPEG), otworzy się okno dialogowe umożliwiające określenie 
dalszych opcji związanych z wybranym formatem graficznym.  Warto zwrócić 
uwagę, że jeśli użytkownik chciałby importować wykres do innego projektu BioWin, 
plik musiałby być wyeksportowany w formacie Tee Chart (*.TEE). 

Importuj… 
Ta komenda pozwala zaimportować wykres, który wcześniej został utworzony i 
wyeksportowany z BioWin.  Ta komenda jest różna od komendy Album|Dodaj 
stronę…, i  może być używana do dodawania indywidualnych wykresów do 
którejkolwiek strony albumu, podczas gdy Album|Dodaj stronę… jest używana 
do otwierania stron zawierających wykresy oraz zestawienie danych dla elementu.  
Po wybraniu Importuj… z pod-menu Wykres, pojawi się okno dialogowe, które 
posiada te same funkcje jak okno dialogowe Otwórz Plik. 

Warto zwrócić uwagę, że tylko wykresy, które zostały wyeksportowane w formacie 
Tee Chart (*.TEE) mogą zostać zaimportowane.  Po zlokalizowaniu wykresu który 
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ma zostać zaimportowany, należy kliknąć przycisk Otwórz aby importować wykres 
do bieżącego okna.  Zaimportowany wykres zastąpi bieżące okno wykresu.  
Jakiekolwiek serie danych istniejące w zaimportowanym wykresie nie zostaną 
połączone z bieżącą bazą danych. – są to nieaktywne rysunki w postaci wykresów.  
Jednak , komenda Importuj…  jest użyteczna jeśli użytkownik chciałby porównać 
wartości z innych projektów lub ustawić symulacje na bieżące wartości, jeśli 
użytkownik chciałby zastosować podobne wykresy i sposób formatowania serii 
danych lub jeśli chciałby zaimportować wykresy z innych aplikacji stosujących 
format Tee Chart (*.TEE). 

Zmień na tabelę 
Ta komenda zmieni wygląd bieżącego okna z wykresem lub informacją o elemencie 
(albo nowa tabela jeśli bieżącym oknie wy świetlana jest tabela). Wartości z 
bieżącego wykresu, informacji o elemencie lub tabeli nie zostaną przedstawione w w 
formie tabeli; ta komenda służy po prostu do zmiany rodzaju obrazu w bieżącym 
panelu. 

Zmień na informacje o elemencie… 
Ta komenda zmieni wygląd bieżącego okna z wykresu lub tabeli na streszczenie 
informacji o elemencie (lub różnego rodzaju zestawienia informacji o elemencie jeśli 
bieżący wygląd jest już zestawieniem informacji o elemencie).  Wartości z bieżącego 
wykresu lub tabele nie zostaną przedstawione w oknie informacji o elemencie; ta 
komenda służy po prostu do zmiany rodzaju obrazu w bieżącym panelu. 

Zmień na wykres 
Ta komenda zmieni bieżący obraz z tabeli lub streszczenia o elemencie na wykres.  
Wartości z bieżącego zestawiania informacji o elemencie lub tabeli nie będą 
umieszczone na wykresie, ta komenda służy do zmiany bieżącego obrazu w 
bieżącym panelu. 

Usuń bieżący… 
Ta komenda usunie bieżący obraz z panelu w albumie.  Ta komenda jest pomocna 
jeśli użytkownik chciałby usunąć jeden obraz informacyjny z wielo-panelowej strony 
albumu bez usuwania lub zmian w pozostałych panelach strony albumu. 
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Tworzenie wykresów dodawanie 
serii danych 

Wykresy w BioWin 
Wykresy są stosowane w BioWin do przedstawiania różnych typów serii danych 
oraz możliwe jest formatowanie wielu różnych wykresów. Więcej informacji 
znajduje się w Formatowanie wykresów . 

Dodawanie wykresu do albumu 
1. Otworzyć album wybierając Widok|Album w głównym oknie 

BioWin. 

2. Dodać nową stronę do albumu wybierając Album|Dodaj stronę… 

3. Z galerii Układ stron, wybrać określony rozkład paneli. 

4. Kliknąć prawym przyciskiem na panelu, w którym ma zostać 
umieszczony wykres. 

5. Wybierz Wykres z pojawiającego się menu rozwijalnego. 

Style serii w BioWin 
Serie na wykresie mogą być przedstawione za pomocą różnych stylów, tj.: 

   

• Liniowy 

• Tzw. szybka linia 

• Punktowy 

• Słupkowy 

• Płaszczyznowy 

• Kołowy 

• Powierzchniowy 
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Użytkownicy we własnym zakresie są w stanie dobrać style serii najlepiej pasujące 
do danego wykresu. Na przykład, zastosowanie wykresu kołowego do danych serii 
czasu nie będzie tak efektywne jak zastosowanie wykresu liniowego. Każdy styl serii 
posiada własne opcje formatowania. Więcej informacji odnośnie zmian 
formatowania znajduje się w“„Procedury formatowania serii”. 

Serie danych dostępne w albumie  
BioWin posiada kilka różnych typów serii, które mogą być stosowane do 
graficznego przedstawiania danych. Ten rozdział przedstawia informacje i procedury 
związane z typami serii danych, które mogą być dodane do wykresu w albumie.  

Serie czasu (Album) 
Ten rodzaj serii jest stosowany do analizy danych w czasie. Dobrym rozwiązaniem 
jest to, ze użytkownik może określić lokalizacje elementu (np. Dopływ, Odpływ, 
Odpływ osadu) z którego dane będą pozyskiwane. Także, jest to jedyny typ serii, dla 
których istotne informacje o elemencie (np. Obciążenie ładunkiem osadu dla 
elementów typu osadnik, Prędkość poboru tlenu dla elementów typu bioreaktor itp.) 
mogą zostać przedstawione w formie graficznej.  

Dodawanie serii czasu do albumu 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie Dodaj 

serie… w pojawiającym się rozwijalnym menu. 

2. W zakładce Serie czasu, wybrać elementy, które maja zostać 
zrobione wykresy z rozwijalnej listy Nazwa elementu. 
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Okno dialogowe serie czasu. 

   

3. Wybierz lokalizacje w elemencie skąd maja zostać pozyskane serie 
danych (np. Dopływ, Odpływ(ścieki), Recyrkulacja) stosując przycisk 
Lokalizacja w grupie opcji. 

4. Wybierz parametr który ma zostać wydrukowany z listy 
Wyszczególnienie, Chemizm wody, Zmienne stanu lub 
Wskaźniki. Jeśli użytkownik chciałby dodać więcej niż jeden 
parametr z podanej grupy, można to zrobić.  Aby wybrać kilka 
sąsiadujących parametrów w grupie, należy kliknąć na pierwszy 
parametr grupy i trzymając wciśnięty klawisz Shift kliknąć na ostatni 
żądany element. Aby wybrać nie sąsiadujące ze sobą parametry, 
przytrzymaj klawisz Ctrl a następnie kliknij wybrane parametry. 

5. Kliknąć przycisk Wybierz wykres. 

6. Z Galerii serii czasu, należy wybrać żądane style serii, które mają 
być zastosowane. Jeśli wykres ma być w trójwymiarowy, należy sie 
upewnić, że pole oznaczone 3D jest odznaczone i kliknąć OK. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Jednorazowo z jednej listy można wybrać tylko kilka parametrów.  Jeśli 
użytkownik chciałby zrobić wykres dla więcej niż jednego parametru, które nie są na 
jednej liście, należy powtórzyć kroki 3-6 dla każdego z parametrów. Niektóre 
funkcje okna dialogowego opisane powyżej pojawiają się tylko dla niektórych 
elementów. Na przykład, opcja lokalizacyjna z odpływem osadu pojawia się tylko 
dla elementów które mają odpływ (osad) -tj. np. osadniki. Także, wyszczególnienie 
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danych pojawi się tylko dla elementów posiadających specjalny typ danych (tj. 
bioreaktory). 

Wielokrotne serie czasu  
Wielokrotne serie czasu są szybkim narzędziem tworzenia wykresów z wybranymi 
składnikami dla kilku różnych elementów. Na przykład, użytkownik może szybko 
utworzyć grupę serii, które pokazują stężenie amoniaku w każdym z bioreaktorów.  
Warto zwrócić uwagę, że dla tych typów serii dane do wykresu brane są na wyjściu z 
głównego elementu(np. przelew osadnika). 

Dodaj wielokrotne serie czasu 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie kliknąć Dodaj serie… w pojawiającym się menu 
rozwijalnym. 

2. Kliknąć zakładkę Wielokrotne serie czasu w oknie dialogowym 
Dodaj serie. 

3. Z listy Elementy, należy wybrać elementy, które mają zostać 
załączone do wykresu. 

 

 

Okno dialogowe serii czasu. 

 Tworzenie wykresów dodawanie serii danych  •  250 



• Jeśli użytkownik chciałby załączyć wszystkie elementy z grupy (na 
przykład, wszystkie bioreaktory), należy kliknąć na nazwie grupy a 
następnie skierowaną w prawo stronę strzałkę aby przenieść 
wszystkie elementy do listy Wybrane Elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć tylko pewne elementy z grupy 
(grup) należy w tym celu kliknąć znak (+) znajdujący się obok 
nazwy grupy, aby rozwinąć listę, następnie kliknąć skierowaną w 
prawą stronę strzałkę, aby przenieść elementy do listy Wybrane 
elementy. 

4. Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność, w jakiej Wybrane 
elementy pojawią się na wykresie wielokrotnych serii danych, 
elementy przenosi się klikając na nich a następnie klikając strzałki 
góra/dół. 

5. Wybierz składnik, który ma zostać umieszczony na wykresie z 
rozwijalnej listy Składnik. 

6. Kliknąć przycisk Sporządź wykres. 

7. Z Galerii serii czasu, należy wybrać określone style serii które mają 
być zastosowane w profilu.  Jeśli użytkownik chce, aby wykres miał 
trój-wymiarowy wygląd, należy upewnić się, że pole oznaczone jako 
3D jest zaznaczone i kliknąć OK. 

8. Kliknij przycisk Zamknij aby zakończyć 

Uwaga: Można powtórzyć kroki 5-7 jeśli użytkownik chciałby utworzyć 
wielokrotne serie czasu dla więcej niż jednego składnika na wykresie. 

Przepływ masowy  
Serie przepływu masowego pozwalają umieścić na wykresie prędkość przepływu w 
czasie dla stałych zmiennych oraz składników. Warto zauważyć, że ten typy serii 
danych do wykresu są brane z głównego odpływu z elementu (np. przelew osadnika). 

Dodawanie serii przepływu masowego  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie kliknąć Dodaj serie w pojawiającym się menu 
rozwijalnym. 

2. Kliknąć zakładkę Przepływ masowy w oknie dialogowym Dodaj 
serie. 

3. Na liście Elementy, wybrać element, którego przepływ masowy ma 
zostać załączony do wykresu. 
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Okno dialogowe przepływu masowego 

   

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć wszystkie elementy z grupy 
(np. wszystkie bioreaktory), należy kliknąć nazwę grupy a 
następnie kliknąć wskazującą na prawą stronę strzałkę, aby 
przenieść wszystkie elementy do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć tylko niektóre elementy z 
grupy (lub grup), należy kliknąć znak (+) przy nazwie grupy, aby 
rozwinąć listę dostępnych elementów, następnie kliknąć na 
element, który ma zostać załączony i kliknąć strzałkę wskazująca 
na prawo, aby przenieść element do listy Wybrane elementy. 

4. Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność, w której elementy z listy 
Wybrane elementy będą się pojawiać na wykresie przepływu 
masowego, należy przemieszczać elementy klikając na nie a następnie 
klikając strzałki góra/dół. 

5. Z rozwijalnych listy składników poniżej listy elementów wybrać 
składniki, które mają znaleźć się na wykresie. 

6. Kliknąć przycisk Rysuj wybrany przepływ masowy. 

7. Z Galerii serii czasu, należy wybrać dane style, które mają znaleźć 
się w profilu użytkownika.  Jeśli użytkownik chciałby utworzyć 
trójwymiarowy wykres, należy się upewnić, że pole oznaczone jako 3D 
jest zaznaczone i kliknąć OK. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Uwaga:  Można powtórzyć kroki 5-7 jeśli użytkownik chciałby utworzyć na 
wykresie serie przepływu masowego dla więcej niż jednego składnika. 

Wartość bieżąca 
Dla grupy wybranych elementów (lub jednego elementu) serie bieżących wartości 
pokazują ostatnie (w odniesieniu do czasu startu symulacji) wartości wybranego 
składnika.  W czasie dynamicznej symulacji, serie będą uaktualniane i 
przerysowywane po każdym przedziale czasu.  W symulacji stanu ustalonego, serie 
odnoszą się do końcowych wyników symulacji stany ustalonego. 

Wykres wartości bieżącej ma ograniczoną ilość styli do: wykresu kołowego, 
słupkowego, powierzchniowego. 

Dodaj bieżące serie wartości 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie kliknąć Dodaj serie w pojawiającym się menu 
rozwijalnym. 

2. Kliknąć zakładkę Wartość bieżąca w oknie dialogowym Dodaj 
serie…. 

3. Na liście Elementy, wybrać element(y) które mają zostać załączone 
do wykresu wartości bieżących. 

 

Okno dialogowe wartości bieżące 
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• Jeśli użytkownik chciałby załączyć wszystkie elementy z grupy 
(np. wszystkie bioreaktory), należy kliknąć na nazwie grupy a 
następnie kliknąć wskazującą na prawo strzałkę, aby przenieść 
elementy do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć tylko niektóre elementy z 
grupy  (grup), należy kliknąć znak (+) przy nazwie grupy aby 
rozwinąć listę a następnie kliknąć na wybrany element i przycisnąć 
wskazującą na prawo strzałkę aby przenieść element do listy 
Wybrane elementy. 

4. Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność w której elementy z listy 
Wybrane elementy pojawią się na wykresie bieżących wartości, 
należy przesuwać elementy klikając na nie a następnie klikając strzałkę 
góra / dół. 

5. Wybrać składnik, który ma zostać umieszczony na wykresie z listy 
rozwijalnej Składniki. 

6. Kliknąć przycisk Sporządź wykres. 

7. Z Galeria serii bieżących wartości, wybrać dane style serii, które 
mają zostać zastosowane. Jeśli użytkownik chciałby, aby wykres był 
trójwymiarowy, należy się upewnić że pole oznaczone jako 3D jest 
zaznaczone i kliknąć OK. 

8. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć. 

Uwaga:  Jeśli użytkownik chciałby zamieścić na wykresie więcej niż jedną serię 
wartości bieżących należy powtórzyć kroki 5-7 dla każdego składnika dla którego 
użytkownik chce mieć serię bieżących wartości.  Należy pamiętać, że najlepiej 
sprawdza się to w przypadku wykresów powierzchniowych oraz słupkowych 
natomiast gorzej na wykresach kołowych, ponieważ wykresy kołowe są rysowane na 
zasadzie “jedno na drugim”. 

Wartość bieżąca (dla elementu)  
Dla grupy elementów wybranych (lub jednego elementu) z wybranej klasy (np. 
bioreaktor, osadnik wtórny) serie bieżących wartości (w zależności od typu) 
pokazują ostatnie (w odniesieniu do czasu startu symulacji) wartości dla wybranego 
składnika. Podczas symulacji dynamicznej serie będą aktualizowane oraz 
przerysowywane po każdej zmianie przedziału czasu. Dla symulacji stanu 
ustalonego, serie danych odnoszą się do wartości końcowych stanu ustalonego. 

Składniki, które mogą zostać naniesione na wykres są ograniczone do typowych 
składników dla danego typu elementu. Na przykład w typowych seriach dla wartości 
bieżących, użytkownik nie może nanieść na wykres PPT dla bioreaktora, ponieważ 
ten parametr jest ściśle określony dla danego typu bioreaktora. Serie dla bieżących 
wartości (w zależności od typu elementu) pozwalają ominąć to ograniczenie 
umożliwiając użytkownikowi w pierwszej kolejności wybranie typu elementu z 
którego będą pobierane dane do wykresu, a następnie przedstawiana jest lista 
typowych składników w zależności od typu elementu. Na przykład jeśli użytkownik 
wybierze osadnik wtórny, będzie można nanieść na wykres bieżące wartości dla 
Obciążenia ładunkiem osadu.  
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Dodawanie serii bieżących wartości (dla elementu) 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie oraz 

kliknąć Dodaj serie w pojawiającym się menu rozwijalnym. 

2. Kliknać zakładkę Wartość bieżąca (dla elementu) w oknie 
dialogowym Dodaj serie…. 

3. W liście Elementy, wybrać typ elementu którego składniki mają 
zostać naniesione na wykres serii bieżących wartości (w zależności od 
typu). 

 

Okno dialogowe serii bieżących wartości (w zależności od typu) 

   

4. Kliknąć przycisk Wykres dla wybranego typu elementu… aby 
otworzyć okno dialogowe pozwalające wybrać elementy oraz składniki 
do wykresu.  To okno dialogowe przedstawione zostało poniżej. 
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Okno dialogowe służące do wyboru elementów oraz właściwych dla tego elementu składników 

   

5. Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność, w której Wybrane 
elementy pojawią się na wykresie wartości bieżących, należy 
przesuwać elementy klikając na nie a następnie, klikając na strzałki 
góra / dół. 

6. Wybrać składnik, który ma zostać naniesiony na wykres z listy 
rozwijalnej Składnik. 

7. Kliknąć przycisk Wybierz wykres, aby nanieść na wykres serie w 
postaci wykresu słupkowego. Użytkownik może zmienić style serii po 
zakończeniu procesu wykreślania, wedle życzenia. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga: Można zamieścić na wykresie bieżących wartości serii (w zależności od 
typu elementu) więcej niż jedna serię. Należy w tym celu powtórzyć kroki 6-8 dla 
każdego ze składników, który ma zostać zamieszczony na wykresie serii dla 
bieżących wartości. 

Zespolone serie  
Zespolone serie mogą być zastosowane do wykreślenia złożonych danych próbnych 
dla zadanego parametru w jednym lub więcej elementach. Użytkownik może 
określić okres próbkowania (np. łącznie dziennie, łącznie tygodniowo, itp.), 
wszystkie przesunięcia czasu w okresie próbkowania oraz to czy dane mają być 
określane na podstawie średniej ważonej przepływu czy średniej arytmetycznej. 

Ważnym elementem jest tutaj Opcje próbki mieszanej. Próbka jest pobierana i 
wykreślana z końca czasu próbkowania. Na przykład, jeśli użytkownik zdefiniował 
okres 1 dnia (tj. łącznie dzienne), wtedy pierwsza próbka zostanie pobrana i 
wykreślona na końcu okresu 24 godzin i przy każdych następnych 24 godzinach.  
Warto zwrócić uwagę, że okres próbkowania musi być większy niż przedział 
czasowy w bazie danych, bo w przeciwnym razie próbka nie będzie łączną.  
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Kolejnym ważnym elementem jest przesunięcie próbki. Jest to wielkość określająca 
w jakim momencie następuje wkroczenie w okres próbkowania po rozpoczęciu 
symulacji.  Kwestię ta najlepiej przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że mamy 
okres 24 godzin z 16 godzinnym przesunięciem a symulacja rozpoczyna się o godz. 
12:00. Jako, że okres próbkowania rozpoczyna się w 16 godzinie oznacza to że 
pierwsza próbka zostanie pobrana i wykreślona w 8 godzinie (pamiętając że 
próbkowanie rozpoczyna się i jest wykreślane na końcu okresu próbkowania). 
Oznacza to że pierwsza próbka zostanie pobrana i wykreślona o godz. 8:00 
pierwszego dnia a następnie o 8:00 następnego dnia itd. w zależności od czasu 
trwania symulacji. 

Uwaga:  Warto zwrócić uwagę, że łączne próbkowanie danych nie jest dodawane 
do bazy danych BioWin. 

Można wybrać wykreślanie próbek średnich ważonych przepływu lub średnich 
arytmetycznych.  jeśli użytkownik wybierze średnie ważone wartości przepływu  
(F.W.Avg) do wykreślania, następująca formuła zostanie użyta dla n punktów (gdzie 
Q jest przepływem a C stężeniem): 
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Jeśli użytkownik wybierze średnie arytmetyczne (Avg) wykreślanych wartości, 
następująca formuła zostanie zastosowana: 
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Dodawanie zespolonych serii 
1. Kliknąć na wykresie w albumie i wybrać Dodaj serie… w 

pojawiającym się rozwijalnym menu. 

2. Kliknąć zakładkę Zespolone w oknie dialogowym Dodaj serie. 

3. Na liście Elementy, wybrać element(y) dla których mają zostać 
wykreślone łączne (zespolone) dane. 
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Okno dialogowe serii łączonych, zespolonych 

   

4. Można zastosować strzałkę góra/dół obok listy Wybrane elementy, 
aby wedle uznania zmienić kolejność, w której serie będą wykreślane. 

5. Z listy rozwijalnej Składnik wybrać parametry, które maja być 
wykreślone jako łączone próbki. 

6. Wybrać Okres próbkowania (pamiętając o tym, że dane są 
próbkowane oraz wykreślane na końcu okresu próbkowania). 

7. Można ustawić przesuniecie na początku symulacji używając kontrolki 
Przesuń próbkę przez (pamiętając, że jest to wielkość, w której 
rozpoczyna się okres próbkowania – patrz powyżej). 

8. Kliknąć przycisk Sporządź wykres.  Z galerii wybrać style serii 
które mają być zastosowane.  Dla wykresów złożonych pomocny jest 
typ punktowy. 

9. Kliknąć OK aby zamknąć galerie serii. 

10. Kliknąć Zamknij, aby zakończyć. 

Serie powierzchniowe  
Serie powierzchniowe mogą być stosowane do profili przestrzennych do danych 
składników. Na przykład, jeśli użytkownik ma konfigurację z trzema bioreaktorami i 
chciałby przedstawić na wykresie profil amoniaku w bioreaktorze. Stężenie 
amoniaku będzie wykreślone na osi Y (pionowej), liczba bioreaktorów będzie 
wykreślona na osi X (pozioma) oraz czas będzie wykreślony na osi Z. 
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Dodawanie serii powierzchniowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie kliknąć Dodaj serie…  w menu rozwijalnym. 

2. Kliknąć zakładkę Powierzchnia w oknie dialogowym Dodaj serie. 

3. W liście Elementy, wybrać element(y) które mają zostać załączone na 
wykresie powierzchniowym. 

 

Okno dialogowe serii powierzchniowych 

   

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć wszystkie elementy z grupy 
(np. wszystkie bioreaktory) należy kliknąć nazwę grupy a 
następnie kliknąć wskazującą na prawo strzałkę, aby przenieść 
elementy do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć tylko niektóre elementy z 
grupy (lub grup) a następnie kliknąć znak (+) obok nazwy 
elementów, aby rozwinąć listę, kliknąć na element, który ma 
zostać załączony i kliknąć wskazująca na prawo strzałkę, aby 
przenieść element do listy Wybrane elementy. 

4. Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność, w której elementy na 
liście Wybrane elementy będą się pojawiać na wykresie 
powierzchniowym, należy przesuwać elementy klikając na nich a 
następnie klikając strzałkę góra/dół. 
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5. Wybrać poziomą oś na której będzie zapisywany czas.  Jeśli 
użytkownik zaznaczy pole Czas na osi Z, wtedy czas będzie 
zapisywany na osi Z (oś prostopadła do ekranu monitora).  Jeśli to pole 
nie zostało zaznaczone, wówczas czas będzie zapisywany na osi X. (oś 
pionowa). 

6. Ustawić Dokładność  Jeśli użytkownik chciałby drobną siatkę należy 
zmniejszyć wartość w odpowiednim polu pokrętła. Jeśli siatka ma być 
gruba wartość w tym polu ma być zwiększona.  Warto zwrócić uwagę, 
że drobna siatka daje lepsze efekty wizualne, ale wymaga większych 
zasobów systemowych komputera. 

7. Wybrać składnik, który ma zostać naniesiony na wykres z rozwijalnej 
listy Składnik. 

8. Kliknąć przycisk Sporządź wykres. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Serie specjalne  
BioWin posiada pewne wykresy, które są generowane półautomatycznie. Są to 
wykresy objętości procesowych, przepływu mas oraz WO. Dla wykresów objętości 
procesów i frakcji masowych, użytkownik musi tylko wybrać elementy dla których 
mają zostać wykonane wykresy.  BioWin wtedy wykonuje niezbędne obliczenia i 
sporządza wykres. Dla wykresów WO, należy wybrać obliczony WO. który ma 
zostać wyliczony dynamicznie.  Wtedy można dostosować wygląd wykresu stosując 
funkcjonalne narzędzie BioWin do formatowania wykresów. 

Dodawanie serii specjalnych z albumu  
Jeśli użytkownik chce dodać serie danych objętości procesowych lub przepływu mas 
należy: 

   
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie wybrać Dodaj serie… z pojawiającego się menu 
rozwijalnego. 

2. Kliknąć na zakładce Specjalne w oknie dialogowym Dodaj serie. 

3. Na liście Elementy, wybrać element(y), które mają zostać załączone 
do wykresu specjalnego. 
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Okno dialogowe (w albumie) zakładki specjalne 

   

• Jeśli użytkownik chce załączyć wszystkie elementy z grupy (np. 
wszystkie bioreaktory), należy kliknąć na nazwie grupy a 
następnie kliknąć na wskazującą na prawo strzałkę aby przenieść 
wszystkie elementy do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby załączyć tylko niektóre elementy z 
grupy (grup) należy kliknąć znak (+) obok nazwy grupy, aby 
rozwinąć listę, następnie kliknąć na określony element, który ma 
zostać załączony a następnie kliknąć wskazująca na prawo strzałkę 
aby przenieść elementy do listy Wybrane elementy. 

4. Jeśli użytkownik chciałby kolejność, w której Wybrane elementy 
będą się pojawiać na wykresie specjalnym, należy przesuwać elementy 
klikając na nich a następnie kliknąć strzałkę góra/dół. Jeśli ustawiona 
kolejność została zaakceptowana, należy kliknąć przycisk Wykres 
kołowy objętości, aby utworzyć wykres serii kołowych 
przedstawiające frakcje objętościowe każdego z wybranych elementów 
lub kliknąć przycisk Wykres kołowy masy aby utworzyć wykres 
kołowy serii przedstawiający frakcje masowe każdego z wybranych 
elementów. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Jeśli użytkownik chciałby dodać wykres serii czasu dla obliczonego WO (wieku 
osadu): 
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1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie, a 
następnie kliknąć Dodaj serie… w pojawiającym się menu 
rozwijalnym. 

2. Kliknąć zakładkę Specjalne w oknie dialogowym Dodaj serie. 

3. W grupie WO w sekcji Inne wykresy, wybrać obliczony WO, który 
ma zostać wykreślony a następnie kliknąć przycisk Wykres. 

4. Z Galerii serii czasu, wybrać dane serie, które użytkownik chciałby 
zastosować.  Jeśli wykres ma być trójwymiarowy, należy upewnić się  
że pole oznaczone 3D jest zaznaczone i kliknąć OK. 

5. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Importowane serie danych  
BioWin posiada funkcje umożliwiające tworzenie wykresów na podstawie 
importowanych danych. Jest to korzystne szczególnie dla porównywania wyników 
symulacji z zaobserwowanymi wynikami (np. w czasie kalibracji modelu w 
BioWin). Istnieją dwa typy serii, które można wykreślić stosując importowane dane: 

   

1. Końcowa wartość 

2. Serie czasu (X-Y) 

Serie Końcowa wartość pozwalają na wykreślenie ostatnich wartości z kolumn(y) 
wyspecyfikowanych danych.  Dlatego, ten typ serii podobny jest do serii bieżących 
wartości dla importowanych danych i jest dostosowany do takich styli wykresów jak 
wykres słupkowy oraz kołowy. 

Serie czasu pozwalają na wykreślenie wszystkich wartości z importowanych 
danych w odniesieniu do wszystkich wartości innych importowanych danych 
(zwykle są to importowane kolumny danych czasu).  Dlatego ten typ serii danych 
najlepiej pasuje do stylów takich jak wykres liniowy oraz punktowy. 

Dodawanie importowanych serii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie kliknij Dodaj serie… w pojawiającym się menu 
rozwijalnym. 

2. Kliknąć zakładkę Importowane w oknie dialogowym Dodaj serie. 

3. Stosując Nazwa(y) z listy rozwijalnej, wybrać nazwę pliku lub blok 
danych (ze schowka), który został importowany do bazy danych. 
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Okno dialogowe importowanych serii 

   

4. Jeśli użytkownik chciałby zaimportować plik do bazy danych 
bezpośrednio z okna dialogowego, można to zrobić klikając przycisk 
Importuj….  Więcej informacji odnośnie importowania danych z pliku 
znajduje sie w Importowanie danych. 

5. Wybrać Wybierz wykres. 

W przypadku serii Wartości końcowe należy: 

   

1. Z listy Wartość Y kolumn(y), wybrać kolumny, z których maja 
zostać wykreślone końcowe wartości. Aby wybrać kolejne sąsiadujące 
ze sobą kolumny, należy kliknąć pierwszą kolumnę z grupy i trzymając 
wciśnięty klawisz Shift, należy kliknąć ostatnią kolumnę z grupy.  Aby 
wybrać nie sąsiadujące kolumny, należy przytrzymać klawisz Ctrl i 
klikać sukcesywnie na dane kolumny. 

2. Kliknąć przycisk Wybierz wykres. 

3. Z Galerii serii czasu, wybrać dane style serii które maja być 
zastosowane.  Jeśli wykres ma być trój-wymiarowy, należy upewnić się 
że pole oznaczone 3D jest zaznaczone a następnie kliknąć OK. 

4. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

W przypadku wyboru Serie czasu należy: 
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1. Z listy Wartość X kolumny, wybrać kolumnę, która ma zostać użyta 
jako niezależna zmienna na wykresie. Jeśli użytkownik wybrał 
kolumnę zawierająca wartości czasu należy zaznaczyć pole Dodaj 
datę/czas rozpoczęcia symulacji do wartości X ,które umożliwi 
zsynchronizowanie importowanych wartości czasu z oryginalną bazą 
danych wartości czasu. Ta opcja pozwala na wykreślenie serii czasu 
wygenerowanych za pomocą importowanych danych na tych samych 
osiach, co serie czasu które wykorzystują nie importowane dane. 

2. Z listy Wartość Y kolumn(y), wybrać kolumny które maja stanowić 
niezależne zmienne.  Aby wybrać sąsiadujące ze kolumny, należy 
kliknąć na pierwszej kolumnie z grupy a następnie trzymając wciśnięty 
klawisz Shift, kliknąć ostatnia kolumnę w grupie.  Aby wybrać nie 
sąsiadujące kolumny należy przytrzymać klawisz  Ctrl i klikać 
sukcesywnie na dane kolumny.  Każda spośród wybranych kolumn 
stanowić będzie serię na wykresie. 

3. Kliknąć przycisk Wybierz wykres. 

4. Z Galerii serii czasu, wybrać dane style serii, które maja być 
zastosowane.  jeśli wykres ma być trój-wymiarowy, należy upewnić 
się, że pole oznaczone jako 3D jest zaznaczone i następnie kliknąć OK. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

 

Ogólny wykres 
Ta zakładka służy do wykreślania bieżących wartości serii lub wykresów „rozrzut” 
X-Y.  Niewątpliwą wygodą jest tu możliwość określenia lokalizacji elementu (tj. 
Dopływ, Odpływ, Odpływ (osad)) z których dane do serii są pobierane.  Z tej 
zakładki można również wykreślić specyficzne dla danego elementu informacje (np. 
Obciążenie osadem dla osadników, Prędkość poboru tlenu dla bioreaktorów, 
itp.) zarówno dla typu wykresu “wartości bieżące” lub “X-Y rozrzut”. 

UWAGA: Parametry wybrane do wykresu będą automatycznie dodane do listy 
elementów “monitorowanych”. 

Dodawanie serii ogólnych “Wartość bieżąca ” z albumu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie w albumie a 

następnie wybrać Dodaj serie… w pojawiającym się menu 
rozwijalnym. 

2. W zakładce Ogólny wykres, wybrać z listy rozwijalnej Nazwa 
elementu element, dla którego mają zostać wykreślone zmienne. 
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Okno dialogowe (w albumie) ogólny wykres 

   

3. Wybrać lokalizacje w elemencie skąd mają być pobierane dane (np. 
Dopływ, Odpływ (ścieki), Odpływ (osad)) używając przycisku 
opcji w grupie Lokalizacja. 

4. Z list Wyszczególnienie, Chemizm wody, Zmienne stanu, lub 
Wskaźniki wybrać parametr, który ma być wykreślony na wykresie.  
Jeśli użytkownik chciałby dodać więcej niż jeden parametr z danej 
grupy, można to zrobić.  Aby wybrać kilka sąsiadujących ze sobą grup, 
należy kliknąć na pierwszy parametr grupy oraz trzymając wciśnięty 
klawisz Shift kliknąć ostatni parametr z grupy.  Aby wybrać nie-
sąsiadujące ze sobą parametry, należy przytrzymać wciśnięty klawisz 
Ctrl a następnie klikać sukcesywnie na dane parametry. 

5. Kliknać przycisk Dodaj wybrane. 

6. Składniki, które zostały wybrane znajdują się na liście w oknie 
Składniki wybrane do wykresu.  Użytkownik może zmienić 
kolejność parametrów stosując strzałki „góra” i „dół” po prawej stronie 
pola listy. Można także usunąć parametry wybierając je, a następnie 
należy kliknąć klawisz Del. 

7. Aby dodać dodatkowe parametry dla wybranych elementów, należy 
powtórzyć kroki od 3 do 6.  Aby dodać parametry do różnych 
elementów należy powtórzyć kroki od 2 do 6. 
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8. Wpisać nazwę serii w polu edycyjnym bezpośrednio poniżej pola listy 
Składniki wybrane do wykresu. 

9. Należy upewnić się, że pole Wykres wartości bieżących jest 
zaznaczone. 

10. Kliknąć przycisk Sporządź wykres. 

11. Z Galerii serii ogólnych, wybrać dane style serii, które mają być 
zastosowane.  Jeśli wykres ma być trój-wymiarowy, należy upewnić się 
że pole oznaczone jako 3D zostało zaznaczone oraz kliknąć OK. 

12. Aby dodać następne serie Bieżące wartości należy powtórzyć kroki 
od 2 do 11. 

13. Kliknij  przycisk Zamknij aby zakończyć. 

   

Uwaga: Kilka parametrów można wybrać jednorazowo tylko z jednego pola listy. 
Jeśli użytkownik chciałby wydrukować więcej niż jeden parametr, a parametry te nie 
znajdują się na jednej liście, należy powtórzyć kroki 3-6 dla każdego parametru. 
Niektóre funkcje w oknie dialogowym opisanym powyżej nie będą aktywne dla 
pewnych elementów. Na przykład, opcja lokalizacji odpływu dolnego pojawi się dla 
elementów posiadających odpływ dolny (tj. elementy typu osadniki). Także, pole 
listy elementów specjalnych pojawi się tylko dla elementów posiadających specjalne 
typy danych (jak np. bioreaktory). 

   

Dodawanie serii ogólnych “X-Y rozrzut ” z albumu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie w albumie, a następnie 

kliknąć Dodaj serie w pojawiającym się menu rozwijalnym. 

2. Upewnić się, że w zakładce Wykres ogólny pole Wydruk 
bieżących wartości nie jest zaznaczone. 

3. Na wykresie “rozrzut X-Y” pierwszy z wybranych parametrów jest 
wykreślany na osi X a drugi na osi Y. Wszystkie inne parametry 
wymienione w polu Składniki wybrane do wykresu nie są 
stosowane. Można zmienić kolejność parametrów używając strzałki 
“góra” oraz “dół” po prawej stronie pola listy oraz usuwać parametry 
wybierając je i wciskając klawisz Del. 

4. Wybierz element, dla którego ma zostać wykreślona dana zmienna z 
listy rozwijalnej Nazwa elementu. 
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Okno dialogowe ogólne (w albumie) 

   

5. Wybrać lokalizacje w elemencie skąd mają zostać pozyskane dane (np. 
Dopływ, Odpływ (ścieki), Odpływ (osad)) za pomocą przycisku opcji 
w grupie Lokalizacja. 

6. Wybrać parametr, który ma zostać wykreślony z pola listy 
Wyszczególnienie, Chemizm wody, Zmienne stanu lub 
Wskaźniki    

7. Kliknąć przycisk Dodaj wybrane  . 

8. Aby dodać drugi parametr do listy wybranych elementów, należy 
powtórzyć kroki od 5 do 7. Aby dodać parametry dla różnych 
elementów należy powtórzyć kroki od 4 do 7. 

9. Elementy, które zostały wybrane zostały przeniesione do listy 
Składniki wybrane do wykresu (oś, która zostanie zastosowana 
dla każdego parametru przedstawiona jest po lewej stronie parametru. 

10. Wpisać nazwę dla serii w polu edycyjnym bezpośrednio poniżej pola 
listy Składniki wybrane do wykresu. 

11. Kliknąc przycisk Sporządź wykres. 

12. Z Galerii serii ogólnych, wybrać wedle życzenia dane style, które 
mają być użyte. Jeśli użytkownik chciałby, aby wykres był trój-
wymiarowy, należy upewnić się, że pole oznaczone jako 3D zostało 
zaznaczone a następnie kliknąć OK. 

13. Aby dodać następny wykres punktowy serii X-Y należy powtórzyć 
kroki od 4 do 12. 
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14. Kliknij przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga: Na wykresie punktowym X-Y historia czasu dla obydwu z parametrów jest 
wymagana, tak więc jeżeli użytkownik najpierw doda serie, żadne dane mogą nie 
być widoczne. Jako, że stosowane parametry w wykresie punktowym są 
automatycznie monitorowane, wykres będzie widoczny kiedy rozpocznie się 
dynamiczna symulacja. 

   

Serie dostępne z obszaru rysowania  
W poprzedniej sekcji zostały omówione procedury dodawania serii do wykresów w 
albumie. Niniejsza sekcja odnosi się do procedur związanych z wykresami 
utworzonymi bezpośrednio z poziomu obszaru rysowania klikając prawym 
przyciskiem myszy na elemencie i określonych serii, które się pojawiają. 

Po dodaniu serii z poziomu obszaru rysowania, strona z wykresem w której mają 
zostać wykreślone serie będą automatycznie dodane do albumu (nawet jeśli album 
jest zamknięty lub znajduje się w tym czasie w tle).  Jeśli album był ostatnio 
zamknięty lub umieszczony w tle ze stroną już zawierającą wybrany wykres, BiWin 
zapyta użytkownika czy chce wykreślić serie, które są dodawane, z obszaru 
rysowania na istniejącym wykresie.  Użytkownik może zaakceptować lub przez 
odrzucenie spowodować że BioWin doda nową stronę z wykresem.  Warto zwrócić 
uwagę, że jeśli ostatnio wybrana strona zawiera kilka paneli (gdzie przynajmniej 
jeden z paneli zawiera wykres), to kliknięcie na ten wykres przed tym jak album 
został zamknięty , umożliwi dodatnie właśnie do tego wykresu  wygenerowanych w 
obszarze rysowania serii.  Jeśli wykres nie został wybrany przez zamknięciem 
albumu, nie pojawi się opcja dodania do wykresu serii z obszaru rysowania. – 
BioWin doda nowa stronę z wykresem dla serii wygenerowanych dla obszaru 
rysowania. 

Serie czasu (Obszar rysowania) 
Ten typ serii jest używany do analizy serii czasu dla danych. Bardzo istotne jest to że 
użytkownik może określić lokalizację elementu, skąd mają być pobierane dane (np. 
Dopływ, Odpływ (ścieki), Odpływ (osad).  Także jest to typ serii, tylko dla której 
można wykreślić informacje specjalne o elemencie (np. Obciążenie osadem  dla 
elementów tj. osadniki, Prędkość Poboru Tlenu dla elementów tj. bioreaktory, itp.). 

Dodawanie serii czasu z obszaru rysowania  
1. W obszarze rysowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

elemencie dla którego ma zostać utworzona seria czasu. 

2. Z pojawiającego się menu rozwijalnego, wybrać Dodaj do albumu.  
Następnie wybrać Wykres… z rozwijalnego podmenu.  Kiedy pojawi 
się opcja wyboru dodawania serii do istniejącego wykresu, należy 
kliknąć Tak lub Nie. 

3. W zakładce Serie czasu, wybrać lokalizacje w elemencie skąd będą 
pobierane dane do wykresu (np. Dopływ, Odpływ (ścieki), Odpływ 
(osad}) używając do tego celu przycisku opcji z grupy Lokalizacja. 
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Okno dialogowe serii czasu (z obszaru rysowania) 

   

4. Wybrać parametr do wykreślenia z pól list Wyszczególnienie, 
Chemizm wody, Zmienne stanu lub Wskaźniki.  Jeśli 
użytkownik chciałby dodać więcej niż jeden parametr z danej grupy, 
można to wykonać. Aby wybrać grupę sąsiadujących ze sobą 
parametrów należy kliknąć na pierwszym z nich a następnie trzymając 
wciśnięty klawisz Shift  a następnie kliknąć na ostatni parametr grupy.  
Aby wybrać nie sąsiadujące ze sobą parametry, należy przytrzymać 
wciśnięty klawisz Ctrl i klikąć sukcesywnie wedle uznania na dane 
parametry. 

5. Kliknąć przycisk Plot selected. 

6. Z Galerii serii czasu, wybrać dane style serii, które mają być 
zastosowane. Jeśli użytkownik chciałby, aby wykres był 
trójwymiarowy, należy się upewnić, że pole 3D jest zaznaczone i 
kliknąć OK. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Kilka parametrów można wybrać jednorazowo tylko z jednej listy.  Jeśli 
użytkownik chciałby wykreślić więcej niż jeden parametr i parametry te nie znajdują 
się na jednej liście, należy powtórzyć kroki 3-6 dla każdego parametru. Niektóre 
opcje okna dialogowego opisane powyżej pojawią się tylko dla pewnych elementów. 
Na przykład, opcja lokalizacji odpływu dolnego pojawi się tylko dla elementów 
które posiadają odpływy (takich jak osadniki). Także pole listy specjalnej elementu 
pojawi się tylko w przypadku, gdy elementy mają specjalne typy danych. (np. 
bioreaktory). 

 Tworzenie wykresów dodawanie serii danych  •  269 



Serie specjalne (Obszar rysowania)  
BioWin posiada również kolekcję wykresów specjalnych, które są generowane 
automatycznie.  Po wybraniu typu serii specjalnych, BioWin wykonuje niezbędne 
obliczenia aby wygenerować wymagane dane. Następnie serie oraz wykresy mogą 
być edytowane wedle uznania użytkownika. Warto zwrócić uwagę, że serie te mają 
formę serii wartości bieżących – tzn., że wyświetlane są najbardziej aktualne dane w 
odniesieniu do czasu startu symulacji. 

Dostępne serie specjalne zostały wymienione poniżej wraz z opisem: 
 

Wykresy specjalne 

 

Opis 
Wszystkie stężenia azotu Wyświetla bieżące stężenia dla wszystkich 

rodzajów azotu dla wybranego elementu. 
Stężenia azotu rozpuszczonego Wyświetla bieżące stężenia dla wszystkich 

rodzajów azotu rozpuszczonego dla 
wybranego elementu. 

Stężenia biomasy Wyświetla bieżące stężenia dla autotrofów, 
heterotrofów, heterotrofów poly-P oraz 
pozostałości endogennej dla wybranego 
elementu. 

Stężenia ChZT Wyświetla bieżące stężenia ChZT (wraz z 
biomasą wyrażoną w oparciu o ChZT dla 
wybranego elementu. 

Stężenia ChZT (bez biomasy) Wyświetla bieżące stężenia ChZT (bez 
biomasy wyrażonej w oparciu o ChZT) dla 
wybranego elementu. 

Dodawanie serii specjalnych z obszaru rysowania 
1. W obszarze rysowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

elemencie, dla którego mają zostać utworzone specjalne serie.  

2. Z pojawiającego się menu rozwijalnego wybrać Dodaj do albumu.  
Następnie wybrać Wykres… z pojawiającego się podmenu 
rozwijalnego.  Jeśli użytkownik pojawi się opcja wyboru dodania serii 
do istniejącego wykresu, należy kliknąć Tak lub Nie. 

3. W zakładce Specjalne, kliknąć przycisk opcji obok wybranych serii 
specjalnych. 
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Okno dialogowe serii specjalnych (w obszarze rysowania) 

   

4. Kliknąć przycisk Wybierz wykres. 

5. Z Galerii serii bieżących wartości, wybrać dany styl serii, który 
ma zostać zastosowany.  Jeśli wykres ma być trójwymiarowy, należy 
upewnić się że pole 3D jest zaznaczone a następnie wybrać OK. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga:  Można dodać więcej niż jedną serię specjalna do wykresu powtarzając 
kroki 3-5. Należy pamiętać, że nie będzie to miało zastosowania w przypadku 
wykresów kołowych, ponieważ serie kreślone będą jedna na drugiej. 

Serie Standardowej efektywności transferu tlenu - 
SETT (%) 
Serie SETT (%) są pomocne przy porównywaniu alternatywnych systemów 
napowietrzania. Pozwala to użytkownikowi na szybkie wykreślenie SETT (%) jako 
funkcji prędkości przepływu przez dyfuzor dla bieżącego dyfuzora w reaktorze 
(stosunek powierzchni dyfuzora do powierzchni zbiornika). Dodatkowo można 
wykreślić SETT(%) jako funkcję przepływu powietrza przez dyfuzor dla 
alternatywnego dyfuzora aby porównać kilka różnych scenariuszy projektowych. 
Warto zwrócić uwagę, że strona Albumu z typowymi SETT (%) zostało 
dostarczone w BioWin w katalogu Templates. 
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Uwaga:  Jeśli wykreślone SETT jest wygenerowane dla elementu SBR 
zawierającym strefy , informacje o wykresie odnoszą się tylko do głównego 
reaktora SBR.  Informacje na wykresie nie odnoszą się do stref. 

Dodawanie serii SETT (%) 
1. W obszarze rysowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

elemencie dla którego ma zostać utworzona seria SETT (%). 

2. Z rozwijalnego menu należy wybrać Dodaj do albumu. Następnie 
wybrać Wykres… z pojawiającego się podmenu rozwijalnego. Jeśli 
pojawi się opcja wyboru dodania serii do istniejącego wykresu kliknąć 
Tak lub Nie. 

3. W zakładce SETT(%), wybrać przypadki dla których ma zostać 
wykreślony wykres SOTE (np. pokrycie dla bieżącego dyfuzora oraz 
alternatywa dzięki której można określić stopień pokrycia używając 
pole edycyjne pokrętła %pokrycia). 

 

Okno dialogowe serii SETT(%). 

   

4. Można zmienić kilka jednostek, które będą wykreślone w każdej serii 
stosując ustawienia Liczba punktów na krzywej.  Zwiększając 
trendy wartości powstają bardziej wygładzone krzywe. 

5. Kliknąć przycisk Sporządź wykres… aby wykreślić serie. Kliknąć 
przycisk Zamknij aby zamknąć okno dialogowe. Teraz można 
otworzyć album i przejrzeć wykres SETT. 
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Serie profili SBR 
Serie profili SBR są pomocne przy sprawdzaniu jak parametry zmieniają się wraz ze 
zmianą głębokości i długości sekwencyjnego reaktora SBR. Wykres jest 
trójwymiarowy i pokazuje długość reaktora wzdłuż osi X (oś pozioma) lub osi Z (oś 
skierowana prostopadle do monitora ekranu) w zależności od wybranej opcji. 
stężenia różnych parametrów będą wykreślone na osi Y (pionowa oś), a trzecia oś 
będzie odnosiła sie do głębokości reaktora SBR. 

Dodawanie serii profile SBR 
1. W obszarze rysowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

elemencie SBR, dla którego mają zostać wykreślone serie profilu. 

2. Z pojawiającego się menu rozwijalnego wybrać Dodaj do albumu.  
Następnie wybrać Profil z pojawiającego się pod-menu rozwijalnego.  
Jeśli pojawi się opcja wyboru dodania serii do istniejącego wykresu 
należy kliknąć Tak lub Nie. 

3. W oknie dialogowym przedstawionym poniżej, wybrać Orientacja 
wykresu profile wybierając wykreślenie długości SBR na osi X 
(Długość na X) lub długość SBR na osi Z (Długość na Z). 

 

 

Okno dialogowe serii profilu SBR. 

   

4. Z listy Zmienne stanu oraz Wskaźniki, wybrać parametry które 
mają być wykreślone a następnie przycisk Wybierz wykres. Warto 
zwrócić uwagę, że można wykreślić kilka parametrów na jednym 
wykresie powtarzając poprzednie kroki przed kliknięciem przycisku 
Zamknij, aby zakończyć. 
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Serie profili osadnika 
serie profile są pomocne do sprawdzenia jak parametry zmieniają się wraz ze zmianą 
głębokości osadnika (lub innego elementu w którym zachodzi proces separacji np. 
piaskownik, urządzenia odwadniające oraz idealne osadniki wstępne). Istnieją dwa 
różne typy serii profilu: 

   

1. Wartości bieżące  

2. Serie czasu (powierzchnia) 

Serie profilu osadnika dla Wartości bieżące pokazują najbardziej aktualne (w 
odniesieniu do czasu startu symulacji) wartości dla bieżącego parametru(ów) w 
zależności od głębokości osadnika. W przypadku symulacji dynamicznej, profil 
osadnika będzie uaktualniany i przerysowywany po każdej zmianie przedziału czasu.  
Dla symulacji stanu ustalonego, serie profilu osadnika odnoszą się do końcowych 
wartości z symulacji stanu ustalonego. 

Serie profile osadnika dla Serie czasu (powierzchnia) pokazują historię tego jak 
zmienia się parametr w zależności od głębokości osadnika. Historia jest ilustrowana 
jako powierzchnia, gdzie krawędź odcinająca odnosi się do ostatniego najbardziej 
aktualnego profilu. 

Dodawanie serii profilu osadnika 
1. W obszarze rysowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

elemencie osadnika, dla którego mają zostać utworzone serie profilu.  

2. Z pojawiającego się menu rozwijalnego, wybrać Dodaj do albumu.  
Następnie, wybrać Profil z rozwijalnego podmenu.  Jeśli pojawi się 
opcja wyboru dodania serii do istniejącego wykresu, należy kliknąć 
Tak lub Nie. 

3. Wybrać Typ profilu. 

Aby wybrać profil osadnika dla Wartości bieżące należy: 
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Okno dialogowe serii profilu osadnika dla bieżących wartości 

   

1. Z grupy opcji Orientacja, wybrać Stężenie na X lub Stężenie na 
Y.  Dokonując wyboru w tej kwestii użytkownik określa czy stężenie 
parametru będzie wykreślane na osi pionowej (Y) lub na osi poziomej 
(X).  Głębokość osadnika zostanie wykreślona na niezdefiniowanej osi. 

2. Wybrać parametr, dla którego ma zostać wykreślony profil z listy 
Zmienne stanu lub Wskaźniki. 

3. Kliknąć przycisk Wybierz wykres. 

4. Z Galerii serii ogólnych, wybrać dane style, które mają zostać 
zastosowane.  Jeśli wykres ma być trój-wymiarowy, należy się 
upewnić, że pole oznaczone 3D jest zaznaczone a następnie kliknąć 
OK. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Aby wybrać profil osadnika Serie czasu (powierzchnia) należy: 
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Okno dialogowe serii profilu osadnika dla serii czasu (powierzchnia) 

   

1. Z grupy opcji Orientacja, wybrać czy Czas na X, lub Czas na Z, 
aby określić na jakiej osi ma być wykreślony czas.  Dokonując tego 
wyboru określa się czy historia parametru w czasie jest wykreślana 
wzdłuż osi poziomej (X) lub Z (prostopadłej do monitora ekranu). 
Głębokość osadnika będzie wykreślana na osi, która zostanie nie 
wybrana a profile powierzchniowe stężeń parametrów wykreślanych 
zawsze znajdują się na osi pionowej (Y). 

2. Z listy Zmienne stanu lub Wskaźniki wybrać parametr, którego 
profil ma być wykreślony. 

3. Wybrać rozdzielczość wykresu rysuj każdy. Jeśli użytkownik 
chciałby drobną siatkę należy zmniejszyć wartość w polu pokrętła. Jeśli 
siatka ma być duża wartość tą należy zwiększyć. Warto zauważyć, że 
drobna siatka wygląda korzystniej, ale wymaga większych zasobów 
systemowych. 

4. Kliknąć przycisk Wybierz wykres.  

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Serie Funkcji 
Niniejszy rozdział przedstawia ogólną koncepcję serii funkcji, przedstawia 
podstawowe procedury dodawania funkcji serii do wykresu oraz przedstawia 
szczegółowy opis serii funkcji dostępnych w BioWin. 

Funkcja stanowi typ serii dostępnych w albumie. Funkcja używa jednej lub więcej 
istniejących serii na wykresie jako swój zbiór danych w celu wykonania danej 
operacji. Na przykład, jeśli istnieją dwie serie liniowe ‘A’ i ‘B’ i zastosowana 
zostanie funkcja Dodaj do tych serii to trzecia seria ‘C’ zostanie utworzona, która 
stanowi sumę wartości serii ‘A’ i ‘B’ jako źródło danych.  Warto zwrócić uwagę, że 
niektóre dostępne funkcje mogą używać wielokrotne serie danych jako dane 
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wejściowe (np. funkcje wielokrotne), podczas gdy inne funkcje nie mogą mieć 
wielokrotnych serii jako dane wejściowe (np. funkcja pędu).  

Po dodaniu funkcji serii do wykresu, serie mogą być formatowane tak jak 
podstawowe serie. Istnieje jedna ważna funkcja która odróżnia funkcje serii od 
bezfunkcyjnych serii.  Tą właściwością jest Okres. 

Okres odnosi się do powtarzalności wybranej funkcji. Na przykład, użytkownik 
posiada serię z danymi dla całego roku. Średnia wszystkich punktów dla całego roku 
da jedną wartość (średnią roczną), która może być wyświetlana jako ciągła linia 
wzdłuż wykresu. Dla każdego miesiąca zostanie wyznaczona średnia miesięczna i w 
ten sposób będzie można przedstawić dwanaście różnych punktów na wykresie w 
ciągu roku. Ten przykład pokazuje, że różne wyniki będą skalkulowane w zależności 
od zdefiniowanego okresu.  

Ustawienie okresu na wartość 0 oznacza że wszystkie punkty w serii będą użyte i 
funkcja będzie przeliczana tylko raz. Ustawienie okresu na 1 oznacza że każdy punkt 
w serii będzie użyty i funkcja zostanie obliczona n razy dla n punktów.  Ustawienie 
okresu na 2 oznacza że funkcja będzie kalkulowana dla każdej sukcesywnej grupy 
dwóch punktów tak że funkcja będzie obliczana n/2 razy dla n punktów.  Ogólnie 
ustawienia okresu do wartości p dla n punktów oznacza że funkcja będzie obliczana 
n/p razy. 

Dodawanie serii funkcji  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie a następnie kliknąć 

Dodaj serie w rozwijalnym menu. 

2. W zakładce Funkcje, kliknąć przycisk Nowa Funkcja…. 

 

 

Okno dialogowe serii funkcji. 
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3. Wybrać funkcje, które mają być zastosowane z Galerii Funkcji. 
 

 

Galeria funkcji serii. 

   

4. Z listy Dostępne, wybrać serie, które mają być użyte jako źródło 
danych dla serii funkcji i przenieść je do listy Wybrane jednym z 
poniższych sposobów: 

• Można przenieść wszystkie serie klikając na przycisk z podwójną 
strzałką wskazującą na prawo. 

• Można przenieść kilka sąsiadujących ze sobą serii klikając na 
pierwszą serię i trzymając wciśnięty klawisz Shift podwójnie 
kliknąć na ostatnią serię z danej grupy. 

• Można przenieść nie sąsiadujące ze sobą serie trzymając wciśnięty 
klawisz Ctrl, klikać na dane serie oraz podwójnie kliknąć na 
ostatniej serii. 

• Można przenosić pojedyncze serie natychmiastowo albo 
podwójnie klikając na każdą serie lub klikając na każdą serię a 
następnie kliknąć przycisk oznaczony jedną wskazującą na prawo 
strzałką. 

Można także zastosować wszystkie techniki do usuwania serii z listy 
Wybrane, używając przycisków ze strzałkami wskazującymi na lewo. 
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5. Dla pewnych typów funkcji, dostępne mogą być inne opcje takie jak 
Okres, Stopień wygładzenia krzywej, Ważona lub  % wagowo.  
Należy ustawić te opcje na odpowiednie wartości. Więcej informacji na 
temat tych parametrów znajduje się w rozdziałach dotyczących 
wybrany specjalnych funkcji. 

6. W razie potrzeby można wpisać nazwę dla funkcji serii w polu edycji 
tekstu Nazwa serii. 

7. Po akceptacji ustawień funkcji serii, kliknąć przycisk Zamknij aby 
zakończyć.  W każdym momencie przed ostatecznym zakończeniem 
można zmienić rodzaj stosowanych funkcji wybierając funkcję z listy 
rozwijalnej Funkcje. 

Funkcja dodawania 
Funkcja Dodaj dodaje dane z jednej lub wielu serii. 

Jeśli została zdefiniowana tylko jedna seria w funkcji dodawania, tylko wartości dla 
tej serii będą zastosowane w obliczaniu tej funkcji.  Na przykład dla serii ‘A’ 
zostanie zastosowana funkcja dodawania dla okresu 0, wtedy funkcją wynikową 
będzie prosta linia reprezentująca całkowite wartości dla serii ‘A’. 

Jeśli dwie lub więcej serii zostało wybranych do funkcji dodawania, wartości dla 
wszystkich zdefiniowanych serii będą zastosowane w obliczeniach.  Na przykład 
jeśli dla dwóch serii ‘A’ i ‘B’ zastosujemy funkcje dodaj w stosunku do nich, serie 
funkcji wynikowej będą linią z punktami odpowiadającymi sumie każdej pary 
wartości ‘A’ i ‘B’. 

Funkcja średniej 
Funkcja Średnio uwzględnia numeryczne wartości dla jednej lub więcej wartości. 

n

Y
Y i∑=  

 
 

 

 gdzie n = liczbie punktów w zdefiniowanym okresie
Jeśli tylko jedna seria jest zdefiniowana dla funkcji średniej, tylko wartości dla tej 
serii będą zastosowane w obliczeniach.  Na przykład, jeśli dana jest seria ‘A’ i jeśli 
zastosowana jest funkcja dodawania dla czasu 0, wtedy funkcją serii wynikowych 
będzie linia prosta reprezentująca średnią wszystkich wartości dla serii ‘A’. 

Jeśli dwie lub więcej serii zostało zdefiniowane dla funkcji średniej, wartości dla 
wszystkich zdefiniowanych serii zostaną użyte przy obliczaniu funkcji. Na przykład 
jeśli dane są dwie serie ‘A’ i ‘B’ do których zastosowana została funkcja średniej, 
funkcją wynikową będzie linią punktową odnoszącą się do średniej dla każdej pary 
wartości ‘A’ i ‘B’. 

Funkcja dzielenia 
Funkcja Podziel, dzieli dane jednej serii przez dane innej serii. 

Ta funkcja wymaga przynajmniej dwóch serii danych wejściowych.  Druga seria 
zdefiniowana dla funkcji jest mianownikiem, dlatego kolejność w której serie są 
umieszczone na liście Wybrane jest ważna.  Na przykład, jeśli użytkownik ma dwie 
serie ‘A’ i ‘B’ zdefiniowane dla funkcji dzielenia w tej kolejności, funkcja wynikowa 
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serii będzie linią z punktami odpowiadającymi dzieleniu wartości każdej pary (‘A’ / 
‘B’). 

Jeśli użytkownik doda więcej niż dwie serie, wtedy pierwsza seria będzie podzielona 
przez drugą, następnie wynik dzielony jest przez trzecią serię, itd. 

Funkcja ilości 
Funkcja Ilość (zliczania) raportuje/zwraca liczbę punktów w seriach danych 
wejściowych. Ta funkcja nie ma zastosowania do wielokrotnych serii wejściowych.  
Jeśli więcej niż jedna seria została umieszczona na liście Wybrane, tylko pierwsza 
zostanie użyta.  Warto zwrócić uwagę, że skoro funkcja musi sprawdzić każdy punkt 
danych wejściowych, nie jest podawany okres. 

Na przykład, seria ‘A’ z 100 punktami danych została wybrana jako seria do funkcji 
ilości.  Serie wynikowe funkcji będą w postaci linii biegnącej przez wykres i zaczyna 
się w punkcie 100 na osi pionowej. 

Funkcja kumulacji 
Funkcja Kumulacja dodaje kolejno każdy punkt z serii danych wejściowych, aby 
zwrócić całkowitą wartość skumulowaną dla serii danych wejściowych. W związku 
z tym iż funkcja uwzględnia każdy punkt serii danych wejściowych, brak jest pola 
wyboru ustawienia okresu. Na przykład do funkcji kumulacji wybrana została seria 
‘A’.  Wynikowa funkcja kumulacji serii będzie linią rozpoczynająca się w tej samej 
lokalizacji jak pierwszy punkt w serii. ‘A’ z kolejnymi punktami reprezentującymi 
“running total” serii ‘A’. 

Jeśli więcej niż jedna seria zostanie wybrana, każdy punkt funkcji kumulacji 
reprezentuje sumę “running totals” dla każdej serii. 

Funkcja krzywej dostosowanej 
Funkcja Krzywa dostosowana tworzy wielomianowe obliczenia Gausowskie dla 
serii danych wejściowych i rysuje wygładzoną krzywą nad punktami serii danych 
wejściowych.  Warto zwrócić uwagę, że użytkownik nie musi określać okresu dla tj 
krzywej. Dzieje się tak ponieważ funkcja wymaga tego aby wszystkie punkty zostały 
w kolejności tak aby utworzyć najlepsze dopasowanie. Funkcja ta również nie ma 
zastosowania do serii wielokrotnych. 

“Kolejność” wielomianu 
może być także odniesione do 
jego “stopnia”. 

Użytkownik musi określić Stopień wygładzenia krzywej który ma być 
zastosowany do danych.  Jest to w postaci wielomianu, który będzie dopasowany do
danych. Na przykład wpisanie wartości 2 dla tego parametru oznacza że wielomian
kwadratowy będzie właściwy do danych.  Wpisanie 3 oznacza że będzie to 
wielomian trzeciego stopnia, itd.  Warto zwrócić uwagę że krzyw najwyższego
stopnia która może być wyznaczona przez BioW jest dla 15 potęgi. 

Funkcja średnia ruchoma wykładnicza  
Ta funkcja Exp. Średnia oblicza średnią ruchomą wykładniczą zgodnie z 
następująca formułą: 

( ) wYw1YY i1ii ⋅+−⋅= −  
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gdzie: 

iY  - średnia w punkcie serii i 

1−iY  - średnia w punkcie serii i-1 

w – określony parametr 

iY - bieżąca wartość Y serii 

Wysoko obciążone wskaźniki dają większą wagę ostatnim wartością serii, a nisko 
obciążone wskaźniki dają większą wagę punktom w seriach historycznych 

Funkcja największych wartości  
Funkcja Wysoko wybiera największe wartości wartość jednej lub wielu serii. 

Jeśli dwie lub więcej serie zostały określone dla tej funkcji, wartości dla wszystkich 
zdefiniowanych serii będą użyte do obliczeń funkcji w każdym punkcie czasu. Na 
przykład wybrano serie ‘A’ i ‘B’ i dla tych serii zastosowano funkcję największych 
wartości, wynikową funkcją serii będzie linia z punktami odpowiadająca 
maksymalnej wartości dla każdej z pary wartości ‘A’ i ‘B’. 

Funkcja najniższych wartości  
Funkcja Nisko wybiera minimalne wartości jednej lub wielu serii danych. 

Jeśli dwie lub więcej serii zostało wyspecyfikowanych do funkcji najniższej 
wartości, wartości dla wszystkich serii będą użyte w obliczaniu funkcji w każdym 
punkcie czasu.  Na przykład, jeśli dane są dwie serie ‘A’ oraz ‘B’ i użytkownik 
zastosował do nich funkcję najniższej wartości, serie wynikowe będą linią z 
punktami odpowiadającymi minimalnym wartościom dla każdej pary wartości ‘A’ i 
‘B’. 

Funkcja pędu  
Funkcja Pęd odejmuje pierwszą wartość od ostatniej wartości w danym okresie. 
Funkcja ta ma zastosowanie tylko dla pojedynczej serii danych. Funkcja ta ma 
przede wszystkim zastosowanie do analizy stanu ustalonego. Kiedy system znajduje 
się w warunkach stanu ustalonego, funkcja pędu w danym okresie (np. 1 dzień) dla 
składnika (np. ZO) powinna być bliska zeru. 

Na przykład, jeśli prowadzona jest symulacja przy pierwotnym WO i użytkownik 
zmienia WO zmieniając ilość odbieranego z systemu osadu, system będzie 
potrzebował około 3-4 WO, aby powrócił stan ustalony. Bezpośrednio po zmianie 
WO, funkcja pędu przyjmie wartość większą od zero. Po tym jak system powróci do 
stanu ustalonego funkcja pędu z powrotem powróci do wartości zero.  

Funkcja średnia ruchoma 
Okres  p funkcji  Średnia ruchoma prosta raportuje/zwraca obliczone wartości 
średnie dla bieżącego i poprzedniego (p-1) punktu zgodnie z następująca formułą: 

∑
=

+−=
p

1j
1jii Y

p
1

Y  
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gdzie: 

iY  - średnia ruchoma Y wartości w punkcie serii i 

p – określony średni okres (przesunięcie) 

iY - bieżąca wartość Y serii 

Poniżej przedstawiona jest także formuła do obliczania średniej ruchomej ważonej 
(liniowo ważona): 

∑

∑

=
+−

+−
=

+− ⋅
=

p

1j
1ji

1ji

p

1j
1ji

i

X

XY
Y  

iX  - bieżąca wartość X serii 

p – określony średni okres  

iY - bieżąca wartość Y serii 

 

W przeciwieństwie do średniej ruchomej prostej, gdzie wszystkie punkty danych są 
ważone w równym stopniu, w przypadku średniej liniowo ważonej dla ostatnich 
punktów są ważone bardziej dokładnie na podstawie wartości X a nie liczby 
punktów.  Przydaje się to do kalkulacji średniej ruchomej dla ważnych serii danych 
w których wartości X nie są równo rozłożone. 

Funkcja iloczynu 
Funkcja Pomnóż mnoży dane dla dowolnej liczby serii. 

Jeśli dwie lub więcej serii zostało wyspecyfikowane do funkcji mnożenia, wartości 
dla wszystkich serii będą używane przy dokonywaniu obliczeń funkcji.  Na przykład, 
jeśli dane są dwie serie ‘A’ i ‘B’ i zostanie zastosowana do nich funkcja iloczynu, 
funkcja wynikowa serii będzie linią z punktami odpowiadającymi wynikom każdej 
pary wartości ze zbioru ‘A’ i ‘B’. 

Funkcja różnicy 
Funkcja Odejmij odejmuje dane jednej serii od danych z drugiej serii. 

Ta funkcja wymaga dwóch serii danych wejściowych. Druga z wyspecyfikowanych 
dla funkcji serii będzie odejmowana od pierwszej, tak wiec kolejność w której serie 
źródła są umieszczone na liście Wybrane jest bardzo ważna. Na przykład, jeśli dane 
są dwie serie ‘A’ i ‘B’ wyspecyfikowane dla funkcji różnicy w tej kolejności, 
funkcją serii wynikowej będzie linia w punktami odpowiadającymi różnicy wartości 
każdej z par ‘A’ i ‘B’. 

Funkcja trendu 
Funkcja trendu dopasowuje linie trendu do punktów danych.  Ta funkcja nie ma 
zastosowania do serii wielokrotnych, tak wiec jeśli więcej niż jedna seria danych 
zostanie umieszczona na liście Wybrane, linia trendu będzie dopasowana do 
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pierwszej serii na liście.  Ponadto w związku z tym, że funkcja trendu wymaga aby 
każdy punkt w seriach danych był użyty, brak jest opcji wyboru okresu. 
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Formatowanie wykresów 

Wstęp 
Jedną z zalet BioWin pomocną przy tworzeniu wykresów jest to, że wprowadzane 
zmiany są natychmiast wyświetlane po ich wprowadzeniu. To jest bardzo dobry 
sposób nauki jak funkcjonują poszczególne kontrolki do edytowania i formatowania 
wykresów, ponieważ użytkownik od razu widzi rezultaty, jakie dają różne przyciski, 
pokrętła oraz inne kontrolki w oknach dialogowych w tle. Dzięki powiązaniu 
kontrolek ze zmianami, które wywołują zmiany na wykresie wykresy są analizowane 
dużo szybciej niż po zamknięciu okna i ręcznemu wprowadzaniu zmian zanim 
zweryfikowane zostaną efekty. 

W wielu przypadkach wpisanie wartości "0" w polach do formatowania wykresu 
oznacza, że BioWin zastosuje wartości domyślne dla wybranej właściwości. (np. 
zmiana skali osi). 

Opcje osi wykresów 
Ten rozdział przedstawia podstawowe procedury, które użytkownik musi poznać, 
aby mógł edytować właściwości osi wykresów, a także szeregiem powiązanych z tą 
kwestią procedur. Rozdział ten został tak opracowany, że każdy z podtematów 
związany jest z kolejnymi zakładkami okna głównego Edytuj osie. 

Podstawą jest tu zrozumienie zastosowania pola listy Osie. Generalnie, większość 
zmian dokonywanych na osiach jest wykonywanych z zastosowaniem następującej 
procedury: 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie, aby otworzyć rozwijalne 
menu edycji, a następnie kliknąć Edytuj osie…. 

2. Wybrać oś, która ma być zmieniona (np. Lewa oś, Prawa oś, Górna 
oś, Dolna oś) z listy Osie. 

3. Wybrać jedną z zakładek, aby zmienić podstawowe właściwości takie 
jak Skala, Tytuł, itp. 

4. Wykonać żądane zmiany na określonych osiach przy użyciu opcji w 
zakładkach. 
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Następnie, niektóre opcje do których będzie bezpośredni dostęp w głównej zakładce 
Edytuj osie zostaną pokazane. 

 

Edytor wykres z zakładką osie i pod zakładkami 

Usuwanie osi wykresów 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć 

rozwijalne menu edycji, a następnie kliknąć Edytuj osie... . 
2. W polu listy Osie, wybrać oś, która ma zostać usunięta. 

3. Odznacz pole oznaczone jako Widoczne. 

4. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga: Aby usunąć inną oś należy powtórzyć kroki 1-3. 

Opcje skali osi  
Ten rozdział zawiera opis procedur, które mogą być wykonywane z podzakładki 
Scala w zakładce Edytuj osie…. Cała tematyka jest związana z kontrolowaniem 
numerycznych właściwości osi wykresów takich jak zmiana skali, wartości 
maksymalne i minimalne skali, typ osi (np. logarytmiczna, odwrócona). 
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Pod zakładka skala. 

Ustawienia maksymalnych i minimalnych wartości skali osi  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć 

rozwijalne menu edycyjne, a następnie kliknąć na Edytuj osie…. 
2. Wybrać osie, dla których mają zostać ustawione maksymalne lub/i 

minimalne wartości z pola listy Osie. 

3. Jeśli użytkownik chciałby, aby BioWin automatycznie ustawiał skalę 
na minimalną lub maksymalną, należy odznaczyć pole oznaczone jako 
Automatycznie i przejść do punktu 8. Jeśli użytkownik chciałby 
ręcznie ustawić jedną lub dwie wartości należy przejść do punktu 4.  

4. Odznaczyć pole oznaczone jako Automatycznie. 

5. Odznaczyć przycisk Automatycznie, jeśli użytkownik chciałby 
ręcznie ustawić wartość (np. maksimum lub minimum) a następnie 
kliknąć przycisk Zmień. 

6. Wpisać żądaną wartość w pojawiającym się oknie dialogowym i 
kliknąć OK. 

• Jeśli osie zostały ustawione w formacie Data/Czas, wtedy okno 
dialogowe pozwoli użytkownikowi ustawić żądane maksymalne i 
minimalne wartości dla formatu Data/Czas. 

7. Jeśli użytkownik chciałby ustawić pozostałe wartości (tj. maksimum 
lub minimum) ręcznie należy powtórzyć czynności opisane w punkcie 
5. Aby BioWin ustawił automatycznie pozostałe wartości należy 
zaznaczyć pole oznaczone jako Automatyczne dla tej wartości. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga: Jeśli w pierwszej chwili nie widoczne są na wykresie serie, które miały być 
widoczne, zaznaczyć pole oznaczone jako Automatycznie, aby upewnić się, że 
wszystkie serie znajdują się w granicach osi. 
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Ustawienie zmiany skali osi 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycji a następnie kliknąć Edytuj osie… . 
2. Z listy Osie wybrać osie dla których mają zostać zmienione przyrosty 

skali. 

3. Kliknąć przycisk Zmień…  

4. Wpisać żądany przyrost w pojawiającym się oknie dialogowym a 
następnie kliknąć OK. 

• Jeśli osie ustawione są w formacie data/Czas, wtedy okno 
dialogowe umożliwi ustawienie żądanego przyrostu w jednostkach 
daty/czasu. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga : Wpisanie wartości "0" w polu Oczekiwany przyrost spowoduje że 
BioWin określi przyrosty automatycznie. 

Ustawienie typów skali osi  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj Osie… . 
2. Z pola listy Osie wybrać osie, dla których mają zostać zmienione typy 

skali. 

• Jeśli użytkownik chciałby, aby wybrana oś miała skale 
logarytmiczną należy zaznaczyć pole oznaczone jako 
Logarytmiczna. 

•  Jeśli użytkownik chciałby zastosować skalę odwróconą (tj. 
wartość minimalna u góry osi pionowej) zaznaczyć należy pole 
oznaczone jako Odwrócona. 

3. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Tytuły osi  
Niniejszy rozdział zawiera opis procedur, które mogą zostać wywołane z pod 
zakładki Tytuł w zakładce Edytuj osie…. Omówione tematy związane są z 
tworzeniem i formatowaniem tytułów osi wykresów, wraz z opcją dodawania tytułu, 
zmianą czcionki tytułu, zmianą rozmiaru obszaru tytułu oraz zmianą kąta położenia 
tytułu.  

 Formatowanie wykresów  •  287 



 

Po-zakładka edytora tytułu osi. 

Dodawanie tytułu osi 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie…. 

2. Z pola listy Osie wybrać osie, dla których ma zostać dodany tytuł. 

3. Kliknąć pod zakładkę Tytuł. 
4. W polu edycji tekstu oznaczonego jako Tytuł, należy wpisać tekst 

tytułu. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana rozmiaru obszaru tytułu osi 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie… . 
2. Z pola listy  Osie wybrać osie dla których ma zostać zmieniony 

rozmiar obszaru tytułu. 

3. Kliknąć pod zakładkę Tytuł. 
4. Jeśli do tej pory nie był wpisany żaden teks należy wpisać teks tytułu w 

pole edycyjnym oznaczonym jako Tytuł. 
5. Kliknąć pole edycyjne paska przewijania (pokrętła) oznaczone jako 

Rozmiar, aby zmienić rozmiar obszaru tytułu o 1-punkt przyrostu lub 
należy wpisać wartość z klawiatury. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga : Wpisanie wartości "0" w polu rozmiaru obszaru tytułu osi spowoduje że 
BioWin określi rozmiar automatycznie. 
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Zmiana kąta pochylenia tytułu osi  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z pola listy Osie wybrać osie, dla których ma zostać zmieniony kąt 

pochylenia tytułu osi. 

3. Kliknąć pod zakładkę Tytuł. 
4. Jeśli do tej pory nie był wpisany żaden teks należy wpisać teks tytułu w 

pole edycyjnym oznaczonym jako Tytuł. 
5. Kliknąć pole edycyjne paska przewijania (pokrętła) oznaczone jako 

Obrót, aby zmienić kąt pochylenia tytułu o przyrost 90o lub wpisać 
wartość z klawiatury. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana czcionki tytułu osi 

 

Pod zakładka edycji tekstu osi tytułu. 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 

2. Z pola listy Osie wybrać osie, dla których ma zostać zmieniony 
rozmiar obszaru tytułu. 

3. Kliknąć pod zakładkę Tytuł. 
4. Jeśli do tej pory nie był wpisany żaden teks należy wpisać teks tytułu w 

polu edycyjnym oznaczonym jako Tytuł 
5. Kliknąć pod zakładkę Tekst aby wyświetlić właściwości czcionki. 

6. Kliknąć przycisk Czcionka… aby wyświetli okno dialogowe 
właściwości czcionki, a następnie wybrać Czcionka (tj. Arial, Times 
New Roman, itp.), Styl czcionki (tj. pochylone, pogrubione itp.), 
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Rozmiar, oraz kolor taka by Przykład wyglądał tak jak tego 
oczekuje użytkownik. 

7. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe właściwości 
czcionki. 

8. Kliknąć przycisk Kolor w polu Cień,  aby wyświetlić okno dialogowe 
Kolor i wybrać kolor z Kolory podstawowe aby dodać kolor do 
tekstu (jeśli jest taka wola użytkownika). 

9. Kliknąć przycisk OK., aby  zamknąć okno dialogowe Kolorów. 

10. Kliknąć pole edycyjne pokrętła, aby dopasować poziome i pionowe 
właściwości koloru lub należy wpisać wartość z klawiatury. 

11. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Odstęp między literami, aby 
dostosować właściwość odstępu lub wpisać wartość z klawiatury. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana obramowania tytułu osi  

 

Okno dialogowe edycji obramowania  tytułu osi 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 

2. Z pola listy  Osie wybrać osie dla których ma zostać zmieniony 
rozmiar obszaru tytułu. 

3. Kliknąć pod zakładkę Tytuł. 
4. Jeśli do tej pory nie był wpisany żaden teks należy wpisać teks tytułu w 

pole edycyjnym oznaczonym jako Tytuł. 
5. Kliknąć pod zakładkę Tekst, aby wyświetlić właściwości czcionki. 

6. Kliknąć przycisk Kontur…, aby wyświetlić okno dialogowe edycji 
granic, a następnie należy wybrać Styl, Kolor i Szerokość granic 
jakie mają być dookoła tytułu. tle. 

7. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Edytor 
obramowania. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Etykiety osi  
Ten część zawiera opis procedur, które mogą być wykonywane z pod zakładki 
Etykiety w zakładce Edytuj osie.... Opisane procedury dotyczą zmiany czcionek 
oznaczeń osi, pozycjonowanie oraz styl.  

 

Pod zakładka edytora etykiet 

   

Zmiana opcji oznaczeń osi  
1. Kliknąć prawym przeciekiem na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z pola listy Osie wybrać oś dla której ma zostać zmieniona czcionka 

oznaczeń. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczny jest zaznaczone. 

5. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Rozmiar, aby zmienić przestrzeń 
pomiędzy tytułem a oznaczeniem osi o 1-punkt przyrostu lub wpisać 
wartość z klawiatury. 

7. Kliknąć pole edycyjne pokrętła oznaczone Kąt aby zmienić kąt 
oznaczenia o kąt 90o lub wpisać wartość z klawiatury. 

8. Kliknąć pole edycyjne oznaczone jako Min separacja % aby zmienić 
przestrzeń pomiędzy oznaczeniem osi w przyrostach 10 procentowych 
lub wpisać wartość używając klawiatury. 

9. Zaznacz pole oznaczone Wielolinia aby zawijać tekst oznaczenia osi. 

10. Zaznacz pole oznaczone jako Zaokrąglenie, aby zaokrąglić 
oznaczenia wielodziesiętne do jednego miejsca dziesiętnego. Warto 
zwrócić uwagę że opcja ta działa tylko z pewnymi stylami (np. 
Automatycznie i Wartość). 
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11. Zaznaczyć pole oznaczone jako Etykiety na osiach aby włączyć lub 
wyłączyć pierwsze i ostatnie oznaczenie osi. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana stylu etykiet osi 
1. Kliknąć prawym przeciekiem na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z pola listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmieniony styl 

oznaczenia. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczny jest zaznaczone. 

5. Zastosować przycisk opcji w polu oznaczonym Styl aby dostosować 
się do wyświetlania wartości osi (np. Tekst, Znak, Wartość). 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana formatu etykiet osi 

 

Okno dialogowe zmiany formatu etykiet osi. 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie.... 

2. Z pola listy Osie wybrać oś dla której ma zostać zmieniona czcionka 
oznaczenia. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczny jest zaznaczone. 

5. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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6. Zastosować  rozwijalną listę oznaczoną jako Format wartości, aby 
dostosować wyświetlanie się wartości na osi lub zapoznać się z 
rozdziałem Formaty numeryczne w BioWin  i  Formaty 
daty/czasu w BioWin   

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Formaty numeryczne w BioWin 
Ta sekcja zawiera przegląd różnych formatów numerowania, które są dostępne w 
BioWin. Pomimo tego, że te informacje mają zastosowanie w całym BioWin 
informacje te zostały zawarte w tym miejscu bowiem jest najbardziej 
prawdopodobne że będą przydatne w odniesieniu do oznaczeń na wykresach. 

Symbol Opis 
0 CYFRA. Jeśli formatowana wartość posiada cyfrę w pozycji, gdzie “0” 

się pojawia w formacie ciągu znaków, wówczas cyfra jest kopiowana do 
wynikowego ciągu znaków. Po za tym “0” jest magazynowane w tej 
pozycji w wynikowym ciągu znaków. 

# CYFRA. Jeśli formatowana wartość posiada cyfrę w pozycji, gdzie “#” 
się pojawia w formatowanym ciągu znaków, wówczas cyfra jest 
kopiowana do wynikowego ciągu znaków. Po za tym nic nie jest 
magazynowane w tej pozycji w wynikowym ciągu znaków. 

. SEPARATOR CZĘŚCI DZIESIĘTNEJ. Pierwszy znak ‘.’ w 
formatowanym ciągu znaków oznacza lokalizację części dziesiętnej w 
formatowanej wartości, zaś dodatkowe znaki “.” są ignorowane. 
Aktualny znak jest używany do oddzielenia części dziesiętnej lub w 
wynikowym ciągu znaków jest międzynarodowym formatem 
numerycznym określonym w Panelu kontroli systemu Windows. 

, SEPARATOR TYSIĘCY. Jeśli formatowany ciąg znaków posiada  
jeden lub więcej znaków “,” oznacza to rozdział tego ciągu po trzy cyfry  
w grupie na lewo od separatora części dziesiętnych. Umiejscowienie 
znaków  ”,” w formatowanym ciągu znaków nie wpływa na wynik pod 
warunkiem, ze wskazany separator tysięcy jest wymagany. 
Aktualny znak jest używany do oddzielenia części dziesiętnej lub w 
wyjściowym ciągu znaków jest międzynarodowym formatem 
numerycznym określonym w Panelu kontroli systemu Windows. 

E+ NAUKOWE OZNACZENIE. Jeśli którykolwiek z ciągu znaków ‘E+’, 
‘E-’, ‘e+’, lub ‘e-’ znajdują się w formatowanym ciągu znaków 
wówczas liczba jest formatowana z użyciem oznaczenia naukowego. 
Grupa z więcej niż czterema znakami „0” może natychmiast stosować 
się do ‘E+’, ‘E-’, ‘e+’, lub ‘e-’ w celu określenia minimalnej liczby cyfr 
w eksponencie. Formaty ‘E+’, lub ‘e+’ ze znakiem plus oznaczają 
dodatni eksponent, zaś ze znakiem minus oznaczają ujemny eksponent. 

'xx'/"xx" Znaki otoczone pojedynczym lub podwójnym cudzysłowem stanowią 
wyjście, bez wpływu na formatowanie. 

; Średnik dla oddzielenia liczb dodatnich, negatywnych lub równych zero 
w formatowanym ciągu znaków.  

Pozycja najdalszego na lewo ‘0’ przed przecinkiem w formacie ciągu znaków oraz 
najdalszego na lewo ‘0’ po przecinku w formacie ciągu znaków określa zakres cyfr, 
które zawsze występują w wynikowym ciągu znaków. 

Formatowany numer jest zawsze zaokrąglany do tylu miejsc ile jest znaków 
numerycznych (‘0’ lub ‘#’) po prawej stronie przecinka. Jeśli formatowany ciąg 
znaków nie zawiera przecinka, formatowana wartość jest zaokrąglana do 
najbliższego numeru całkowitego. 

 Formatowanie wykresów  •  293 



Jeśli formatowany numer posiada więcej liczb po lewej stronie przecinka niż znaków 
numerycznych po lewej stronie znaku ‘.’ dodatkowe znaki numeryczne są dodawane 
przed pierwszym znakiem numerycznym 

Aby utworzyć różne formaty dla wartości ujemnych, dodatnich oraz zerowych 
format ciągu znaków może zawierać od jednej do trzech sekcji oddzielonych 
średnikami: 

   

1. Jedna sekcja: format ciągu znaków odnosi się do wszystkich wartości; 

2. Dwie sekcje: Pierwsza sekcja ma zastosowanie do wartości dodatnich 
oraz zerowych, natomiast druga sekcja ma zastosowanie dla wartości 
ujemnych; 

3. Trzy sekcje: pierwsza sekcja ma zastosowanie do wartości dodatnich, 
druga do wartości ujemnych a trzecia do wartości zerowych. 

Jeśli sekcja dla wartości ujemnych lub sekcja zerowa jest pusta tzn. nie ma nic 
pomiędzy średnikami limitującymi sekcję, sekcja dla pozytywnych wartości jest 
stosowana. 

Jeśli sekcja dla wartości dodatnich jest pusta lub jeśli cały format ciągu znaków jest 
pusty wartość jest formatowana z zastosowaniem ogólnego formatowania zmienno-
przecinkowego z 15 ważnymi znakami.  Ogólne formatowanie zmienno-
przecinkowe jest także stosowane w przypadku wartości składających się z więcej 
niż 18 znaków po lewej stronie przecinka dziesiętnego oraz w przypadku formatu 
ciągu znaków nie zawierającego adnotacji o formacie naukowym.  

Poniższa zakładka przedstawia przykładowe formaty oraz wyniki zastosowania 
formatowania do różnych wartości: 

Format ciągu 
znaków 1234 -1234 0.5 0 

Nieokreślone 1234 -1234 0.5 0 
0 1234 -1234 1 0 
0.00 1234.00 -1234.00 0.50 0.00 
#.## 1234 -1234 .5  
#,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 
#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 
#,##0.00;;Zero 1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 
0.000E+00 1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 
#.###E-0 1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 

 

Formaty daty/czasu w BioWin 
Ten rozdział zawiera zestawienie różnych formatów daty/czasu dostępnych w 
BioWin. Mimo, że te informacje mają zastosowanie w wielu funkcjach BioWin 
zostały one zawarte w tym miejscu, ponieważ najbardziej prawdopodobne jest to że 
te informacje najczęściej będą stosowane w odniesieniu do edycji oznaczeń osi.  

Znak Opis 
C Wyświetla datę określoną czasem. 
D Wyświetla dzień jako numer w formacie bez zera (1-31). 
dd Wyświetla dzień jako numer w formacie poprzedzonym zerem (01-31). 
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ddd Wyświetla skróconą nazwę dnia tygodnia (So-Nd). 
dddd Wyświetla pełną nazwę dnia tygodnia (Sobota-Niedziela). 
ddddd Wyświetla datę w krótkim formacie 
dddddd Wyświetla datę w długim formacie  
M Wyświetla miesiąc jako numer nie poprzedzony zerem (1-12). Jeśli 

oznaczenie „m” znajduje się bezpośrednio po oznaczeniu ‘h’ czy ‘hh’ 
wówczas raczej minuty niż miesiące zostaną wyświetlone. 

mm Wyświetla miesiąc jako numer poprzedzony zerem.(01-12).  Jeśli 
oznaczenie „mm” znajduje się bezpośrednio po oznaczeniu ‘h’ czy ‘hh’ 
wówczas raczej minuty niż miesiące zostaną wyświetlone. 

mmm Wyświetla skrócone oznaczenie miesiąca (XII-I). 
mmmm Wyświetla pełną nazwę miesiąca (Grudzień-Styczeń). 
yy Wyświetla rok jako dwu cyfrowy numer (00-99). 
yyyy Wyświetla rok jako cztero cyfrowy numer (0000-9999). 
H Wyświetla godzinę jako numer nie poprzedzony zerem (0-23). 
hh Wyświetla godzinę jako numer poprzedzony zerem (00-23). 
N Wyświetla minutę jako numer nie poprzedzony zerem (0-59). 
nn Wyświetla minutę jako numer poprzedzony zerem (00-59). 
S Wyświetla sekundę jako numer nie poprzedzony zerem (0-59). 
ss Wyświetla sekundę jako numer poprzedzony zerem (00-59). 
T Wyświetla czas w krótkim formacie. 
Tt Wyświetla czas w długim formacie. 
am/pm Używa 12-godzinowego zegara dla opcji ‘h’ czy ‘hh’ i wyświetla ‘am’ 

dla godzin przedpołudniowych i ‘pm’ dla godzin popołudniowych.  
Oznaczenie am/pm może używać niższego, wyżzego lub mieszanego 
rejestru i stosowny wynik jest wyświetlany. 

a/p Używa 12-godzinowego zegara dla opcji ‘h’ czy ‘hh’ i wyświetla ‘a’ dla 
godzin przedpołudniowych i ‘p’ dla godzin popołudniowych. 

Ampm Używa 12-godzinowego zegara dla opcji ‘h’ czy ‘hh’ i wyświetla 
domyślny am ciąg znaków dla godzin przedpołudniowych i domyślny  
pm ciąg znaków dla godzin popołudniowych. 

/ Wyświetla znak rozdzielający datę.  
: Wyświetla znak rozdzielający czas. 
'xx'/"xx" Na znaki otoczone pojedynczym lub podwójnym cudzysłowem nie 

wpływa formatowanie. 

Formaty oznaczeń mogą być określane za pomocą dużych i małych liter – obydwie 
formy dają te same rezultaty. 

Jeśli formatowany ciąg znaków jest pusty, wówczas data i czas jest sformatowana 
tak jak sformatowane oznaczenie ‘c’. 
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Zmiana czcionki etykiet osi 

 

Okno dialogowe edytora tekstu etykiet osi. 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem muszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 

2. Z pola listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmieniona czcionka.  

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczny jest zaznaczone. 

5. Kliknąć pod zakładkę Tekst, aby wyświetlić właściwości czcionki. 

6. Kliknij przycisk Czcionka…, aby wyświetlić okno dialogowe 
Właściwości Czcionki i wybrać Czcionka (np. Arial, Times New 
Roman, itp.), Styl czcionki (np. Italic, Bold, itp.), Rozmiar, i Kolor 
do momentu kiedy Przykład ma właściwy wygląd. 

7. Kliknąć przycisk OK., aby zamknąć okno dialogowe Właściwości 
Czcionki. 

8. Kliknąć przycisk Kolor w polu grupy Cień…, aby wyświetlić okno 
dialogowe Kolor i wybrać z Kolory podstawowe w celu dodania 
cienia do tekstu w miarę potrzeb. 

9. Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Kolor. 
10. Kliknąć pole edycyjne pokrętła, aby dopasować wymiar cienia w 

pionie i poziome lub wpisać wartość z klawiatury. 

11. Kliknąć  pole edycyjne pokrętła Odstęp między literami aby 
dostosować lub wpisać wartość z klawiatury. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Zmiana obramowania etykiet osi 

 

Okno dialogowe edytora granic etykiet osi.  

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie.... 

2. Z listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmieniona czcionka 
tytułu. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety 

4. Jeśli do tej pory nie był wpisany żaden teks należy wpisać teks tytułu w 
polu edycyjnym oznaczonym jako Tytuł. 

5. Kliknąć pod zakładkę Tekst, aby wyświetlić właściwości czcionek. 

6. Kliknąć przycisk Kontur…, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor 
obramowania i wybrać Styl, Kolor i Szerokość obramowania 
jakie ma być dookoła tytułu. 

7. Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytor 
obramowania. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Procedury formatowania głównych znaczników 
Ten rozdział przedstawia procedury, które mogą być wykonywane z pod zakładki 
Główne znaczniki w zakładce Edytuj osie.... Tematy obejmują procedury 
określające wygląd osi wykresów, siatka i znaczników osi. 
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Pod zakładka znaczniki główne 

Zmiana formatowania osi wykresów  
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z listy Osie wybrać oś dla której ma zostać zmienione formatowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Główne znaczniki. 
4. Kliknąć przycisk Osie... aby otworzyć edytor koloru obramowania. 

5. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać żądaną szerokość osi z pola edycyjnego pokrętła Szerokość. 

7. Aby zmienić kolor osi, należy wybrać przycisk Kolor... aby otworzyć 
okno dialogowe wyboru osi. 

8. Kliknąć na żądany kolor osi ,a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru osi. 

9. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

10. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana formatowania głównej siatki 
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z listy Osie wybrać oś dla której ma zostać zmienione formatowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Główne znaczniki. 
4. Kliknąć przycisk Siatka... aby otworzyć edytor obramowania. 

5. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać żądany styl siatki z listy rozwijalnej Styl. 
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7. Wybrać żądaną szerokość siatki za pomocą pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor siatki należy wybrać przycisk Kolor... aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądany kolor siatki a następnie kliknąć OK., aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij  aby zakończyć. 

Zmiana formatowania pomocniczych znaczników osi  
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmienione formatowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Pomocnicze znaczniki. 
4. Kliknąć przycisk Znaczniki... aby otworzyć edytor obramowania. 

5. Upewnić się ze pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać żądany styl znacznika pomocniczego z rozwijalnej listy Styl. 
7. Wybrać żądaną szerokość znacznika pomocniczego z pola edycyjnego 

pokrętła Szerokość 

8. Aby zmienić kolor znacznika pomocniczego, należy wybrać przycisk 
Kolor...  otwierający okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądany kolor znacznika pomocniczego, a następnie kliknąć 
OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

11. Jeśli użytkownik chciałby, aby znaczniki pomocnicze były tam gdzie 
oznaczenia, należy upewnić się że pole oznaczone jako Tylko w 
etykietach zostało zaznaczone. 

12. Jeśli użytkownik chciałby zwiększyć rozmiar głównych znaczników, 
należy zastosować pole edycyjne pokrętła Dł. 

13. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana formatowania wewnętrznych znaczników 
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmienione formatowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Główne znaczniki. 
4. Kliknąć przycisk Wewnętrzny... aby otworzyć edytor obramowania 

5. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać żądany styl znaczników głównych z listy rozwijalnej Styl. 
7. Wybrać żądaną  szerokość znaczników głównych w polu edycyjnym 

pokrętła Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor głównych znaczników, wybrać przycisk Kolor... 
aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 
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9. Kliknąć na żądany kolor jaki mają mieć znaczniki i kliknąć aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania 

11. Jeśli główne znaczniki mają być tam gdzie oznaczenia osi należy 
upewnić się że pole oznaczone jako Tylko w etykietach jest 
zaznaczone. 

12. Jeśli użytkownik chciałby zwiększyć rozmiar znaczników głównych, 
należy zastosować pole edycyjne pokrętła Dł. 

13. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zamiana formatowania znaczników pomocniczych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmienione formatowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Pomocnicze znaczniki. 
4. Kliknąć przycisk Znaczniki… aby otworzyć edytor obramowania. 

5. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać żądany styl znacznika pomocniczego z listy rozwijalnej Styl. 
7. Wybrać żądaną szerokość znaczników pomocniczych w polu 

edycyjnym pokrętła Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor pomocniczych znaczników, należy wybrać przycisk 
Kolor...aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć żądany kolor pomocniczych znaczników a następnie kliknąć 
OK, aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

11. Jeśli pomocnicze  mają być tam gdzie oznaczenia osi, należy upewnić 
się, że pole oznaczone jako Tylko w etykietach jest zaznaczone. 

12. Jeśli użytkownik chciałby zwiększyć rozmiar pomocniczych 
znaczników, należy zastosować pole edycyjne pokrętła Długość. 

13. Jeśli użytkownik chciałby zwiększyć liczbę pomocniczych znaczników, 
zastosuj pole edycyjne pokrętła Liczba. 

14. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana formatowania pomocniczej siatki  
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj osie.... 
2. Z listy Osie wybrać oś, dla której ma zostać zmienione formatowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Pomocnicze znaczniki. 
4. Kliknąć przycisk Siatka... aby otworzyć edytor obramowania. 

5. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać żądany styl siatki z listy rozwijalnej Styl. 
7. Wybrać żądany szerokość siatki w polu edycyjnym pokrętła 

Szerokość. 
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8. Aby zmienić kolor siatki kolor siatki, należy wybrać przycisk Kolor... 
aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć żądany kolor siatki a następnie kliknąć OK., aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

 

Opcje tytułów wykresów  
Niniejszy rozdział zawiera procedury, które mogą być wykonywane z zakładki 
Edytuj tytuły.  
Warto zwrócić uwagę, że w terminologii związanej z wykresami, tytuł wykresu 
może być zarówno Tytuł w górnej części wykresu lub Stopka w dolnej części 
wykresu.  Możliwe jest zamieszczenie obydwu na jednym wykresie jako Podtytuł i 
Podstopka.  Ta sekcja zawiera procedury dodawania tytułów wykresów, zmian 
czcionek tytułów oraz adjustacja, dodawanie obramowania oraz wzory wypełnień, 
gradient lub cień w ramce tytułu.  

 

Zakładka styl tytułu wykresu 

 
Dodawanie tytułu wykresu 

1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj tytuły.... 

2. Jeśli użytkownik chciałby aby tytuły znajdował się nad wykresem, 
należy wybrać Tytuł w rozwijalnej liście. Jeśli tytuł mas znajdować się 
na dole wykresu należy wybrać Stopka. 
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3. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone 

4. W polu edycyjnym Tekst; zmienić domyślny tekst na żądany tytuł. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga:  Jeśli nie ma konieczności zamieszczania tytułu, należy odznaczyć pole 
oznaczone jako Widoczna.  Jeśli tytuły mają zostać zamieszczone na dole oraz u 
góry wykresu należy wykonać powyższą procedurę dwukrotnie tj. raz dla Tytuł a 
raz dla Stopka. Podtytuł oraz Podstopka może być dodane w ten sam sposób. 

Zmiana wyrównania tytuły wykresu  
1. Wybrać z listy rozwijalnej, który z tytułów ma zostać edytowany. 

2. W polu wyboru opcji Wyrównanie należy wybrać Prawa, Środek, 
lub Lewa. 

3. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana położenia tytułu wykresu  

 

Zakładka edytora pozycjonowania tytułu wykresu  

   

1. Z listy rozwijalnej wybrać, który z tytułów ma zostać zmieniony. 

2. Wybrać pod zakładkę Pozycja. 

3. Zaznaczyć pole Ustawienia użytkownika. 

4. Dopasować Lewy i Góra wymiary klikając pola edycyjne pokręteł lub 
wpisać wartość z klawiatury. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 
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Dodawanie obramowania do tytułu wykresu 

 

Zakładka edycyjna formatowania tytułu wykresu 

   

1. Z listy rozwijalnej wybrać tytuł, który ma zostać zmieniony.  

2. Wybrać pod zakładkę Format. 
3. Upewnić się, że pole oznaczone jako Przezroczystość jest 

odznaczone. 

4. Kliknąć przycisk  Ramka...  aby otworzyć edytor obramowania. 

5. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

6. Z listy rozwijalnej Styl wybrać żądany styl obramowania. 

7. Wybrać zadany szerokość ramki w polu edycyjnym pokrętła 
Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor obramowania, wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądany kolor a następnie kliknąć przycisk OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć edytor obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 
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Dodawanie wypełnienia oraz koloru do ramki tytułu 
wykresu  

 

Okno dialogowe edytora kolorów i wypełnienia 

   

1. Z listy rozwijalnej wybrać tytuł który ma zostać zmieniony. 

2. Wybrać pod zakładkę Format. 
3. Kliknąć przycisk Deseń... aby otworzyć edytor wzorów wypełnień. 

4. Z pola listy wybrać żądany styl wypełnienia. 

5. Aby zmienić kolor wypełnienia, wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

6. Kliknąć żądany kolor a następnie kliknąć OK aby zamknąć okno 
dialogowe wyboru koloru. 

7. Kliknąć OK aby zamknąć edytor wypełnienia. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Dodawanie obrazu do ramki wykresu  
1. Z listy rozwijalnej wybrać tytuł, który ma zostać zmieniony. 

2. Wybrać pod zakładkę Format. 
3. Kliknąć przycisk Deseń... aby otworzyć edytor wypełnień. 

4. Aby dodać obraz, należy wybrać przycisk Szukaj w... aby otworzyć 
okno dialogowe wyboru. 

5. Wybrać żądany obrazek graficzny a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru pliku. 

6. Kliknąć OK aby zamknąć edytor wypełnienia. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Zmiana właściwości czcionek tytułu na wykresie  

 

Zakładka edycji tekstu wykresu 

   

1. Z listy rozwijalnej wybrać tytuł, który ma zostać zmieniony. 

2. Kliknąć pod zakładkę Tekst aby wyświetlić właściwości czcionek. 

3. Kliknąć przycisk Czcionka… aby wyświetlić okno dialogowe 
Właściwości Czcionki oraz wybrać czcionkę (np. Arial, Times New 
Roman, itp.), Styl (np. Italic, Bold, itp.), Rozmiar, oraz Kolor aż 
Przykład przyjmie żądany wygląd. 

4. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Właściwości 
Czcionki. 

5. Kliknąć przycisk Kolor w polu grupy Cień… aby wyświetlić okno 
dialogowe kolorów i wybrać z Kolory podstawowe aby opcjonalnie 
dodać cień do tekstu. 

6. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe koloru. 

7. Kliknąć pola edycyjne pokrętła aby dostosować poziome i pionowe 
aspekty związane z cieniowaniem lub wpisać wartość z klawiatury. 

8. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Odstęp między kolorami aby 
dostosować odstęp lub wpisać wartość z klawiatury. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij  aby zakończyć. 
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Dodawanie gradientu do obramowania tytułu wykresu 

 

Zakładka edytora gradienty tytułu na wykresie.  

   

1. Z listy rozwijalnej wybrać tytuł, który ma zostać zmieniony. 

2. Wybrać pod zakładkę Gradient. 
3. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

4. Wybrać kierunek (np. Lewa - prawa , Górna – dół) gradientu z listy 
rozwijalnej Kierunek. 

5. W oknie dialogowym wyboru Kolory, zastosować przyciski 
Początek, Środek oraz Koniec  aby wybrać gradient kolorów. Jeśli 
nie jest wymagany kolor środka, zaznaczyć pole Bez środka. 

6. Aby odwrócić kolor początkowy i końcowy, należy zastosować 
przycisk Zmień. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga : Aby zaznaczyć gradient użytkownik musi upewnić się czy pole wyboru 
Przezroczystość w zakładce Format jest odznaczone. 
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Dodawanie cienia do obramowania tytułu wykresu 

 

Zakładka edytora cieniowanie tytułu wykresu. 

1. Z listy rozwijalnej wybrać tytuł, który ma zostać zmieniony. 

2. Wybrać pod zakładkę Cień. 

3. Kliknąć przycisk Kolor aby wyświetlić okno dialogowe koloru i 
wybrać spośród Kolory podstawowe aby opcjonalnie dodać cień do 
tekstu. 

4. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe koloru. 

5. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Rozmiar cienia aby dostosować 
głębie cienia lub wpisać wartość z klawiatury. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

 

Opcje legendy wykresu  
Niniejszy rozdział zawiera tematy obejmujące problematykę procedur które są 
wywoływane z zakładki Edytuj legendę.  Opisane procedury zawierają 
różnorodne opcje formatowania legendy wykresów takie jak widok trójwymiarowy, 
pozycjonowanie oraz czcionki.  Poniższa lista przedstawia ogólne wskazówki 
dotyczące legendy: 

• Jeśli legenda nie ma być widoczna należy odznaczyć pole oznaczone 
jako Widoczna. 

• Aby odwrócić kolejność, w której są umieszczone serie w legendzie, 
należy zaznaczyć pole oznaczone jako Odwrócona. 

• Aby dodać znaczniki obok każdego elementu w legendzie należy 
zaznaczyć pole oznaczone jako Pola wyboru. 
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• W celu zmiany koloru tekstu w legendzie aby dostosować się do serii 
na wykresie należy zaznaczyć pole oznaczone jako Kolor czcionki w 
seriach. 

 

Zakładka edytora stylu legendy wykresu  

Style legendy 
Niniejszy rozdział przedstawia opisy różnych stylów legend, które mogą być 
zastosowane w legendzie wykresu BioWin. Ogólnie styl Automatyczny jest 
stylem legendy najlepiej pasującym do większości typów serii. 

Istnieją dwa atrybuty które kontrolują wygląd legendy w BioWin. style Legenda 
określa możliwą zawartość legendy.  Styl tekstu określa rozłożenie zawartości 
legendy.  Poniższa tabela przedstawia możliwe style legendy: 

Styl Opis 

Automatyczny 
Generalnie jeśli na wykresie znajduje się tylko jedna seria, ten 
styl pokaże wartości serii.  Jeśli istnieją dwie lub więcej serii, 
ten styl pokaże nazwy różnych serii. 

Nazwy Serii Pokazuje nazwy wszystkich serii na wykresie. Jeśli tylko 
nazwy są pokazane w legendzie, nie ma zastosowania Styl 
tekstu. 

Wartości Serii Legenda przedstawia informacje tylko dla pierwszej serii na 
wykresie. 

Ostatnie wartości Legenda przedstawia informacje dla ostatniego punktu każdej 
serii na wykresie. 

Wskazówka:  Aby kontrolować numeryczny format legendy, należy zmienić 
Format etykiet serii.. Aby to zrobić należy: 

   
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać Edytuj 

serie. 
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2. Z listy rozwijalnej serii, wybrać serie w których należy zmienić 
numeryczny format 

3. Kliknąć zakładkę Serie. 

4. Kliknąć pod zakładkę Dane ogólne 

5. W grupie Formty, zmienić formatowanie Wartości lub Percenty na 
żądany styl. 

6. Kliknąć OK aby zakończyć. 

 

Style tekstu legendy  
Niniejsza sekcja przedstawia przykłady różnych stylów legendy, które mogą być 
zastosowane do legendy wykresów BioWin. Poniższa tabela przedstawia proste 
przykłady dostępnych stylów legendy. 

Styl Przykład 
Zwykły Komora beztlenowa 
Prawa warość Komora beztlenowa 37, 970.173 
Lewa wartośc 37, 970.173 Komora beztlenowa 
Prawy procent Komora beztlenowa 26.6 %  
Lewy procent 26.6 % Komora beztlenowa 
Wartość X 0 
Wartość 37, 970.173 
Procent 26.6 % 
X i wartość 0 37, 970.173 
X i procent 0 26.6 % 

Dla przykładu rozważmy poniżej przedstawiony wykres bilansu masy. Legenda 
przedstawiona na rysunku posiada zastosowany styl tekstu legendy Lewy procent 
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Wykres bilansu masowego z zastosowanym stylem tekstu legendy Lewy procent  

Niektóre style tekstu legendy wymienione powyżej odnoszą się do „punktów” serii. 
W wykresach w BioWin, punkt może odnosić się do słupka lub serii słupków lub do 
części wykresu kołowego lub serii wykresu kołowego. Warto zwrócić uwagę, że 
serie punktów czasu (np. linie i punkty serii) nie mają oznaczeń. 

Wskazówka:  Aby kontrolować numeryczny format legendy, należy zmienić 
Format etykiet serii.. Aby to zrobić należy: 

   
7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać Edytuj 

serie. 

8. Z listy rozwijalnej serii, wybrać serie w których należy zmienić 
numeryczny format 

9. Kliknąć zakładkę Serie. 

10. Kliknąć pod zakładkę Dane ogólne 

11. W grupie Formaty, zmienić formatowanie Wartości lub Procenty 
na żądany styl. 

12. Kliknąć OK aby zakończyć. 

  

Uwaga: Jeśli użytkownik zastosuje Legend Tekst Style związany z percentem, 
poszczególne punkty procentowe są obliczane zgodnie z poniższym. Obliczana jest 
całkowita suma wartości punktów. Każdy indywidualny punkt procentowy jest 
obliczany przez dzielenie wartości punktów przez całkowitą sumę wartości punktów. 

Zmiana poziomych odległości w legendzie wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Wybrać żądana odległość za pomocą pola pokrętła Odstęp poziomy. 

3. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Dodawanie linii  dzielących do legendy  
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Kliknąć przycisk Linie dzielące..., aby otworzyć edytor 
obramowania. 

3. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

4. Wybrać żądany styl linii dzielącej z listy rozwijalnej Styl 
5. Wybrać żądaną grubość linii dzielącej z pola edycyjnego pokrętła 

Szerokość. 

6. aby zmienić kolor linii dzielącej należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. kliknąć na żądanym kolorze linii dzielącej a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 
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8. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

9. Kliknąć przycisk  Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana położenia legendy  

 

Okno dialogowe pozycjonowanie legendy wykresu 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu  
edycyjne a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Kliknąć pod zakładkę Pozycja. 

3. Upewnić się że pole oznaczone jako Przeskaluj zostało zaznaczone, 
taka by pozycja wykresu zmieniła się zgodnie z wybraną pozycją 
legendy. 

4. W grupie Pozycja, użyj przycisku opcji, aby wybrać Lewa, Prawa, 
Góra lub Dół. 

5. Dopasować przestrzeń pomiędzy legendą a wykresem używając pole 
edycyjne pokrętła Margines. 

6. Dokładne umiejscowienie legendy za pomocą pola edycyjnego pokrętła 
Pozycja wyrównania % . 

7. Ustawić domyślną lokalizację zaznaczając pole oznaczone jako 
Ustawienia użytkownika oraz dopasować Lewy i Góra za pomocą 
pola edycyjnego pokrętła. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Zmiana wyglądu symboli legendy  

 

Okno dialogowe symboli legendy wykresu 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Kliknąć pod zakładkę Symbole. 

3. Dostosować rozmiar symboli legendy stosując pole edycyjne pokrętła 
Szerokość. 

4. Wybrać pomiędzy Procent i Piksele w polu rozwijalnym 
Jednostki szerokości 

5. Ustalić symbole po Lewy lub Prawy stronie tekstu legendy w polu 
rozwijalnym Pozycja. 

6. Usunąć odległość pomiędzy symbolami zaznaczając pole oznaczone 
jako Ciągły.  Warto zauważyć, że ta opcja jest efektywna jeśli legenda 
jest zlokalizowana po lewej lub prawej stronie wykresu. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 
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Zmiana koloru legendy wykresu oraz deseni  

 

Okno dialogowe formatu legendy wykresu 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Kliknąć pod zakładkę Format. 
3. Wybrać przycisk Kolor...aby otworzyć okno dialogowe wyboru 

koloru. 

4. Kliknąć na żądany kolor tła legendy  a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

5. Jeśli konieczny jest wzór tła, należy wybrać przycisk Deseń… aby 
otworzyć okno dialogowe edytora wzorca deseni. 

6. Wybrać żądany styl wypełnienia z pola listy. 

7. Aby zmienić kolor wypełnienia, wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

8. Kliknąć na żądanym kolorze a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć OK aby zamknąć edytor koloru wzorca. 

10. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Dodawanie obramowania do legendy wykresu  

 

Okno dialogowe edytora obramowania 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Kliknąc pod zakładkę Format. 
3. Wybrać przycisk Ramka... aby otworzyć edytor obramowania. 

4. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

5. Wybrać żądany styl obramowania z listy rozwijalnej Styl. 
6. Wybrać żądaną grubość obramowania z pola edycyjnego pokrętła 

Szerokość. 

7. Aby zmienić kolor obramowania, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

8. Kliknąć żądany kolor obramowania a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

10. Jeśli zaokrąglone pole jest wymagane, należy zaznaczyć pole 
oznaczone jako Zaokrąglij ramkę. 

11. Jeśli trójwymiarowe efekty są wymagane, należy wybrać Wypukły lub 
Wklęsły z listy rozwijalnej Panel. Głębokość tego efektu może być 
regulowana za pomocą pola edycyjnego pokrętła. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Zmiana czcionki legendy wykresu  

 

Okno dialogowe tekstu legendy 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Kliknąć pod zakładkę Tekst. 
3. Kliknąć przycisk Czcionka... aby otworzyć okno dialogowe 

właściwości czcionki. 

4. Określić Czcionkę (np. Arial, Times New Roman, itp), the Styl 
czcionki (e.g. Italic, Bold, etc.), Rozmiar, and Kolor aż  tekst 
wyświetlany w polu Przykład osiągnie wymagany wygląd 

5. Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości 
czcionki. 

6. Kliknąć przycisk Kolor w polu grupy Cień… aby wywołać okno 
dialogowe Kolor  i wybrać z Kolory podstawowe aby dodać (wedle 
uznania) cień do tekstu. 

7. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe koloru. 

8. Kliknąć na pola edycyjne pokrętła, aby dostosować poziome i pionowe 
aspekty związane z cieniem lub wpisz wartość z klawiatury. 

9. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Odstęp między literami aby 
dostosować odstęp lub wpisać wartość z klawiatury. 

10. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

 

Dodawanie gradientu koloru do legendy wykresu  
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Okno dialogowe gradientu legendy wykresu  

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Wybrać pod zakładkę Gradient. 
3. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

4. Wybrać kierunek (np. Prawa-lewa, Góra-dół) dla gradientu z listy 
rozwijalnej Kierunek. 

5. W oknie dialogowym wyboru koloru Koloru, zastosować przyciski 
Początek, Środek oraz Koniec, aby wybrać kolory gradientu.  Jeśli 
nie jest wymagany kolor środkowy, zaznaczyć należy pole Bez 
środka. 

6. Aby zamienić kolor początkowy z końcowym należy zastosować 
przycisk Zamień. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Dodawanie cienia do legendy wykresu  

 

Okno dialogowe cienia legendy wykresu  

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj legendę. 

2. Wybrać pod zakładkę Cień. 

3. Kliknąć przycisk Kolor aby wywołać okno dialogowe kolorów i 
wybrać z Kolory podstawowe aby dodać (wedle uznania) cień do 
tekstu. 

4. Kliknąć przycisk OK., aby zamknąć okno dialogowe koloru. 

5. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Rozmiar aby dostosować głębokość 
cienia lub wpisać wartość z klawiatury. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Inne opcje wykresu  
Ta sekcja składa się z procedur oraz opcji, które zmieniają ogólny wygląd wykresu.  
Wszystkie opcje mogą być wykonywane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy 
na wykresie, aby otworzyć menu edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj Opcje. 

Opcje wykresu  
Ta sekcja składa się z procedur, które mogą być wykonywane z zakładki Wykres w 
menu Edytuj opcje. 
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Zmiana kolejności serii  

 

Okno dialogowe opcji serii wykresu  

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Serie. 

3. Kliknąć na serie które mają być przesuwane na liście serii. 

4. Kliknąć przycisk  lub  aby zmienić kolejność wyboru 
elementów z listy. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Zastosować pola wyboru obok serii, aby je tymczasowo usunąć w 
wykresu.  To okno dialogowe może być także zastosowane aby Usuń wybrane serie 
oraz edytować tekst Tytuł…. 

Zmiana typów serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Serie. 

3. Kliknąć na serie które mają być zmienione w liście serii. 

4. Kliknąć przycisk Zmiana… aby wywołać okno dialogowe ogólnych 
galerii serii. 
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Okno dialogowe typów serii  

   

5. Odznaczyć pole oznaczone jako 3D aby wedle uznania użytkownika 
wyświetlić dwuwymiarowe typy wykresów. 

6. Kliknąć na jakikolwiek typ wykresu, który ma zostać użyty dla 
pokazania serii. 

7. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe typów serii. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Opcje paneli wykresu  
W tej części omówione zostaną procedury które mogą być wywołane z pod zakładki 
Panel  w zakładce Chart w menu Edytuj opcje.  Zawarte tam są procedury 
dotyczące zmiany wyglądu tła oraz opcji obramowania danego wykresu. 

Zmiana koloru tła wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Wykres. 

3. Kliknąć pod zakładkę Panel aby uzyskać dostęp do opcji panelu. 

4. Kliknąć pod zakładkę Tło. 
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Okno dialogowe tła wykresu panelu  

   

5. Kliknąć przycisk Kolor… aby wywołać okno dialogowe Kolor i 
wybrać kolor z Kolory podstawowe aby dodać kolor do tła wykresu. 

6. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Kolor. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga: Ta opcja może także być zastosowana aby dodać obraz do tła wykresu, 
stosując przycisk Szukaj w… W sekcji oznaczonej jako Obraz z tyłu.  To otwiera 
okno dialogowe wyboru pliku z którego użytkownik może wybrać obraz graficzny 
(np. logo firmy) który ma zostać umieszczony na wykresie.  Po wybraniu obrazka, 
dostępne są w liście wyboru opcji Styl opcje wspomagające kontrolę sposobu 
wyświetlania obrazka.  Należy wybrać spośród Rozciągnij, Płytki, Do środka. 

Dodawanie obramowania do wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

Edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Chart. 
3. Kliknąć pod zakładkę Panel aby uzyskać dostęp do opcji panelu. 

4. Kliknąć pod zakładkę Obramowania. 
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Okno dialogowe obramowania panelu wykresu  

   

5. Kliknąć pole wyboru oznaczone jako Obramowanie aby dodać 
pojedynczą linię obramowania wykresu. 

6. Zastosować przyciski wyboru opcji w sekcjach  Panel wewnętrzny 
oraz Panel zewnętrzny aby dodać lub usunąć Wklęsły lub 
Wypukły efekty narożnika 

7. Dostosować  szerokość przy użyciu pokrętła przy Szerokość. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Poniżej przedstawiony został przykład wykresu z efektami wybranymi z 
powyższego okna dialogowego. 
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Przykład wykresu z zastosowanymi efektami edycji narożników zewnętrznych i wewnętrznych  

Dodawanie gradientu do tła wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

Edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Wykres. 

3. Kliknąć podzakładke Panel, aby otrzymać dostęp do opcji panelu. 

4. Kliknąć pod zakładkę Gradient. 
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Okno dialogowe gradientu panelu wykresu  

   

5. Upewnić się, że pole wyboru Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybierz kierunek (np. lewy-prawy, góra-dół) dla gradientu z listy 
rozwijalnej Kierunek. 

7. W oknie dialogowym w sekcji Kolory należy użyć przycisków 
Początek, Środek oraz Koniec, aby wybrać kolor gradientu.  Jeśli 
nie potrzebny jest kolor środkowy, należy zaznaczyć pole Bez 
środka. 

8. Aby odwrócić kolory początku i końca, należy zastosować przycisk 
Zamień. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Dostosowanie wyglądu ścianek wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Wykres. 

3. Kliknąć pod zakładkę Ściany aby przejść do opcji przedstawiania 
ścianek wykresu. 

 

Okno dialogowe ścianek wykresu  

   

4. Jeśli użytkownik chciałby aby ścianki wykresu były przezroczyste, 
należy odznaczyć pole oznaczone jako Widoczne ściany.  Jeśli 
użytkownik chciałby, aby ścianki wykresu były widoczne należy się 
upewnić, że pole jest zaznaczone. 

5. Aby zmienić kolor trójwymiarowej ścianki, należy wybrać wedle 
uznania klikając na odpowiednią pod zakładke (Lewo, Prawo, Dół 
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lub Z tyłu), oraz wybrać przycisk Kolor...aby otworzyć okno 
dialogowe wyboru koloru. 

6. Kliknąć na żądanym kolorze ścianki a następnie kliknąć OK., aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Aby zmienić obramowanie trójwymiarowej ścianki, należy wybrać 
wedle uznania klikając na odpowiednią pod zakładke (Lewo, Prawo, 
Dół lub Z tyłu), oraz wybrać przycisk Obramowanie...aby otworzyć 
okno dialogowe edytora obramowania. Upewnić się, że pole wyboru 
oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

8. Wybrać styl żądanego obramowania wykresu z grupy wyboru opcji 
Styl. 

9. Wybrać żądaną grubość ścianki wykresu z pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

10. Aby zmienić kolor obramowania ścianki, należy wybrać przycisk 
Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

11. Kliknąć na żądanym kolorze obramowania ścianki a następnie kliknąć 
OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

12. Kliknąć OK aby zamknąć edytor koloru obramowania  

13. Aby zmienić wzór trójwymiarowej ścianki, należy wybrać żądaną 
ściankę klikając na odpowiednią pod zakładkę (Lewa, Prawa, Dół 
lub Z tyłu), oraz wybrać przycisk Deseń... aby otworzyć okno 
dialogowe wyboru wzoru. 

14. Kliknąć na wzorze ścianki który ma być zastosowany a następnie 
kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru wzoru.  

15. Aby zmienić gradient trójwymiarowej ścianki, należy wybrać daną 
ścianę wykresu klikając na odpowiedniej pod zakładce (Lewa, Prawa, 
Dół lub z Tyłu), oraz wybrać przycisk Gradient... aby otworzyć okno 
dialogowe wyboru gradientu. 

16. Upewnić się że pole wyboru oznaczone jako Widoczna jest 
zaznaczone. 

17. Wybrać kierunek (np. Lewy -prawy, Góra - dół) dla gradientu z pola 
listy rozwijalnego Kierunek. 

18. W oknie dialogowym wyboru kolorów Kolory, należy zastosować 
przyciski Początek, Środek oraz Koniec aby wybrać kolory 
gradientu.  Jeśli nie wymagany jest kolor środkowy należy zaznaczyć 
pole wyboru Bez środka. 

19. Aby odwrócić kolory początku i końca, zastosuj przycisk Zmień. 

20. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru gradientu. 

21. Aby zmienić rozmiar ścianki trójwymiarowej, należy wybrać żądaną 
ściankę klikając na odpowiednią pod zakładkę (Lewa, Prawa, Dół 
lub z Tyłu), oraz dostosować wartość w polu edycyjnym pokrętła 
Rozmiar. 

22. Aby usunąć jakąkolwiek z tych opcji z poszczególnych ścian, należy 
kliknąć na odpowiednią pod zakładkę (Lewa, Prawa, Dół lub z 
Tyłu), oraz usunąć zaznaczenie z pola oznaczonego jako Widoczna. 

23. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Dostosowanie trójwymiarowego wyglądu wykresu 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

Edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Chart. 
3. Kliknąć pod zakładkę wykresu 3W aby przejść do opcji 

trójwymiarowych. 

 

Okno dialogowe wykresu trójwymiarowego 

   

4. Jeśli użytkownik chce, aby wykres miał trójwymiarowy wygląd, należy 
upewnić się że pole oznaczone jako Widok 3D jest zaznaczone. 

5. Jeśli użytkownik nie chce aby wykres miał trójwymiarowy wygląd 
należy upewnić się że pole oznaczone jako Widok 3D jest puste. 

6. Aby dostosować głębokość trójwymiarowego wykresu, należy 
zwiększyć lub zmniejszyć wartość w polu edycyjnym pokrętła 3W %. 

7. Zaznaczenie pola wyboru Ortogonalne oraz zwiększenie i 
zmniejszenie wartości w polu edycyjnym pokrętła Obrót może w 
dalszym stopniu dostosować trójwymiarowy wygląd. 

8. Aby dostosować rozmiar wykresu na stronie, należy przeciągnąć suwak 
w polu Obszar 

9. Aby obrócić wykres na stronie, w pierwszej kolejności należy 
odznaczyć pole oznaczone jako Ortogonalne, a następnie 
przeciągnąć punkt w sekcji oznaczonej jako Obrót.   

10. Aby zmienić wysokość wykresu na stronie, w pierwszej kolejności 
należy odznaczyć pole oznaczone jako Ortogonalne, a następnie 
przeciągnąć punkt w sekcji oznaczonej jako Podniesienie.   
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11. Wykres może być przesuwany w prawą lub lewą stronę wykresu przez 
przeciągnięcie punktu w sekcji oznaczonej jako Poziome 
przesunięcie.   

12. Wykres może być przesuwany na stronie na zasadzie góra-dół poprzez 
przeciągnięcie punktu w sekcji oznaczonej jako Pionowe 
przesunięcie.   

13. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć.   

   

Opcje serii  
Informacje na temat procedur, które mogą być wykonywane w zakładce Serie w 
menu Edytuj opcje, znajdują się w “Procedury formatowania serii”. 

Opcje narzędzi 
W tej części opisane są procedury, które mogą być wykonywane z zakładki 
Narzędzia menu Edytuj opcje. Zawarte tam są procedury dostosowania 
wykresów zawierające m.in. opcję ręcznego rysowania linii, komentarze oraz 
numerowani stron.  Ta część jest tak opracowana, aby tematy pojawiały się w tej 
samej kolejności co pojawiające się opcje wówczas gdy wszystkie opcje zostały 
dodane do okna dialogowego Narzędzie. 

Dodawanie narzędzia 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi 

 

Okno dialogowe galerii narzędzi  
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4. Kliknąć na wybrane narzędzie (np. Adnotacja). 

5. Kliknąć przycisk Dodaj, aby zakończyć. 

Powtarzać te czynności w celu dodania innych narzędzi do okna 
dialogowego Narzędzia. 

 

Dodawanie komentarzy do wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
Dodaj narzędzie Adnotacja jeśli jest taka potrzeba.  Więcej 
informacji w Dodawanie narzędzi . 

 

Okno dialogowe dodawania adnotacji 

   

4. W sekcji oznaczonej jako Tekst, należy wpisać dany komentarz, 
wciskając klawisz enter za każdym razem gdy ma zostać rozpoczęta 
nowa linia. Pole komentarza na wykresie automatycznie dostosuje się 
do wysokości oraz szerokości linii. 

5. Aby zmienić pozycję komentarza na wykresie, należy zastosować listę 
rozwijalną Automatycznie w sekcji Pozycja należy wybrać 
lokalizację (Lewy-góra, Lewy-dół, Prawy- góra, Prawy-dół). 

6. Aby ustawić domyślną lokalizację dla komentarza, należy zaznaczyć 
pole oznaczone jako Użytkownik, a następnie dopasować pozycję 
stosując pola edycyjne pokrętła Lewy oraz Góra. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

 Formatowanie wykresów  •  327 



Zmiana formatu komentarza 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi oraz Dodaj w 
razie konieczności narzędzie Adnotacja.  Więcej informacji znajduje 
się w Dodawanie komentarzy 

4. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

Okno dialogowe formatu komentarza 

   

5. Wybrać przycisk Kolor...,aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

6. Kliknąć na wybranym kolorze tła a następnie kliknąć OK, aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Kliknąć OK., aby zamknąć edytor koloru. 

8. Aby dostosować wygląd obramowania komentarza, należy wybrać 
przycisk Ramka..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

10. Wybrać styl obramowania z listy rozwijalnej Styl. 
11. Wybrać żądaną grubość obramowania z pola edycyjnego pokrętła 

Szerokość. 

12. Aby zmienić kolor obramowania, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

13. Kliknąć na żądany kolor obramowania a następnie kliknąć przycisk OK 
aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 
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14. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

15. Jeśli wymagane jest pole zaokrąglone, należy zaznaczyć pole 
oznaczone jako Zaokrąglij ramkę. 

16. Jeśli wymagany jest efekt trójwymiarowości, należy wybrać Wklęsły 
lub Wypukły z listy rozwijalnej Panel.  Głębokość tego efektu może 
być dostosowane w polu edycyjnym pokrętła Rozmiar. 

17. Jeśli wymagany jest wzór tła, należy wybrać przycisk Deseń… aby 
otworzyć okno dialogowe koloru wzorca. 

18. Wybrać żądany styl wypełnienia z pola listy. 

19. Aby zmienić kolor wypełnienia, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

20. Kliknąć na żądanym kolorze a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

21. Kliknąć OK aby zamknąć edytor koloru wzorca. 

22. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana tekstu komentarza 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

Edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie w 
razie konieczności Dodaj narzędzie Adnotacja. Więcej informacji 
znajduje się w Dodawanie narzędzi. 

4. Kliknąć pod zakładkę Tekst. 

 Okno 
dialogowe narzędzia tekstu komentarza 
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5. Kliknąć przycisk Czcionka...,aby wyświetlić okno dialogowe 
właściwości czcionki, a następnie wybrać Czcionka (np. Arial, Times 
New Roman, itp.), Styl  (np. Italic, Bold, itp.), Rozmiar, oraz Kolor 
do momentu aż tekst w polu Przykład osiągnie żądany wygląd. 

6. Kliknąć przycisk OK., aby zamknąć okno dialogowe Właściwości 
Czcionki. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie w 
razie konieczności Dodaj narzędzie Adnotacja.  Wiecej informacji 
znajduje się w Dodawanie narzędzi. 

7. Kliknąć przycisk Kolor w grupie Cień… aby przejść do okna 
dialogowego Kolor  oraz wybrać z Kolory podstawowe aby w razie 
konieczności dodać cień do tekstu. 

8. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Kolor. 

9. Kliknąć okna dialogowe pokręteł aby dostosować właściwości poziome 
i pionowe cienia lub wpisać wartość z klawiatury. 

10. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Odstęp między literami, aby 
dostosować odstęp lub wpisać wartość z klawiatury. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana gradientu komentarza 
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładke Narzędzia. 

4. Kliknąć pod zakładkę Gradient. 

 

Okno dialogowe gradientu komentarza  

   

5. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 
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6. Wybrać kierunek (np. Lewy Prawy, Góra Dół) dla gradientu z listy 
rozwijalnej Kierunek. 

7. W sekcji Kolory okna dialogowego należy zastosować przyciski 
Początek, Środek oraz Koniec aby wybrać kolory dla gradientu.  
Jeśli nie istnieje potrzeba zamieszczania koloru środkowego należy się 
upewnić że pole Bez środka jest zaznaczone. 

8. Aby odwrócić kolory początkowe i końcowe należy zastosować 
przycisk Zamień. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana cienia komentarza  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi, a następnie 
Dodaj w razie potrzeby narzędzie komentarza Adnotacja.  Więcej 
informacji znajduje się w Dodawanie narzędzi. 

4. Kliknąć pod zakładkę Cień. 

 

Okno dialogowe cienia komentarza  

   

5. Kliknąć przycisk Kolor aby przejść do okna dialogowego koloru oraz 
wybrać z Kolory podstawowe aby dodać w razie potrzeby cień do 
tekstu. 

6. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Kolor. 

7. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Rozmiar aby dostosować głębię cienia 
lub wpisać wartość z klawiatury. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Dodawanie strzałek osi na wykresie 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
Dodaj w razie potrzeby narzędzie Strzałki osi.  Więcej informacji 
znajduje się w sekcji Dodawanie narzędzi. 

 

Okno dialogowe Narzędzia – strzałki osi  

   

4. Aby wybrać lokalizację strzałek osi, należy wybrać z listy rozwijalnej 
Osie (Lewa oś, Prawa oś, Górna oś lub Dolna oś). 

5. Aby zmienić kolor strzałki osi należy kliknąć przycisk 
Obramowanie… aby otworzyć okno dialogowe edytor obramowania. 

6. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

7. wybrać żądaną szerokość strzałki z pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor strzałki, wybrać przycisk Kolor...aby otworzyć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądany kolor strzałki a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zakończyć okno dialogowe edytor obramowania. 

11. Aby zmienić wzorzec strzałki osi należy kliknąć przycisk Deseń… 
aby otworzyć okno dialogowe wyboru wzorca. 

12. Kliknąć i wybrać żądany wzorzec z listy wzorów. 

13. aby zmienić kolor wzorca, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 
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14. Kliknąć wzorzec żądanego koloru a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

15. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru wzorca. 

16. Aby dostosować długość strzałek osi, należy zwiększyć lub zmniejszyć 
wartość w polu edycyjnym pokrętła Długość. 

17. Aby wybrać lokalizację strzałki osi, należy wybrać (Początek, 
Koniec lub Oba) z listy rozwijalnej Pozycja. 

18. Aby kontrolować wartość o którą oś jest zmieniana należy kliknąć na 
strzałki zlokalizowane przy Spirala. Można również zmienić kierune 
spirali odznaczając  pole Odwrócona spirala. 

19. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Dodawanie obramowania koloru do wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
Dodaj w razie potrzeby narzędzie Kolorowa taśma.  Więcej 
informacji znajduje się w sekcji Dodawanie narzędzi. 

 

Okno dialogowe Narzędzia – kolorowa taśma 

   

4. Aby wybrać lokalizację dla kolorowej taśmy, należy wybrać z listy 
rozwijalnej Osie (Lewa oś , Prawa oś, Górna oś lub Dolna oś). 

5. Aby zmienić kolor taśmy, kliknąć przycisk Obramowanie… aby 
otworzyć okno dialogowe edytor obramowania. 
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6. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

7. Wybrać żądaną grubość obramowania z pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor obramowania należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć żądany kolor obramowania a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Aby zmienić styl obramowania należy wybrać Styl z listy rozwijalnej. 

11. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe edytor obramowania. 

12. Aby zmienić deseń taśmy należy kliknąć na okno dialogowe Deseń 

13. Kliknąć aby wybrać żądany wzorzec z listy wzorców. 

14. Aby zmienić kolor wzorca, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

15. Kliknąć na żądany wzorzec koloru a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

16. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru wzorca. 

17. Aby zmienić gradient koloru taśmy, należy wybrać przycisk 
Gradient... aby otworzyć okno dialogowe wyboru gradientu. 

18. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

19. Wybrać kierunek (np. Lewy-prawy, Góra - dół) dla gradientu z listy 
rozwijalnej Kierunek. 

20. W oknie dialogowym wyboru Kolory, należy użyć przycisków 
Początek, Środek oraz Koniec aby wybrać kolory gradientu.  Jeśli 
nie jest wymagany kolor środkowy, należy zaznaczyć pole Bez 
środka. 

21. Aby odwrócić kolory początku i końca, należy zastosować przycisk 
Zamień. 

22. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru gradientu. 

23. Aby zmienić kolorowej taśmy, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

24. Kliknąć na żądany kolor a następnie kliknąć OK aby zamknąć okno 
dialogowe wyboru koloru. 

25. Aby dopasować pozycję kolorowej taśmy na wybranych osiach, należy 
zwiększyć lub zmniejszyć wartości w polach Wartość początkowa 
oraz Wartość końcowa. 

26. Aby wykreślić kolor taśmy poza wykresem, należy upewnić się że pole 
Rysuj z tyłu jest zaznaczone. 

27. Jeśli pole Rysuj z tyłu jest odznaczone, można dopasować 
przezroczystość kolorowej taśmy używając pola edycyjnego pokrętła 
Przezroczystość. 

28. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Dodawanie kolorowej linii do wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie w 
razie potrzeby Dodaj narzędzie Kolorowa linia.  Więcej informacji 
znajduje się w sekcji Dodawanie narzędzi 

 

Okno dialogowe Narzędzia –kolorowa linia  

   

4. Aby wybrać lokalizację osi dla linii kolorowej, należy wybrać z listy 
rozwijalnej Osie (Lewa oś, Praw oś, Górna oś lub Dolna oś). 

5. Aby zmienić kolor linii kolorowej należy kliknąć przycisk 
Obramowanie… aby otworzyć okno dialogowe edytor obramowania. 

6. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

7. Wybrać żądaną grubość obramowania w polu edycyjnym pokrętła 
Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor obramowania należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądany kolor obramowania a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Aby zmienić styl obramowania należy wybrać Styl z listy rozwijalnej. 

11. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe edytora. 

12. Aby dostosować pozycję kolorowej linii na wybranych osiach, należy 
zwiększyć lub zmniejszyć wartość w polu Wartość. 

13. Aby zmienić lokalizację kolorowej linii na wykresie za pomocą myszy 
należy zaznaczyć pola oznaczone jako Dostępne przeciągnięcie.  
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Pole wyboru Brak limitu na przeciągnięcie pozwala 
użytkownikowi na pozycjonowanie kolorowej linii w każdym miejscu 
lub poza wykresem. 

Dodawanie kursora do wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie w 
razie potrzeby Dodaj narzędzie Kursor.  więcej informacji znajduje 
się w sekcji Dodawanie narzędzi 

 

Okno dialogowe kursora  

   

4. Aby zmienić styl kursora należy wybrać pomiędzy Poziomy, 
Pionowy oraz Oba z listy rozwijalnej Styl. 

5. Lokalizacja kursora może być tak ustawiona aby śledziła wskaźnik 
myszy jeśli zaznaczone zostanie pole Pokazuj za wskaźnikiem.  
Jeśli pole to nie jest zaznaczone linie kursora muszą być 
przemieszczane ręcznie. 

6. Kursor będzie przyciągany do punktów danych na wybranych osiach 
jeśli zaznaczony zostanie pole Przyciągaj kursor. 

7. Aby zmienić wygląd kursora należy kliknąć przycisk 
Obramowanie… aby otworzyć okno dialogowe edytora edytor 
obramowania. 

8. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

9. Wybrać szerokość kursora z pola edycyjnego pokrętła Szerokość. 
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10. Aby zmienić kolor kursora, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

11. Kliknąć na wybrany kolor kursora a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

12. Aby zmienić styl kursora, należy wybrać Styl z listy rozwijalnej. 

13. Kliknąć OK., aby zamknąć okno dialogowe edytor obramowania.. 

14. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Przesuwanie etykiet (znaczników) serii  
Aby zastosować omawiane w tej części narzędzie Ciągnij znacznik  etykiety serii 
muszą być widoczne.  Aby uwidocznić etykiety należy kliknąć prawym przyciskiem 
myszy na wykresie w celu otworzenia menu edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj 
opcje.  Wybrać zakładkę Serie a następnie pod zakładkę Etykiety.  Należy się  
także upewnić że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

   

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknać przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi oraz w razie 
konieczności Dodaj narzędzie Ciągnij znacznik.  Więcej informacji 
znajduje się wDodawanie narzędzi. 

 

Okno dialogowe narzędzia przesuwania etykiet  

   

4. Wszystkie etykiety serii będzie na tym etapie można przenosić.  Aby 
dopasować tylko niektóre serie na wykresach, należy z rozwijalnej listy 
wybrać Serie. 
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5. Aby przywrócić znaczniki do ich oryginalnych pozycji należy w tym 
oknie dialogowym użyć przycisku Kasuj pozycje. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

7. Dopasować pozycję etykiet/znaczników serii na wykresie za pomocą 
przeciągania. 

Rysowanie linii na wykresie 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi i Dodaj w 
razie potrzeby narzędzie Rysuj linię.  Więcej informacji znajduje się 
wDodawanie narzędzi 

 

Okno dialogowe narzędzia  rysuj linie 

   

4. Upewnić się że pole oznaczone jako Aktywny jest zaznaczone.  jeśli 
pole to nie jest zaznaczone, nie będzie można rysować linii i każda 
narysowana linia będzie usuwana z wykresu. 

5. Upewnić się, że pole oznaczone jako Możliwość rysowania jest 
zaznaczone. 

6. Aby zmienić przycisk myszy stosowany do rysowania linii na 
wykresie, należy wybrać Lewy, Prawy lub Środkowy na liście 
rozwijalnej przycisku myszy. 

7. Aby zmienić wygląd linii, należy kliknąć przycisk Obramowanie… 
aby otworzyć okno dialogowe edytor obramowania . 

8. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

9. Wybrać żądaną grubość linii w polu edycyjnym pokrętła Szerokość. 
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10. Aby zmienić kolor linii, należy wybrać przycisk Kolor...aby otworzyć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

11. Kliknąć na wybrany kolor linii a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

12. Aby zmienić styl linii należy wybrać Styl z listy rozwijalnej. 

13. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

14. Jeśli użytkownik chciałby przesunąć wrysowane linie za pomocą 
myszy, najpierw należy się upewnić że pole oznaczone jako 
Możliwość wyboru jest zaznaczone. 

15. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zastosowanie narzędzia Obraz 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

Edit a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi i w razie 
konieczności Dodaj narzędzie image Image.  więcej informacji 
znajduje się wDodawanie narzędzi. 

 

Okno dialogowe narzędzia obraz 

   

4. Aby dodać obraz, należy wybrać przycisk Szukaj w..., aby otworzyć 
okno dialogowe wyboru pliku. 

5. Wybrać żądany obrazek graficzny a następnie kliknąć przycisk OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru pliku. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 
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Wyświetlanie opisów serii przez wskazywanie  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie w 
razie potrzeby Dodaj narzędzie Uwagi znacznika.  Więcej 
informacji znajduje się w Dodawanie narzędzi 

 

Okno dialogowe narzędzi:  uwagi znacznika 

   

4. Upewnić się, że pole oznaczone jako Aktywny jest zaznaczone. 

5. Wybrać dane serie dla których mają zostać wyświetlone uwagi w polu 
oznaczonym jako Serie. 

6. Wybrać treść uwagi (np. Etykieta, Etykieta i procent, Procenty 
ogółem, itp.) z listy rozwijalnej Styl. 

7. Wybrać rodzaj akcji myszy (Ruch lub Kliknij) która spowoduje 
wyświetlenie uwagi znacznika w polu wyboru opcji pola grupy 
oznaczonego jako Myszka. 

8. Aby dostosować opóźnienie pomiędzy akcją myszy a wyświetleniem 
uwagi znacznika(etykiety), można zwiększyć lub zmniejszyć 
Opóźnienie w polu edycyjnym pokrętła. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwydatnienie dnych za pomocą punktu 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 
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3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść  do listy narzędzi a następnie w 
razie potrzeby Dodaj narzędzie Najbliższy punkt.  Więcej 
informacji znajduje się wDodawanie narzędzi 

 

Okno dialogowe narzędzi: najbliższy punkt 

   

4. Aby wybrać serie które mają zostać wskazane, należy wybrać z listy 
rozwijalnej pole oznaczone jako Serie. 

5. Aby zmienić wygląd wskaźnika, należy kliknąć przycisk 
Obramowanie…aby otworzyć okno dialogowe edytor obramowania. 

6. Upewnić się że pole oznaczone jako Widoczna zostało zaznaczone. 

7. Wybrać żądaną grubość linii z pola edycyjnego pokrętła Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor linii należy wybrać przycisk Kolor...aby otworzyć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć żądany kolor a następnie kliknąć OK aby zamknąć okno 
dialogowe wyboru koloru. 

10. Aby zmienić styl linii, należy wybrać z listy rozwijalnej Styl. 
11. Kliknąć OK aby zamknąć okno dialogowe edytor obramowania . 

12. aby zmienić wzór wskaźnika, należy kliknąć przycisk Deseń… aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru wzoru. 

13. Kliknąć aby wybrać dany wzór z listy wzorów. 

14. Aby zmienić kolor wzorca, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

15. Kliknąć na dany wzorzec koloru a następnie kliknąć OK, aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

16. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe wyboru wzorca. 
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17. Jeśli wymagana jest obecność linii od myszy do punktu danych, należy 
upewnić się, że pole oznaczone jako Rysuj linię jest zaznaczone. 

18. Aby dostosować rozmiar wskaźnika, należy zwiększyć lub zmniejszyć 
wartość w polu edycyjnym pokrętła Rozmiar. 

19. Aby zmienić styl wskaźnika, należy wybrać Koło, Prostokąt, Romb 
lub Brak z listy rozwijalnej Styl. 

20. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Numerowanie stron 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
Dodaj w razie potrzeby narzędzie Numer strony.  Więcej informacji 
znajduje się w sekcji Dodawanie narzędzi 

 

Okno dialogowe opcji narzędzia:  numer strony 

   

4. Upewnić się, że pole Aktywny jest zaznaczone. 

5. W polu oznaczonym jako Tekst, można edytować wedle uznania 
numer strony, klikając klawisz Enter za każdym razem chcąc rozpocząć 
nową linię. Pole numer strony na wykresie zostanie automatycznie 
dopasowane do szerokości oraz wysokości wpisanego tekstu. 

6. Aby zmienić pozycję numeru strony na wykresie, należy zastosować 
listę rozwijalną Automatycznie w sekcji Pozycja w celu wybrania 
lokalizacji (Lewy-góra, Lewy-dół, Prawy-góra, Prawy-dół). 

7. Aby ustawić domyślną lokalizację dla numeru strony, należy zaznaczyć 
pole oznaczone jako Użytkownik, oraz dostosować pozycję używając 
pól edycyjnych pokręteł Lewy i Góra. 
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8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana formatu numeru strony  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
Dodaj wedle uznania narzędzie Numer strony.  Więcej informacji 
znajduje się w sekcji Dodawanie narzędzi. 

4. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

Okno dialogowe formatu narzędzia numerowania strony.  

   

5. Wybrać przycisk Kolor...aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

6. Kliknąć na żądanym tle koloru a następnie kliknąć OK., aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Kliknąć OK aby zamknąć edytor koloru. 

8. Aby dopasować wygląd ramki numeru strony, należy wybrać przycisk 
Ramka... aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Upewnić się, że pole oznaczone jako Widoczna jest zaznaczone. 

10. Wybrać żądany styl obramowania z pola listy rozwijalnej Styl. 
11. Wybrać szerokość ramki z pola edycyjnego pokrętła Szerokość. 

12. Aby zmienić kolor obramowania, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

13. Kliknąć na żądanym kolorze obramowania a następnie kliknąć OK., 
aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 
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14. Kliknąć OK., aby zamknąć edytor obramowania. 

15. Jeśli obramowanie ma być zaokrąglone należy zaznaczyć pole 
oznaczone jako Zaokrąglij ramkę. 

16. Jeśli wymagany jest efekt trójwymiarowy, należy wybrać Wypukły 
lub Wklęsły z listy rozwijalnej Panel.  Głębia efektu może być 
dostosowana za pomocą pola edycyjnego pokrętła Rozmiar. 

17. Jeśli wymagany jest wzór tła, należy wybrać przycisk Deseń… aby 
otworzyć okno dialogowe edytora kolorów. 

18. Z listy rozwijalnej należy wybrać styl wypełnienia. 

19. Aby zmienić kolor wypełnienia, należy wybrać przycisk Kolor...aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

20. Kliknąć na żądany kolor a następnie kliknąć OK aby zamknąć okno 
dialogowe wyboru koloru. 

21. Kliknąć OK aby zamknąć edytor wzoru kolorów. 

22. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

 

Zmiana tekstu numeru strony  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi i Dodaj w 
razie potrzeby narzędzie Numer strony.  Więcej informacji znajduje 
się w  sekcji Dodawanie narzędzi. 

4. Kliknąć pod zakładkę Tekst. 

 

Okno dialogowe tekstu narzędzia numeru strony 
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5. Kliknąć przycisk Czcionka...  aby wyświetlić okno dialogowe 
Właściwości Czcionki oraz wybrać Czcionka (np. Arial, Times New 
Roman, itp.), Styl czcionki (np. Italic, Bold, itp.), Rozmiar, oraz 
Kolor aż tekst w polu edycyjnym Przykład będzie posiadał 
odpowiedni wygląd. 

6. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe właściwości 
czcionek. 

7. Kliknąć przycisk Cień… aby wyświetlić okno dialogowe Kolor i 
wybrać spośród Kolory podstawowe, aby dodać cień do tekstu 
wedle uznania. 

8. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Kolor. 

9. Kliknąć pole edycyjne pokrętła, aby dopasować poziomy i pionowy 
wygląd cienia lub wpisać wartość z klawiatury. 

10. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Odstępy między literami, aby 
dopasować parametr odległości lub wpisać wartość z klawiatury. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana gradientu numeru strony  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjnym a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
Dodaj w razie potrzeby narzędzie Numer strony.  Więcej informacji 
znajduje się w sekcjiDodawanie narzędzi. 

4. Kliknąć pod zakładkę Gradient . 

 

Okno dialogowe gradientu narzędzia numeru strony 
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5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać kierunek (np. Lewy-prawy, Góra-dół) gradientu z rozwijalnej 
listy Kierunek. 

7. W sekcji Kolory okna dialogowego, należy użyć przycisków 
Początek, Środek oraz  Koniec aby wybrać kolory dla gradientu.  
Jeśli nie jest wymagany kolor środkowy, należy zaznaczyć pole Bez 
środka. 

8. Aby zamienić początkowe i końcowe kolory należy zastosować 
klawisz Zamień. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana cienia numeru strony  
1. kliknąć prawym przyciskiem myszy aby otworzyć menu edycyjnym a 

następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
wedle uznania Dodaj narzędzie Numer strony.  Więcej informacji 
znajduje się w sekcji Dodawanie narzędzi. 

4. Kliknąć pod zakładkę Cień. 

 

Okno dialogowe cienia narzędzia numer strony 

   

5. Kliknąć przycisk Kolor aby wyświetlić okno dialogowe Kolor i 
wybrać z Kolory podstawowe w celu dodania wedle uznania cienia 
do tekstu. 

6. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Kolor. 
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7. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Rozmiar aby dopasować głębie cienia 
lub wpisać wartość z klawiatury. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zastosowanie narzędzia obrotu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjnym, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj… aby przejść do listy narzędzi a następnie 
wedle uznania Dodaj narzędzie Obróć.  Więcej informacji znajduje 
się w Dodawanie narzędzi. 

 

 

Okno dialogowe narzędzia obrotu 

   

4. Upewnić się że pole Aktywny jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

6. Aby obrócić dowolnie obraz należy wcisnąć i przytrzymać lewy 
przycisk myszy a następnie wedle uznania obracać obraz. 

Wyłączanie narzędzia wykresu  
1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjnym, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Narzędzia. 

3. Wybrać z listy narzędzie, które ma zostać wyłączone. 

4. Usunąć zaznaczenie w polu Aktywny. 
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5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Opcje eksportu  
Ta sekcja zawiera procedury eksportowania wykresu do innych programów, a także 
zawiera dyskusje na temat różnych dostępnych typów plików jak również wysyłanie 
wykresów za pomocą poczty e-mail. 

Wybór ustawień formatu pliku  
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjnym a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Export. 

 

Okno dialogowe eksportu obrazu 

   

3. Wybrać pod zakładkę Rysunek. 

4. Wybrać żądany format pliku (Metafile, Bitmap, GIF lub JPEG) 
stosując pole wyboru opcji w sekcji Format. 

5. Można dopasować opcje formatu eksportowanego pliku wybierając pod 
zakładkę Opcje i zastosowania dostępnych ustawień.  Warto zwrócić 
uwagę, że dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego 
formatu pliku. 

6. Można dostosować szerokość i wysokość eksportowanego wykresu 
przez wybór pod zakładki Rozmiar oraz zwiększaniu i zmniejszaniu 
wartości Szerokość oraz/lub Wysokość w polach edycyjnych 
pokręteł.  Aby utrzymać wykres w położeniu perspektywicznym należy 
zaznaczyć pole oznaczone jako Zachowaj proporcje. 
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Dołączanie serii danych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjnym a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Export. 
3. Wybrać pod zakładkę Rdzenny. 

 

Okno dialogowe rdzenny 

   

4. Aby załączyć serie danych do eksportowanego wykresu należy 
zaznaczyć pole Dołącz dane serii. 

5. Aby określić rozmiar eksportowanego pliku, należy zaznaczyć pole 
Rozmiar pliku. 

Wybór ustawień formatów danych serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjnym, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Eksportuj. 
3. Wybrać pod zakładkę Dane. 
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Okno dialogowe eksportu danych  

   

4. Z listy rozwijalnej Serie wybrać serie danych, które mają być 
wyeksportowane. 

5. Wybrać format pliku dla serii danych (Tekst, XML, HTML-Table lub 
Excel) stosując przycisk wyboru opcji w sekcji Format. 

6. Można załączyć indeksy punktów, oznaczenia, informacje dzięki 
zaznaczeniu pól w sekcji Dołącz. 

Eksportowanie załącznika poczty e-mail  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjnego, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Eksportuj. 
3. Wybrać wymagane ustawienia za pomocą podzakładek Rysunek, 

Rdzenny oraz Dane. 

4. Kliknąć przycisk Wyślij… aby otworzyć okno dialogowe folderów 
osobistych. 

5. Wpisać swoje hasło i wcisnąć OK. 

6. Aplikacja e-mailowa utworzy nową wiadomość i załączy załącznik.  
Następnie należy uzupełnić wiadomość i ją przesłać.  Po zakończeniu 
zamknąć okno alikacji wysyłania wiadomości. 

Eksportowanie do pliku 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Export. 
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3. Wybrać wymagane ustawienia eksportowania za pomocą podzakładek 
Rysunek, Rdzenny oraz Dane. 

4. Kliknąć przycisk Zachowaj… aby otworzyć okno dialogowe 
Zachowaj jako. 

5. Wpisać nazwę pliku oraz wybrać jego lokalizację. 

6. Kliknąć przycisk Zachowaj jako. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Opcje drukowania 
Ta sekcja zawiera procedury drukowania wykresów, wraz z opcjami ustawień 
drukarki, wyborem drukarki oraz ustawieniami strony. 

Wydruk podglądu wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Drukuj. 

 

Okno dialogowe podglądu wydruku  

   

3. To okno dialogowe może być zastosowane do: 

• Wyboru drukarki z listy rozwijalnej Drukarka. 

• Wybrać orientację papieru (Pionowa lub Pozioma) za pomocą 
przycisku wyboru opcji Orientacja. 

• Dopasować marginesy przeciągając linie marginesów na 
przeglądanej stronie wydruku. 
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• Przeciągnięcie wskaźnika w sekcji Szczegół pomiędzy Więcej 
oraz Opis pozwoli na wyskalowanie rozmiaru tekstu wykresu. 
Mniejszy tekst (Więcej szczegółów) ogólnie lepiej wygląda po 
wydruku. 

• Zmień ustawienia drukarki (tj. rozmiar papieru, źródło papieru) za 
pomocą przycisku Edycja…. 

• Wydrukuj podgląd strony za pomocą przycisku Drukuj. 
4. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

   

Zmiana orientacji papieru  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Drukuj. 

 

Okno dialogowe wydruku. 

   

3. Zmienić orientację na Pozioma lub Pionowa za pomocą przycisku 
wyboru opcji w grupie Orientacja. 

4. Kliknąć przycisk Zamknij lub Drukuj, aby zakończyć. 

Wybór drukarki 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Print. 
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Lista rozwijalna wyboru drukarki w oknie dialogowym drukowania  

   

3. Z listy rozwijalnej Drukarka, wybrać daną drukarkę. 

4. Kliknąć przycisk Drukuj, aby zakończyć. 

Dostosowanie rozmiaru wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Drukuj. 
3. Aby dostosować marginesy wykresu oraz zmienić rozmiar wykresu 

należy ustawić wskaźnik myszy na liniach nie ciągłych w oknie 
podglądu wydruku a następnie przeciągnąć je w żądanym kierunku.  
Okno podglądu wydruku automatycznie wyświetli dostosowany 
wykres. 
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Wskaźnik myszy gotowy 
do ustawienia marginesów 

Ustawienia marginesów w oknie dialogowym drukowania  

   

4. Aby dostosować poziom szczegółowości należy przeciągnąć wskaźnik 
w sekcji Szczegół pomiędzy Więcej oraz Opis. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij lub Drukuj aby zakończyć. 

Ustawiania pozycji wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne,  a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Drukuj. 
3. Ustawić wskaźnik myszy na wykresie w oknie podglądu wydruku.  

Wskaźnik myszy zmieni się na obraz ręki. 
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Wskaźnik myszy jest gotowy do
przesunięcia wykresu 

 

Przesuwanie wykresu w oknie dialogowym wydruku. 

   

4. Przeciągnąć wykres w kierunku wymaganej lokalizacji. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij lub Drukuj aby zakończyć. 

Zmiana rozmiaru papieru lub źródła  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj opcje. 

2. Wybrać zakładkę Drukuj. 
3. Kliknąć przycisk Edycja… aby otworzyć okno dialogowe ustawień 

drukowania. 
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Okno dialogowe ustawień drukowania  

   

4. Wybrać rozmiar papieru (np. Letter, A4, itp.) z listy rozwijalnej 
Rozmiar. 

5. Wybrać źródło podawania papieru do wydruku (np. Podajnik 1, 
Podajnik 2, Wybór automatyczny) z listy rozwijalnej Źródło. 

6. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe ustawień 
drukowania.  

7. Kliknąć przycisk OK lub Anuluj aby zakończyć. 
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Formatowanie serii 

Formatowanie serii 
Jedną z pomocnych cech formatowania w BioWin jest fakt, że efekty prowadzanych 
zmian są widoczne w trakcie ich wprowadzania. Jest to wyśmienity sposób poznania 
funkcji kontrolek edytowania serii, ponieważ użytkownik widzi rezultaty 
wprowadzonych zmian. Związek pomiędzy kontrolkami dialogowymi oraz 
funkcjami przyswajane są dużo lepiej niż w przypadku, kiedy użytkownik musiałby 
za każdym razem zamykać okno dialogowe lub manualnie wprowadzać pewne 
zmiany, aby zobaczyć ich efekty. 

Podstawowe procedury edycji serii  
W tej sekcji omówione zostaną procedury znajdujące się w zakładce Serie poleceń 
Edytuj serie… oraz Edytuj opcje…. 

 

Zakładka stosowana do formatowania serii 
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Zmiana stylu serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. W polu listy Serie zakładki Wykres, wybrać serie, dla których ma 
być zmieniony styl. 

3. Kliknąć przycisk Zmień.... 
4. Wybrać nowy styl serii z Galerii serii ogólnych.  Jeśli wymagany 

jest styl 3D, należy upewnić się że pole 3D jest zaznaczone. Kliknąć 
przycisk OK po wykonaniu czynności. 

5. Kliknąć Zamknij przycisk to . 

Uwaga:  Aby zmienić styl każdej następnej serii, należy powtórzyć etapy 2-4. 

Zmiana nazwy serii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. W polu listy Serie zakładki Wykres, należy wybrać serie, których 
nazwa ma zostać zmieniona. 

3. Kliknąć przycisk Tytuł... 
4. Wpisać nową nazwę w oknie dialogowym Zmień tytuł serii, a 

następnie kliknij OK. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić nazwę każdej następnej serii, należy powtórzyć etapy 2-4. 

 Usuwanie serii z wykresu 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy Serie zakładki Wykres, należy wybrać serię, która ma zostać 
usunięta. 

3. Kliknąć przycisk Usuń. 

4. Jeśli użytkownik jest pewny, że chce usunąć tą serię należy kliknąć 
Tak w polu potwierdzenia. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga: Aby usunąć każda inną serię, należy powtórzyć etapy 2-4.  Można także 
usunąć serie z pola dialogowego Edytuj serie...Lista – jeśli istnieje wiele serii, 
rozwiązanie to może okazać się szybsze. 

 Formatowanie serii  •  358 



Dodawanie/Usuwanie serii w legendy 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Kliknąć pod zakładkę Serie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Dane ogólne. 

4. Dodać lub usunąć znacznik z pola oznaczonego jako Pokaż w 
legendzie. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby dodać/usunąć inne serie, należy powtórzyć etapy 2-4. 

Edytowanie osi, na których serie są wykreślane  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenia Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. W polu listy Serie w zakładce Wykres , należy wybrać serie które 
mają być kontrolowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Serie. 

4. Kliknąć pod zakładkę Dane ogólne. 

5. Wybrać miejsce, w którym serie mają być wykreślone (Góra, Dół lub 
Góra i Dół) z listy rozwijalnej w sekcji oznaczonej jako Poziome 
osie. 

6. Jeśli na tej osi ma zostać umieszczona data/czas, należy zaznaczyć pole 
oznaczone jako Data/Czas. 

7. Na liście rozwijalnej Pionowe osie wybrać pionową oś (Lewy, 
Prawy lub Lewy i Prawy), na której mają zostać wykreślone serie. 

8. Jeśli na osiach ma zostać umieszczona data/czas, należy zaznaczyć pole 
oznaczone jako Data/Czas. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić osie dla innych serii należy powtórzyć etapy 2-8. 

Procedury oznaczania serii  
W tej sekcji omówione zostaną różne metody zmiany wyglądu oznaczeń serii, czyli 
tzw. etykiet/ znaczników, wraz z ramką, kolorem, czcionką oraz stylem. 
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Okno dialogowe edytowania znaczników serii 

Dodawanie etykiet do wykresu  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. W polu listy Serie zakładki Wykres, wybrać serie, które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone 

5. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Style etykiet serii  
Ta sekcja zawiera przykłady różnych stylów oznaczeń dla serii występujących w 
BioWin. 

Styl Przykład 
Wartość 1234 
Procent 12 % 
Oznaczenie Masa 
Oznaczenie & Procent Masa 25 % 
Oznaczenie & Wartosć Masa 1234 
Legenda Zależy od stylu tekstu legendy 
Procent z całości 12 % z 1234 
Oznaczenie & Procent z 
całości Masa 12 % z 1234 
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Xwartosć 4321 

Zmiana stylu etykiet serii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać serie, które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

 
Okno dialogowe stosowane do zmieniania stylów znaczników wykresów 

   

4. Upewnić się że pole Widoczna zostało zaznaczone. 

5. Z pola listy rozwijalnej Style wybrać styl oznaczenia, który ma zostać 
zastosowany do danej serii. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić styl oznaczenia dla innych serii należy powtórzyć etapy 2-5. 

Zmiana formatu numerycznego etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z pola rozwijalnego zakładki Serie, wybrać, serie które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąc pod-zakładke Etykiety. 
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4. Kliknąć podzakładke Dane ogólne. 

W polu grupy Formaty, zmienić formatowanie Wartości lub Procenty na żądany 
styl.  Więcej informacji znajduje się w rozdziale Formatowanie serii temat Formaty 
numeryczne w BioWin   
   

5. Kliknąć przycisk OK,aby zakończyć. 

Formaty numeryczne w BioWin 
Ta sekcja zawiera przegląd różnych formatów numerowania, które są dostępne w 
BioWin.  Pomimo tego, że te informacje mają zastosowanie w całym BioWin 
informacje te zostały zawarte w tym miejscu bowiem jest najbardziej 
prawdopodobne że będą przydatne w odniesieniu do oznaczeń na wykresach. 

Symbol Opis 
0 CYFRA. Jeśli formatowana wartość posiada cyfrę w pozycji, gdzie “0” 

się pojawia w formacie ciągu znaków, wówczas cyfra jest kopiowana do 
wynikowego ciągu znaków. Po za tym “0” jest magazynowane w tej 
pozycji w wynikowym ciągu znaków. 

# CYFRA. Jeśli formatowana wartość posiada cyfrę w pozycji, gdzie “#” 
się pojawia w formatowanym ciągu znaków, wówczas cyfra jest 
kopiowana do wynikowego ciągu znaków. Po za tym nic nie jest 
magazynowane w tej pozycji w wynikowym ciągu znaków. 

. SEPARATOR CZĘŚCI DZIESIĘTNEJ. Pierwszy znak ‘.’ w 
formatowanym ciągu znaków oznacza lokalizację części dziesiętnej w 
formatowanej wartości, zaś dodatkowe znaki “.” są ignorowane. 
Aktualny znak jest używany do oddzielenia części dziesiętnej lub w 
wynikowym ciągu znaków jest międzynarodowym formatem 
numerycznym określonym w Panelu kontroli systemu Windows. 

, SEPARATOR TYSIĘCY. Jeśli formatowany ciąg znaków posiada  
jeden lub więcej znaków “,” oznacza to rozdział tego ciągu po trzy cyfry  
w grupie na lewo od separatora części dziesiętnych. Umiejscowienie 
znaków  ”,” w formatowanym ciągu znaków nie wpływa na wynik pod 
warunkiem, ze wskazany separator tysięcy jest wymagany. 
Aktualny znak jest używany do oddzielenia części dziesiętnej lub w 
wyjściowym ciągu znaków jest międzynarodowym formatem 
numerycznym określonym w Panelu kontroli systemu Windows. 

E+ NAUKOWE OZNACZENIE. Jeśli którykolwiek z ciągu znaków ‘E+’, 
‘E-’, ‘e+’, lub ‘e-’ znajdują się w formatowanym ciągu znaków 
wówczas liczba jest formatowana z użyciem oznaczenia naukowego. 
Grupa z więcej niż czterema znakami „0” może natychmiast stosować 
się do ‘E+’, ‘E-’, ‘e+’, lub ‘e-’ w celu określenia minimalnej liczby cyfr 
w eksponencie. Formaty ‘E+’, lub ‘e+’ ze znakiem plus oznaczają 
dodatni eksponent, zaś ze znakiem minus oznaczają ujemny eksponent. 

'xx'/"xx" Znaki otoczone pojedynczym lub podwójnym cudzysłowem stanowią 
wyjście, bez wpływu na formatowanie. 

; Średnik dla oddzielenia liczb dodatnich, negatywnych lub równych zero 
w formatowanym ciągu znaków.  

Pozycja najdalszego na lewo ‘0’ przed przecinkiem w formacie ciągu znaków oraz 
najdalszego na lewo ‘0’ po przecinku w formacie ciągu znaków określa zakres cyfr, 
które zawsze występują w wynikowym ciągu znaków. 

Formatowany numer jest zawsze zaokrąglany do tylu miejsc ile jest znaków 
numerycznych (‘0’ lub ‘#’) po prawej stronie przecinka. Jeśli formatowany ciąg 
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znaków nie zawiera przecinka, formatowana wartość jest zaokrąglana do 
najbliższego numeru całkowitego. 

Jeśli formatowany numer posiada więcej liczb po lewej stronie przecinka niż znaków 
numerycznych po lewej stronie znaku ‘.’ dodatkowe znaki numeryczne są dodawane 
przed pierwszym znakiem numerycznym 

Aby utworzyć różne formaty dla wartości ujemnych, dodatnich oraz zerowych 
format ciągu znaków może zawierać od jednej do trzech sekcji oddzielonych 
średnikami: 

   

4. Jedna sekcja: format ciągu znaków odnosi się do wszystkich wartości; 

5. Dwie sekcje: Pierwsza sekcja ma zastosowanie do wartości dodatnich 
oraz zerowych, natomiast druga sekcja ma zastosowanie dla wartości 
ujemnych; 

6. Trzy sekcje: pierwsza sekcja ma zastosowanie do wartości dodatnich, 
druga do wartości ujemnych a trzecia do wartości zerowych. 

Jeśli sekcja dla wartości ujemnych lub sekcja zerowa jest pusta tzn. nie ma nic 
pomiędzy średnikami limitującymi sekcję, sekcja dla pozytywnych wartości jest 
stosowana. 

Jeśli sekcja dla wartości dodatnich jest pusta lub jeśli cały format ciągu znaków jest 
pusty wartość jest formatowana z zastosowaniem ogólnego formatowania zmienno-
przecinkowego z 15 ważnymi znakami.  Ogólne formatowanie zmienno-
przecinkowe jest także stosowane w przypadku wartości składających się z więcej 
niż 18 znaków po lewej stronie przecinka dziesiętnego oraz w przypadku formatu 
ciągu znaków nie zawierającego adnotacji o formacie naukowym.  

Poniższa zakładka przedstawia przykładowe formaty oraz wyniki zastosowania 
formatowania do różnych wartości: 

Format ciągu 
znaków 1234 -1234 0.5 0 

Nieokreślone 1234 -1234 0.5 0 
0 1234 -1234 1 0 
0.00 1234.00 -1234.00 0.50 0.00 
#.## 1234 -1234 .5  
#,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 
#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 
#,##0.00;;Zero 1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 
0.000E+00 1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 
#.###E-0 1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 

 

Zmiana ramki etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, oraz kliknąć polecenie Edytuj serie... lub Edytuj opcje.... 
2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać serie która ma być 

edytowana. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 
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4. Kliknąć pod zakładkę Style. 

5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

 

Okno dialogowe stosowane do formatowania znaczników 

   

7. Kliknąć przycisk Ramka... aby otworzyć edytor koloru obramowania. 

8. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

9. Wybrać styl obramowania oznaczenia z listy rozwijalnej Styl. 
10. Wybrać grubość obramowania w polu edycyjnym Szerokość. 

11. Aby zmienić kolor obramowania należy wybrać przycisk Kolor... 
otwierający okno dialogowe wyboru koloru. 

12. Kliknąć wybrany kolor obramowania, a następnie kliknąć OK., aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

13. Kliknąć przycisk OK., aby zamknąć edytor koloru obramowania 

14. Kliknąć Zamknij przycisk w celu zakończenia 

Uwaga: Aby zmienić obramowanie etykiet innych serii należy powtórzyć etapy 2-
13.  Jeśli oznaczenia serii nie mają wychodzić poza granice osi wykresu należy 
zaznaczyć pole oznaczone jako Ucięty. 
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Zmiana koloru etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy rozwijalnej w zakładce Serie, wybrać serie które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Kliknąć pod zakładkę Style. 

5. Upewnić się że pole Widoczna zostało zaznaczone. 

6. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

 

Okno dialogowe stosowane do formatowania znaczników 

   

7. Kliknąć przycisk Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

8. Kliknąć na wybrany kolor oznaczenia a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić oznaczenia koloru innych serii należy powtórzyć etapy 2-8.  
Jeśli użytkownik chciałby, aby oznaczenia serii były bez koloru należy wybrać kolor 
oznaczenia jako biały. 
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Zmiana wzorca etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać serie, które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Kliknąć pod zakładkę Style. 

5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

 

Okno dialogowe formatowania znaczników   

7. Kliknąć przycisk Deseń... aby otworzyć okno dialogowe edytora 
koloru. 

8. Z listy wzorców wybrać styl desenia. 

9. Aby zmienić deseń koloru, należy  kliknąć przycisk Kolor... aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć wybrany deseń koloru a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

11. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć deseń edytora koloru. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga: Aby zmienić deseń oznaczenia dla innych serii, należy powtórzyć kroki 2-
11 
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Zmiana czcionki etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy rozwijalnej w zakładce Serie, wybrać serie które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć pod zakładkę Tekst. 

 

 

Okno dialogowe stosowane do edytowania tekstu znaczników serii 

   

6. Kliknąć przycisk Czcionka... aby otworzyć okno dialogowe 
właściwości czcionki. 

7. Okreslić Czcionka (np. Arial, Times New Roman, itp), Styl 
czcionki (np. Italic, Bold, itp.), Rozmiar, oraz Kolor aż Przykład 
będzie miał żądany wygląd. 

8. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe właściwości 
czcionki. 

9. Aby dodać efekt do czcionki, należy kliknąć przycisk Kontur… aby 
otworzyć okno dialogowe edytora obramowania 

10. Wybrać Kolor, Styl oraz Szerokość dla wybranego konturu. 

11. Kliknij przycisk OK., aby zamknąć okno dialogowe edytora. 
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12. Aby dostosować ilość białej przestrzeni pomiędzy znakami, należy 
zwiększyć lub zmniejszyć wartość w polu edycyjnym pokrętła Odstęp 
między literami. 

13. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić czcionkę oznaczenia innej serii należy powtórzyć kroki 2-12. 

Zmiana gradientu etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać serie które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć pod zakładkę Gradient. 

 

 

Okno dialogowe stosowane do dodawania gradientu do znacznika serii. 

   

6. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone 

7. Wybrać kierunek (np. Prawa-lewa, Góra-dół) dla gradientu z listy 
rozwijalnej Kierunek. 

8. W sekcji Kolory okna dialogowego, zastosować przyciski Początek, 
Środek oraz Koniec, aby wybrać kolor gradientu.  Jeśli kolor 
środkowy nie jest wymagany, należy zaznaczyć pole Środek. 
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9. Aby odwrócić kolory początku i końca należy zastosować przycisk 
Zmień. 

10. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić gradient oznaczenia dla innych serii, należy powtórzyć etapy 
2-9. 

Zmiana cienia etykiet serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć polecenie Edytuj serie...lub Edytuj 
opcje.... 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać serie, które mają być 
edytowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Etykiety. 

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Wybrać pod zakładkę Cień. 

 

 

Okno dialogowe stosowane do zmiany cienia etykiet serii. 

   

6. Kliknąć przycisk Kolor aby wywołać okno dialogowe i wybrać z 
Kolory podstawowe wedle uznania kolor cienia tekstu. 

7. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Koloru. 

8. Kliknąć pole edycyjne pokrętła Rozmiar aby dostosować głębie cienia 
lub wpisać wartość z klawiatury. 
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9. Kliknąć przycisk Zamknąć, aby zakończyć. 

Uwaga:  Aby zmienić cień oznaczenia dla innych serii należy powtórzyć etapy 2-8. 

Edycja listy serii 
Ta sekcja opisuje sposoby edycji serii które są wykreślane na wykresach.  Kliknąć 
prawym przyciskiem myszy na wykresie i po wybraniu z menu rozwijalnego Edytuj 
serie...Lista… pojawi się następujące okno dialogowe. 

 

 

Okno dialogowe edycji listy serii  

Pokaż / Ukryj serie 
To okno dialogowe pozwala na pokazywanie lub ukrywanie nazwy serii na wykresie.  
Warto zwrócić uwagę, że czynność ta nie usuwa serii z wykresu a tylko je ukrywa.  
Aby pokazać lub ukryć serie należy zaznaczyć lub odznaczyć znacznik obok nazwy 
serii.  Aby usunąć serie, należy kliknąć na serii i wcisną klawisz Delete na 
klawiaturze. 

Zmiana kolejności wykreślania serii 
Można zastosować to okno dialogowe do zmiany kolejności w jakiej serie mają być 
przedstawiane na wykresie.  Aby to wykonać należy kliknąć na nazwie serii taka by 
nazwa została podświetlona a następnie kliknąć strzałki góra lub dół.  Warto 
zauważyć, że kiedy ta czynność zostanie wykonana kolejność serii na liście zmienia 
się na bieżąco. 
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Zmiana koloru serii 
Kolor każdej serii znajduje się obok nazwy serii na liście serii.  Dwukrotne kliknięcie 
na kolorze otwiera okno dialogowe wyboru koloru. 

Tworzenie serii dla wykresu „szybka linia” 
W tej sekcji omówione zostały procedury formatowania, które mogą być 
wykonywane z podzakładki Format zakładki Edytuj serie...dla serii „szybka 
linia”  

Serie „szybka linia” mogą być stosowane do analizy tradycyjnych wykresów X-Y, 
analizy serii w czasie, itp. W BioWin szczególnie użyteczne są do wyświetlania 
wyników dynamicznej symulacji. Serie „szybka linia” mają mniej opcji wyświetlania 
niż normalne Linie serii, ale są szybciej rysowane i dlatego korzystne w przypadku 
wykreślania kilku serii na raz. Style serii  „szybka linia” obniżają możliwości opcji 
wyświetlania kosztem prędkości rysowania.  

 

 

Opcje formatowania szybkich linii serii 

Zmiana wyglądu serii „szybka linia” 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj Serie…. 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, należy wybrać serię „szybka linia”, 
której wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania szybkich linii serii   

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Zmienić szerokość linii używając pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

6. Zmienić styl linii używając grupy wyboru opcji Styl. Należy zwrócić 
uwagę, że ta opcja nie jest dostępna jeśli szerokość linii jest większa o 
jeden od zaleceń odnośnie rozdzielczości monitora. 

7. Kliknąć przycisk Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

8. Kliknąć żądany kolor serii „szybka linia”, a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Ustawienia linii serii 
W tej części przedstawione zostały opcje ustawień, które mogą być wywołane z pod-
zakładki Format i Point zakładki Edytuj serie...dla Linii serii.  
Serie linii mogą być stosowane do tradycyjnych wykresów X-Y, analizy serii w 
czasie, itp.  W BioWin najbardziej użyteczne są do wyświetlania wyników symulacji 
dynamicznej. 
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Formatowanie opcji linii serii 

 

 

Formatowanie opcji punktów serii 
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Zmiana Koloru Linii Serii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edycja serii…. 

2. Z listy rozwijalnej w zakładce Serie, wybrać linie serii, których 
wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

 

Opcje formatowania linii dla linii serii 

   

4. Kliknąć przycisk Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

5. Kliknąć na wybranym kolorze linii serii a następnie kliknąć OK aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana obramowania serii linii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edycja serii. 
2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, należy wybrać linie serii których 

wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć Format pod zakładkę. 
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Opcje formatowania linii dla linii serii 

   

4. Kliknąć  przycisk Obramowanie... w celu otwarcia edytora 
obramowania. 

5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać serie, które mają być 
edytowane. 

7. Zmienić szerokość linii używając pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

8. Kliknąć przycisk Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

9. Kliknąć żądany kolor serii linii, a następnie kliknąć OK aby zamknąć 
okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana desenia serii linii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj Serie. 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, należy wybrać serie, które maja 
zostać zmienione lub zmodyfikowane. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania linii serii. 

   

4. Aby zmienić deseń linii serii, należy wybrać nowy deseń klikając 
przycisk Deseń… a następnie wybrać przycisk OK aby zakończyć. 

5. Jeśli każdy z wybranych wzorców ma mieć inny kolor, należy 
zaznaczyć pole Zamaluj każdy. 

6. Rodzaj linii ma umożliwić rysowanie linii na zasadzie „schodków” 
pomiędzy punktami danych, należy zaznaczyć pole Schodkowa.  
Aby wyłączyć schodkowy rodzaj linii, należy odznaczyć pole 
Odwrócony. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana ogólnego wyglądu punktu linii serii   
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edycja serii…. 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać linie serii, których ogólny 
wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Punktowy. 
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Formatowanie opcji punktu linii serii  

   

• Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

• Zmienić rozmiar punktów za pomocą pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość i Wysokość. Aby dostosować osie do rozmiaru 
punktów, należy zaznaczyć pole Dopasowanie marginesów. 

• Aby zmienić znacznik punktu, należy zastosować listę rozwijalną 
Styl. 

• Wybranym znacznikom punktu np. Kwadrat, można nadać 
trójwymiarowy wygląd zaznaczając pole 3D. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana koloru punktu linii serii 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edycja serii…. 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać linie serii, których ogólny 
wygląd punktu ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Punktowy. 
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Opcje formatowania punktu linii serii  

   

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Deseń... aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
wzorca. 

6. Kliknąć przycisk Kolor… aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

7. Kliknąć na wybranym kolorze punktu linii serii a następnie kliknąć OK 
aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana obramowania punktu linii serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej zakładki Serie, wybrać linie serii dla których ma 
zostać zmieniony ogólny wygląd punktów. 

3. Kliknąć pod zakładkę Punktowy.  

4. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Obramowanie... aby otworzyć edytora 
obramowania  

6. Wybrać żądany styl obramowania punktu linii serii w polu grupy opcji 
Styl. 

7. Wybrać grubość obramowanie punktu linii serii w polu edycyjnym 
pokrętła Szerokość. 
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8. Aby zmienić kolor obramowania punktu linii serii, należy wybrać 
przycisk Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na wybranym kolorze obramowania punktu serii a następnie 
kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć edytora obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Ustawienia punktów serii  
W tej części omówione zostaną opcje ustawień które mogą być wykonywane z pod-
zakładki Format zakładki Edytuj serie...w Punktowy.  

Serie punktów są pomocne w tworzeniu wykresów X-Y, głównie w przypadku gdy 
dane są rozproszone lub nieregularne. Często tego typu dane używane są do 
przedstawiania eksperymentalnych danych na wykresie porównującym 
zaobserwowane dane z przewidywanymi. 

 

 

Opcje formatowania punktów serii 

Zmiana wyglądu serii punktowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z rozwijalnej listy Serie, wybrać punkty serii, których wygląd ma 
zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format pod zakładkę. 

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 
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5. Zmienić rozmiar punktów używając pól edycyjnych pokrętła 
Szerokość oraz Wysokość. Aby dostosować osie do rozmiaru 
punktu, należy zaznaczyć pole Dopasowanie marginesów. 

6. Aby zmienić znacznik punktu na inny, należy zastosować listę 
rozwijalną Styl. 

7. Jeśli wybrany zostanie znacznik punktu Kwadrat, można nadać mu 
trójwymiarowy wygląd za pomocą pola 3W. 

8. Jeśli każdy z punktów w serii ma mieć różny kolor należy zaznaczyć 
pole Zamaluj każdy. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana wzorca punktów serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. W rozwijalnym polu listy Serie, wybrać punkty serii, których kolor ma 
zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
4. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Deseń..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

6. Kliknąć wybrany deseń a następnie kliknąć OK., aby zamknąć okno 
dialogowe wyboru wzorca. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana obramowania punktu serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie, dla których obramowanie ma 
zostać zmienione. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
4. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Obramowanie... aby otworzyć edytor 
obramowania. 

6. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

7. Wybrać dany styl obramowania punktu z grupy wyboru opcji Styl. 
8. Wybrać szerokość obramowania punktów używając pola edycyjnego 

pokrętła Szerokość  
9. Aby zmienić kolor obramowania punktu, należy wybrać  przycisk 

Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć na wybranym kolorze obramowania punktu a następnie kliknąć 
OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

11. Kliknąć OK aby zamknąć edytor obramowania. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Opcje formatowania serii słupkowych  
W tej części przedstawiony zostanie przegląd procedur formatowania dostępnych w  
pod zakładce Format zakładki Edytuj serie...dla Słupkowych serii  
(Poziomych i Pionowych).  Warto zwrócić uwagę, że dodając nowe serie 
słupkowe, BioWin domyślnie ustawia pionowe słupki serii. Jeśli słupki mają być w 
pozycji pionowej należy użyć przycisku Zmień… opcji. 

Serie słupkowe są przydatne dla wykresów bieżących wartości oraz przedstawiania 
wyników symulacji stanu ustalonego. Wielokrotne serie słupkowe mogą być 
zastosowane do zilustrowania różnic proporcjonalnych. 

 

 

Opcje formatowania serii słupkowych 

Zmiana koloru serii słupkowych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z list rozwijalnej Serie, wybrać serie słupkowe, których kolor ma 
zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii słupkowych  

   

4. Jeśli każdy słupek serii ma mieć różny kolor należy zaznaczyć pole 
oznaczone jako Zamaluj każdy. 

5. Jeśli wszystkie słupki mają mieć ten sam kolor, należy kliknąć przycisk 
Kolor..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

6. Kliknąć na wybranym słupku a następnie kliknąć przycisk OK,. aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Jeśli serie słupkowe są trójwymiarowe i mają mieć dodany cień należy 
zaznaczyć pole Zaciemnienie wykresu słupkowego. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana obramowania serii słupkowych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z pola listy rozwijalnej Serie, należy wybrać serie słupkowe, których 
kolor ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii słupkowych 

   

4. Kliknąć przycisk Obramowanie..., aby otworzyć edytor 
obramowania 

5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać dany styl obramowania słupka z pola listy rozwijalnej Styl. 
7. Wybrać grubość obramowania w polu edycyjnym pokrętła 

Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor słupka należy wybrać przycisk Kolor..., aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na wybranym kolorze obramowania słupka a następnie kliknąć 
OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć edytor obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zmiana desenia serii słupkowych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. W polu listy rozwijalnej Serie, należy wybrać serie, których wzór ma 
zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii słupkowych 

   

4. Kliknąć przycisk Deseń... aby otworzyć edytor wzorca deseni 
(wypełniania). 

5. Wybrać dany styl wzorca z pola wyboru opcji Style. 

6. Aby zmienić kolor desenia, należy wybrać przycisk Kolor...,aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Kliknąć na wybrany kolor wzorca a następnie kliknąć przycisk OK., 
aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

8. Kliknąć przycisk OK., aby zamknąć edytor wzorca deseni. 

9. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana serii słupkowych oraz pozycjonowania   
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie wybrać Edytuj serie…. 

2. W polu rozwijalnym listy Serie, wybrać serie słupkowe, których 
kształt oraz/lub pozycja mają zostać zmienione. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii 

 

• Aby zmienić kształt słupków w seriach słupków należy zastosować 
rozwijalne pole listy Styl: gdzie można zastosować różne kształty. 

• Użytkownik może zmienić odległość pomiędzy słupkami serii za 
pomocą zmiany wartości w polu edycyjnym pokrętła % 
szerokości słupka: zwiększenie wartości zwiększa szerokość 
słupka, co spowoduje zmniejszenie się przestrzeni pomiędzy 
słupkami. 

• Użytkownik może zmieniać pozycję słupków serii używając pola 
edycyjnego pokrętła % wyrównania:. Ta właściwość jest 
szczególnie przydatna w przypadku wykresów wielosłupkowych. 

• Jeśli użytkownik chce, aby pomiędzy słupkami oraz granicami 
wykresu były marginesy należy zaznaczyć pole Margines 
słupka. 

• Jeśli słupki serii są oznaczone symbolami, użytkownik może 
zredukować liczbę oznaczeń przy użyciu Pozycja symbolu – 
automatycznie.  

4. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Kontrola rozmieszczenia słupków dla serii 
wielosłupkowych  

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 
edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie , należy wybrać jedną z serii słupkowych.  W 
tym szczególnym przypadku formatowania serii, zmiana jednego 
słupka spowoduje zmiany w pozostałych seriach. 
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3. Kliknąć pod zakładkę Stos. 

 

 

Opcje dla serii wielosłupkwych 

   

4. Z pola wyboru opcji Wielokrotny słupek: należy wybrać jedną z 
poniższych opcji rozmieszczenia słupka. 

• Brak: Ta opcja umieszcza słupki serii jedna naprzeciwko drugiej. 
Jeśli jednak wykres jest trójwymiarowy będzie widać punkty 
wszystkich serii. 

• Sąsiadująco: Ta opcja umieszcza słupki każdej serii jedna obok 
drugiej. 

• Skumulowany: Ta opcja umieszcza słupki jednej serii na 
szczycie drugiej. 

• 100% skumulowany: Ta opcja pozwala na umieszczenie słupka 
serii jedna na drugiej z pokazaniem względnej wielkości słupka w 
100% skali. 

• Płaszczyzna boczna: Ta opcja pozwala umieścić każdą z serii 
jedna przy drugiej. 

5. Aby serie rozpoczynały się w punkcie o współrzędnych zero, należy 
zaznaczyć pole Początek układu osi. Aby słupki rozpoczynały się w 
danym punkcie, należy odznaczyć to pole i wpisać żądaną wartość 
początkową. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

 Formatowanie serii  •  386 



Ustawienia dla wykresów kołowych serii  
W tej części opisane zostały procedury formatowania, które wywoływane są z pod-
zakładki Format zakładki Edytuj serie...dla Serii kołowych.  

Wykresy kołowe serii są przydatne do przedstawiania proporcji lub rozdziału danych 
w których użytkownik chce pokazać relatywne różnice wielkości pomiędzy danymi 
seriami. Na przykład, kołowy wykres serii może być zastosowany do przedstawienia 
frakcji ścieków, frakcji masowych osadu, rozdziału objętościowego frakcji itp.  
Wykresy kołowe są także dobrym sposobem przedstawiania bieżących wartości 
symulacji. 

 

 

Opcje formatowania serii wykresu kołowego  

Zmiana ogólnego wyglądu kołowego wykresu serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, należy wybrać wykres kołowy serii, których 
wygląd ma zostać zmieniony.  

3. Kliknąć pod zakładkę Zaokrąglony. 
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Opcje wykresu kołowego serii  

   

• Jeśli wykres ma mieć kształt kołowy, należy zaznaczyć pole 
Kołowy. 

• Jeśli wykres serii ma być eliptyczny, należy dostosować wymiary 
używając pól edycyjnych pokrętła Poziomo i pionowo w sekcji 
Promień.  Jeśli BioWin ma automatycznie nadać wymiary należy 
zaznaczyć pole Automatycznie. 

• Aby obrócić wykres, należy zmienić wartość w polu edycyjnym 
pokrętła Obrót:. 

4. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana desenia oraz koloru wykresu kołowego serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, należy wybrać serie, których wygląd ma 
zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
4. Jeśli użytkownik preferuje wzory inne niż wypełnienie pełne serii 

kolorem należy zaznaczyć pole Desenie. 

5. Zmiana Koloru wybranego desenia wymaga kliknięcia na pole Kolor... 
Po wybraniu wymaganego koloru należy kliknąć OK. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Zmiana obramowania wykresu kołowego  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać wykres kołowy serii, dla którego 
obramowanie ma zostać zmienione. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 

 

Opcje formatowania wykresu kołowego serii  

   

4. Kliknąć przycisk Obramowanie... aby otworzyć edytor obramowania 

5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Z listy rozwijalnej Styl wybrać dany styl obramowania dla wykresu 
kołowego serii. 

7. Wybrać grubość obramowania dla wykresu kołowego serii w polu 
edycyjnym pokrętła Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor obramowania wykresu kołowego serii należy 
wybrać przycisk Kolor..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

9. Kliknąć na kolorze obramowania serii wykresu kołowego, a następnie 
kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK aby zakończyć edytor obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Trójwymiarowy wygląd kołowego wykresu serii  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać dane serie wykresu kołowego, dla 
których trójwymiarowy wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Zaokrąglony. 

 

 

Opcje dla serii wykresu  kołowego 

   

4. Jeśli serie wykresu kołowego mają być trójwymiarowe, należy 
zaznaczyć pole Widok 3D. 

5. Jeśli front kołowego wykresu trójwymiarowego ma mieć dany kolor 
należy zaznaczyć pole Kolor. Aby nadać temu kolorowi nieco 
ciemniejszy odcień niż powierzchnia wykresu, należy zaznaczyć pole 
Zaciemnienie 3D zakładki Format. 

6. Aby wprowadzić efekt ciemniejszego cienia na powierzchni 
trójwymiarowego wykresu kołowego należy zwiększyć wartość w 
polach edycyjnych pokręteł Poziomy wymiar oraz Pionowy 
wymiar z grupy Cień. 

7. Aby zmienić kolor cienia, należy kliknąć, przycisk Kolor..., aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru, a następnie wybrać żądany 
kolor cienia, a następnie kliknąć OK. 

8. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Aranżowanie części (segmentów) serii wykresu kołowego 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać żądane serie wykresu kołowego, 
którego trójwymiarowy wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 

• Jeśli największa część wykresu ma zostać uwypuklona, należy 
zastosować pole edycyjne pokrętła Oddziel największą część, 
aby oddzielić największą część wykresu od reszty. 

• Użytkownik może zmienić kolejność części (plastrów) wykresu 
kołowego za pomocą Całkowity kąt. 

• Można połączyć wiele części (segmentów) poniżej określonej 
wartości liczbowej lub procentowej w jedną część (segment). Aby 
to wykonać należy: 

1. Zastosować listę rozwijalną Styl, aby wybrać kryteria (poniżej 
pewnej wartości lub procentu), według których części (segmenty) 
mają zostać pogrupowane. 

2. W części edycyjnej tekstu Wartość, wpisać wartość odcięcia.  
Wszystkie części wykresu kołowego poniżej tej wartości zostaną 
połączone w jedną część. 

3. Użytkownik może oznaczyć pogrupowane części (segmenty).  
Kliknąć zakładkę Etykiety a następnie upewnić się, że pole 
Widoczna zostało odznaczone.  Teraz ponownie należy kliknąć 
na zakładkę Format i wpisać tekst w polu edycji tekstu Etykieta 
poniżej okna dialogowego. 

Ustawienia dla serii powierzchniowych 
W tej części przedstawiony zostanie przegląd procedur formatowania, które mogą 
być wykonywane z podzakładek Format i Punkty zakładki Edytuj serie... dla 
Serii powierzchniowych. 

Serie powierzchniowe są czymś w rodzaju kombinacji wykresu liniowego oraz 
wykresu słupkowego. Wykresy powierzchniowe są bogatszym sposobem 
przedstawiania danych wykresów liniowych trójwymiarowych i oferują niektóre z 
właściwości serii słupkowych, aby przedstawić różnice proporcjonalne. W związku z 
tym wykresy powierzchniowe są pomocne w przedstawianiu wyników dla bieżącej 
wartości. 
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Opcje formatowania serii powierzchniowych 

 

 

Opcje formatowania serii powierzchniowych 

Zmiana ogólnego wyglądu wykresu powierzchniowego 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 
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2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie powierzchniowe, których 
wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 
Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

• Jeśli użytkownik chciałby zastosować deseń dla wierzchniej części 
wykresu (w czarne linie) należy z listy rozwijalnej wybrać Deseń, 
aby wybrać żądany styl. 

• Aby zmienić punkty, które określają serie powierzchniowe 
połączone w sposób schodkowy, należy zaznaczyć pole 
Schodkowa. 

4. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana koloru serii powierzchniowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie powierzchniowe, których kolor 
ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

4. Jeśli każdy segment serii wykresu powierzchniowego ma mieć inny 
kolor, należy zaznaczyć pole Zamaluj każdy. 

5. Jeśli użytkownik chciałby, aby wszystkie segmenty miały ten sam 
kolor, należy kliknąć przycisk Kolor... aby otworzyć okno dialogowe 
wyboru koloru. 

6. Kliknąć na danym kolorze powierzchni a następnie wybrać OK., aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana obramowania serii powierzchniowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, należy wybrać dane serie powierzchniowe, 
dla których ma zostać zmienione obramowanie. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

4. Kliknąć przycisk Obramowanie..., aby otworzyć edytor koloru 
obramowania. 

5. Upewnić się że pole Widoczna zostało zaznaczone. 

6. Wybrać żądany styl obramowania powierzchni z grupy wyboru opcji 
Styl. 

7. Wybrać szerokość obramowania za pomocą pola edycyjnego pokrętła 
Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor obramowania należy wybrać przycisk Kolor... aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądanym kolorze obramowania a następnie kliknąć OK., 
aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć przycisk OK., aby zamknąć edytor koloru obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana linii serii powierzchniowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie powierzchniowe, których linie 
mają zostać zmienione. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

4. Kliknąć przycisk Linie obszaru... aby otworzyć edytor koloru 
obramowania. 

5. Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

6. Wybrać styl linii powierzchniowej z grupy wyboru opcji Styl. 
7. Wybrać żądaną szerokość linii powierzchniowej z pola edycyjnego 

pokrętła Szerokość. 

8. Aby zmienić kolor linii powierzchniowej należy wybrać przycisk 
Kolor... aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

9. Kliknąć na żądanym kolorze linii powierzchniowej a następnie kliknąć 
OK., aby zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

10. Kliknąć OK., aby zamknąć edytor koloru obramowania. 

11. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Kontrola obszaru dla serii wielopowierzchniowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, należy wybrać jedną z serii 
powierzchniowych. W tym szczególnym przypadku formatowania 
serii, wybór jednej serii powierzchniowej spowoduje także zmiany w 
pozostałych seriach powierzchniowych. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 
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Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

4. Z pola grupy wyboru opcji Wielokrotność obszaru: wybrać jedną z 
poniższych opcji rozmieszczenia serii powierzchniowych: 

• Brak: Ta opcja spowoduje rozmieszczenie każdej serii 
powierzchniowej jedna naprzeciwko drugiej. Jeśli jednak wykres 
jest trójwymiarowy wszystkie serie będą pokazywane partiami. 

• Skumulowany: Ta opcja spowoduje umieszczenie każdej serii 
jedna na drugiej. 

• 100% skumulowany: Ta opcja spowoduje umieszczenie każdej 
serii jedna na drugiej ze wskazaniem relatywnego rozmiaru na 
100% skali. 

5. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana ogólnego wyglądu punktów serii powierzchniowych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie powierzchniowe, których 
ogólny wygląd ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Puntowy. 
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Opcje punktu w seriach powierzchniowych 

   

• Upewnić się, że pole Widoczna jest zaznaczone. 

• Zmienić rozmiar punktów za pomocą pól edycyjnych pokręteł 
Szerokość oraz Wysokość. Aby dopasować osie do rozmiaru 
punktu, należy zaznaczyć pole Dopasowanie marginesów. 

• Aby zmienić znacznik punktu należy zastosować listę rozwijalną 
Styl: aby wybrać nowy styl. 

• Jeśli zastosowane zostaną Kwadrat znaczniki punktu, można 
nadać im trójwymiarowy wygląd, zaznaczając pole oznaczone jako 
3W. 

• Aby nadać temu kolorowi nieco ciemniejszy odcień, należy 
zaznaczyć pole oznaczone jako Zaciemniony 3D. 

4. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana desenia punktu serii powierzchniowych 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne menu, a następnie kliknąć Edytuj serie. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, należy wybrać serie powierzchniowe, 
których kolor punktu ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Punktowy. 
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Opcje punktu serii powierzchniowych  

   

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Deseń..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
wzorca. 

6. Kliknąć na danym wzorcu punktu serii a następnie kliknąć OK., aby 
zamknąć okno dialogowe wyboru koloru. 

7. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Zmiana obramowania punktu serii powierzchniowej 
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie powierzchniowe, dla których 
obramowanie punktu ma zostać zmienione. 

3. Kliknąć pod zakładkę Punktowy. 
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Opcje punktu serii powierzchniowych 

   

4. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

5. Kliknąć przycisk Obramowanie..., aby otworzyć edytor koloru 
obramowania. 

6. Upewnić się że pole Widoczna jest zaznaczone. 

7. Wybrać styl obramowania punktu serii powierzchniowych za pomocą 
przycisku wyboru w grupie Styl. 

8. Z pola edycyjnego pokrętła Szerokość wybrać szerokość 
obramowania punktu serii powierzchniowych. 

9. Aby zmienić kolor obramowania serii powierzchniowych, należy 
wybrać przycisk Kolor..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru 
koloru. 

10. Kliknąć na wybranym kolorze obramowania punktu serii 
powierzchniowej a następnie kliknąć OK., aby zamknąć okno 
dialogowe wyboru koloru. 

11. Kliknąć OK., aby zamknąć edytor obramowania koloru. 

12. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Ustawienia dla serii przestrzennych  
W tej części omówione zostaną procesy formatowania, które znajdują się w pod-
zakładkach Format i Siatka 3W zakładki Edytuj serie...dla Serii 
powierzchniowych. 

Serie przestrzenne mają zastosowanie do profili przestrzennych danych składników.  
Na przykład, załóżmy że konfiguracja składa się z trzech bioreaktorów a użytkownik 
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chciałby pokazać profil amoniaku we wszystkich trzech reaktorach.  Stężenie 
amoniaku będzie wykreślone na osi Y(oś pionowa), a numer bioreaktora na osi X (oś 
pozioma), natomiast czas zostanie przedstawiony na osi Z.  Wykresy serii 
przestrzennych są również pomocne w przypadku wyświetlania czasu – historii 
profilu głębokości osadnika wtórnego – profilu stężenia. 

 

Opcje formatowania wykresów serii przestrzennych 

 

Opcje siatki wykresów serii przestrzennych 
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Wygląd linii siatki na wykresach serii przestrzennych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie przestrzenne, dla których linie 
siatki mają zostać zmienione. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 
Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

4. Kliknąć przycisk Obramowanie… aby otworzyć edytor koloru 
obramowania. 

• Aby włączyć lub wyłączyć linie siatki, należy zaznaczyć lub 
odznaczyć pole Widoczna. 

• Aby zmienić grubość linii siatki należy zwiększyć lub zmniejszyć 
wartość w polu edycyjnym pokrętła szerokość. 

• Aby zmienić styl linii (np. ciągła, przerywana, itp.) siatki należy 
kliknąć właściwy przycisk w grupie wyboru opcji Styl. Warto 
zwrócić uwagę że Szerokość nie musi być większa od 1 przy 
każdym ze styli oprócz Wypełniony. 

• Aby zmienić kolor linii siatki, należy kliknąć przycisk Kolor, aby 
otworzyć okno dialogowe wyboru koloru. 

5. Kiedy wygląd wykresu serii powierzchniowych z liniami siatki 
odpowiada potrzebom użytkownika, kliknąć OK aby zamknąć edytor 
koloru obramowania. 

6. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 
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Tryb rysowania serii przestrzennych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie przestrzenne, dla których ma 
zostać zmieniony tryb rysowania. 

3. Kliknąć pod zakładkę Format. 

 
Opcje formatowania serii powierzchniowych 

   

4. Z grupy przycisków wyboru opcji Tryb rysowania, wybrać jedną z 
poniższych opcji: 

• Aby powierzchnia była kolorowa, wybrać tryb Wypełniony. 

• Aby powierzchnia miała tylko linie siatki wybrać tryb Zarys. 

• Aby serie rysowane były w postaci małych kropek wybrać tryb 
Obraz punktowy.  Warto zwrócić uwagę, że mogą wystąpić 
kłopoty z widokiem w przypadku dobrania nieodpowiednich 
kolorów. 

5. Kiedy wygląd wykresu serii powierzchniowych jest satysfakcjonujący 
należy kliknąć przycisk Zamknij, aby zakończyć. 

Tryb kolorów dla wykresów serii przestrzennych  
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie aby otworzyć menu 

edycyjne, a następnie kliknąć Edytuj serie…. 

2. Z listy rozwijalnej Serie, wybrać serie przestrzenne, dla których kolor 
ma zostać zmieniony. 

3. Kliknąć pod zakładkę Siatka 3W. 

 Formatowanie serii  •  403 



 
Opcje siatki na wykresie serii przestrzennych  

   

4. Z grupy przycisków wyboru opcji Opcje koloru, wybrać jedną z 
poniższych opcji: 

• Aby na całej powierzchni mieć jeden kolor należy wybrać tryb 
Serie. Kliknąć na przycisku Kolor obok opcji otwierania okna 
dialogowego wyboru koloru jeśli kolor ma zostać zmieniony. 

• Aby uzyskać na powierzchni wypełnienie gradientem koloru, 
należy wybrać tryb Uszereguj. Kliknąć na pola kolorów Od: 
oraz Do: aby zmienić zastosowane kolory.  Kolor Od: jest 
przypisany punktom o największej wartości na Y (tj. najwyższy 
punkt powierzchni), natomiast kolor Do: jest przypisany do 
najniższej wartości Y (tj. "niskie" punkty powierzchni). 

• Aby uzyskać krokowy kolor wypełnienia powierzchni, należy 
wybrać tryb Szablon. Wartość w polu edycyjnym pokrętła 
Nasycenie określa zakres kolorów zastosowanych do 
wypełnienia powierzchni, oraz wysokość każdego punktu 
określającego przypisany mu kolor z zakresu. 

5. Kiedy wygląd wykresu jest satysfakcjonujący, kliknąć przycisk 
Zamknij, aby zakończyć. 
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Zarządzanie projektami 

Ustawienia opcji projektu 
Opcje projektu są określane w stosunku do projektów bieżących. Po ustawieniu 
przez użytkownika opcji dla bieżącego projektu, ustawienia te będą przeniesione do 
wszystkich zastosowanych ustawień domyślnych znajdujących się w komendzie 
Projekt|Nowe opcje projektu. Przykładowo, jeśli użytkownik ustawił niebieski 
kolor dla arkusza przepływu za pomocą komendy Projekt|Nowe opcje projektu, 
ale dla “Projektu A” kolor obszaru rysowania ma być biały to dla „Projektu A” 
użytkownik zmienia kolor obszaru rysowania na biały za pomocą komendy 
Projekt|Nowe opcje projektu. W związku z tym kolor obszaru rysowania dla 
“Projektu A” będzie biały niezależnie od innych ustawień domyślnych wcześnie 
ustawionych. 

W związku z tym, że opcje projektu są przypisane do danego pliku oznacza, że są 
one z tym plikiem na stałe związane. Przykładowo, jeśli użytkownik zdefiniuje 
ustawienia opcji projektu dla “Projektu A” na jednej kopii programu i otworzy 
“Projekt A” na innej kopii programu BioWin zachowane zostaną ustawiania opcji 
projektu poczynione na pierwszej kopi programu. Zgodnie z tym, wszystkie opcje 
projektu zostają przeniesione i zastępują ustawienia domyślne, które były ustawione 
przez innego użytkownika na drugiej kopi BioWin za pomocą komendy 
Projekt|Nowe opcje projektu. 

Opcje obszaru rysowania 
Ta sekcja opisuje różne opcje projektu, które mogą być ustawione w stosunku do 
obszaru rysowania Biowin. Dostęp do opcji obszaru rysowania następuje z poziomu 
głównego okna symulatora poprzez wybranie z menu głównego Projekt|Opcje 
bieżące projektu i zakładki Panel rysowania, przedstawionej na poniższym 
rysunku. 
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Zakładka bieżących opcji dla panelu rysowania 

Wygląd obszaru rysowania może być zmieniany pod wzglądem Czcionka oraz 
Kolor.  Klikniecie przycisku Czcionka… otworzy okno dialogowe właściwości 
czcionki i umożliwi tym samym zmianę czcionek opisujących elementy konfiguracji 
znajdujące się w obszarze rysowania. Wybór nowego koloru z menu rozwijalnego 
spowoduje zmianę koloru tła obszaru rysowania. Warto zwrócić uwagę, że w oknie 
dialogowym znajduje się podgląd tła oraz wybranej czcionki dla obszaru rysowania. 

Rozmiar obszaru rysowania również może być zmieniony. Zmiana wartości w 
polach edycyjnych pokręteł Szerokość oraz Wysokość spowoduje zmianę 
wymiarów obszaru rysowania. Rozmiar głównego okna nie ulega zmianie, jednak, 
całkowity rozmiar ulega zmianie co można zauważyć po zmianie rozmiaru pasków 
przewijania.  Wartości domyślne 6,000 x 2,000 zmieniają się odpowiednio na 60x20 
cali.. W tym miejscu warto nadmienić że w przypadku kopiowania i wklejania do 
MS Word, rozmiar możliwy do przekopiowania jest ograniczony do 22x22 cale.  
Limit obszaru rysowania mogą być tak ustawione, aby zmiana mogła zachodzić 
tylko pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi wartościami. 

Opcja skoku w obszarze rysowania (rozdzielczość) może być zmieniana w 
obydwu kierunkach tzn. X i Y. Opcja siatki pomagają dokładnie umieszczać 
(wyrównywać) elementy w obszarze rysowania. Przemieszczając elementy w 
obszarze rysowania następuje automatyczne ich pozycjonowanie do najbliższego 
punktu siatki (punkty siatki nie są widoczne). W związku z tym zwiększanie 
wartości siatki powoduje większe odległości punktów od siebie co oznacza że 
użytkownik ma mniejszą kontrolę nad elastycznością rozmieszczania elementów w 
obszarze rysowania. Zmniejszenie wartości siatki odwrotnie powoduje, że odległości 
pomiędzy punktami siatki są mniejsze a tym samym większą kontrolę (elastyczność) 
w rozmieszczaniu elementów. 

użytkownik może też ustawić Element wyświetlany w obszarze rysowania.  
Można wybrać czy nazwy elementów mają być włączone czy wyłączone. 
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Opcje rurociągów 
Użytkownik może zmienić styl domyślny dla nowych rurociągów w projekcie 
wybierając jeden z czterech dostępnych styli z grupy Domyślny nowy styl rur.  
Więcej informacji na temat stylów rurociągów znajduje się w temacie Rury Typy 
elementów 

Kąt strzałki odnosi się do kąta 
ostrego pomiędzy linią a 
jedną stroną strzałki. Na 
przykład, jeśli strzałka ma być 
szeroka należy ustawić kąt 
maksymalnie na 60 stopni. 

Użytkownik może także kontrolować wygląd rurociągów w projekcie za pomocą
komendy z menu Projekt|Opcje bieżące projektu i wybraniu zakładki Rura, 
przedstawionej na poniższym rysunku.  Aby zmienić Kolor, Szerokość, oraz Styl 
rurociągów zastosowanych w obszarze rysowania, należy kliknąć przycisk
Przewody rur…. użytkownik może zwiększyć Rozmiar strzałki linii 
reprezentujących rurociągi.  Kąt strzałki również może być zmieniony. 

 

Zakładka zmiany opcji rurociągów dla bieżącego projektu 

Warto zwrócić uwagę, że możliwa jest również zmiana indywidualnych linii i 
strzałek rurociągów. Aby zmienić właściwości danego rurociągu należy dwukrotnie 
kliknąć lub kliknąć prawy przycisk myszy na tym rurociągu i z rozwijalnego menu 
wybrać opcje Właściwości…. Następnie, po zaznaczeniu pola oznaczonego jako 
Opcje pojawi się identyczny zestaw opcji, który został wyżej omówiony, jednak te 
zmiany zostaną tylko zaimplementowane do danego rurociągu.  
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Okno dialogowe opcje przewodów rurowych 

System jednostek 
Ta sekcja opisuje opcje, które mogą być wykorzystanie w celu ustawienia systemu 
jednostek zastosowanych w projekcie. Wejście do systemu jednostek w projekcie 
następuje z menu głównego okna symulatora Projekt| Opcje bieżące projektu i 
wybranie zakładki System jednostek, przedstawionej na poniższym rysunku. 
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Opcje systemów jednostek w projekcie 

Z grupy wyboru opcji System jednostek, użytkownik może wybrać następujące 
jednostki: 

   

• metry sześcienne na dzień (m3/d) 

• litry na dzień (L/d) 

• megalitry na dzień  (ML/d) 

• 

 

megagalony na dzień (mgd) 

Należy zwrócić uwagę, że te same jednostki jako podstawy zastosowane są 
automatycznie do jednostek przepływu oraz objętości.  Na przykład po wybraniu L/d 
jako jednostki, objętość (np. dla bioreaktorów, osadników) będzie wyrażona w 
również w litrach. Warto zwrócić uwagę, że przepływ powietrza wyrażony jest w 
m3/h. 

Jeśli użytkownik wybrał mgd jako podstawową jednostkę, następujące brytyjskie 
jednostki zostaną zastosowane w innych obliczeniach BioWin: 

Miara Jednostki brytyjskie (anglosaskie) 
Długość stopa (ft) 
Powierzchnia stopa kwadratowa (ft2) 
Masa funt (lbs) 
Cicśnienie funt na cal kwadratowy (psi) 
Przepływ powietrza Normalna stopa sześcienna na minutę 
Prędkość właściwa gal/ft2/d 
Przepływ masowy lbs/ft2/d 
Stężenie miligramy na litr (mg/L) 
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W polu grupy wyboru opcji, Podstawa BZT, użytkownik może wybrać długość 
czasu którym BioWin zastosuje do pomiaru i wyliczenia wartości BZT.  Można 
wybrać pomiar BZT dla 5, 7, oraz 20 dni.. 

Opcje modelowania 
W tej sekcji opisane zostaną opcje modelowania projektu, które mogą być 
zastosowane w celu rozwiązania ewentualnych problemów lub poprawy procesu 
symulacji.  Zmiany tych opcji dokonuje się w menu głównego okna symulatora 
wybierając Projekt| Opcje bieżące projektu a następnie klikając zakładkę 
Model, przedstawioną na poniższym rysunku. 
 

 

Opcje modelu dla projektu 

Istnieje kilka modeli stosowanych w procesach biologicznych. 

   

• Użytkownik może zdecydować czy chce lub nie zastosować model 
BioWin dla procesu opartego na osadzie czynnym czy też model oparty 
na beztlenowej fermentacji. Na szczęście odznaczenie tego pola jest 
tylko wtedy gdy użytkownik chce zastosować inny model dla procesu 
biologicznego (np. jeden z modeli IWA). Szczegółowe informacje na 
temat zintegrowanego modelu BioWin ASP/AD znajdują się w Model 
osadu czynnego oraz tematy z rozdziału Tworzenie modelu 
procesowego. 

• Użytkownik może wybrać czy w bieżącym projekcie zastosuje kreatora 
modelu. Jeśli nie został wybrany model BioWin a wybrany został 
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Kreator modelu, w takim przypadku tylko procesy określone w 
Kreatorze Modelu będą stosowane. Jeśli natomiast wybrane zostały 
zarówno model BioWin oraz modele z Kreatora modelu, ten ostatni 
będzie pełnił funkcję „nakładki” na model BioWin. Więcej informacji 
na temat zastosowania Kreatora Modelu znajduje się w rozdziale Typy 
elementów, temat Element budowy modelu. 

• Dzięki zastosowaniu znajdujących się tam pól wyboru, użytkownik 
może wybrać czy chce zastosować modelowanie tlenowe. Kiedy ta 
opcja zostanie wybrana BioWin zamodeluje wpływ rozdziału tlenu 
rozpuszczonego TR w strumieniach (dla każdego elementu oraz 
recyrkulacji ) oraz stężenie tlenu rozpuszczonego w bioreaktorach 
kiedy napowietrzanie zostało określone na podstawie prędkości 
przepływu tlenu, a nie zadanej wartości stężenia TR. Ten wybór ma 
wpływ na czas symulacji w szczególności dla symulacji dynamicznej. 
Poniższe uwagi należy uwzględnić wybierając tą opcję: 

1. Jeśli modelowanie TR nie jest włączone, i TR jest określony w 
bioreaktorach za pomocą zadanej wartości stężenia, BioWin liczy 
prędkość pobór tlenu i inne parametry napowietrzania takie jak 
ETT (Efektywność transferu tlenu), PTT (Prędkość transferu 
tlenu), SETT (Standardowa efektywność transferu tlenu) oraz 
SPTT (Standardowa prędkość transferu tlenu). 

2. Jeśli modelowanie TR nie jest włączone, a przepływ tlenu jest 
określony dla bioreaktora, użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, aby 
przejść do opcji modelowania TR, tak aby stężenie TR w 
bioreaktorze zostało obliczone. 

3. Jeśli użytkownik określi stężenie TR w danych wejściowych 
elementu, a modelowanie TR jest wyłączone, BioWin zignoruje 
określone stężenie TR (tzn. wartość TR będzie przyjęta jako równe 
zero). 

4. Jeśli wartość TR jest wpisywana w danych wejściowych elementu 
a modelowanie TR jest wyłączone, wartość TR zostanie zmieniona 
w pliku (nawet jeśli plik został zapisany w momencie gdy 
modelowanie TR było wyłączone). 

• Wiele szybkości procesów w modelu BioWin ASP/AD jest uzależnione 
od pH. Jeśli użytkownik chce zamodelować inhibicję pH w modelu, 
można to zrobić wybierając odpowiednią opcję w tym oknie 
dialogowym. Jeśli użytkownik nie chce uwzględniać wpływu pH na 
wyniki modelu, należy odznaczyć opcję. 

• BioWin ma możliwość zamodelować wytracanie się struwitu, HDP 
(fosforan hydroksylowy dwuwapnia), i HAP (hydroksy-apatytu). Jeśli 
użytkownik chciałby zamodelować te reakcje, odpowiednie pole 
powinno zostać zaznaczone. Więcej informacji na temat modelowania 
tych reakcji znajduje się w sekcji Samoistne chemiczne strącanie 
w rozdziale Tworzenie modelu procesowego.  

• Użytkownik może wybrać czy chce modelować reakcje chemicznego 
wytrącania się fosforu. Wybierając modelowanie reakcji chemicznego 
wytrącania się fosforu, należy upewnić się, że został wybrany metal 
(np. żelazo lub glin) do reakcji wytrącania. Warto zwrócić uwagę, że 
wybrany tutaj metal wpłynie na interfejs przedstawiony w elemencie 
Dawkowanie metali.  
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• Użytkownik może przeglądać stechiometrię bieżącego modelu klikając 
przycisk Pokaż obliczoną stechiometrię…. Przycisk ten otwiera 
okno, przedstawiające stechiometrię biologicznego modelu BioWin 
która będzie zastosowana jako bieżące wartości parametrów: 

 

 

Stechiometria biologicznego modelu BioWin dla bieżących wartości parametrów 

   

• W końcu, to okno dialogowe pozwala użytkownikowi na wybranie 
pomiędzy dwoma dostępnymi w BioWin strumieniowymi modelami 
sedymentacji – zmodyfikowany model Vesilind’a oraz dobrze znany 
model dwu wykładniczy. Warto zwrócić uwagę że modele wybrane w 
tym miejscu mają zastosowanie w osadnikach wtórnych oraz komorach 
SBR (tzn. ten wybór nie wpływa na działanie idealnych osadników 
wtórnych).  Więcej informacji na temat zmodyfikowanego modelu 
Vesilind’a oraz modelu dwu-wykładniczego osadników wtórnych 
znajduje się w sekcji Modele sedymentacji rozdziału Tworzenie 
procesu modelowego. 

Użytkownik może również otrzymać związane z modelem informacje dla 
poszczególnych elementów konfiguracji. W tym celu należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy na elemencie i wybranie Bilans masy… lub Przepływy… 
wyświetli następujące informacje o modelu: 

Okno: Bilans masy 
BioWin umożliwia użytkownikowi sprawdzenie bilansu masy dla chemicznego 
zapotrzebowania na tlen (ChZT), azotu (N) oraz fosforu (P) na poziomie każdego 
elementu. To okno pozwala użytkownikowi wybrać interesujący go parametr (ChZT, 
N lub P) i sprawdzić przepływ masowy na wejściu i wyjściu. W warunkach 
ustalonych bilans masy powinien wynosić zero, dla każdego z elementów, co 
oznacza że ilość ChZT, N lub P dopływająca powinna być taka sama jak ilość 
wypływająca z elementu. Poniższy rysunek przedstawia przykład okna bilansu masy 
dla bioreaktora dla warunków ustalonych symulacji. 

Uwaga: Poszczególne elementy mogą mieć nieco różny wygląd okna bilansu masy.  
Przykładowo dla elementu osadnika wtórnego (gdzie nie ma dopływu gazu) 
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stosowane jest pole listy poniżej obrazku graficznego tak, aby odzwierciedlić 
odpływ. 

 

 

Okno bilansu masy dla bioreaktora w warunkach stanu ustalonego 

Pole listy po lewej stronie reprezentuje dopływ cieczy, natomiast pole listy po prawej 
stronie reprezentuje odpływ cieczy z urządzenia. Faza gazowa jest reprezentowana 
przez pole listy powyżej i poniżej obrazka. 

Uwaga: Jeśli faza gazowa nie jest modelowana, BioWin przedstawia raczej ilość 
transferu do lub z fazy ciekłej, niż aktualną ilość gazu usuwaną z fazy ciekłej (w 
jednostkach ChZT). Na rysunku poniżej, faza gazowa została zamodelowana i w 
konsekwencji w niższym polu listy został przedstawiony tlen reprezentujący 
całkowitą zawartość gazu, i większość tego tlenu jest również przedstawiona w gazie 
wychodzącym (górne pole listy). 
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Okno bilansu masy bioreaktora w warunkach stanu ustalonego z modelowaną fazą gazową. 

W każdym z pól listy, jakakolwiek zmienna stanu mająca wpływ na wybrany 
czynnik (ChZT, N, P) jest wykazana wraz z przepływem masowym dla każdego z 
nich. Można zauważyć, że pomimo faktu, iż powyższy obrazek przedstawia bilans 
masy dla ChZT to dla azotanów (NO3-N), zmienna stanu na obu listach (wejście-
wyjście) jest ujemna. Dzieje się tak ponieważ azotany mogą być użyte jako biorca 
(akceptor) elektronów. Bilans masy uwzględnia to i dlatego przedstawia NO3-N jako 
liczbę ujemną. Okno bilansu masy także uwzględnia zapotrzebowanie na tlen 
związany z amoniakiem tak więc także i tu przedstawione to zostało w polu listy.  

Uwaga:  Jeśli bilans masy ChZT został wybrany, wtedy wszystkie elementy pola 
listy (wraz ze związkami azotu) są przedstawione w jednostkach ChZT. 

   

Uwaga: Jeśli wytrącony azot jest obecny, to wartości te mogą być również 
przedstawione w oknie bilansu masy dla ChZT oraz N. 

Okno: Szybkości 
BioWin umożliwia użytkownikowi podgląd szybkości reakcji zachodzących w 
komorach bioreaktorów. Okna przepływu normalnie będą używane jako narzędzia 
diagnostyczne w przypadku trudności z procesem symulacji. Okna szybkości 
pokazują szybkość ( mg L-1 d-1 ) dla każdego procesu w biologicznym modelu 
BioWin i czasie ( g d-1 ) dla każdej zmiennej stanu. Poniżej przedstawiono przykład.  
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Okno szybkości 

Uwaga: Jednostki czasu reakcji są wyrażone zawsze w g d-1 niezależnie od wyboru 
systemu jednostek dla projektu. 

Parametry numeryczne  
W tej sekcji omówione zostaną opcje modelu w projekcie, które mogą być 
modyfikowane aby zapobiegać ewentualnym problemom i zwiększyć prędkość 
symulacji. Dostęp do parametrów jest z poziomu okna głównego symulatora 
wybierając z menu Projekt|Opcje bieżące projektu, a następnie zakładkę 
Parametry numeryczne, przedstawiona na poniższym rysunku. 
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Parametry numeryczne dla bieżącego projektu 

Parametr Wprowadź WO (wiek osadu) jest stosowany do obliczenia 
wprowadzonych wartości systemu biologicznego. Wprowadzone wartości pomagają 
modułowi obliczeniowemu BioWin określić stosowne rozwiązania dla systemu lub 
są stosowane na początku dynamicznej symulacji (jeśli użytkownik wybierze 
rozpoczęcie dynamicznej symulacji od wartości początkowych). 

BioWin stosuje zdefiniowany przez użytkownika wiek osadu razem ze strumieniem 
dopływających ścieków oraz objętością reaktorów, po to by wykonać aproksymację 
obliczeń dla stanu ustalonego, aby ustalić na jakim poziomie będą stężenia w 
elementach. Analiza oparta jest na prostych równaniach ciągłego ustalonego 
przepływu, więc jest to tylko aproksymacja. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzony 
wiek osadu w żaden sposób nie wpływa na faktyczny obliczeniowy wiek osadu 
(WO) dla konfiguracji – tzn. jest ściśle ustalony przez masę osadu usuwanego z 
systemu dziennie (np. odpływ osadu i dekantacja).  

Jeśli użytkownik podejrzewa nieprawidłowe rozwiązanie lub jeśli BioWin ma 
problemy ze znalezieniem rozwiązania dla symulacji stanu ustalonego, wiek osadu 
może zostać zmieniony poprzez wprowadzenie innej wartości. Te inne wartości 
początkowe powinny poprawić warunki symulacji. 

Symulator stanu ustalonego jest algorytmem służącym w BioWin do 
rozwiązywania modelu w warunkach ustalonych (stały przepływ, stężenie oraz 
warunki eksploatacji). Metoda Hybryda BioWin stosuje kombinację metod 
Newton-Raphson (NR) oraz Rozprężnego szukania liniowego ( ang. 
Decoupled Linear Search DLS). Obydwa algorytmy posiadają swoje zalety w 
pewnych sytuacjach. BioWin wybiera najlepszą w danej chwili i przestawia się 
pomiędzy nimi jeśli zajdzie taka potrzeba. Metoda Newton-Raphson 
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(zmodyfikowana) preferuje bardziej proste i jasne funkcje ciągłe i może 
zmniejszyć ryzyko błędu dzięki dwom rzędom wielkości w najkorzystniejszym 
przypadku. Metoda Rozprężnego szukania liniowego stosuje mniejsze kroki i 
nie jest odporna na duże nieciągłości i brak linearnego przebiegu funkcji. 

Opcje modułu obliczeniowego dla stanu ustalonego  
Użytkownik może wybrać spośród trzech dostępnych metod dla konwergencji stanu 
ustalonego. Istnieje także kilka opcji (dostępnych z poziomu przycisku Opcje) dla 
każdej z tych metod. Podstawowe opcje zostały opisane poniżej. 

 

 

Opcje analizatora równań dla stanu ustalonego 

Metoda hybrydowa: 
Początkowe DLS EC (10) (skrót z ang. Decoupled Linear Search Error Criteria) - 
BioWin zastosuje metodę DLS do momentu osiągnięcia błędu w jednym z kryterium 
DLS lub będą dalsze iteracje DLS [Iteracja DLS (2500)] do momentu 
przełączenia się na metodę NR (Newton-Raphson ). 
Brak konwersji (500) – Ta wartość stosowana jest do określenia czy analizator 
równań NR utknął (napotkał trudności). Zwiększenie tego parametru spowoduje, że 
analizator utknie po analizie szerszego zakresu danych. 

Zła inwersja NR (5) – Jeśli analizator NR wykona tyle kroków w kierunku, w 
którym rezultaty zwiększają liczbę błędów, wtedy zostanie aktywowany DLS. 

Metoda Newton-Raphson (zmodyfikowana): 
Kryteria krokowe - Skok (100%) – Stosuje oryginalnie oszacowane kroki NR 
dla każdej zmiennej stanu. Może zostać, aby uczynić tę metodę bardziej ostrożną. 

Metoda pochodnych – Takie ustawienie może być stosowane do wyboru 
pomiędzy zasadniczą skończoną różnicą ( ang. central finite difference) a przyszłą 
skończoną różnicą (ang. forward finite difference) oszacowania numerycznego 
pochodnej.  

Rozprężne szukanie liniowe: 
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Przyrost o (3) – zwiększenie kroku o 0.03% aby polepszyć iteracje. 

Zmniejszenie o (18) – zmniejszenie kroku o 1.8% dla bardziej szczegółowej 
iteracji. 

Max ujemne (50%) – Maksymalny dozwolony ujemny kro. 

Max dodatnie (50%) - Maksymalny dozwolony dodatni krok 

Początkowa wielkość (5%) – wielkość wstępnego zaburzenia. 

Błąd [0.01 (jednostka mg/L/d {g/m3/d} przy użyciu domyślnej dC/dt i g/d 
przy użyciu dM/dt)] – kryteria błędu, aby zatrzymać iteracje, jeśli bilans masy jest 
bliższy znalezienia rozwiązania. 

Uwaga: Użytkownik może ustawić analizator równań stanu ustalonego tak aby 
stosował on konserwatywne wartości jeśli pojawiają się kłopoty w znalezieniu 
rozwiązania dla stanu ustalonego (zobacz wskazówki dla trudnych do 
rozwiązania systemów znajdujące się poniżej). 

Opcje modułu obliczeniowego dla symulatora 
dynamicznego 
W BioWin istnieją także opcje dla Symulatora dynamicznego. Zwiększenie 
wartości Maksymalny dopuszczalny błąd (0.1%) może usprawnić szybkość 
symulacji dynamicznej, jednak może to także wpłynąć na gorsze wyniki bilansu 
masy.  Krokowy współczynnik skalowania (Theta) (70%) określa jak 
analizator dynamiczny dopasowuje się do rozmiaru kroku. 

Istnieje kilka opcji (dostępnych po wciśnięciu przycisku Opcje) służących do 
strojenia działania symulatora. Użytkownik może również określić Min. wymiar 
dla relatywnej kalkulacji błędów (0.0001) który oznacza wartość, poniżej 
której błąd obliczeń przełączony zastanie na błąd krytyczny. 

Sekcja Nadmierne tłumienie prędkości reakcji zawiera ustawienia służące do 
kontroli funkcji przełączających „Power Monod”. Funkcje przełączające Monoda są 
stosowane do modelowania osadu czynnego aby włączać i wyłączać szybkości w 
zależności od stężenia tlenu, substratów, związków biogennych, itp. W układzie 
chemicznym jednak zmiany szybkości i stężenie funkcyjne pokrywają wiele rzędów 
wielkości. Standardowa funkcja przełączająca Monoda dopuszcza redukcję o jeden 
rząd wielkości w szybkości, jeśli stężenie wzrasta o jeden rząd wielkości. W 
układach chemicznych jest to często niewystarczające, aby efektywnie „zamknąć” 
szybkość chemicznych reakcji. Może to spowodować nadmiernie wolną symulację 
dynamiczną, kiedy występuje wysokie tłumienie szybkości spowodowane niskim 
stężeniem, bowiem analizator równań musi znacznie zredukować scalony rozmiar 
kroku, aby uniknąć ujemnych wartości stężeń. W BioWin, w pewnych 
okolicznościach, bardziej rozbudowana funkcja przełączająca (Power Monod) jest 
stosowana do wyłączenia szybkości strącania opartego na stężeniu metalu 
rozpuszczonego. Wyrażenie funkcji „PowerMonod” jest stosowane tylko do 
symulacji dynamicznej. 

Limit stężenia (domyślna wartość= 0.001 mg/L) – Funkcja „Power Monod” 
jest stosowana tylko poniżej wskazanego stężenia. Takie podejście jest w 
sprzeczności z tradycyjną funkcją Monoda, która ma zastosowanie do każdego 
stężenia. Obnżenie tego limitu stężenia pozwala na zwiększenie dokładności, ale 
prędkość symulacji zostaje zaburzona. Limity stężeń nie powinny nigdy być 
zwiększane do wartości przekraczającej wartości domyślne (0.001 mg/L). 

Moc tłumienia (domyślna wartość = 3) – Oznacza wykładnik stosowany w 
funkcji saturacji Monoda. Tradycyjne równanie Monoda ma moc tłumienia równą 1. 
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Siła tłumienia zwiększa się wraz ze wzrostem mocy tłumienia. Przy typowym 
przebiegu wytrącania wartości domyślne powinny dać zadawalające wyniki. 

Przy ekstremalnych wartościach pH może okazać się konieczne zwiększenie Mocy 
tłumienia (od 5 do 10) aby usprawnić prędkość symulacji. 

Względna stała Monoda (domyślna wartość = 0.1) – Wyrażenie „Power 
Monod” jest stosowane w zakresie od 0 do Limit stężenia. Ten parametr 
zachowuje się tym zakresie podobnie jak wartość pół nasycenia.  Wartość domyślna 
0.1 jest równa 10% Limitu stężenia (0.1 * 0.001 = 0.0001 mg/L przy wartościach 
domyślnych). Zwykle ten parametr nie wymaga poprawek (dostosowania). 

Stosunek szybkość/stężenie – Funkcja „Power Monod” zostanie zastosowana 
tylko wówczas gdy: 

   

• obliczona szybkość jest ujemna, oraz gdy 

• całkowity stosunek wyliczonej szybkości do stężenia jest większy niż 
ten parametr.  

Zwykle stosunek ten nie będzie musiał być poprawiany (dostosowywany). 

W końcu, można wybrać czy użytkownik może wybrać czy chce lub nie wykonać 
pełne przeszukiwanie błędów. Jeśli ta operacja zostanie wybrana, cała macierz jest 
skanowana pod kątem najistotniejszego błędu, aby znaleźć wartość kontrolną i 
wyliczyć nowy rozmiar kroku. Jeśli ta opcja jest wyłączona wtedy analizator 
znajduje pierwszy błąd nie spełniający Maksymalny dopuszczalny błąd, aby 
obliczyć nowy rozmiar kroku. 

 

 

 

Opcje symulacji dynamicznej 
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Wskazówki dla trudnych do rozwiązania systemów 
BioWin domyślnie stosuje adaptacyjną hybrydową metodę poszukiwania rozwiązań 
do znalezienia rozwiązania dla stanu ustalonego. Tego typu analizator równań 
stosuje kombinację zmodyfikowanej metody Newton-Raphson oraz Rozprężnego 
szukania liniowego. W normalnych warunkach analizator powinien znaleźć 
rozwiązanie w mniej niż 15 iteracjach, choć dla bardziej skomplikowanych 
systemów może to trwać nieco dłużej. 

Uwaga: Jeśli system został rozwiązany w warunkach ustalonych wtedy parametr 
lub dana eksploatacyjna jest modyfikowana bo jest prawie zawsze prostsze dla 
analizatora równania znaleźć rozwiązanie dla bieżących wartości niż wartości 
początkowych. Jeśli niektóre organizmy zostały „wypłukane” w rozwiązaniu dla 
stanu ustalonego rozpoczęcie od wartości bieżących może być obciążone błędem i 
lepiej jest rozpocząć od wartości początkowych. 

Jeśli analizator napotyka na trudności w znalezieniu rozwiązania parametry używane 
w analizatorze są automatycznie adoptowane, niemniej jednak mogą wystąpić 
sytuacje w których z jednej strony analizator w dalszym ciągu nie może znaleźć 
rozwiązania lub użytkownik zmienia parametry, aby poprawić działanie analizatora.  
[analizator nie usunie wartości błędu po więcej niż 20-30 iteracjach, lub stanie się 
bardzo wolny]  Jeśli użytkownik napotyka na trudności w określeniu rozwiązania dla 
stanu ustalonego dla danej konfiguracji, istnieje kilka działań które można 
zastosować:  

1. Sprawdzić czy objętości, przepływy, ustawienia TR, stężenia dopływu 
są prawidłowe. Spróbować dostosować wartość WO systemu. Jeśli 
stosowana jest kontrola WO, należy w pierwszej kolejności spróbować 
z ustalonym odpływem osadu nadmiernego. 

2. Spróbować zastosować metodę kompleksowych wprowadzeń (bez 
kontroli WO w systemie). 

 

 
Rozpocząć symulację. [Wcisnąć F6 lub wybrać Symulacja | 
Symulacja stanu ustalonego]  To otworzy okno dialogowe 
Symulator stanu ustalonego, następnie odznacz pole Użyj 
kompleksowych wprowadzeń przed wciśnięciem przycisku Play. 
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Aby rozpocząć symulację należy wcisnąć przycisk „play”. BioWin 
otworzy okno dialogowe, które pokazywać będzie postęp dla 
kompleksowych wprowadzeń. Okno dialogowe zostało przedstawione 
powyżej. 

 

Kompleksowe wprowadzenie głównie wykonuje dynamiczną 
symulację dla warunków stanu ustalonego. Okno dialogowe zostanie 
automatycznie zamknięte jeśli zarówno Dynamiczny czas 
docelowo lub Rozmiar skoku docelowo zostaną osiągnięte. 
Ogólnie nie jest konieczne czekanie na to aby okno dialogowe 
zamknęło się automatycznie, ponieważ krótki czas dynamicznych 
ustawień zwykle będzie wystarczający do poprawy działania i w 
związku z tym użytkownik może wcisnąć przycisk Spróbuj teraz! w 
każdym momencie, aby rozpocząć zasadniczą symulację.  

3. Trzecie podejście polega na próbie zastosowania bardziej 
konserwatywnych ustawień dla analizatora równań. BioWin posiada 
szereg Konserwatywnych parametrów domyślnych (zobacz 
powyżej) <A 
HREF="manageproject.chm::/htm/steadystatesolveroptions.htm"> 
Opcje modułu obliczeniowego dla stanu ustalonegolub 
użytkownik może wpisać swoje własne parametry.  

Uwaga: Zastosowanie wartości konserwatywnych zmusza analizatora równań do 
wprowadzania drobnych poprawek, które przeważnie zwiększają liczbę iteracji, ale 
także eliminują złe poprawki. Wartości te są przechowywane w pliku projektu, i nie 
wpływają na działanie innych symulacji. 

   

Uwaga: Konserwatywne wartości domyślne w BioWin są stosowane do systemu, 
w którym spontaniczne chemiczne wytrącanie (HDP, Struwit) jest prawdopodobne z 
uwagi na szybki przebieg reakcji.  

4. Dla pewnych systemów korzystniejsze może być zastosowanie tylko 
jednej metody. Oznacza to użycie albo metody hybrydowej, lub 
zmodyfikowanej metoda Newton-Raphson lub Rozprężnego szukania 
liniowego. Zakładka Parametry numeryczne pozwala wybrać 
którąkolwiek z tych metod. 

Uwaga: Model dwu wykładniczy dla sedymentacji przeważnie nie zachowuje się 
prawidłowo w metodzie Newton-Raphson .  
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5. Uproszczenie modelu. 

Uproszczenie modelu za pomocą wyłączenia jednego lub więcej opcji 
w zakładce Opcje modelu; tj.:  

• inhibicja pH dla kinetyki osadu czynnego. 

• obliczenia pH. 

• modelowanie tlenu. 

• wytrącanie chemiczne. 

• chemiczne wytrącanie metali. 

Teraz należy sprawdzić system pod kątem otrzymanego rozwiązania. 
Jeśli rozwiązanie zostało znalezione, wtedy można kolejno próbować 
wyłączać powyższe opcje i za każdym razem rozpoczynać symulację 
od Wartości bieżących.  

6. Dla każdej skomplikowanej konfiguracji gdzie znalezienie rozwiązania 
jest trudne – ogólna tzw. metoda krokowa może przynieść efekty: 

• Symulacja z modelowaniem pH, inne ograniczenia, itp. - 
wyłączone. 

• Umożliwić modelowanie pH – symulacja od wartości bieżących. 

• Ograniczyć pH, - symulacja od wartości bieżących. 

• Umożliwić obliczenia dla Struwitu, modelowanie HAD, HAP (jeśli 
wymagane), - symulacja od wartości bieżących. 

• Umożliwić modelowanie wytrącania metali (jeśli wymagane), - 
symulacja od wartości bieżących. 

Powtórzyć metodę krokową z bardziej konserwatywnymi 
ustawieniami, lub zastosować jedną z metod w celu znalezienia 
rozwiązania. 

7. Jeśli nie można znaleźć rozwiązania dla danej konfiguracji pomimo 
zastosowania metod opisanych powyżej należy: 

• Rozważyć uproszczenie konfiguracji jeśli to możliwe. 

• Wysłać konfigurację (*.bwc file) z dokładnym opisem problemu do 
zespołu technicznego BioWin, info@envirosim.com) 

   

Uwaga: W niektórych okolicznościach zwykłe zatrzymanie i ponowne 
uruchomienie symulacji zaczynając od Wartości bieżących wspomaga działanie 
analizatora równań.  Operacja ta zwykle kasuje parametry analizatora i dostarcza 
inne wartości. 

   

Uwaga : Informacja o tym, że nie znaleziono rozwiązania  jest wyświetlana jeśli: 

   

• analizator zidentyfikował pojedynczą macierz – a w takim 
przypadku można rozwiązać równanie wybierając Rozprężne 
szukanie liniowe opcje z zakładki Parametry numeryczne. 
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• analizator przekroczył maksymalną dozwoloną liczbę iteracji – 
należy w takim przypadku wypróbować jedną z metod opisanych 
powyżej. 

• analizator napotkał na brak stabilności numerycznej związany z 
zakresem  – należy wtedy wypróbować jedną z metod opisanych 
powyżej. 

   

Obliczenia wieku osadu WO 
 Aktywny WO BioWin umożliwia zastosowanie funkcji obliczenia Wieku osadu (WO) dla danej 

konfiguracji. Okno dialogowe przedstawione poniżej znajdującego się w komendzie
menu Projekt|Aktywny WO lub jako narzędzie do obliczania kontrolowania 
wieku osadu, jest stosowane do przedstawienia danych wymaganych przez BioWin
do wykonania obliczeń. 

W aktualnej wersji BioWin została wprowadzona poprawka dotycząca obliczeń WO, 
co umożliwia zapisywanie wielokrotnych scenariuszy obliczeniowych WO. Na 
przykład, jeśli użytkownik chce sprawdzić wpływ odpływającej zawiesiny na WO 
systemu. Aby tego dokonać można ustawić jeden kalkulator obliczeń WO 
uwzględniający element odpływu osadu, a drugi nie uwzględniający tego elementu.  
Jeszcze innym możliwym scenariuszem obliczenie WO dla każdego odpływu osadu 
w systemach dwuosadowych. 

Pierwszym krokiem przy ustawianiu obliczeń WO jest wybranie komendy z menu 
Projekt|Aktywny WO lub należy kliknąć ikonkę na głównym pasku narzędzi  
Następnie pojawi się okno dialogowe jak poniżej. 

 
Okno dialogowe Obliczanie WO osadu 

Należy wpisać nazwę dla tego scenariusza obliczeń WO w przedstawione pole 
tekstowe. Można ten WO uaktywnić zaznaczając pole Aktywny WO. Następnie, 
użytkownik musi określić elementy konfiguracji, które będą zastosowane do 
obliczenia całkowitej masy w układzie. Aby to wykonać, należy kliknąć przycisk 
Elementy dla oszacowania masy osadu w układzie…. Po wykonaniu tej 
czynności pojawi się dwu panelowe okno dialogowe przedstawione poniżej. 
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Uwaga: Jeśli ustawiony został więcej niż jeden kalkulator WO, aktywny WO będzie 
wyświetlony w pasku stanu głównego okna symulatora BioWin. Aby zmienić 
kalkulator WO, który obecnie jest aktywny, należy przejść do paska kalkulatora, z 
listy rozwijalnej wybrać dany kalkulator i kliknąć przycisk Konfiguruj… na pasku 
kalkulatora. 

 
Okno dialogowe stosowane do wyboru elementów dla oszacowania całkowitej masy osadu w 
układzie 

W lewym panelu Elementy, znajduje się rozwijalne drzewo różnych elementów 
konfiguracji. Użytkownik może eksplorować drzewo klikając na znaki plus/minus 
znajdujące się po lewej stronie nazwy elementu. Stosując tą technikę należy 
zlokalizować elementy służące do wyliczenia masy całkowitej w systemie. Po 
znalezieniu odpowiedniego elementu należy przenieść go do drugiego panela 
Wybrane elementy klikając na nazwie elementu a następnie klikając lewo 
zwrotną strzałkę pomiędzy panelami.  Po dodaniu wszystkich elementów obliczeń 
całej masy, należy kliknąć przycisk OK. 

Następnym krokiem do wyliczenia WO jest wybranie tych elementów konfiguracji z 
których następuje odpływ osadu nadmiernego. Aby to wykonać należy kliknąć 
przycisk Elementy odprowadzające osad nadmierny…. Po wykonaniu tej 
czynności pojawi się dwu panelowe okno dialogowe przedstawione poniżej. 
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Okno dialogowe do wybrania elementów odprowadzających osad nadmierny 

W lewym panelu Elementy, znajduje się rozwijalne drzewo różnych elementów 
konfiguracji.  Użytkownik może eksplorować drzewo klikając na znaki plus/minus 
znajdujące się po lewej stronie nazwy elementu. Stosując tą technikę należy 
zlokalizować elementy służące do wyliczenia masy całkowitej w systemie. Po 
znalezieniu odpowiedniego elementu należy przenieść go do drugiego panela 
Wybrane elementy klikając na nazwie elementu a następnie klikając lewo 
zwrotną strzałkę pomiędzy panelami. Po dodaniu wszystkich elementów obliczeń 
całej masy, należy kliknąć przycisk OK. Warto zwrócić uwagę, że gdy jakiekolwiek 
elementu posiadające kilka miejsc odpływu (np. osadniki wtórne, które posiadają 
odpływ ścieków oraz odpływ osadu) klasyfikowane jako elementy odprowadzające 
osad nadmierny, BioWin zakłada, że odpływ osadu odbywa się w ich bocznym 
(rozdzielacz) lub górnym (odpływ ścieków z osadnika wtórnego) strumieniem. 

Po zakończeniu powyższych dwóch etapów prowadzących do obliczenia WO, 
można zamknąć to okno dialogowe klikając OK. Od następnej symulacji stanu 
ustalonego lub symulacji dynamicznej, pasek stanu w głównym oknie będzie 
aktualizowany i WO będzie wyświetlany jako liczba dni. Warto zwrócić uwagę że 
częstotliwość tej aktualizacji jest uzależniona od częstotliwości odświeżania paneli 
podsumowujących. 

Uwaga:  Aby usunąć element (lub elementy) z kolumny Wybrane elementy a 
nawet z okien dialogowych stosowanych do wyboru elementów obliczania WO, 
należy kliknąć na nazwie elementu, taka by został podświetlony na niebiesko, a 
następnie wcisnąć klawisz Delete na klawiaturze. 

Do określeniu niezbędnych dla BioWin informacji do wyliczenia WO dla danej 
konfiguracji, użytkownik może jeszcze bardziej rozszerzyć funkcjonalność 
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kalkulatora WO poprzez zadanie BioWin kontroli odpływu osadu z poszczególnych 
rozdzielaczy aby osiągnąć żądany WO. Aby to zrobić, należy zaznaczyć pola 
oznaczone jako Kontrola WO.  Okno dialogowe zmieni wygląd na poniższy. 

 
Obliczanie i kontrola WO 

Grupa opcji Kontrola WO znajduje się teraz w dolnym części okna dialogowego.  
Dwa pokrętła (jedno oznaczone litera d oznaczająca dni a drugie h oznaczającą 
godziny) są stosowane do ustawienia żądanego WO. Stosując listę rozwijalną 
Rozdzielacz dla kontroli WO, użytkownik może wybrać w konfiguracji 
rozdzielacz, który będzie stosowany do kontrolowania odpływu osadu na podstawie 
którego obliczany jest WO. Po kliknięciu przycisku OK zamykającego to okno 
dialogowe, użytkownik zauważy, że wyspecyfikowany rozdzielacz będzie miał 
dorysowaną nową ikonkę reprezentującą zawór na odpływie osadu. Warto zwrócić 
uwagę, że nie będzie możliwe zamknięcie tego okna przyciskiem OK jeśli nie 
zostaną wyspecyfikowane wszystkie wymagane informacje. 

Jeśli teraz wykonana zostanie symulacja stanu ustalonego, BioWin uzależni odpływ 
osadu od rozdzielacza kontrolnego, tak więc WO konfiguracji będzie takie jak 
zostało określone. WO zostanie wyświetlone w pasku stanu w głównym oknie 
symulatora po tym jak rozwiązanie zostanie znalezione. Należy zwrócić uwagę, że 
kontrola WO ustala szybkość usuwania osadu nadmiernego dla warunków 
ustalonych. Jeśli użytkownik rozpocznie symulację dynamiczną po symulacji dla 
warunków ustalonych, przepływ osadu odpływającego zostanie cofnięty do tego 
który był wcześniej określony przez kontrolowaną symulacją stanu ustalonego.  To 
znaczy, że nie ma kontroli odpływu osadu w czasie symulacji dynamicznej. 

Uwaga:  Możliwe jest wyplotowanie WO w funkcji czasu. Jeśli ustawione są 
kalkulatory dla wielu WO, użytkownik może wyplotować dowolną ilość wykresów.  
Więcej informacji dotyczących ustawień plotowania WO znajduje się w sekcji  Serie 
specjalne  w rozdziale „Tworzenie wykresów i dodawanie serii danych”.  
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Określanie szczegółowości projektów  
W tej sekcji opisane zostały różne szczegóły, które mogą być określone dla projektu.  
Dostęp do szczegółów projektu znajduje się w głównym oknie symulatora, komenda 
Projekt|Inforacje z menu . Po wywołaniu tej komendy pojawi się następujące 
okno dialogowe. 

 
Okno dialogowe służące do wpisywania szczegółów i informacji dotyczących projektów 

Grupa Informacje o projekcie zawiera szczegóły dotyczące projektu bieżącego: 

   

• Data utworzenia:  to pole wskazuje datę i czas utworzenia bieżącego 
projektu BioWin. 

• Data rozpoczęcia symulacji: to pole jest stosowane do ustawienia 
daty, która będzie używana jako domyślna data rozpoczęcia symulacji 
dynamicznej. Warto zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik chciałby 
określić inną datę określa się ją w tym polu podczas symulacji 
dynamicznej. Po kliknięciu dolnej strzałki pojawi się kalendarz z 
którego należy wybrać datę.  Bieżący dzień znajduje się w czerwonym 
kółku, natomiast wybrany dzień jest oznaczony zapełnionym owalem 
koloru niebieskiego.  Można zastosować przyciski lewej i prawej 
strzałki na górze kalendarza w celu przechodzenia pomiędzy różnymi 
miesiącami. 

• Ostatnia modyfikacja: to pole wskazuje datę i czas zapisania 
bieżącego projektu BioWin. 

• Nazwa użytkownika:  to pole jest stosowane do wskazania nazwy 
osoby odpowiedzialnej za projekt. 

• Nazwa projektu:  to pole stosuje się do wskazania nazwy projektu. 
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• Numer projektu:  to pole wskazuje numer projektu. 

• Nazwa obiektu:  to pole wskazuje nazwę oczyszczalni ścieków dla 
której jest dana konfiguracja. 

Zapisywanie notatek projektu 
Edytor notatek projektu, przedstawiony poniżej, jest narzędziem, które może być 
zastosowane do zapisywania informacji istotnych dla danego projektu. Wejście do 
edytora następuje za pomocą komendy menu Projekt|Notatnik.  Edytor podobny 
jest w działaniu do aplikacji WordPad będącej częścią systemu operacyjnego 
Windows. Robione notatki mogą być formatowane ponieważ pliki znajdują się w 
formacie Rich Text Format (*.RTF). Po zapisaniu projektu BioWin, w którym 
znajdują się notatki, notatki będą zapisane jako oddzielny plik (*.NTS), który może 
być odczytany przez inne aplikacje takie jak np. edytory tekstu ponieważ znajdują 
się w standardzie *.RTF.  Warto zwrócić uwagę, że notatki zawsze będą dostępne w 
BioWin tylko wówczas, gdy Projekt do którego są przypisane jest projektem 
bieżącym. 

 

 

Edytor notatek projektu 

Określanie wartości parametrów modelowych projektu  
BioWin pozwala nadpisać domyślne wartości parametrów dla danego projektu za 
pomocą komendy z menu Projekt|Parametry. Ta komenda wywołuje edytor 
Parametrów modelu.  Więcej informacji o tym oknie dialogowym znajduje się w 
sekcji Edytor parametrów modelu . Zmiany wprowadzone do parametrów 
modelu projektu z zastosowaniem tego narzędzia wpłyną na wszystkie elementy 
konfiguracji projektu poza tymi, dla których wprowadzono parametry lokalne. 
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Określenie temperatury dla projektu  
BioWin umożliwia określenie globalnej temperatury dla projektu określana jest za 
pomocą komendy z menu Projekt|Temperatura. Wywołanie tej komendy 
spowoduje pojawienie się okna dialogowego Edycja globalnej temperatury, 
przedstawionego poniżej. 

 

 

Okno dialogowe stosowane dla ustalenia globalnej temperatury projektu 

W polu grupy wyboru opcji Określ temperaturę, użytkownik może wybrać 
globalną temperaturę za pomocą dwóch opcji. Jeśli użytkownik chciałby ustalić stałą 
temperaturę dla elementów projektu, należy wpisać tą temperaturę w pole tekstowe 
Stała wartość. Można także przypisać globalną temperaturę dla poszczególnych 
elementów. 

Jeśli użytkownik chce określić temperaturę jako zmieniającą się w czasie, należy 
wybrać opcję Rozkład.  To uaktywni przycisk Szablon… .Kliknięcie tego 
przycisku wywoła okno dialogowe  Edytor przebiegu. 

Uwaga:  Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą a 
zmienną wartością temperatury globalnej. BioWin przypisuje stałe wartości w 
pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz na stałą 
temperaturę przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu 
(rozkładu) temperatury. Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że 
wartości znajdujące się tam są wymaganymi danymi. 

 

Zarządzanie danymi 
Zarządzanie danymi jest istotnym elementem projektów BioWin. W tej sekcji 
znajdując się informacje związane z bazą danych, którą BioWin stosuje do 
przechowywania wygenerowanych w czasie symulacji danych dla projektu.  Opcje 
danych oraz ustawienia są dostępne w menu głównego okna symulatora 
Projekt|Baza danych, oraz w menu Baza danych albumu. 

Przesunięcie danych 
BioWin umożliwia ustawienie przedziałów danych pozwalając na wprowadzenie 
przedziałów danych monitoringowych poprzez komendę Projekt|Baza 
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danych|Przedział zmiany danych. Poniżej przedstawiono stosowne okno 
dialogowe. 

 

 

Przedział zmiany danych 

Istnieją dwa przedziały danych, które można w razie potrzeby zastosować, 
wykorzystując pola edycyjne pokręteł. Pierwsze pole to Ekran / przedział 
danych.  To jest przedział który będzie stosowany przez BioWin aby umieścić dane 
w bazie danych, a także wartość ta będzie stosowana jako punkt rysowania 
przedziału na wykresach oraz jako przedział dla odświeżenia danych dla tabel oraz 
informacji o elementach. 

Drugie pole to Pasek stanu, okna dolne.  Jest to przedział czasu, który BioWin 
stosuje do odświeżania panelu głównego okna symulatora oraz pasków stanu.  Warto 
zwrócić uwagę, że wartość ta jest ustawiona jako bardzo mała liczba (tzn. że taka jest 
częstotliwość odświeżania), co może spowodować mniejszą prędkość symulacji ze 
względu na konieczność przerysowywania zawartości głównego panelu. Jeśli 
użytkownik nie życzy sobie aby panele zestawiające miały automatyczne 
odświeżanie, należy wpisać wartość zero w polu edycyjnym pokrętła. Jeszcze jest 
jedna rzecz, o której warto powiedzieć, a mianowicie nie zależnie od wpisanej 
wartości, zawartość głównego okna podsumowania może być odświeżana za pomocą 
przetrzymania kursora na danym elemencie pod warunkiem, że panele 
podsumowujące są w trybie Fly by. 

Monitorowanie danych 
Użytkownik ma całkowitą kontrolę nad danymi symulacji, które są rejestrowane w 
bazie danych. To pozwala na optymalizację rozmiaru bazy danych projektu tak aby 
zapisywać tylko te dane którymi użytkownik jest zainteresowany. Wybór 
Projekt|Baza danych|Monitorowanie elementu… wywoła okno dialogowe 
przedstawione poniżej służące do określania zmiennych/parametrów, które 
użytkownik chciałby rejestrować w bazie danych. 
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Okno dialogowe służące do ustawień monitoringu dla poszczególnych elementów konfiguracji 
projektu. 

Wybrać element który ma być monitorowany z listy rozwijalnej Nazwa elementu.  
Grupa przycisków opcji Lokalizacja jest stosowany do wyboru lokalizacji 
monitoringu w samym elemencie (np. Dopływ, Odpływ (osad) Odpływ (ścieki)) 
gdzie dane monitoringowe mają być pozyskane i zarejestrowane. Warto zwrócić że 
ta grupa opcji zmienia się w zależności od typu wybranego elementu.  Na przykład, 
lokalizacja Odpływ (osad) jest pokazywana dla elementów takich jak osadniki.  Dla 
wybranych elementów, użytkownik może wybrać parametry/zmienne, które mają 
być monitorowane za pomocą pól wyboru Wyszczególnienie parametrów, 
Zmienne stanu, lub Wskaźniki. Podobnie jak dla grupy wyboru opcji 
Lokalizacja, grupa Wyszczególnienie parametrów jest uzależniona od typu 
wybranego elementu. 

Inną metoda ustawień dla monitorowanych elementów jest zastosowanie zakładki 
Monitoring.  Użytkownik może otrzymać dostęp do tej zakładki klikając prawym 
przyciskiem myszy na elemencie w panelu rysowania i wyborze Właściwości… z 
menu rozwijalnego, lub dwukrotnie kliknąć na elemencie. Zastosowanie tej zakładki 
jest identyczne jak okna dialogowego Projekt|Baza danych|Monitorowanie 
elementu…, za wyjątkiem faktu, że użytkownik nie wybiera elementu (dokonuje 
się tego za pomocą kliknięcia elementu znajdującego się w obszarze rysowania). 

Jeśli użytkownik zawsze monitoruje te same elementy w każdym projekcie, można 
zastosować dostępną w BioWin funkcję Auto-rejestracja.  Można zastosować tą 
funkcję, aby zadać BioWin monitorowanie tych samych parametrów /zmiennych dla 
danego elementu. Więcej informacji znajduje się w sekcji Opcje automatycznej 
rejestracji. 
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Nie monitorowane dane 
W obecnej wersji BioWin oferuje funkcję nie monitorowanych zmiennych stanu i 
parametrów. Użytkownik może nie monitorować elementu za pomocą procedury 
opisanej tak jak dla elementów monitorowanych (z tą różnica, że użytkownik może 
odznaczać pola dla parametrów, które wcześniej były monitorowane). To daje 
użytkownikom zwiększoną kontrolę nad tym, co jest rejestrowane w bazie danych 
BioWin. Następujące uwagi powinny zostać uwzględnione, a dotyczące nie 
monitorowanych elementów: 

   

• W przypadku tworzenia wykresów serii czasu, Biowin 
automatycznie monitoruje zmienne / parametry, które są 
składowymi wykresu. Jeśli później wykres jest usuwany, element 
będzie nie monitorowany 

• Jeśli zaś zostanie ustawiony monitoring elementów, a następnie 
utworzony zostanie wykres dla elementów po czym wykres 
zostanie usunięty, to w takim przypadku, elementy będą ciągle 
monitorowane. 

• Jeśli zostanie ustawiony monitoring a następnie utworzony 
zostanie wykres dla elementów a następnie spróbujemy nie 
monitorować elementów to BioWin nie uwzględni tego. To 
znaczy, elementy będą w dalszym ciągu monitorowane, ponieważ 
wykres(y) tego wymagają. 

Lista zasobów 
BioWin oferuje narzędzia umożliwiające wyświetlenie jakie składniki są 
monitorowane i przechowywane w bazie danych, a także zarządzanie danymi 
zaimportowanymi. Wybór Projekt|Baza danych|Lista zasobów… spowoduje 
pojawienie się okna dialogowego jak przedstawione poniżej. 
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Zasoby bazy danych  

W tym oknie przedstawione są Tytuły kolumn bazy danych.  Ponieważ tytuły 
baz danych są nazywane w konwersji "Nazwa elementu – Monitorowany 
parametr”, patrząc na listę użytkownik może zobaczyć, co jest zarejestrowane w 
bazie danych. Jeśli użytkownik wybierze pole oznaczone Uwzględnij 
importowane kolumny, lista pokaże również tytuły kolumn wszystkich 
importowanych danych, które są zawarte w bazie danych. 

To okno dialogowe pozwala na zarządzanie danymi importowanymi do projektu 
BioWin.  Kliknięcie zakładki Import wywoła poniższe okno dialogowe. 
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Okno dialogowe stosowane do zarządzania importowanymi danymi 

Użytkownik może zastosować pole listy rozwijalnej Nazwa(y): w celu sprawdzenia 
zawartości różnych plików danych, które zostały zaimportowane do bazy danych 
projektu BioWin.  Po wybraniu pliku, nazwy kolumn wyświetlone są na listach  
Wartość X kolumny oraz Wartość Y kolumn(y). To jest użyteczne do 
zweryfikowania czy zaimportowane dane zawierają interesujące użytkownika 
informacje.  Jeśli użytkownik zdecyduje, że plik nie będzie więcej potrzebny w bazie 
danych, kliknięcie przycisku Usuń… spowoduje jego usunięcie. 

Jeśli użytkownik chce zaimportować plik danych do bazy danych, w tym celu należy 
kliknąć przycisk Importuj… który rozpocznie procedurę. Pojawi się okno 
dialogowe Otwieranie.  Po wybraniu pliku, który ma być zaimportowany Kreator 
importowania przeprowadzi użytkownika przez pozostałe etapy. 

Importowanie danych 
BioWin oferuje dwie metody importowania danych do danych projektu. Dane można 
importować z: 

   

1. Pliku, lub 

2. Ze schowka, jeśli dane zostały tam skopiowane. 

Jeśli użytkownik wybierze importowanie danych z pliku za pomocą komendy 
Projekt|Baza danych|Importuj plik…, pojawi się okno dialogowe Otwieranie.  
Po wybraniu pliku który ma być zaimportowany, Kreator importowania 
przeprowadzi użytkownika przez pozostałe etapy. 

Jeśli wybierzemy drugą metodę tj. import danych ze schowka za pomocą komendy 
Projekt|Baza danych|Wklej schowek do bazy danych …, pojawi się okno 
dialogowe umożliwiające wpisanie krótkiego opisu danych, przedstawione poniżej. 
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Okno dialogowe do wpisywania opisu importowanych ze schowka danych 

To okno dialogowe umożliwia przypisanie opisowej nazwy danych importowanych 
ze schowka. Ta nazwa będzie przypisana do bloku danych, co umożliwi rozpoznanie 
danych w momencie ich importowania do innych operacji wykonywanych w BioWin 
np. tworzenie wykresów. Ta opcja nie jest wymagana w przypadku importowania 
plików, których nazwa jest identyfikowana z danymi. Po nadaniu blokowi danych ze 
schowka nazwy (lub zaakceptowanej nazwy domyślnej – jednak należy postępować 
tu ostrożnie bowiem możemy doprowadzić do sytuacji gdzie będzie wiele 
importowanych danych o identycznych nazwach), Kreator importowania  

3. Pliki (*.*) – w tym formacie, kolumny danych będą oddzielone 
wybranym znakiem. 

przeprowadzi użytkownika przez pozostałe etapy. 

Eksportowanie danych 
BioWin oferuje dwie metody eksportowania danych do bazy danych projektu.  
Użytkownik może wyeksportować dane do: 

   

1. Pliku, lub; 

2. Schowka. 

Jeśli użytkownik wybierze eksportowanie danych za pomocą komendy 
Projekt|Baza danych|Eksportuj plik…, pojawi się okno dialogowe 
Zapisywanie jako… użytkownik może wybrać eksport w następujących formatach 
pliku: 

   

1. Plik tekstowy (*.txt) – w tym formacie kolumny danych będą 
oddzielone tabulatorami, co jest odpowiednim formatem do 
importowania do arkuszy kalkulacyjnych. 

2. Pliki typu separacja danych przecinkiem (*.csv) – w tym formacie 
kolumny danych będą oddzielone przecinkami. Ten rodzaj plików 
może być także importowany do arkuszy kalkulacyjnych. 

Po zastosowaniu okna dialogowego Zapisywanie jako… do określenia nazwy, 
typu pliku oraz lokalizacji pliku eksportowanych danych, pojawi się następujące 
okno dialogowe: 
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Okno dialogowe pokazujące dane do eksportu do pliku 

Lista przedstawia kolumnę tytułów baz danych do eksportu. Po zaznaczeniu pola 
oznaczonego jako Uwzględnij importowane kolumny, użytkownik może 
również wyeksportować do tego pliku dane, które wcześniej zostały importowane do 
bazy danych. Warto zwrócić uwagę, że grupa przycisków opcji Określ 
ogranicznik dla eksportu będzie dostępna tylko jeśli wybrany zostanie trzeci z 
ww. formatów plików. 

Jeśli użytkownik wybierze eksport danych do schowka za pomocą komendy 
Projekt|Baza danych|Eksportuj dane do schowka…, pojawi się takie samo 
okno dialogowe jak pokazane powyżej z ta różnicą że nie ma możliwości wyboru 
znaku oddzielającego.  Tabulatory będą oddzielały kolumny danych do wklejenia do 
schowka ponieważ to jest najlepszy format do kopiowania danych do arkuszy 
kalkulacyjnych. 

Eksport danych użytkownika 
BioWin za pomocą komendy Baza danych|Eksport pliku użytkownika… i 
Baza danych|Eksport schowka użytkownika…oferuje wysoki poziom 
kontroli nad tym, co jest eksportowane z bazy danych. 

Te komendy różnią się od poprzedniej komendy eksportu bazy danych bowiem 
pozwalają użytkownikowi wybrać dla których elementów mają być eksportowane 
dane, parametry oraz kolejność parametrów. 

jeśli użytkownik wybierze eksport danych do pliku za pomocą komendy Baza 
danych|Eksport pliku użytkownika…, pojawi się okno dialogowe Zachowaj 
jako.  Użytkownik może wybrać eksport do jednego z poniższych formatów: 

   

1. Plik tekstowy (*.txt) – w tym formacie kolumny danych będą 
oddzielone tabulatorami, co jest odpowiednim formatem do 
importowania do arkuszy kalkulacyjnych. 
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2. Pliki typu separacja danych przecinkiem (*.csv) – w tym formacie 
kolumny danych będą oddzielone przecinkami. Ten rodzaj plików 
może być także importowany do arkuszy kalkulacyjnych. 

3. Pliki (*.*) – w tym formacie, kolumny danych będą oddzielone 
wybranym znakiem. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się eksportować dane do schowka za pomocą komendy 
Baza danych|Eksport schowka użytkownika…, nie ma możliwości wyboru 
formatu ze znakami. Tabulatory będą oddzielały dane we wklejanych do schowka 
kolumnach, ponieważ to jest najlepszy format do kopiowania danych do arkuszy 
kalkulacyjnych. 

Każda z tych komend pozwala wybrać użytkownikowi elementy, których dane chce 
eksportować, dzięki zastosowaniu poniższego okna dialogowego. 

 
Okno dialogowe stosowane do wyboru elementów  

Z drzewa Elementy, należy wybrać element(y), których dane mają zostać 
wyeksportowane. 

   

• Jeśli użytkownik chce załączyć wszystkie elementy z grupy (np. 
wszystkie bioreaktory), należy kliknąć na nazwę (nagłówek) grupy 
a następnie kliknąć prawą strzałkę, aby przenieść elementy grupy 
do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chce załączyć tylko niektóre elementy z grupy 
(lub grup), wtedy należy kliknąć znak (+) obok nazwy grupy, aby 
rozwinąć listę a następnie kliknąć na danym elemencie, który ma 
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zostać załączony do listy Wybrane elementy i kliknąć prawą 
strzałkę aby przenieść elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność w kolumnie 
Wybrane elementy, można przemieszczać elementy klikając na 
nie a następnie klikając na strzałki góra / dół.  

Po wybraniu elementów dla których dane dają być eksportowane, należy kliknąć 
zakładkę Wybierz składniki, aby wybrać parametry które mają być eksportowane 
dla wybranych elementów. Zakładka ta przedstawiona została poniżej: 

 
Okno dialogowe umożliwiające wybór składników do eksportu bazy danych 

Z listy Składniki, należy wybrać składniki, które mają się pojawić w tabelach, i 
dodać je do listy Wybrane składniki klikając prawą strzałkę. Aby wybrać wiele 
składników należy: 

   

• Wybrać ciąg składników klikając na pierwszy wybrany składnik, 
trzymając wciśnięty klawisz Shift, oraz klikając na ostatni 
wybrany składnik. 

• Wybrać składniki nie tworzące ciągu klikając na wybrany 
składnik, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, oraz klikając na ostatni 
wybrany składnik. 

Jeśli kolejność eksportu Wybrane składniki ma być zmieniona, należy 
przemieścić składniki klikając na nich a następnie klikając strzałki góra/dół. W 
powyższym przykładzie, kolumny (z lewej na prawą) eksportowanych danych będą 
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monitorowane przez parametry takie jak azot amonowy, azot azotanowy itd. dla 
komór tlenowych. 

Można także ustawić monitorowanie pewnych dodatkowych pozycji takich jak 
obciążenia osadnika lub PPT dla elementu bioreaktora, których to parametrów nie 
można wybrać z listy rodzajowych Składniki. Jeśli te parametry mają być 
dołączone do eksportowanych danych należy umieścić znacznik w polu oznaczonym 
Specyfikacja elementu-dodatkowe pozycje. Zaznaczając pole oznaczone jako 
Importuj kolumny, użytkownik może także wyeksportować dane, które wcześniej 
zostały zaimportowane do bazy danych. 

Uwaga: Zastosowanie tych dwóch okien dialogowych do eksportowania danych 
wymaga wcześniejszego ustawienia monitoringu parametrów we właściwych 
elementach, oraz przeprowadzenia symulacji dynamicznej. Zastosowanie tych okien 
dialogowych do eksportowania danych nie ustanawia monitoringu. 

Eksportowanie do plików GFX 
Można eksportować bazy danych w formacie GFX. Po wywołaniu tej komendy 
pojawi się następujące okno dialogowe. 

 

 

Okno dialogowe do ustawień eksportowania do pliku GFX 

Pliki GFX *.Pn mogą zawierać do 16 parametrów (np. Zorg, ZO, ChZt całk., itp.).  
Pliki  GFX *.Sn zawierają dane korespondujące z plikami *.Pn files. Dane są w 
formacie heksadecymalnym, a brakujące parametry (np. jeśli plik Pn zawiera mniej 
niż 16 parametrów) są zastępowane przez FFFF. Te pliki będą magazynowane w 
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podkatalogu o nazwie która zostanie okresowa przez użytkownika polu tekstowym 
Nazwa bazy.  Ten podkatalog będzie zlokalizowany w katalogu Data w BioWin.  

Użytkownik musi określić Typ danych dziennika jako Wartość graniczna lub 
Średnia liniowa.  GFX zakłada 15-minutowe przedziały. Dane rejestrowane w tym 
pliku będą raczej średnie dla 15 minut (dla najlepszej aproksymacji można ustawić 
BioWin przedział danych na 15 minut). 

   

• Eksportowanie Wartość graniczna stosuje dane pobrane z bazy 
danych BioWin w 15 minutowych odstępach. 

• Eksportowanie Średnia liniowa stosuje dane pobrane z bazy danych 
BioWin w 15 minutowych odstępach, jednak dane są liniowo 
interpolowane w punktach środkowych (np. 7.5, 22.5, 37.5 minut) z 
zastosowaniem zaokrąglonych danych. 

Kliknięcie przycisku Rozpocznij eksport pozwala wybrać elementy, których dane 
mają zostać wyeksportowane, za pomocą poniższego okna dialogowego: 

 
Okno dialogowe wyboru elementów do eksportowania GFX 

Z drzewa Elementy, należy wybrać element(y) dla których dane mają być 
eksportowane. 

   

• Jeśli wszystkie elementy z grupy (np. wszystkie bioreaktory), mają 
być załączone, należy kliknąć na nazwie grupy a następnie kliknąć 
prawą strzałkę aby przenieść dane elementy do listy Wybrane 
elementy. 
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• jeśli użytkownik życzy sobie załączyć tylko niektóre elementy z 
grupy (lub grup), należy kliknąć znak (+) znajdujący się obok 
nazwy grupy aby rozwinąć listę, kliknąć na danym elemencie który 
ma zostać załączony a następnie kliknąć prawą strzałkę aby 
przenieść elementy do listy Wybrane elementy. 

• Jeśli użytkownik chciałby zmienić kolejność w kolumnie eksportu 
Wybrane elementy, należy kliknąć na elemencie a następnie 
przenieść element klikając strzałki góra/dół.   

Po wybraniu elementów do eksportu danych, należy kliknąć zakładkę 
Wybierz składniki, aby wybrać parametry, które mają być 
wyeksportowane dla wybranych elementów. Zakładka ta przedstawiona 
została poniżej: 

 
Okno dialogowe wyboru parametrów do eksportowania GFX 

Z listy Składniki, wybrać te składniki, które powinny znaleźć się w tabeli i dodać je 
do listy wybranych składników, klikając prawą strzałką. Aby wybrać kilka 
składników należy: 

   

• Wybrać sąsiednie składniki klikając na pierwszy z listwy i, 
przytrzymując przycisk Shift i klikając w ostatni wybrany składnik 

• Wybrać składnik, który nie znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie i przytrzymując przycisk Ctrl równocześnie kliknąć na 
wybrane składniki  
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Jeśli użytkownik zechce zmienić ustawienie zakładki Wybrane składniki w dziale 
exportu, powinien przemieścić składnik poprzez kliknięcie strzałek Góra/Dół.  

Można ustawić monitoring niektórych dodatkowych parametrów elementów takich 
jak obciążenie osadnika czy PPT dla bioreaktora, który nie można wybrać z listy 
Składniki. Jeśli użytkownik zechce zamieścić te parametry w dziale exportu, 
powinien odznaczyć w odpowiednim okienku. Specyfikacja elementu – 
dodatkowe pozycje. 

Uwaga: używanie tych dwóch dialogów dla exportu danych wymaga poprzedniego 
ustawienia parametrów monitoringu tych właściwych elementów i uruchomienia 
symulacji dynamicznej. Użycie tych dwóch dialogów do exportu danych nie służy do 
ustawiania monitoringu. 

Po wybraniu elementów i składników exportu do pliku GFX, należy rozpocząć 
proces exportu poprzez kliknięcie OK. Pasek stanu w głównym eksportującym oknie 
przedstawi stan zaawansowania procesu exportu. W chwili zakończenia, odnaleźć 
można pliki w folderze ze sprecyzowanymi nazwami w kartotece Data. 

  

 

Opracowanie Raportów Projektu 

 Tworzenie raportu 
 

Istnieją dwie opcje generowania raportów zawierających informację o obecnie 
otwartej konfiguracji BioWin. Te opcje to Drukuj raport oraz Utwórz raport 
jako Word doc. Każda z opcji została szczegółowo objaśniona poniżej. Informacja 
zawarta w raportach może zostać sprecyzowana przez użycie opcji, która jest 
dostępna w menu Plik| Raport.   

Drukuj raport 
 

Polecenie to pozwala na drukowanie raportu BioWin. Z chwilą gdy polecenie to jest 
wybrane, otwiera się okno stron albumu raportu.   
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Okno dialogowe dla drukowanego raportu  

Sekcja strony albumu do druku pozwala na wybór pomiędzy drukowaniem 
Wszystkie X stron(y), (X zmienia się zgodnie z liczbą stron w obecnym albumie) 
lub Zakres stron (w momencie wyboru tej opcji, można wpisać od i do okienek 
edycji). 

Z chwilą gdy użytkownik wybierze strony albumu, które zechcesz zamieścić w 
raporcie, można wybrać jedna z czterech opcji Układ strony z albumem : 

1. Górna lewa opcja pozwala na drukowanie każdej strony albumu na całej 
stronie raportu. Na przykład, jeżeli strona albumu zawiera jedynie rozdział, 
rozdział ten zostanie wydrukowany na całej stronie raportu. Jeżeli strona 
albumu zawiera dwie strony, z których każda posiada rozdział, wówczas 
dwa rozdziały zostaną wydrukowane na całej stronie raportu   

2. Górna prawa opcja pozwala na drukowanie treści każdego albumu do 
poziomej połowy jednej strony raportu. Każda strona wydrukowanego 
raportu zawiera dwie strony albumu BioWin.   

3. Dolna lewa opcja pozwala na drukowanie stron każdego albumu do 
pionowej połowy strony raportu. Każda strona drukowanego raportu będzie 
zawierać dwie strony albumu BioWin.  

4. Dolna prawa opcja pozwala na drukowanie każdej strony albumu do 
ćwiartki strony raportu. Każda strona drukowanego raportu będzie zawierać 
4 strony albumu BioWin.  

   

Sekcja Ogólne zawiera pewną liczbę rodzajowego drukowania opcji. Można 
wybrać  Orientację raportu Pozioma lub Pionowa.   
Można określić Liczba kopii raportu, który użytkownik chciałby wydrukować. 
Przycisk Ustawienia drukarki otwiera okno ustawienia drukowania, które 
pozwala na dostęp do właściwości drukowania, pozwala określić rozmiar papieru, 
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ustawienia strony oraz innych opcji drukowania (opcje, które zostały pokazane 
użytkownikowi są uzależnione od posiadanej drukarki).  

W momencie gdy wszystkie ustawienia drukowania raportu są zadowalające, należy 
kliknąć przycisk OK aby przesłać raport do drukowania.    

Utwórz raport jako Word.doc  
Polecenie to pozwala na wygenerowanie dokumentu w formacie Microsoft Word. W 
momencie wygenerowania dokumentu w formacie Word, można go wydrukować, 
dodać własną treść, skopiować sekcje do dokumentów firmowych itd.   

W momencie sprecyzowania informacji, którą użytkownik zechce zamieścić w 
raporcie używając Opcje raportu poprzez polecenie menu Narzędzia | 
Dostosuj, należy wybrać opcję Plik|Raport|Utwórz raport jako Word.doc dla 
rozpoczęcia procesu wygenerowania dokumentu. Po kilku sekundach otworzy się 
okno dialogowe Zapisz jako Microsoft Word. Przykład okna dialogowego jest 
przedstawiony poniżej. (wygląd okna może zmienić się w zależności od ustawień 
systemu Windows).    

 

 

Okno Word “Zapisz” 

Użytkownik powinien nadać nazwę dokumentu i zachować we właściwym miejscu 
powierzchni dyskowej (zapisać go w folderze tak jak każdy inny dokument). 

Uwaga: Raport musi posiadać charakterystyczną nazwę. Użytkownik  nie powinien 
zachowywać dokumentu na istniejącym pliku   

W momencie gdy użytkownik uruchomi opcję Zapisz, w przeciągu kilku sekund 
otworzony zostanie program Word (czas otwarcia jest zależny od szybkości pracy 
posiadanego komputera). Użytkownik zobaczy wówczas materiał zamieszczony w 
aplikacji Word. W trakcie tego procesu kursor zmieni się w „klepsydrę”.  

Uwaga: Ważne jest, aby nie próbować wykonywać żadnej czynności podczas 
generowania raportu. BioWin i Word używają systemu Windows, więc każdorazowe 
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próby kopiowania/wklejania mogą powodować problemy procesu generowania 
raportu. 

W momencie gdy raport jest kompletny, aplikacja Word zostanie zamknięta i 
BioWin powróci na pierwszy plan. Użytkownik może ustalić położenie pliku i 
posiada dowolność w dalszej pracy. 

Alarmy 
Gdy w czasie wykonywania symulacji wystąpią pewne niekorzystne stany, BioWin 
powiadomi użytkownika. Na końcu ustalonej symulacji, wyświetlony zostanie 
komunikat w momencie, gdy stany alarmowe zostaną wykryte.   

 

 

Informacja zostanie wyświetlona na końcu ustalonej symulacji, gdy zostaną wykryte 
warunki alarmu.  

Jeśli użytkownik ustawił Lista alarmów (w zakładce Ogólne w poleceniu menu 
Narzędzia | Dostosuj) dla każdej wartości większej od zera, klikając OK na 
powyższym komunikacie ukaże się lista przedstawiająca elementy, w których 
wystąpiły warunki alarmowe) Lista ta może być przeglądana w dowolnym czasie 
poprzez polecenie Widok|Alarmy. Przykład przedstawiono poniżej.  

 

 

Przykład listy alarmowej.  
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Lista alarmowa przedstawia liczbę Bieżące alarmy (informacja ta pojawia się w 
głównym oknie wykresu), Maksymalna liczba zarejestrowanych alarmów 
(ustawienia w Lista alarmów w zakładce Ogólne w poleceniu menu Narzędzia| 
Dostosuj …) 
 

Jeśli użytkownik nie odznaczył okienka Wygaś alarmy w symulacji 
dynamicznej (w zakładce Ogólne poprzez polecenie menu Narzędzia 
|Dostosuj), BioWin zarejestruje stany alarmowe wykryte podczas symulacji 
dynamicznej. Na liście alarmowej pojawi się czas ich wystąpienia (patrz trzecia 
kolumna w oknie powyżej). Lista zostanie wyświetlona w chwili, gdy użytkownik 
zdecyduje o zakończeniu symulacji dynamicznej. Użytkownik może wykasować 
listę alarmową przez kliknięcie prawym przyciskiem na listę i wybranie opcji 
Wyczyść.       

 
Warunki alarmowe 
Sekcja ta opisuje różnorodne stany alarmowe, z którymi można się spotkać w 
projekcie.  

Konfiguracja rekursywna 
Ostrzeżenie to pojawi się w momencie, gdy przyjęta konfiguracja jest nieprawidłowa 
spowodowana tym, że użytkownik usiłował bezpośrednio połączyć węzeł 
rozdzielacza bezpośrednio z węzłem mieszacza pomijając elementy posiadające 
objętość. Najprostszy przypadek został przedstawiony poniżej.   

 
Prosty przykład konfiguracji rekursywnej.  

Sytuacja ta jest niedopuszczalna z uwagi na brak fizycznego połączenia pomiędzy 
dwoma węzłami gdyż przepływ nie dopuszcza takiej fizycznej niewykonalności.      
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Specyfikacja przepływu nie może zostać osiągnięta 
Alarm występuje w chwili, gdy wskaźnik przepływu określony przez użytkownika 
nie może zostać osiągnięty z uwagi na inne ustawienia parametrów systemu. Na 
przykład, określony wskaźnik przepływu oddziałuje na pozostałe przepływy w 
systemie np. reaktor o zmiennej objętości z za wysokim lub za niskim wskaźnikiem 
przepływu, wskaźnik specyfikacji rozdzielacza (przepływ w głównym i bocznym 
strumieniu) przekracza dopływ do rozdzielacza.  

Wystąpienie warunków ograniczenia azotu 
Alarm ten występuje, gdy azot (amoniak lub azotany) w części biologicznej jest 
wystarczająco niski aby spowodować 50 % lub większą redukcję szybkości reakcji 
wzrostu.   

Wystąpienie warunków ograniczenia fosforu 
Alarm ten występuje, gdy fosfor (PO4) w części biologicznej jest wystarczająco niski 
aby spowodować 50 % lub większą redukcję szybkości reakcji wzrostu.   

Wystąpienie ograniczenia magnezu lub kationów dla 
poboru P  
Alarm ten występuje, gdy magnez lub stężenie kationów w części biologicznej jest 
wystarczająco niskie, aby spowodować 50 % lub większą redukcję biologicznego 
poboru fosforu przez bakterie akumulujące fosfor.  

Więcej niż 10% amoniaku jest odpędzane 
Alarm ten występuje gdy 10 % lub więcej amoniaku wpływającego do części 
biologicznej zostaje usunięte (odpędzone) przez fazę gazową.   

Wymagane zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony TR 
przewyższa maksymalną dostawę powietrza 
Alarm ten występuje, gdy wymagana wartość TR jest wyższa od maksymalnej 
wartości TR (określonej przez użytkownika).  

Wymagane zapotrzebowanie na moc do osiągnięcia 
zadanej wartości TR przewyższa maksymalną podaż mocy 
Alarm ten występuje gdy wskaźnik zapotrzebowania na moc wymagany do 
osiągnięcia wartości TR (wprowadzonej przez użytkownika) jest wyższy od 
maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania energii określonego przez użytkownika.   

Wymagane zapotrzebowanie na moc przewyższa 
maksymalną podaż mocy 
Alarm ten występuje, gdy wymagane zapotrzebowanie na energię jest wyższe od 
maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania na energię określonego przez 
użytkownika. 

Wysoki przepływ powietrza przez dyfuzor  
Alarm ten występuje, gdy wskaźnik przepływu powietrza przez dyfuzor przekracza 
maksymalny wskaźnik przepływu powietrza przez dyfuzor określony przez 
użytkownika. 
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TR w reaktorze jest wyższe od zadanej wartości TR (nawet 
bez napowietrzania)  
Alarm ten występuje, gdy wartość TR określona przez użytkownika nie może zostać 
osiągnięta z uwagi na to, iż dopływ TR jest wyższy od ustalonego TR i występuje 
niewystarczające zapotrzebowanie na tlen. 

Inhibicja Niskim/wysokim pH 
Alarm ten dotyczy: 

• Autotrofów 

• Heterotrofów 

• Stabilizacji  

Alarm ten występuje, gdy odczyn pH w części biologicznej jest na poziomie, który 
wstrzymuje szybkość wzrostu o 50 % lub więcej.   

Nie można policzyć pH (lub stężenia jonowego) 
Alarm ten (w tym również opcje Wysokie i Niskie) występuje w przypadku błędu 
oszacowania pH i stężenia jonowego.   

Uwaga: Wysokie stężenie jonowe (wskaźnik aktywności) 
Alarmy te występują w sytuacji, gdy stężenie jonowe jest zbyt wysokie do 
oszacowania przybliżonego współczynnika aktywności.  
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Ustawienia użytkownika 

Dostosowanie wyglądu projektu  
W BioWin istnieje szereg obszarów lub narzędzi, których wygląd można ustawić 
wedle uznania użytkownika. W momencie wprowadzania własnych ustawień w 
BioWin użytkownik zmienia ustawienia domyślne platformy roboczej BioWin i od 
tej pory każdy nowotworzony projektów przejmie te ustawienia. W poniższej sekcji 
zostaną omówione okna dialogowe do których wchodzi się przez menu 
Projekt|Nowe opcje projektu w którym można dokonywać zmian ogólnych w 
BioWin. 

Należy pokreślić w tym miejscu że istnieją różnice pomiędzy zmianą ustawień 
ogólnych a zmiana ustawień indywidualnych w projektach BioWin. Więcej 
informacji o różnych opcjach projektów, które mogą być ustawione znajdują się w 
rozdziale "Zarządzanie projektami w BioWin". 

Opcje obszaru rysowania  
W tej części opisane zostaną różne opcje projektu które mogą być ustawione dla 
obszaru rysowania.  Wejście do opcji obszaru rysowania możliwe jest przez główne 
okno symulatora poprzez wybranie z menu Projekt|Nowe opcje projektu a 
następnie wybranie zakładki Panel rysowania, przedstawionej poniżej. 
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Zakładka opcji obszaru rysowania dla nowego projektu  

Zmiany które mogą być zastosowane w stosunku do Wygląd obszaru rysowania 
związane są ze zmianą Czcionka oraz Kolor. Kliknięcie przycisku Czcionka… 
otworzy okno dialogowe właściwości czcionki i umożliwi zmianę czcionki, za 
pomocą której opisywane są ikony elementów konfiguracji w obszarze rysowania.  
Wybór z kolei nowego koloru z listy rozwijalnej pozwoli na zmianę kolory tła 
obszaru rysowania. . Warto zwrócić uwagę, że w oknie dialogowym możliwy jest 
podgląd wybranego koloru tła obszaru rysowania. 

Rozmiar obszaru rysowania może być również zmieniony.  Zmieniając wartości 
w polach edycyjnych pokrętła Szerokość oraz Wysokość zmienia całkowite 
wymiary obszaru rysowania. Rozmiar głównego okna zajmowany przez obszar 
rysowania nie zostaje zmieniony, jednak całkowity rozmiar jest zmieniony co można 
poznać po wielkości pasków przewijania. Wartość domyślna 6000 na 2000 w 
przybliżeniu odpowiada 60 do 20 calom. Należy wspomnieć w tym miejscu, że jeśli 
użytkownik planuje wykonywać operacje kopiowania i wklejania do aplikacji 
Microsoft Word rozmiar obszaru rysowania który zostanie wklejony do MS Word 
jest ograniczony do rozmiaru 22x22 cale.  Opcje Minimalny obszar (powiększania 
i zmniejszania) obszaru rysowania mogą być ustawione tak że powiększanie i 
zmniejszanie mogą być tak ustawione aby mieściły się w maksymalnych i 
minimalnych granicach. Rozkład Opcja skoku w obszarze rysowania może 
zostać zmieniony zarówno w jednym lub w dwóch X i Y kierunkach.  Opcja skoku 
pozwala użytkownikowi wyrównać dokładnie elementy znajdujące się w obszarze 
rysowania. W momencie przesuwania elementu w obszarze rysowania, element 
“skacze” do najbliższego punktu siatki (punkty siatki nie są widoczne. Dlatego 
zwiększenie wartości skoku powoduje większe odległości pomiędzy punktami siatki 
a tym samym użytkownik ma mniejsza możliwość kontroli na przesuwaniem 
elementów. Zmniejszenie wartości skoku powoduje bardziej dokładną możliwość 
kontroli nad sytuowaniem elementów.  
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Opcje rurociągów  
“kąt strzałki”  odnosi się do 
kąta (max. 60 stopni) 
pomiędzy linią a strzałką.  

Użytkownik może także kontrolować wygląd rurociągów znajdujących się w 
konfiguracji za pomocą komendy menu Projekt|Nowe opcje projektu oraz 
wybierając zakładkę Rura przedstawioną poniżej. Aby zmienić Kolor, 
Szerokość, oraz Styl linii stosowanych do przedstawiania rurociągów w obszarze 
rysowania należy kliknąć przycisk Przewody rur….Użytkownik może zwiększyć 
Rozmiar strzałki na liniach rurociągów. Również kąt strzałki może zostać 
zmieniony.   

 

Zakładka opcji rurociągów dla nowego projektu  

Uwaga : Możliwa jest także zmiana linii rurociągów oraz grotów dla 
poszczególnych rurociągów. Wejście do właściwości rurociągów które mają być 
zmienione następuje za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub klikniecie prawym 
przyciskiem myszy na rurociągu i wybranie Właściwości… z menu rozwijalnego. 
Następnie, należy zaznaczyć Lokalne opcje rurociągów po czym pojawią się te 
same opcje które zostały opisane powyżej, jednak tym razem dla zmiany będą 
dotyczyły tylko danego rurociągu. 
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Okno dialogowe opcji linii rurociągów 

Ustawienia systemu jednostek  
W tej części opisane zostaną różne opcje, które mogą być ustawiane w stosunku do 
systemu jednostek zastosowanych w projekcie.  Wejście do ustawień systemu 
możliwe jest z poziomu menu głównego okna symulatora wybierając 
Projekt|Nowe opcje projektu a następnie wybranie zakładki System 
jednostek, przedstawionej na poniższej ilustracji. 
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Opcje systemu jednostek 

W grupie przycisków wyboru opcji Jednostki przepływu użytkownik może 
wybrać spośród następujących jednostek: 

   

• metry sześcienne na dobę (m3/d) 

• litry na dzień (L/d) 

• megalitry na dzień (ML/d) 

• megagalony na dzień (mgd) 

Warto zwrócić uwagę że te same jednostki podstawowe są stosowane zarówno dla 
przepływu jak i objętości.  Np. jeśli użytkownik wybierze L/d jako jednostkę 
przepływu to pojemności (np. dla bioreaktorów, osadników) będą także w litrach.   

Uwaga : Przepływy powietrza wyrażane są w m3/h. 

Jeśli użytkownik wybierze mgd jako jednostkę przepływu to następujące angielskie 
jednostki miary zostaną zastosowane we wszystkich kalkulacjach BioWin. 

Miara Jednostki Brytyjskie 
Długość stopa (ft) 
Powierzchnia stopa kwadratowa (ft2) 
Masa funt (lbs) 
Ciśnienie Funt na cal kwadratowy (psi) 
Przepływ powietrza Standardowa stopa kwadratowa na minutę 
Prędkość właściwa gal/ft2/d 
Obciążenie powierzchni masą lbs/ft2/d 
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Stężenie Milligramy na litr (mg/L) 

W grupie przycisków wyboru opcji Podstwa BZT użytkownik może wybrać 
długość czasu w jakim bioWin obliczy wartości BZT5.  Można wybrać pomiędzy 5, 
7, oraz 20 dni. 

Zastosowanie szablonów projektów  
W tej części opisane zostaną różne opcje ustawione w albumie oraz szablonach 
notatek które mogą zostać wykorzystanie w danym projekcie. Do szablonów albumu 
oraz notatek wchodzi się z poziomu głównego okna symulatora wybierając z menu 
Projeckt|Nowe opcje projektu a następnie wybierając zakładkę Szablony, 
przedstawiona na poniższej ilustracji. 

 

Okno dialogowe szablonów nowych projektów  

Po otworzeniu albumu BioWin, album zawierał będzie domyślną liczbę stron.  
Użytkownik może zmienić liczbę stron stosując pole edycyjne pokrętła Nowy 
album zawiera. 

Uwaga : Ustawienia domyślne zawierają jedną stronę z jednym panelem w albumie. 
Jeśli użytkownik chciałby zmienić ilość paneli na stronie albumu musi to wykonać 
indywidualnie dla każdej strony. 

Jeśli użytkownik w albumie posiada kilka stron w albumie z podziałem na panele to 
grupę tych ustawień można ustanowić jako szablon domyślny albumu co spowoduje 
że album otwierał się będzie zawsze z tymi stronami.  Po kliknięciu przycisku opcji,  
Nowy album z szablonu przycisk Wybierz szablon z pliku… zostanie 
aktywowany.  Klikniecie tego przycisku otworzy okno dialogowe Wybierz 
szablon umożliwiające określenie pliku szablonu stron w albumie (*.atp) z 
wcześniej określonymi w BioWin parametrami. 
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Pole wyboru Użyj szablonu z pliku umożliwia użytkownikowi określenie pliku 
który będzie stanowił szablon notatek w momencie wywołania komendy 
Projekt|Notatnik.  Zaznaczenie tego pola aktywuje przycisk Wybierz szablon z 
pliku… który po kliknięciu otwiera okno dialogowe Wybierz szablon 
umożliwiające określenie pliku Rich Text Format (*.RTF) lub Text (*.TXT) 
który został utworzony w innej aplikacji np. Microsoft Word. 

Dostosowanie środowiska pracy  
W BioWin istnieją pewne elementy oraz narzędzia które mogą być dostosowane aby 
działały zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.  Zmieniając BioWin użytkownik  
zmienia ustawiania domyślne co powoduje że zmiany te dotyczyć będą wszystkich 
nowotworzonych projektów w BioWin.  Poniższe sekcje omawiają okna dialogowe 
które są dostępne w komendzie menu Narzędzia|Dostosuj służące do 
wprowadzania zmian w ustawieniach domyślnych BioWin. 

Należy w tym miejscu podkreślić różnice pomiędzy zmiana dostosowaniem, 
ogólnych ustawień domyślnych BioWin a indywidualnymi zmianami 
wprowadzanymi w poszczególnych projektach.  Więcej informacji na temat różnych 
opcji projektu, które mogą być indywidualnie zmieniane znajduje się w rozdziale 
"Zarządzanie projektami w BioWin" . 

Dane ogólne  
Zakładka Dane ogólne przedstawiona poniżej może zostać zastosowana do zmiany 
ustawień Ustawienia ogólne w BioWin. 

 

Zakładka do zmian ustawień ogólnych  
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Liczba ostatnio używanych plików, która znajduje się na dole w menu Pliki 
głównego okna symulatora może zostać zmieniona za pomocą pola edycyjnego 
pokrętła Ostatnio używane pliki. 
Liczba alarmów wyświetlana jednorazowo w liście alarmów może zostać ustalona za 
pomocą pola edycyjnego pokrętła Lista alarmów.  Jeśli użytkownik chce 
zignorować alarmy w czasie dynamicznej symulacji należy zaznaczyć pole Wygaś 
alarmy w symulacji dynamicznej.  Zaznaczenie tego pola spowoduje, że 
Biowin nie będzie kontrolował żadnych alarmów, tak więc alarmy nie zostaną 
wyświetlone pomimo tego że użytkownik wpisał liczbę w polu edycyjnym pokrętła 
Lista alarmów. 

Użytkownik może zdecydować czy chce lub nie mieć w dyspozycji opcję 
przechowywania Pokaż opcję przechowywania poprzednich wykresów 
serii czasu w albumie.  Ta opcja jest pomocna w momencie kiedy użytkownik 
chciałby porównać wyniki danej symulacji z innymi. W momencie ponownego 
uruchomienia dynamicznej symulacji każda wykreślona seria danych w poprzednich 
symulacjach pozostanie na odpowiednich wykresach. Zachowane serie zachowują 
swoje nazwy ale posiadają załączone numery wskazujące do której należą symulacji.  
Konwencja nazw jest następująca:  

• Zachowane  serie a numerowane od 0 do n-1 

• Aktywne serie są numerowane liczbą n 

gdzie n jest numerem bieżącej symulacji. 

Warto zwrócić uwagę że 
użytkownik może formatować 
zachowane serie tak jak inne.  
Dotyczy to nadawania im 
nowych nazw w razie takiej 
potrzeby. 

Ważne jest aby pamiętać że zachowane serie dla celów porównania, są w postaci
linii na wykresie. Nie są one jednak przechowywane w bazie danych. Najlepiej 
sytuację tą przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że użytkownik przeprowadza
dynamiczną symulację przez okres 5 dni i wykreślany jest wykres dla amoniaku w
odpływie.  Aby ocenić wpływ oszacowanej maksymalnej prędkości wzrostu
nitryfikantów, użytkownik zmienia ten parametr. Następnie użytkownik rozpoczyna 
symulację przez kolejne 5 dni startując od tej samej, daty co pierwsza symulacja i
zachowuje w pamięci serie amoniaku na odpływie. 

 

Na wykresie powinny pojawić się dwie serie: "Seria#0" oraz "Seria#1".  Seria z 
numerem 0 przy nazwie jest zachowaną serią zawierającą  wyniki z pierwszej 
symulacji.  Seria z numerem 1 przy nazwie zawiera wyniki drugiej symulacji. Teraz 
załóżmy że użytkownik będzie kontynuował symulację przez kolejne 5 dni.  Na 
wykresie pojawi się "Seria#1" kontynuowana do 10 dnia podczas gdy “Seria#0” 
zatrzymana będzie na 5 dniach. Jeśli użytkownik eksportuje dane z końca drugiej 
symulacji, wyeksportowane zostaną dane odpływu amoniaku z 10 dni z druga 
maksymalną prędkością wzrostu nitryfikantów. 

Użytkownik może określić czy BioWin ma automatyczny zapis co, oraz 
częstotliwość (w postaci dni dynamicznej symulacji) przy której ma nastąpić 
zapisanie.  Jeśli ta opcja zostanie wybrana BioWin utworzy pliki zapasowe o nazwie 
nazwapliku.X, gdzie nazwapliku jest nazwa nadaną bieżącemu (otworzonemu) 
plikowi BioWin.  X będzie zmienną określającą numer automatycznego zapisu który 
został dokonany.  Załupmy, że użytkownik ustawił BioWin taka by dynamiczna 
symulacja była zapisywana automatycznie co 10 dni a następnie rozpoczyna 30 
dniowa dynamiczną symulacje na pliku zapisanym jako mybiowinfile.bwc.  W 10 
dniu dynamicznej symulacji, BioWin zapisze plik mybiowinfile.1.  W 20 dniu 
dynamicznej symulacji, BioWin zapisze plik o nazwie mybiowinfile.2.  W 30 dniu 
dynamicznej symulacji BioWin zapisze plik o nazwie mybiowinfile.3. 

Większość użytkowników będzie chciała aby BioWin Wstępna alokacja 
pamięci dla symulacji dynamicznej.  Kiedy ta opcja zostanie wybrana, BioWin 
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zajmuje wymaganą ilość pamięci, którą będzie potrzebował przed rozpoczęciem 
dynamicznej symulacji (ilość wymaganej pamięci zależy od liczby minitorowanych 
parametrów w bazie danych, częstotliwość monitorowania bazy danych oraz długość 
dynamicznej symulacji).  Wybór tej opcji może spowodować małe opóźnienie w 
rozpoczęciu długiej dynamicznej symulacji, ale dzięki temu uniknie się problemów 
zwalniania BioWin w czasie trwania długiej symulacji. 

Kilka nowych funkcji związanych z wykresami zostało dodanych do BioWin.  Jeśli 
użytkownik preferuje zastosowanie interfejsu poprzedniej wersji programu, można 
wybrać opcję Okna dialogowe - uproszczone. 

Sekcję Element można zastosować do ustalenia wyglądu elementów w obszarze 
rysowania.  Użytkownik może wybrać typy elementów dla których mają być 
pokazywane nazwy za pomocą Pokaż nazwę dla: – zaznaczając pole obok danego 
elementu. 

Aby można było kontrolować nazewnictwo zmiennych stanu, należy zastosować 
przycisk wyboru opcji w sekcji Nazwy zmiennych stanu aby wybrać pomiędzy 
Pełne nazwy i Skrócone.  Na przykład, pełna nazwa dla bakterii nitryfikującej 
jest “Autotrof”, natomiast skrócona jest “Zba”. 

Domyślne parametry modelu w BioWin mogą być kontrolowane za pomocą 
przycisku Edycja parametrów domyślnych… w sekcji Parametry 
domyślne.  ten przycisk otwiera okno dialogowe Edytor parametru (zobacz 
Edytor parametrów modelu  w rozdziale "Interfejs Narzędzia i  techniki").  
Parametry mogą być modyfikowane lub drukowane z tej lokalizacji. Należy 
zastosować przycisk Skasowanie ustawień domyślnych BioWin, aby 
przywrócić oryginalne ustawienia dla tych parametrów. 

Opcje eksploratora 
Za pomocą komendy menu Narzędzia|Dostosuj oraz zakładki Opcje 
eksploratora przedstawionej poniżej możliwe jest ustawienie ilości informacji 
która wyświetlana jest w prawym panelu eksploratora po kliknięciu węzła (+) typu 
elementu lub węzła (+) Zmienne stanu. 
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Zakładka stosowana do ustawienia opcji eksploratora 

W polu Lista pozycji, użytkownik może określić zmienne, które będą wyświetlane 
dla elementu po kliknięciu na jego węźle lub węźle podgrupy. 

Użytkownik może kontrolować ile miejsc może być wyświetlana w oknie 
eksploratora za pomocą pola edycyjnego pokrętła Miejsca dziesiętne.  
Użytkownik może posiadać oddzielne ustawienia miejsc dziesiętnych dla Stężenia 
(np. stężenia amoniaku) oraz Inne (wartości przepływu).  Użytkownik może także 
kontrolować Szerokość domyślną kolumn stosowanych do wyświetlania 
wyników w Eksplorerze, oraz wyrównania danych za pomocą pola rozwijalnego 
Wyrównaj. 

Opcje drukowania 
Zakładka Opcje drukowania, przedstawiona na ilustracji poniżej jest stosowana 
do wprowadzania ustawień opcji drukowania w BioWin. 
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Okno dialogowe ustawień opcji drukowania  

Użytkownik może ustawić domyślne Marginesy drukowania.  W polu edycyjnym 
pokrętła Strona % w sekcji oznaczonej Marginesy użytkownik może ustawić 
górny, dolny, lewy, prawy margines na żądaną wartość.  Należy zastosować pole 
edycyjne pokrętła Okno % w celu zwiększenia lub zmniejszenia przestrzeni 
pomiędzy panelami w przypadku drukowania stron albumu.   

Istnieją pewne ustawienia domyślne, które mają zastosowanie tylko do Obszaru 
rysowania. Jeśli użytkownik chciałby wydrukować obramowanie obszaru 
rysowania, w tym celu należy wybrać pole Drukuj ramkę.  Za pomocą zaznaczenia 
lub odznaczenia pól w grupie Dołącz, można kontrolować czy szczegóły wpisane w 
komendzie Projekt|Informacje… będą umieszczone na wydruku.  Jeśli 
użytkownik wybierze niektóre lub wszystkie informacje wyświetlane na wydrukach 
obszaru rysowania, można kontrolować też Rozmiar czcionki za pomocą pola 
edycyjnego pokrętła. 

Użytkownik może również określić domyślny poziom Szczegóły wykresu aby 
dostosować rozmiar tekstu na wydrukach.  Przesuwanie suwaka w kierunku Więcej 
zmniejsza rozmiar tekstu na korzyść wydruku samego wykresu. Przesunięcie suwaka 
w kierunku Opis zwiększa rozmiar tekstu na wykresie a tym samym zmniejsza 
wykres na wydruku. 

Uwaga : W przypadku drukowania obszaru rysowania lub albumu, użytkownik 
będzie miał możliwość nałożenia tych ustawień przed końcowym wysłaniem zadania 
do drukarki. 

Istnieje także kilka opcji które mają zastosowanie wyłącznie do drukowania Tabel.  
Opcja Rozmiar tytułu % ustawia rozmiar czcionki tytułu w odniesieniu do 
rozmiaru czcionki tekstu tabel. Dostosowanie Wypełnienie komórki % zmienia 
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przestrzeń pomiędzy tekstem w komórkach tabeli a obramowaniem komórek.  Opcja 
Grubość linii siatki wykresu kontroluje grubość oraz linie siatki tabeli.  Jeśli 
użytkownik chciałby aby drukowana tabela została dopasowana do określonego 
obszaru wydruku należy wybrać opcję Dopasuj do obszaru drukwania.  
Użytkownik może kontrolować linie siatki rysunku za pomocą zaznaczenia lub 
odznaczenia opcji Poziome linie siatki oraz Pionowe linie siatki.  Można także 
wybrać wydruk tabeli jako Standardowy, która posiada trzy linie poziome: na 
górze tabeli, podkreślenie tytułu oraz na dole tabeli. Aby kolumny były równo 
rozłożone w tabeli należy wybrać opcję Wyrównanie szerokości kolumn.  
Ponieważ wpisy w pierwszych kolumnach są często dłuższe niż w pozostałych 
kolumnach (jako że zawierają nazwy), istnieje opcja Autodopasowanie, aby 
uniknąć obcięcia wpisów w pierwszych kolumnach. 

Jeśli użytkownik chciałby w projekcie załączyć nazwę pliku projektu na wydruku 
obszaru rysowania lub na wydrukach tabel, należy zaznaczyć pole Dołącz nazwę 
pliku. 

Opcje raportu  
Użytkownik może zmienić ustawiania informacji które są dołączane do raportu 
generowanego przez BioWin z zastosowaniem zakładki Opcje raportu 
przedstawionej na poniższej ilustracji. 
 

 

Zakładka stosowana do kontrolowania informacji w raporcie BioWin 

Ta zakładka stosowana jest do określania jakie informacje mają znajdować się w 
raporcie BioWin (zarówno w wydruku jak i MS Word).  Górna sekcja Dołącz 
zakładki stosowana jest do określenia czy elementy informacji ogólnych mają 
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znajdować się w raporcie.  Wspomniane elementy informacji zostały opisane 
poniżej. 
Element informacji Opis 
Informacje o projekcie Wybór tego elementu załączy do raportu takie informacje jak 

nazwa projektu, nazwa obiektu, nazwę użytkownika, datę 
utworzenia pliku itp. 

Schemat obiektu Wybór tego elementu załączy obraz konfiguracji do raportu. 
Parametry globalne Wybór tego elementu załączy tabelaryczne zestawienie 

parametrów modelu. 
Temperatura  Wybór tego elementu załączy temperaturę globalną do raportu. 
Album Wybór tego elementu załączy każdą stronę (zarówno tabele jak 

i wykresy). 
WO (jeśli dostępny) Wybór tego elementu załączy obliczenia wieku osadu do 

raportu, (jeśli obliczenia wieku osadu są dostępne). 
Notatki Wybór tego elementu załączy zawartość notatnika BioWin do 

raportu. 

Zawartość raportu może być w dalszym ciągu określana element po elemencie za 
pomocą sekcji Wybierz typ elementu w raporcie. Lista Elementy zawiera 
wszystkie możliwe typy elementów które są załączone do konfiguracji BioWin. Aby 
załączyć informacje o poszczególnych typach elementach do raportu BioWin należy: 

   

1. Na liście Elementy kliknąć na typie elementu który ma zostać 
załączony do raportu taka by został podświetlony na kolor niebieski. 

2. Kliknąc pole Dołącz dane elementu w raporcie. 

3. Kliknąć na pola obok różnych typów informacji (Dane fizyczne, 
Dane eksploatacyjne, Lokalne parametry sedymentacji, 
Lokalne parametry biologiczne, Parametry napowietrzania). 

4. Powtarzać ten proces dla wszystkich elementów które mają być 
załączone do raportu. 

Uwaga : nie wszystkie typy informacji będą stosowane dla danego typu elementu – 
w takim przypadku po prostu informacje te nie będą załączane do raportu. 

Opcja automatycznej rejestracji danych 
Użytkownik może wprowadzić ustawienia aby BioWina automatycznie monitorował 
dane elementu dzięki zastosowaniu zakładki Automatyczna rejestracja danych, 
przedstawionej na poniższej ilustracji.  Więcej informacji na temat zarządzania 
danymi w BioWin znajduje się w sekcji Zarządzanie danymi. 
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Zakładka stosowana do ustawień automatycznego monitorownia elementów 

Z listy Elementy należy wybrać element dla którego ma zostać ustawione 
automatyczne monitorowanie.  W grupie przycisków wyboru opcji Lokalizacja 
należy określić element dla którego mają zostać pozyskane dane np. Dopływ, 
Odpływ (ścieki) lub Odpływ (osad). 

Uwaga : Trzecia lokalizacja będzie pokazana tylko do elementów które posiadają 
odpływ osadu jak np. osadniki. 

Dalej w polach Zmienne stanu, Wskaźniki, Chemizm wody oraz 
Wyszczególnienie należy wybrać elementy, w stosunku do którego dane mają 
zostać automatycznie monitorowane. 

Po ustawieniu automatycznego monitorowania danych dla elementu, dane które 
użytkownik określił do monitorowania będą automatycznie zapisywane w bazie 
danych dla każdego dodanego elementu w bieżącym projekcie i wszystkich 
przyszłych projektach (użytkownik może zawsze wedle uznania modyfikować opcje 
automatycznego monitorowania danych). Elementy, które znajdują się w 
konfiguracji (lub w innych konfiguracjach) nie będą objęte tymi ustawieniami. 

Opcje lokalizacji pliku 
Za pomocą zakładki Lokalizacje plików, przedstawionej na ilustracji poniżej 
użytkownik może ustawić lokalizacje gdzie BioWin będzie zapisywał różne typy 
plików. 
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Zakładka stosowana do ustawień lokalizacji plików BioWin 

Aby zmienić lokalizację typu pliku, należy dwukrotnie kliknąć na wiersz z typem 
pliku /lokalizacją lub kliknąć na wiersz a następnie kliknąć przycisk Zmień 
lokalizację….  Pojawi się okno dialogowe, w którym określa się nową lokalizację, 
co zostało przedstawione na poniższej ilustracji. 

 

Okno dialogowe do określania nowej lokalizacji pliku 
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Z listy rozwijalnej Dysk: należy wybrać dysk na którym ma zostać zachowany plik. 
Przechodzenie odbywa przez istniejącą strukturę folderów za pomocą dwukrotnego 
kliknięcia na ikonie folderu.  Jeśli użytkownik życzy sobie utworzenie nowego pliku, 
należy kliknąć przycisk Nowy Folder.  Akceptacja nowej lokalizacji wymaga 
kliknięcia na przycisk OK., aby powrócić do zakładki Lokalizacje plików. 

Kliknięcie przycisku Zaawansowane… pozwoli przejść do zakładki 
Zaawansowane lokalizacje plików. Za pomocą tej zakładki użytkownik może 
określić foldery gdzie umieszczane są pliki graficzne obszaru rysowania lub pliku 
binarne BioWin.  Nie wprowadzać zmian jeśli użytkownik nie jest świadomy 
skutków – ta opcja jest tylko dla zaawansowanych użytkowników. 

Opcje szablonów wykresów 
BioWin oferuje szeroką gamę opcji formatowania dzięki którym można edytować 
wykresy. Z jednej strony daje to użytkownikowi szerokie możliwości oraz 
elastyczność w określaniu wyglądu wykresów a z drugiej pozwala przenosić te same 
ustawienia dla większej liczby wykresów, które mają mieć takie same ustawiania. 
jednak   Przenoszenie ustawień możliwe jest dzięki kolejnemu pomocnemu 
narzędziu w BioWin jakim jest pakiet – szablony wykresów. 

Zadaniem szablonów wykresów jest dostarczenie użytkownikowi możliwości 
wstępnego formatowania wyglądu przyszłych wykresów.  Użytkownik może 
formatować szablony wykresów aby tworzone wykresy miały żądany wygląd za 
każdym razem.  Bieżący szablon wykresów (wykres znajdujący się w Kreator 
wykresów ) jest bazą dla każdego nowego wykresu jaki zostanie dodany do 
albumu.  Aby zmienić istniejący wykres użytkownik może wybrać "Zastosuj" 
bieżący szablon wykresu dla nowych wykresów.  (Więcej informacji znajduje się w 
rozdzialeZastosowanie szablonu wykresu). 

Tworzenie szablonu wykresu  
W celu utworzenia nowego szablonu wykresu, należy wybrać z menu komendę 
Narzędzia|Kreator wykresów aby otworzyć okno dialogowe przedstawione na 
poniższej ilustracji.   
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Kreator wykresów stosowany do ustalenia wyglądu nowego wykresu. 

Kolor domyślny oraz grubość linii dla każdej serii danych może być edytowana za 
pomocą przycisków Seria (1-16) oraz pola edycyjnego pokrętła Grubość linii w 
sekcji Ustawienia domyślne serii. 
Wszystkie pozostałe opcje formatowania mogą być ustawione za pomocą 
dwukrotnego kliknięcia na wykresie przykładowym. Następnie otwiera się okno 
dialogowe edytora wykresów, który przedstawiony jest na poniższej ilustracji. 
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Okno dialogowe edytora wykresu  

To okno dialogowe pozwala użytkownikowi na ustawienie wszystkich innych 
elementów oraz sposobu formatowania wykresu które mają zostać wkomponowane 
w szablon.  Więcej informacji znajduje się w rozdziale Procedury formatowania 
wykresów. 

Po dowolnym ustaleniu ustawie, należy kliknąć przycisk Zamknij aby zakończyć. 

Zapisywanie szablonu wykresu 
W celu utworzenia nowego szablonu wykresu z menu należy wybrać komendę 
Narzędzia|Kreator wykresów, aby otworzyć okno dialogowe przedstawione na 
poniższej ilustracji.   
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Kreator wykresów służący do ustawień wyglądu nowych wykresów  

W celu zapisania ustawionych opcji formatowania wykresów w pliku szablonu z 
mozliwościa póżniejszego ich zastosowania należy kliknąć na przycisk Zapisz jako 
plik szablonu… aby otworzyć okno dialogowe Zapisz.  Szablony wykresów są 
zapisywane z rozszerzeniem BCM.  Ten plik może być zastosowany później klikając 
przycisk Wczytaj plik szablonu… a następnie wybór pliku z okna dialogowego 
Otwórz. 

Uwaga: Można w dalszym ciągu zmieniać ustawiania formatowania wykresów za 
pomocą zwykłych procedur formatowania serii dostępnych w albumie. 

Zastosowanie szablonu wykresu 
Po wczytaniu wybranego szablonu za pomocą Wczytaj plik szablonu… 
użytkownik ma opcję zastosowania tego szablonu do wszystkich lub wybranych 
wykresów w projekcie. BioWin także umożliwia kontrolowanie specjalnych opcji 
formatowania, które mogą być zastosowane do szablonu, który jest używany. 

   

1. W celu kontrolowania określonych opcji formatowania która mają być 
zastosowane we wczytanym szablonie, należy kliknąć przycisk  Zmień 
"Zastosuj" ustawienia… aby otworzyć okno dialogowe opcji 
kreatora wykresu. 
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Okno dialogowe opcji kreatora wykresu 

   

2. Aby zastosować szablon do wszystkich wykresów w projekcie, należy 
kliknąć przycisk Zastosuj do wszystkich wykresów. 

3. Aby zastosować szablon tylko do wybranych wykresów, należy kliknąć 
przycisk Zastosuj do wybranych wykresów… aby otworzyć okno 
dialogowe Wybrane wykresy przedstawione na poniższej ilustracji. 
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Okno dialogowe wyboru wykresów 

   

4. Kliknąć na wybranym wykresie w polu po lewej stronie Dostępne a 

następnie wcisnąć przycisk  aby dodać ten wykres do listy 
Wybrane znajdującej się po prawej stronie. 

5. Kliknąć przycisk Zastosuj a następnie kliknąć przycisk Zamknij, aby 
zakończyć.  Wczytany szablon zostanie zastosowany tylko do 
wybranych wykresów. 

Zmiana opcji kreatora wykresów  
Kreator wykresów pozwala dokładnie kontrolować, które elementy szablonu 
użytkownik chce zastosować. Na przykład, użytkownik już określił jaką czcionkę 
chce zastosować do tytułu wykresu i nie chce aby ta czcionka była stosowana w 
szablonie. Kreator wykresu pozwala na wyłączenie tej zmiany przy zastosowaniu 
szablonu do wykresu, jeśli użytkownik kliknie przycisk Zmień „Zastosuj” 
ustawienia…. 
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Okno dialogowe zmiany zastosowanych ustawień Zmień  

Każda kategoria przedstawi różne ustawienia razem z polami wyboru. Przez 
usunięcie zaznaczenia użytkownik usuwa dane ustawienie z szablonu.  

Wszystkie kategorie mogą zostać usunięte za pomocą pola wyboru Zastosuj tą 
kategorię.  Jeśli użytkownik odznaczy to pole wszystkie opcje danej kategorii 
zostaną zignorowane w momencie zastosowania szablonu. 

To okno dialogowe także pozwala użytkownikowi na usuwanie ustawień Kolory 
oraz Szerokość w sekcji Zastosuj serię domyślną. 
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Narzędzia, techniki i interfejs 

Edytor parametrów modelu 
Edytor parametrów modelu w BioWin, przedstawiony na poniższym rysunku, 
stosowany jest do zmiany parametrów zastosowanych we wszystkich modułach 
BioWin odpowiedzialnych za przeprowadzenie symulacji. Wejście do edytora 
parametrów następuje przez komendę menu Projekt|Parametry. 

Uwaga: W tej części przedstawione zostaną szczegóły dotyczące zastosowania 
edytora parametrów modelu. Natomiast techniczne informacje o parametrach modelu 
znajdują się w rozdziale "Tworzenie modelu procesowego". 

 

Przykład edytora parametrów modelu 
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 W edytorze parametrów modelu, pojawia się arkusz, w którym można wpisywać 
wartości danych parametrów. Nazwy parametrów są przedstawione w pierwszej
kolumnie, wartości domyślne w drugiej, natomiast wartości bieżące w trzeciej. W
przypadku parametrów kinetycznych, współczynniki zależności temperaturowych są
także przedstawione w kolumnie czwartej. Tylko nie zaciemnione komórki mogą
być zmieniane. Jeśli parametr modelu zostanie zmieniony z wartości domyślnej i
jeśli zmiana zostanie zaakceptowana, wartość przy ponownym wejściu do edytora
parametrów zostanie podświetlona pogrubioną czerwoną czcionką. 

Aby zmienić wartość, należy kliknąć na komórce która ma zostać zmieniona i 
wpisać nową wartość lub kliknąć na wartość w komórce aby ją można było 
edytować. Można posłużyć się klawiszami strzałek do poruszania się po komórkach.  
Opcje kopiowania, wklejania danych, drukowania zakładek edytora, oraz mnożenia 
wartości kolumn są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na zakładce 
edytora zostały przedstawione poniżej. 

Jeśli użytkownik pracuje w edytorze parametrów modelu, ma możliwość 
wykorzystania opcji umożliwiających edytowanie wartości parametrów, klikając 
prawym przyciskiem myszy na którejkolwiek zakładce edytora parametrów modelu.  
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu Dodaj do notatnika, 
BioWin umieści wersję tekstu wybranej zakładki parametrów modelu w edytorze 
Notatnik. Ta operacja przydaje się w przypadku chęci zachowywania wartości 
parametrów modelu dla różnych symulacji. 

Jeśli z rozwijalnego menu użytkownik wybierze Kopiuj, zawartość zakładki (wraz z 
nagłówkami kolumn, wartościami edytowalnych i nie-edytowalnych komórek) 
zostanie skopiowana do schowka Windows. Następnie zawartość schowka może 
zostać wklejona do innej aplikacji tj. np. edytora tekstu (wszystkie wartości będą 
oddzielone tabulatorami) lub w przypadku arkusza (każda wartość będzie znajdować 
się w innej komórce). 

Użytkownik może także wkleić dane ze schowka do edytora parametrów modelu 
klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Wklej z menu rozwijalnego. 

Uwaga: Wybrana komórka w edytorze parametrów modelu odpowiada pierwszej 
wartości z pierwszej kolumny danych wklejanych ze schowka. 

Jeśli BioWin nie rozpozna formatu danych do wklejenia lub jeśli wybrana zostanie 
opcja Wklej specjalne lub Wklej z pliku, pojawi się kreator importowania 
danych. 

Jeśli użytkownik chciałby wydrukować wartości z edytora parametru modelu w 
formie tabelarycznej, należy prawym przyciskiem myszy z menu rozwijalnego 
wybrać Drukuj.  Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące okno dialogowe. 
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Okno dialogowe do drukowania parametrów modelu 

Zastosuj listę rozwijalną Drukarka aby wybrać drukarkę do drukowania.  Przycisk 
Ustawienia drukarki… otworzy okno dialogowe ustawień drukarki, która 
umożliwia przejście do właściwości drukarki, ustawień papieru, orientacji strony, 
oraz innych opcji drukarki (w zależności od rodzaju drukarki). Przycisk Drukuj 
prześle zadanie drukowania do drukarki a wydruk będzie zgodny z pokazanym 
podglądem wydruku. Przycisk Zamknij zamyka okno dialogowe i powraca 
użytkownika do edytora parametrów modelu. 

Za pomocą grupy Orientacja, użytkownik określa czy wydruk ma mieć wygląd 
Pionowa czy Pozioma. Podgląd wydruku pozwala na określenie jak będzie 
wyglądał wydruk w danym formacie. 

Jeśli marginesy nie mają być widoczne można odznaczyć pole Pokaż marginesy.  
Ustawianie marginesów może być realizowane na kilka sposobów: 

   

4. Zastosowanie pokręteł edycyjnych Marginesy (%), można 
dostosować każdy z marginesów wedle uznania. Każde z czterech pól 
edycyjnych pokręteł pozycjonują marginesy tj. margines górny, dolny 
oraz boczne. Zmiany wartości w polach marginesów są automatycznie 
widoczne na ekranie. 

2. Użytkownik może przesuwać każdy z marginesów za pomocą myszy. 
W tym celu należy najechać kursorem myszy na dany margines aż
pojawi się poziomy lub pionowy kursor zmiany rozmiaru.  Kliknąć
przycisk myszy i przytrzymać a następnie przesunąć margines do
żądanej pozycji.  Warto zwrócić uwagę że po zakończeniu procesu 
wartość w polu edycyjnym pokrętła Marginesy (%) danego 
marginesu zostanie uaktualniona. 

 

 
Kursory rozmiaru 

 
Kursor przeciągania obiektu  

3. Przesuwając drukowany obiekt w obrębie strony. W momencie, kiedy
kursor myszy przyjmie kształt “ręki” można kliknąć i przesunąć cały 
obiekt w obrębie strony aż do osiągnięcia żądanej lokalizacji. Warto
zwrócić uwagę, że po zakończeniu procesu wartość w polu edycyjnym
pokrętła Marginesy (%) danego marginesu zostanie uaktualniona. 
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Jeśli po zmianie marginesów z zastosowaniem którejkolwiek z powyższych metod 
użytkownik chciałby zresetować marginesy i ustawić na wartości domyślne, można 
to zrobić klikając przycisk Usuń marginesy. 

Uwaga:  Jeśli wystąpi sytuacja w której podgląd wydruku nie mieści się w 
marginesach, należy się upewnić, że zastosowana jest czcionka True Type (styl 
czcionki z literami TT po nazwie) wybrana w zakładce Projekt|Opcje bieżące 
projektu – Panel rysowania.  Jeśli mają zostać wydrukowane wszystkie zakładki 
z edytora parametrów modelu, należy kliknąć przycisk Drukuj wszystko 
znajdujący się na dole okna dialogowego edytora parametrów modelu zamiast 
wybierać opcję Drukuj z menu rozwijalnego na każdej zakładce z edytorów 
parametrów modelu. 

Edytory przebiegu 
Jeśli użytkownik chciałby powielić daną kolumnę należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy na edytorze przebiegu i z rozwijalnego menu wybrać Pomnóż 
kolumny  Po wykonaniu tej czynności pojawi się poniższe okno dialogowe. 

 
Narzędzie powielające kolumny edytora przebiegu  

Zastosowanie pola edycyjnego pokrętła Numer kolumny określa kolumnę, która 
ma zostać powielona. 

Uwaga : Po zmianie wartości w polu edycyjnym pokrętła, oznaczenie obok zmieni 
się na nagłówek wybranej kolumny tak więc użytkownik będzie wiedział jakie 
wartości będą zmieniane. Po wybraniu kolumny należy wpisać w polu tekstowym 
przez  wartość mnożnika a następnie kliknąć OK. 

Jeśli kolumna edytora przebiegu ma zastać wyczyszczona, należy kliknąć prawym 
przyciskiem na edytorze przebiegu i wybrać z menu rozwijalnego Wyczyść 
zawartość kolumny. Po wykonaniu tej czynności powinno się pojawić 
następujące okno dialogowe. 
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Narzędzie do czyszczenia kolumn w edytorze przebiegu  

Zastosowanie pola edycyjnego pokrętła Wyczyść numer kolumny umożliwia 
wybór kolumny, która ma zostać wyczyszczona. 

Uwaga : Po zmianie wartości w polu edycyjnym pokrętła, oznaczenie obok zmieni 
się na nagłówek wybranej kolumny tak więc użytkownik będzie wiedział jakie 
wartości będą zmieniane. Po wybraniu kolumny należy kliknąć Ok, aby ją 
wyczyścić. 

Procedury opisane powyżej są wspólne dla wszystkich edytorów przebiegu w 
BioWin.  Dla celów tego podręcznika, edytory przebiegu zostały podzielone na dwie 
zasadnicze grupy: 

   

1. Standardowe edytory przebiegu 

2. Specialne edytory przebiegu 

Szczegóły oraz przykłady tych dwóch grup zostały przedstawione w poniższych 
sekcjach. 

Standardowe edytory przebiegu w BioWin  
Poniższe informacje określają zastosowanie standardowych edytorów przebiegu. W 
poniższej części przedstawione zostały przykłady standardowych edytorów 
przebiegu. 

   

• Planowanie czasowe może obejmować minuty, dni a nawet miesiące w 
zależności od długości okresu. 

• Można wpisać wzorzec przebiegu za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
umieszczonego na tej zakładce; czasy startu powinny zostać 
umieszczone w pierwszej kolumnie, przepływ w drugiej kolumnie. 

• Aby wpisać lub zmienić wartość należy kliknąć komórkę w której ma 
zostać dokonana zmiana, wpisać nową wartość lub kliknąć liczbę w 
komórce, aby ją można było edytować. Po zakończeniu operacji należy 
wcisnąć klawisz Enter (lub Esc) na klawiaturze, lub kliknąć na inną 
komórkę. Można zastosować klawisze strzałek do poruszania się po 
komórkach lub kliknąć prawy przycisk myszy, aby sprawdzić listę 
opcji edytowania. 

• Czas cyklu wpisywany jest za pomocą pola edycyjnego i określa czas 
trwania wzorca przebiegu i musi być tak określony, aby symulator 
wiedział, w którym momencie powtórzyć cykl. 

 Narzędzia, techniki i interfejs  •  475 



Uwaga : Jeśli jedno ze zdarzeń znajduje się poza zakresem czasu cyklu 
zakomunikowane zostanie ostrzeżenie czerwonym tekstem w dolnej części edytora 
przebiegu i użytkownik nie będzie mógł zamknąć edytora przebiegu bez 
skorygowania tego.  Użytkownik może także określić Przesunięcie cyklu; który 
spowoduje przesunięcie cyklu od początku symulacji – tj. wejście we wzorzec cyklu 
po czasie równym przesunięciu cyklu. 

• Czas może zostać wybrany za pomocą przycisków opcji. Można 
określić dni, godziny lub minuty. Ta zakładka zawiera grupę 
przycisków wyboru opcji do określenia Jednostki przepływu. 
Istnieją cztery różne opcje jednostek: L/d, ML/d, m3/d, oraz mgd (US). 

• Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę Wiersze (tj. 
przedziałów) w zaplanowanym cyklu za pomocą pola edycyjnego 
pokrętła. 

• Jeśli w kolumnach czasu znajdują się puste pola, należy kliknąć 
znacznik Interpoluj zapełnione komórki w kolumnie „czas” 
(wszystkie określone przepływy muszą mieć podane czasy). Istnieje 
kilka opcji uzupełniania pustych komórek w pozostałych kolumnach. 
Użytkownik może wybrać następujące Styl zapełniania pustych 
komórek: ostatnia wartość lub zero, średnia ważona, interpolowana 
wartość lub średnia wartość. Puste komórki są domyślnie 
interpolowane. 

1. Jeśli użytkownik wybierze Ostatnia wartość lub zero, wtedy 
puste komórki zostaną wypełnione wartością zawarta jest 
poprzedniej wypełnionej komórce. Jeśli BioWin nie znajdzie 
wartości w kolumnach, wtedy kolumny zostaną wypełnione 
wartościami zero. Dzięki temu, jeśli kolumny mają być 
wypełnione zerami, nie ma potrzeby wpisywania zer w pierwszej 
kolumnie. 

2. Jeśli zostanie wybrana Średnia ważona  BioWin zastosuje 
niepuste, niezerowe komórki, aby wygenerować średnią ważoną 
czas.  W ten sposób obliczona średnia ważona czasu będzie 
umieszczona we wszystkich pustych komórkach. 

3. Jeśli użytkownik wybierze Interpolowana wartość, BioWin 
wypełni puste komórki (lub grupy sąsiadujących pustych komórek) 
liniowo interpolowaną wartością.  Liniowa interpolacja jest oparta 
tylko na punktach bezpośrednio przylegających do pustej(ych) 
komórki(ek). 

Uwaga :Jeśli brak jest wartości w kolumnie i ta opcja jest wybrana, kolumna 
zostanie wypełniona zerami.  

4. Jeśli użytkownik wybierze Średnia wartość, BioWin użyje 
niepuste i niezerowe komórki w kolumnach do wygenerowania 
średniej arytmetycznej. Ta obliczona średnia arytmetyczna wartość 
zostanie umieszczona we wszystkich pustych komórkach. 

Tak jak to zostało powiedziane wcześniej, wiele opcji kopiowania i wklejania 
danych, wydruku, powielania wartości z kolumn są dostępne bezpośrednio z 
zakładki edytora przebiegu. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości przepływu. BioWin przypisuje stałe wartości w 
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pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu 
na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu 
(rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące 
się tam są wymaganymi danymi. 

Edytory przebiegu dla elementów rozdzielających przepływ  
Edytor przebiegu, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie 
wzorca z planem działań dla elementu rozdziału przepływu. To okno dialogowe 
stosowane jest do elementów, które rozdzielają przepływ tj. rozdzielaczy, osadników 
(wstępnych i wtórnych), piaskowników oraz elementów odwadniających. 

 

 

Edytor przebiegu dla elementów rozdzielających przepływ. 

Ustawienia edytora przebiegu dla TR 
Edytor przebiegu dla zadanej wartości tlenu rozpuszczonego przedstawiony poniżej, 
pozwala użytkownikowi na wpisanie wzorca planu dla elementów z natlenianiem.  
To okno dialogowe ma zastosowanie do napowietrzanych elementów takich jak 
bioreaktory oraz komora fermentacji tlenowej. 
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Edycja przebiegu dla zadanej wartości TR 

Edytor przepływu powietrza 
Edytor przepływu powietrza, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na 
wprowadzenie wzorca planu dla przepływu powietrza w elemencie. To okno 
dialogowe ma zastosowanie do napowietrzanych elementów takich jak bioreaktory 
oraz komora fermentacji tlenowej. 

 

Edytor przebiegu dla przepływu powietrza 
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Edytor dostawy mocy 
Edytor przebiegu, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie 
wzorca dla podaży mocy dla elementów. To okno dialogowe stosowane jest do 
powierzchniowych elementów napowietrzających tj. bioreaktory z napowietrzaniem 
powierzchniowe oraz bioreaktory z aeratorem szczotkowym. 

 

Edytor przebiegu dla podaży mocy 

Edytor przebiegu temperatury 
Edytor przebiegu, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie 
wzorca dla elementów temperaturowych tj. bioreaktory, SBR oraz komory 
fermentacji tlenowej. 
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Edytor przebiegu dla temperatury 

Edytor przebiegu dla odpływu (osad)  
Edytor przebiegu, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie 
wzorca planowanych działań dla elementów z odpływem osadu tj. (SBR lub 
osadniki). 

 

Okno dialogowe wzorca dla elementów z odpływem osadu. 
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Edytor przebiegu dla wewnętrznej recyrkulacji  
Edytor, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie wzorca dla 
elementów z wewnętrzną recyrkulacją  (np. SBR + 2 strefy ciągłego mieszania). 

 

Okno dialogowe wzorca dla elementów z rozkładem wewnętrznej recyrkulacji 

Edytor przebiegu dla odpływu  
Edytor, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie wzorca 
przebiegu dla elementów ze zdefiniowanym odpływem ścieków (np. bioreaktor o 
zmiennej pojemności / reaktor sekwencyjny SBR). 
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Okno dialogowe wzorca dla elementów z rozkładem odpływu ścieków 

Specjalne edytory przebiegu w BioWin  
Poniższe punkty opisują zastosowanie specjalnych edytorów przebiegu. W 
poniższych sekcjach opisane zostały przedstawione przykłady specjalnych edytorów 
przebiegu wraz z wyróżnieniem, czym różnią się one od standardowych edytorów 
przebiegu. 

   

• Wzorzec czasowy może określać minuty, dni a nawet miesiące w 
zależności od długości okresu symulacji. 

• Użytkownik może wpisać wzorzec rozkładu określający dopływ za 
pomocą arkusza znajdującego się na zakładce edytora, czas 
początkowy może być wpisany w pierwszej kolumnie, przepływy w 
drugiej kolumnie. 

• Aby wpisać lub zmienić wartość, należy kliknąć na komórce, która ma 
zostać zmodyfikowana i wpisać nową wartość, lub kliknąć na liczbę w 
komórce aby ją edytować.  Po zakończeniu edycji należy wcisnąć 
klawisz Enter (lub Esc) na klawiaturze lub kliknąć inną komórkę.  
Można zastosować klawisze strzałek, aby przechodzić z jednej komórki 
do innej lub kliknąć prawy przycisk myszy, aby sprawdzić inne opcje 
edytowania. 

• Czas cyklu jest określany za pomocą pola edytora; tj. czas trwania 
wzorca, i musi być określony tak, aby symulator wiedział, kiedy 
rozpocząć powtórzenie cyklu.  

Uwaga : Jeśli zadanie znajduje się poza zakresem czasu cyklu, pojawi się 
ostrzeżenie napisane czerwonym kolorem w dolnej części edytora przebiegu i nie 
będzie możliwości zamknięcia edytora bez wprowadzenia korekty. Użytkownik 
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może także określić Przesunięcie cyklu, co spowoduje przesunięcie cyklu w 
stosunku do wzorca tzn. rozpoczęcie realizacji zadań wg wzorca będzie przesunięte o 
pewną wartość. 

• Jednostki czasu mogą zostać wybrane za pomocą przycisków 
wyboru opcji. Można określić dni, godziny lub minuty. Ta zakładka 
także określa grupę przycisków wyboru opcji służących do określenia 
Jednostki przepływu. Istnieją cztery opcje wyboru jednostek: L/d, 
ML/d, m3/d, oraz mgd (USA). 

• Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć Wierszy (np. przedziały) 
we wzorcu planowania za pomocą pola edycyjnego pokrętła. 

• Jeśli w kolumnie czasu znajdują się puste komórki, użytkownik może 
zaznaczyć pole Interpoluj zapełnione komórki w kolumnie czas 
(wszystkie specyfikacje dotyczące dopływu wymagają przypisania im 
wartości czasu). Istnieje kilka opcji zastępowania pustych komórek w 
innych kolumnach. Użytkownik może wybrać jedną z poniższych opcji 
Styl zapełniania pustych komórek: ostatnia wartość lub zero, 
średnia ważona, interpolowana wartość lub średnia wartość. Puste 
komórki są domyślnie interpolowane. 

1. Jeśli wybrana zostanie ostatnia wartość lub zero, pusta 
komórka zostanie zapełniona wartością znajdującą się w 
poprzedniej niepustej komórce. Jeśli BioWin nie znajdzie żadnej 
wartości w kolumnie, wtedy kolumna będzie wypełniona zerami.  
W ten sposób, jeśli kolumna ma zostać wypełniona zerami, nie 
trzeba wpisywać zera w pierwszej komórce. 

2. Jeśli wybrana zostanie opcja: średnia ważona, BioWin użyje 
wartości z niepustych komórek, niezerowych aby wygenerować 
średnią ważoną wartość  Tak wyliczona średnia wartość zostanie  
wstawiona w puste komórki. 

3. Jeśli wybrana zostanie opcja: interpolowane wartości, BioWin 
uzupełni puste komórki (lub grupy sąsiadujących pustych 
komórek) liniowo interpolowaną wartością. Liniowa interpolacja 
oparta jest na punktach bezpośrednio sąsiadujących z pustymi 
komórkami. 

Uwaga :Jeśli brak jest w komórkach wartości i ta opcja zostanie wybrana, kolumna 
zostanie wypełniona zerami. 

4. Jeśli wybrana zostanie: średnia wartość, BioWin użyje 
zapełnionych, niezerowych komórek do wygenerowania wartości 
średniej arytmetycznej. Ta wartość następnie zostanie umieszczona 
we wszystkich pustych komórkach. 

Zgodnie z tym co zostało powiedziane powyżej, wiele opcji związanych z 
kopiowaniem oraz wklejaniem danych, drukowaniem i powielaniem (mnożeniem 
wartości) kolumn są dostępne w zakładce edytora przebiegu po kliknięciu prawym 
przyciskiem myszy. 

Uwaga: Uważaj kiedy przełączasz kilkakrotnie (tam i z powrotem) między stałą 
wartością a rozkładem wartości przepływu. BioWin przypisuje stałe wartości w 
pierwszym rzędzie rozkładu i vice versa. Tak więc kiedy np. przełączasz z rozkładu 
na stałą wartość przypisywane są tam dane takie jak w pierwszym rzędzie przebiegu 
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(rozkładu). Zatem przed rozpoczęciem symulacji upewnij się, że wartości znajdujące 
się tam są wymaganymi danymi. 

Edytor dopływu  
Wygląd edytora dopływu jest uzależniony od tego czy dopływ jest stały czy zmienny 
oraz czy element dopływu określa skład ścieków w całości oraz w podziale na 
frakcje (np. dopływ standardowy), stężenie zmiennych stanu (np. kiedy dopływ jest 
zmienny), dopływ BZT, dopływ metanolu lub dawkowanie metali. Jeśli dopływ jest 
stały wówczas dane wyjściowe są wprowadzane w polu dialogowym jak 
przedstawiono poniżej: 

 

Stały rozkład dopływu wg ChZT 
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Stały rozkład dopływu wg. zmiennych stanu 

 

Stały rozkład dopływu wg BZT 
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Stały rozkład dopływu metanolu 

 

Stały rozkład dawkowania metali 

Jeśli dopływ jest zmienny w czasie, wówczas rozkład dopływu przybiera formę 
graficzną jak poniżej  
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Zmienny rozkład dopływu wg ChZT 

 

 

 

Zmienny rozkład dopływu wg zmiennych stanu 
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Zmienny rozkład dopływu wg BZT 

 

Zmienny rozkład dopływu metanolu 
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Zmienny rozkład dawkowania metali 

Edytor TR dla SBR 
Edytor przebiegu, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie 
wzorca zadań dotyczących TR w elemencie SBR. 

 

Rozkład TR w SBR 

Uwaga : Dla edytora przebiegu TR w SBR Czas cyklu nie może być określony 
dopóki jest on połączony z Czasem eksploatacyjnym SBR Edytor dostarczy 
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informacji zwrotnej  i poinformuje o Maksymalnym przedziale czasu, w którym 
może następować napowietrzanie (określone to za pomocą długości cyklu 
Mieszania/Napowietrzania SBR – napowietrzanie nie może wystąpić w czasie fazy 
Sedymentacji/Dekantacji).  

   

Uwaga : Jeśli zadanie napowietrzania znajduje się poza zakresem maksymalnego 
dostępnego czasu, w dolnej części edytora czerwonym tekstem zostanie wyświetlone 
ostrzeżenie i dopiero po wprowadzeniu korekty użytkownik będzie w stanie zamknąć 
edytor. Warto również zwrócić uwagę że Przesunięcie cyklu może być różne od 
cyklu przesunięcia SBR. 

Edytor przebiegu dla przepływu powietrza w SBR  
Edytor przebiegu, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na wpisanie 
wzorca przepływu powietrza dla elementu SBR. 

 

 

Rozkład przepływu powietrza  w SBR 

Uwaga : Dla edytora przepływu powietrza w SBR, Czas cyklu nie może być 
określony jeśli jest połączony z czasem eksploatacyjnym SBR. Edytor przebiegu 
przedstawi informację jaki jest Maksymalny zakres czasu napowietrzania (tj. taki 
który jest ustawiony przez długość cyklu Mieszania/Napowietrzania w SBR – 
napowietrzanie nie może pojawić się w czasie fazy Sedymentacji/Dekantacji.).   

   

Uwaga : Jeśli zadanie napowietrzania znajduje się poza zakresem maksymalnego 
dostępnego czasu, w dolnej części edytora czerwonym tekstem zostanie wyświetlone 
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ostrzeżenie i dopiero po wprowadzeniu korekty użytkownik będzie w stanie zamknąć 
edytor.  Warto również zwrócić uwagę, że Czas przesunięcia może być różny od 
cyklu przesunięcia SBR. 

Rozdział strumienia 
Ten edytor, przedstawiony poniżej, pozwala użytkownikowi na określenie sposobu 
rozdziału strumienia dla elementu rozdzielcza strumienia. 

 

 

Edytor przebiegu dla rozdziału strumienia  

Użytkownik może wybrać zarówno Przełącz w odstępach, lub może użyć 
Rozkład . Kliknąć na przycisku wyboru opcji aby wybrać dowolną z nich.  Jeśli 
wybrana zostanie opcja przełączania przepływu w określonych odstępach czasu 
można wpisać długość odstępu czasu polach edycyjnych. (godziny i minuty). Jeśli 
ma zostać wybrany wzorzec przebiegu należy kliknać na przycisku Szablon aby 
otworzyć edytor przebiegu rozdziału strumienia, przedstawiony poniżej. Zasada 
działania tego edytora jest podobna do tych omówionych powyżej. 
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Okno dialogowe do wpisywania wzorca przebiegu dla rozdzielacza  

Kreator importowania  
W tym rozdziale szczegółowo omówiony zostanie kreator importowania BioWin.  
Kreator importowania pojawia się w momencie wklejania danych ze schowka 
Windows lub pliku do BioWin. Kreator importu przeprowadzi użytkownika przez 
poniższe etapy: 

   

1. W pierwszej kolejności, należy określić rodzaj separatora, który 
oddziela poszczególne wartości danych do wklejenia. Z grupy 
przycisków opcji Ograniczniki, należy wybrać pomiędzy Przecinek, 
Spacja, Tabulator lub Inny (oraz gdzie zostanie zastosowany 
separator). Obszar podglądu w dolnej części okna dialogowego, które 
pokazuje zawartość pliku, który ma zostać wklejony ma pomóc 
użytkownikowi w wyborze odpowiedniego separatora dzięki 
wyświetleniu separatorów znajdującym się w pliku. Obszar podglądu 
ma 64 KB limit rozmiaru pliku, tak więc nie będzie możliwości 
podglądu dla większych o tej wartości plików. Niemniej jednak nie 
ogranicza to możliwości BioWin w zakresie importowania danych, jeśli 
rozmiar pliku jest większy od 64 KB. 
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Pierwszy krok w kreatorze importowania. 

   

Uwaga: Jeśli użytkownik posiada przykładowe dane oddzielone wieloma 
separatorami, wtedy należy sprawdzić pole oznaczone Traktuj kolejne 
ograniczniki jako jeden. To umożliwi uniknięcie wklejania pustych miejsc do 
edytora. Ta opcja zostanie uruchomiona tylko w przypadku spacji lub innych 
separatorów w danych do wklejenia, po to by zmniejszyć możliwość potraktowania 
przez BioWin brakującej wartości jako dodatkowego separatora, co mogłoby 
spowodować usunięcie kolumny posiadającej brakujące dane. 

2. W drugim etapie użytkownik otrzymuje podgląd tego jak dane będą 
wyglądały po wklejeniu do edytora. Jest to pomocne, bowiem pozwala 
upewnić się, że w pierwszym etapie zostały wybrane odpowiednie 
opcje. Jeśli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany wyglądem danych, 
można powrócić do etapu pierwszego klikając przycisk Poprzedni.  
Można również transponować wklejone dane pomiędzy Wiersze i 
Kolumny używając pól pozycji Dane w. Podgląd układu wklejanych 
danych zmieni się stosowne do poczynionego wyboru. Można również 
wyłączyć pierwszy wiersz lub kilka wierszy poprzez zwiększanie 
wartości w polu edycyjnym Rozpoczęcie od danych w wierszu. 
Ponownie podgląd układu wklejonych danych zostanie stosownie 
zaktualizowany. 
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Drugi  krok w kreatorze importowania. 

Jeśli użytkownik uzna, że układ danych  jest zadawalający wówczas należy 
zakończyć operację wklejania specjalnego klikając na OK. 

Kreator modelu  
Kreator modelu, przedstawiony na poniższym rysunku, stosowany jest do 
wpisywania stechiometrii oraz równań dla tzw. modelu użytkownika. Kreator 
modelu może być wywołany poprzez kliknięcie na przycisk Określ model 
lokalny… (jeśli opcja Budowa lokalnego modelu została wybrana) w zakładce 
Eksploatacja  dla elementu budowy modelu.  Opcjonalnie kreator modelu może 
zostać wybrany za pomocą komendy Kreator modelu… w menu Projekt. 

 

Kreaktor budowy z załadowanym modelem osadu czynnego ASM3 

Kreator modelu pozwala na wykonywanie szeregu zadań związanych z tworzeniem 
własnych modeli: 
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• Wpisywanie wielkości stałych stechiometrycznych oraz stałych 
szybkości; 

• Wpisywanie procesów, które oparte są na zmiennych stanu BioWin ; 

• Wpisywanie stechiometrii oraz równań szybkości za pomocą 
zaawansowanego edytora równań; 

• Zarządzanie modelem, dzięki możliwości importowania oraz 
eksportowania różnych formatów plików. 

Powyższe możliwości zostały szerzej opisane w poniższych rozdziałach. 

Wpisywanie stałych modelowych  
Użytkownik musi przypisać do modelu stałą nazwę oraz wartość dla stałych 
szybkości i stałych stechiometrycznych. Aby wpisać stałą modelową, należy w polu 
tekstowym Nazwa wpisać nazwę. Następnie wpisać wartość stałej w polu 
tekstowym Wartość. 

Po nadaniu nowej stałej nazwy oraz wartości użytkownik może wpisać ją do modelu 
jako stała szybkości lub stała stechiometryczna za pomocą przycisku Dodaj do 
stałych szybkości. Po wykonaniu tej czynności stała pojawi się na liście Stałe 
szybkości.  Aby dodać stałą do modelu jako stałą stechiometryczną, należy kliknąć 
przycisk Dodaj do stałych stechiometrycznych.  Po wykonaniu tej czynności 
stała pojawi się na liście Stałe stechiometryczne. 

Uwaga : Po dodaniu stałych do jednej z dwóch list, nazwa stałej oraz wartość będą 
mogły być edytowane w odpowiednich polach tekstowych. Bardziej wygodne dla 
użytkownika może więc być wpisanie wartości stałej na obydwie listy jednak pod tą 
samą. 

Jeśli użytkownik chce zmienić stałą modelu należy kliknąć na tą stałą znajdującą się 
na liście Stałe szybkości lub na liście Stałe stechiometryczne, tak aby 
podświetliły się na kolor niebieski. Teraz użytkownik może usunąć stałą klikając 
klawisz Delete na klawiaturze. Można także edytować nazwę oraz /lub wartość 
stałej wypełniając pola tekstowe Nazwa oraz/lub Wartość, a następnie klikając 
przycisk Dodaj do…. 

Wpisywanie procesów do modelu  
Aby dodać proces do modelu, należy w pierwszej kolejności zwiększyć liczbę 
procesów w polu edycyjnym pokrętła Liczba procesów.  Po wykonaniu tej 
czynności, kolejny(e) procesy zostaną dodane do modelu. W poniżej 
przedstawionym przykładzie, procesy nazwane jako Proces 12, Proces 13 i 
Proces 14 zostały dodane do modelu w sekcji Stechiometria oraz Równania 
szybkości. 

Uwaga : Wartości 0 są wpisywane w równaniach stechiometrycznych oraz 
równaniach szybkości. 
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Dodawanie procesów do modelu  

Aby nadać procesom nazwy, należy kliknąć na nazwę procesu w sekcji edytora 
Stechiometria, tak aby został podświetlony na niebiesko, a następnie wpisać nową 
nazwę.  Wprowadzona zmiana zostanie automatycznie pokazana w sekcji 
Równania szybkości.   

 

Zmiana nazwy procesu 

Wpisywanie równań do modelu  
Istnieją dwa sposoby wpisywania równań modelu. Jeśli równanie jest krótkie i proste 
można je wpisać bezpośrednio do odpowiedniej komórki modelu. Aby to zrobić 
należy kliknąć na komórkę stechiometria lub równania szybkości, gdzie ma zostać 
wpisane równanie. Po wykonaniu tej czynności teks znajdujący się w komórce 
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zostanie podświetlony na niebiesko. Kliknięcie na podświetlonego na niebiesko 
obszaru spowoduje pojawianie się kursora umożliwiającego wpisywanie równań.  
Dla bardziej rozbudowanych i skomplikowanych równań, prawdopodobnie lepszym 
rozwiązaniem będzie zastosowanie wbudowanego edytora równań. 

Wywoływanie edytora równań  
Aby wywołać edytor równań, należy dwukrotnie kliknąć na komórce stechiometrii 
lub szybkości w zależności od tego w której grupie ma zostać wpisane równanie.  
Czynność ta spowoduje pojawienie się Edytor równań, przedstawionego na 
poniższym rysunku. 

 

Edytor równań np. dla procesu hydrolizy 

Zanim przedstawione zostaną dalsze wyjaśnienia dotyczące edytora równań 
następujące uwagi powinny zostać uwzględnione na tym etapie: 

   

1. Aby wyjść z edytora równań bez akceptacji wykonanych zmian, należy 
kliknąć mały x w górnym prawym rogu okna edytora równań. 

2. Aby wyjść z edytora równań i zamknąć zaakceptowane zmiany, należy 
kliknąć przycisk Zamknij i zaktualizuj. 

Użytkownik może zastosować przycisk Wprowadź pozycje do aby szybko 
przemieszczać kursor w obrębie edytora. Pozycja odnosi się do liczby spacji 
liczonych od lewej strony (lub od początku linii tekstu). 

Edytor składni równań  
Edytor równań otwiera okno, w którym użytkownik wpisywać tekst równania.  
Należy uważać, aby zastosować właściwa matematyczna składnię przy wpisywaniu 
równań. Wymagana składnia podobna jest do tej stosowanej w językach 
komputerowych lub formatach arkuszy kalkulacyjnych. Na przykład, jeśli 
użytkownik chciałby zmienić równanie przedstawione powyżej na równanie mające 
mnożenie kh . Poniższa składnia nie byłaby prawidłowa ponieważ brak jest znaku 
mnożenia.: 

 

 

Nieprawidłowa składnia mnożenia 

Równanie przedstawione poniżej, zawierające prawidłowy znak mnożenia będzie 
miało prawidłową akceptowalną składnię. 
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Prawidłowa składania dla operacji mnożenia  

Opcje edytora tekstu równań  
Edytor równań posiada opcje podobne do funkcji znajdujących się w innych 
edytorach tekstu. Można podświetlić sekcję równania przeciągając kursor myszy po 
równaniu.  Wtedy można przenosić podświetloną sekcję klikając i przeciągając 
zaznaczony tekst.  Można również zastosować poniższe skróty umożliwiające 
wykorzystanie schowka Windows: 

   

• Aby wyciąć tekst, kombinacja klawiszy Ctrl+x; 

• Aby skopiować tekst, kombinacja klawiszy Ctrl+c; 

• Aby wkleić tekst, kombinacja klawiszy Ctrl+v. 

Menu rozwijalne edytora równań  
Edytor równań posiada także pomocne narzędzie w postaci menu rozwijalnego 
(klikniecie prawym przyciskiem myszy), które znacznie ułatwia edytowanie.  Po 
kliknięciu prawym przyciskiem myszy w którymkolwiek miejscu okna edytora 
równań pojawi się rozwijalne menu podobne do tego przedstawionego na rysunku 
poniżej: 

 

 

Menu rozwijalne edytora równań 

Wybór jednej z opcji menu rozwijalnego otworzy okno zawierające listę stałych, 
zmiennych lub funkcji/operacji które mogą zostać zastosowane do równania. 
Przykładowo klikając na Zmienna otworzy się okno dialogowe z listą zmiennych 
stanu zastosowanych w BioWin. 
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Okno wyboru zmiennych stanu  

Aby umieścić zmienną stanu z powyższej listy w edytowanym równaniu, należy 
zlokalizować zmienną na liście w dwukrotnie kliknąć. Menu rozwijalne zostanie 
zamknięte i nastąpi powrót do równania, w którym będzie znajdowała się już 
wstawiona w miejsce kursora zmienna. Two important points should be mentioned 
regarding the use of these popup windows: 

   

1. Aby zamknąć menu rozwijalne bez dodawania elementów do równania 
należy kliknąć mały x zlokalizowany w górnym prawym rogu okna 
menu rozwijalnego. 

2. po kliknięciu na element i dodaniu go do równania, BioWin także 
dodaje element do schowka Windows.  Wciskając Ctrl+v dodajemy 
dany element do równania aż do momentu kiedy inny element zostanie 
do schowka. 

Wybór opcji Stała szybkości otwiera okno wyświetlające stałe stechiometryczne, 
które są zdefiniowane w bieżącym modelu.  Na przykład, na poniższym rysunku 
warto zwrócić uwagę, że wylistowane stałe zbieżne są z listą Stałe 
stechiometryczne w głównym oknie kreatora przedstawionego poprzednio. Aby 
zamieścić stałą z tej listy w bieżącym równaniu należy zlokalizować stała na liście i 
dwukrotnie kliknąć. Okno menu rozwijalnego zostanie zamknięte i nastąpi powrót 
do analizowanego równania, w którym wybrana wcześniej stała została wstawiona w 
miejscu kursora. 
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Okno wyboru stała stechiomeryczna 

Wybór opcji Stała szybkości otwiera okno które przedstawia zdefiniowane dla 
bieżącego (analizowanego) modelu.  Przykładowo na poniższym rysunku, warto 
zwrócić uwagę że wylistowane stałe są zbieżne z tymi przedstawionymi na liście 
Stałe szybkości w głównym oknie budowania (kreatora) modelu przedstawionego 
powyżej. Aby umieścić stałą z tej listy w bieżącym równaniu, należy zlokalizować 
stałą na liście i dwukrotnie na niej kliknąć. Okno menu rozwijalnego zamknie się i 
nastąpi powrót do bieżącego równania, gdzie będzie już widoczna nowa stała w 
miejscu kursora. 

 
Okno wyboru stała szybkości 
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Wybór opcji Funkcja / operator otwiera okno przedstawiające wzorce 
funkcji/operatorów, które mogą zostać umieszczone w równaniu.  Aby umieścić 
funkcję lub operator z tej listy w bieżącym równaniu, należy zlokalizować funkcję 
lub operator na liście i dwukrotnie kliknąć. Okno rozwijalne zostanie zamknięte i 
nastąpi powrót do równania, i wybrana funkcja lub operator zostaną umieszczone w 
miejscu kursora. 

 

Okno wyboru funkcji/operatora. 

Na przykład, załóżmy że wybrany został z listy wzorzec funkcji x^y.  
Wykorzystując poprzednie równanie  stechiometryczne dla TR, pojawi się 
następujące rozwiązanie: 

 
Wstawianie wzorca funkcji do równania. 

Użytkownik może szybko zamienić oznaczenia x i y podświetlając je, następnie 
kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Variable lub jedną z opcji a następnie 
wstawić je z menu rozwijalnego.  Funkcje oraz operatory zostały opisane w 
następnej sekcji. 

Dostępne funkcje i operatory  
Poniżej przedstawione zostały bardziej zaawansowane funkcje oraz operatory. 

Operator Opis Przykład 

^ potęgowanie 2 ^ 3 zwraca 8 

* mnożenie 3 * 4 zwraca 12 

/ dzielenie 8 / 4 zwraca 2 
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\ modułowy operator. Zwraca moduł 
dzielenia. 

5 \ 2 zwraca 1 

+ sumowanie 3 + 7 zwraca 10 

- odejmowanie 10 - 4 zwraca 6 

> znak  większości 4 > 1 zwraca 1 (prawda),  1 > 6 
zwraca 0 (fałsz) 

< znak mniejszości 6 < 3 zwraca 0 (fałsz), oraz 2 < 9 
zwraca 1 (prawda) 

>= znak większe lub równe 6 >= 3 zwraca 1 (prawda) 

<= znak mniejsze lub równe 7 <= 3 zwraca 0 (prawda) 

<> znak nierówności 5 <> 3 zwraca 1 (prawda) 

= znak równości 3 = 8 zwraca 0 (fałsz) 

if operator logiczny if (jeśli). 
if(warunki; wynik jeśli prawd; 
wynik jeśli fałsz) 

(5<1; 1; 5 zwraca 5 jeśli warunkiem 
jest fałsz 

and operator logiczny and (i) 3 and 2 zwraca 1 (prawda, ponieważ 
obydwa są prawdziwe) 

or operator logiczny or (lub) 3 or 0 zwraca 1 (prawda) 

xor operator logiczny xor ( alternatywa 
wykluczająca) 

1 xor 1 zwraca 0 (fałsz) 

   

Stała Wartość 

pi 3.1415926535897932385 

e 2.71828182846 – to samo co Exp(1) 

   

Funkcja  Opis Przykład 

Conc Switch Ks Zastosowanie funkcji 
przełączającej Ks dla 
zmiennego stężenia 

Alk Switch KsAlk zastosuje funkcję 
przełączającą KsAlk dla zmiennego Alk 

TD(Const;Theta;
Temp) 

Zastosowanie 
zależności 
temperaturowej wg 
Arrhenius’a dla 
użytego argumentu 

Const 20−⋅ Tempθ  

TDRT(Const;Th
eta;Temp;RefTe
mp) 

Zastosowanie 
zależności 
temperaturowej wg 
Arrhenius’a dla 
użytego argumentu 

Const fTempReTemp−θ⋅  

Monod(RateAtT
emp; Substrate; 
Ks) 

Wprowadzenie 
argumentów do 
równania Monod’a SubstrateK

Substrate

S +
⋅RateAtTemp

 

Monod[TD(Con
st;Theta;Temp); 
Substrate; Ks] 

Wprowadzenie 
argumentów do 
równania zależności 
temperaturowej  
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Monod’a 

PhInhib(phLow; 
pHHigh; pH) 

Wprowadzenie 
argumentów do 
obustronnego 
równania inhibicji pH 








 +








 +
+
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 +
+

•
+

•
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pHK
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K
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HET,LpH
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LpH

HpHLpH
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Neg Zwraca ujemny 
argument 

Neg(5) zwraca –5 

Not Zwraca 1 (prawda) 
jeśli argument jest 0 
(fałsz). Zwraca 0 
(fałsz) jeśli argument 
nie jest równy 0. 

Not(1) zwraca 0 

Re Zwraca rzeczywistą 
część liczby 
zespolonej 

Re(5 + 4j) zwraca 5 

Im Zwraca urojoną część 
liczby zespolonej 

Im(5 + 4j) zwraca 4 

Exp Zwraca wartość 
funkcji wykłaniczej 
arumentu 

Exp(1) zwraca 2.71828182846 

Sin Zwraca sinus 
argumentu w 
radianach 

Sin(pi/2) zwraca 1 

Cos Zwraca cosinus 
argumentu w 
radianach 

Cos(pi/2) zwraca 0 

Tan Zwraca tangens 
argumentu w 
radianach 

Tan(pi/4) zwraca 1 

Asin Zwraca w radianach 
odwrotność sinusa 
argumentu 

Asin(1) zwraca 1.57079632679 (pi/2) 

Acos Zwraca w radianach 
odwrotność cosinusa 
argumentu 

Acos(1) zwraca 0 

Atan Zwraca w radianach 
odwrotność tangensa 
argumentu 

Atan(1) zwraca 0.785398163397 

Abs Zwraca wartość 
bezwzględną 
argumentu (lub moduł 
liczby zespolonej) 

Abs(-5) zwraca 5 

Sqrt Zwraca pierwiastek 
kwadratowy z 
argumentu 

Sqrt(16) zwraca 4 

U Zwraca funkcję 
skokową argumentu 

U(-5) zwraca 0, i U(3) zwraca 1 
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Rect Zwraca funkcję Jeśli wartość bezwzględna argumentu jest 
mniejsza od 0.5, zwraca 1. W przeciwnym 
razie zwraca 0. 

sinc Zwraca funkcję sinus 
argumentu  

 

Ln Zwraca naturalny log 
argumentu 

Ln(2.71828182846) zwraca 1 

Round Zwraca zaokrągloną 
część argumentu 

Round(4.8) zwraca 5 

int Zwraca wew. część 
argumentu 

int(3.2) zwraca 3 

Odd Zwraca 1 (prawda) 
jeśli zaokrąglony 
argument jest 
nieparzysty. Zwraca 0 
(fałsz) jeśli 
zaokrąglony argument 
jest parzysty. 

Odd(3) zwraca 1 

Rand Zwraca zakres liczb 
pomiędzy 0 i 
argumentem 

Rand(3) zwraca zakres liczb pomiędzy 0 i 3 

Sinh Zwraca sinus 
hiperboliczny 
argumentu 

Sinh(1) zwraca 1.17520119364 

Cosh Zwraca cosinus 
hiperboliczny 
argumentu 

Cosh(1) zwraca 1.54308063482 

Tanh Zwraca tangens 
hiperboliczny 
argumentu 

Tanh(1) zwraca 0.761594155956 

Diode Zwraca 0 jeśli 
argument jest mniejszy 
lub równy 0. Zwraca 
argument jeśli 
argument jest większy 
od 0. 

Diode(-6) zwraca 0 i Diode(3) zwraca 3 

Weryfikacja równań  
Po wpisaniu równania do modelu użytkownik może dokonać za pomocą przycisku 
Zdefiniuj równania… weryfikacji równania w celu upewnienia się, że w równaniu 
nie ma błędów.  Po kliknięciu tego przycisku, BioWin sprawdza równanie pod kątem 
niezdefiniowanych zmiennych i stałych (szybkości i stechiometrycznych).  BioWin 
sprawdza także równania pod kątem prawidłowości składni. W końcu BioWin 
próbuje przeliczyć dane równanie modelu.  Ta operacja może być przydatna i 
potrzebna do wykrywania błędów równania takich np. jak dzielenie przez zero. 

Tak więc użytkownik przy każdym nowym wpisywaniu równania lub jego zmianie 
może zastosować przycisk Zdefiniuj równania… aby wykluczyć istnienie ww. 
błędów. 
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Kopiowanie, wklejanie oraz drukowanie równań  
Wiele opcji związanych z edytowaniem równań modelu jest dostępnych po 
kliknięciu prawym przyciskiem myszy na matrycach równań stechiometrycznych 
oraz szybkości. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji Kopiuj z menu 
rozwijalnego, zawartość macierzy stałych stechiometrycznych lub szybkości (wraz z 
nagłówkami kolumn, wartościami nieedytowalnych komórek oraz wartościami 
możliwych do edytowania komórek zostaną skopiowane do schowka Windows.  
Zawartość schowka może zostać wklejona do innej aplikacji tj. MS Word (wszystkie 
wartości zostaną oddzielone tabulatorami) lub arkusza kalkulacyjnego (każda 
wartość zostanie umieszczona w oddzielnej komórce). 

Użytkownik może także wkleić dane ze schowka do macierzy stechiometrycznych 
lub szybkości za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy i wybrania Wklej z 
menu rozwijalnego. 

Uwaga : Komórka wybrana z macierzy stechiometrycznej lub szybkości odnosi się 
do pierwszej wartości w pierwszej kolumnie danych, które są wklejane ze schowka. 

Jeśli BioWin nie rozpoznaje formatu danych do wklejenia lub jeśli użytkownik 
wybierze Wklej specjalne lub Wklej z pliku, otworzy się kreator importowania. 

Jeśli użytkownik życzy sobie wydrukowanie macierzy stechiometrycznej lub 
równania szybkości w formie tabelarycznej, należy kliknąć prawym przyciskiem 
myszy i wybrać z rozwijalnego menu pozycję Drukuj.  Po wykonaniu tej czynności 
pojawi się okno dialogowe BioWin, które omówione szczegółowo omówione jest w 
sekcji Edytor parametrów modelu znajdującej się wcześniej w tym rozdziale. 

Zarządzanie modelami 
Tworzone modele mogą być tworzone zarówno dla konkretnych projektów (np. 
tylko dla jednego specyficznego projektu) lub dostępne dla wszystkich projektów 
tworzonych w BioWin. 

Jeśli model tworzony jest za pomocą komendy Projekt| Kreator modelu… wtedy 
model będzie stosowany przez wszystkie elementy składowe modelu wstawione do 
konfiguracji.  Można także tworzyć modele indywidualne, które są lokalne dla 
elementów składowych modelu (po wybraniu opcji Budowa lokalnego modelu z 
zakładki Eksploatacja). 

Biblioteka modeli  
Użytkownik może udostępnić model dla wszystkich projektów w BioWin dodając go 
do Biblioteka modeli.  Po zakończeniu edytowania modelu w kreatorze modelu, 
można dodać model do biblioteki modelu klikając przycisk Dodaj do biblioteki 
modli.  Zanim ta czynność zostanie wykonana, należy upewnić się, że w polu edycji 
tekstu została Nazwa modelu wpisana funkcjonalna nazwa. 

Po dodaniu modelu do biblioteki, będą one dostępne dla wszystkich projektów w 
BioWin.  Użytkownik może otworzyć jakikolwiek model z biblioteki w kreatorze 
modelu klikając przycisk Wybierz model z biblioteki….  Po wykonaniu tej 
czynności otworzy się następujące okno dialogowe. 
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Okno dialogowe Biblioteki Modelu 

Użytkownik może zastosować listę rozwijalną aby wybrać model który ma zostać 
wczytany do kreatora modelu a następnie kliknąć przycisk OK aby potwierdzić.  
Można także usunąć model z bieżącej biblioteki wybierając go i klikając przycisk 
Usuń wybrany model. 
Użytkownik może także zapisać poszczególne biblioteki modeli na dysku na 
potrzeby przyszłych projektów. Na przykład, bieżąca biblioteka składa się z modeli 
osadu czynnego.  Użytkownik chciałby jednak pracować w kreatorze modelu 
fermentacji AD (digestion), i chciałby ten model oddzielić od modelu osadu 
czynnego.  Aby to zrobić można zastosować przycisk Eksportuj bibliotekę 
modeli…, który otwiera okno dialogowe Zachowaj bibliotekę modelu.  To 
okno dialogowe działa tak samo jak standardowe okno zapisywania plików 
Zchowaj plik, i pozwala  na zapisywanie bieżących bibliotek modelu BioWin w 
formacie * *.GML.  W przytoczonym przykładzie można zapisać model osadu 
czynnego jako as OsadCzynnyModel.GML.  Po zakończeniu pracy z modelem 
fermentacji, można zapisać go w bibliotece jako np. FermentacjaModel.GML. 

Użytkownik może wczytać zapisany plik GML do bieżącej biblioteki na dwa 
sposoby.  Po kliknięciu przycisku Załaduj modele…, użytkownik zostanie 
zapytany: Dodaj modele z pliku do tej biblioteki (naciśnij „Tak”), abo 
przenieś tę bibliotekę (naciśnij „Nie”).  Wybranie którejkolwiek z opcji 
otworzy okno dialogowe Otwórz bibliotekę modelu, które działa jak 
standardowe okno do otwierania plików Otwórz plik.  Jednak, wybranie pierwszej 
opcji przeniesie modele z wczytanych plików GML do list modeli w bieżącej 
bibliotece.  Wybór drugiej opcji sprawi że wczytane modele z plików GML będą 
jedynymi modelami w bieżącej bibliotece. 

Importowanie i eksportowanie modeli  
Użytkownik może także zarządzać modelami w sposób dowolny.  Można zapisać 
edytowany bieżący model na dysku klikając przycisk Eksportuj do pliku….  
Następnie otworzy się okno dialogowe  Zachowaj plik modelu, które działa 
identycznie jak okno dialogowe zapisywania plików Zachowaj plik.  Użytkownik 
może zapisać model w trzech różnych formatach plików: 

   

1. BioWin Model files (*.mod) 

2. Text files (oddzielenie tab) [*.txt] 

3. CSV files (bez spacji) [*.CSV] 

Pliki typu BioWin Model files (*.mod) są dobrym sposobem na zapisywanie plików 
które są przenoszone nośnikami. Ponadto pliki te mogą być importowane do 
programu Microsoft Excel. 
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Można także wczytać model z pliku za pomocą Importuj model z pliku….  To 
otworzy okno dialogowe Otwórz plik modelu, które działa tak samo jak 
standardowe okno dialogowe Otwórz plik.  Użytkownik może otworzyć plik 
zapisany w którymkolwiek z powyższych formatów. 
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Samouczek i przykłady BioWin  

Cele nauczania 
Tą część podręcznika i studia przypadku jest przedstawiona jako część ćwiczeniowa 
z zastosowaniem BioWin. Podstawowym celem jest dostarczenie wiadomości 
pozwalających użytkownikowi samemu na przećwiczenie możliwości BioWin. 
Studia przypadków nie są przeznaczone do szkolenia z zakresu technologii 
oczyszczania ścieków, niemniej kilka przypadków skupia się na zastosowanych w 
oczyszczalniach procesach identyfikując interesujące rozwiązania projektowe i 
eksploatacyjne. 

Rozpoczęcie pracy od Przykład. Ten przypadek wyjaśnia podstawowe pojęcia dla 
zastosowania BioWin wraz z przeglądem jego cech. 

Użytkownik będzie wykorzystywał w tym ćwiczeniu uprzednio skonstruowany plik 
znajdujący się w kartotece instalacyjnej Data. Pozostałe przykłady będą polegały na 
wprowadzeniu nowego systemu. Każdy przykład tworzy osobną ponumerowaną 
sekcję niniejszego rozdziału. 

W przykładach użytkownik zostanie poproszony o zapisanie plików z nazwami 
Cwiczenie XX w podkartotece Tutorials kartoteki Data. Kompletne przykłady 
konfiguracyjne są również magazynowane w tej kartotece jako Przyklad XX. 

Sugestia:  Należy otworzyć plik pomocy podążać krok za krokiem za poleceniami 
określonymi dla każdego przykładu, przełączając tam i z powrotem pomiędzy 
plikiem pomocy a BioWin. Alternatywnie można wydrukować kopię niniejszego 
rozdziału (zobacz instrukcje drukowania w sekcji Jak wydrukować podręcznik 
w rozdziale  Wprowadzenie.  

PRZYKŁAD 1  - Informacje podstawowe o programie 
Niniejszy przykład prezentuje najważniejsze możliwości BioWin. Aspekty 
przedstawione w tym rozdziale prezentują podstawy związane z interfajsem 
programu, otwieraniem plików z konfiguracjami, określaniem danych wyjściowych 
dla elementów konfiguracji i przebiegiem symulacji stanu ustalonego i dynamicznej. 

BioWin interfajs oraz otwieranie plików 
Rozpoczęcie pracy z  BioWin i widok głównego okna symulacyjnego. Interfejs 
zawiera menu, paski narzędzi, obszar rysowania, panele wynikowe i pasek stanu. 

 Samouczek i przykłady BioWin  •  508 



Szczegóły opisano w rozdziale "Główne okno symulatora". W niniejszym 
przykładzie omówiono jedynie w skrócie to zagadnienie. 

   

1. Z menu głównego Plik, kliknąć na Otwórz i otworzyć plik o nazwie 
Przykład z kartoteki Data. Pojawi się okno podobne do tego 
przedstawionego poniżej. 

 

Przykład konfiguracji 

   

2. Przesuń kursor strzałkę po pasku narzędzi. Po zatrzymaniu się na
którejkolwiek z ikonek pojawi się wskazówka ekranowa. Kliknięcie
na ikonce spowoduje wciśnięcie przycisku.  

 Narzędzie wyboru elementu  

Kursor wyboru  

3. Pasek stanu w dolnej lewej części ekranu pokazuje szersze 
informacje na temat poszczególnych wybranych w programie
elementów i komend. 

4. Przesuń kursor strzałki na obszar rysowania. Po najechaniu na
którykolwiek element konfiguracji kursor zmieni się w kursor 
wyboru. Po zatrzymaniu kursora na elemencie, w panelach
wynikowych pojawią się informacje – dane fizyczne w lewym 
panelu i dane wynikowe w prawym panelu. Funkcja ta pozwala na
uzyskanie podglądu podsumowania dla elementów systemu. 

5. Przesuń kursor na element konfiguracyjny i kliknąć prawym
przyciskiem myszki. Pojawi się lokalne menu [nie wybieraj jeszcze
żadnej opcji !]. Pozwala to na dostęp do różnych opcji dla tego
elementu (patrz poniżej). 

   

Wskazówka:  W wielu przypadkach klikniecie prawym przyciskiem myszy przy 
użytkowaniu BioWin pomaga rozwiązać problemy i wątpliwości dzięki 
pojawiającemu się menu lokalnemu. 
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Parametry fizyczne i eksploatacyjne  
1. Przesuń kursor na element Komora tlenowa (bioreaktor 

napowietrzany o pełnym wymieszaniu) i kliknąć dwa razy – lub 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym elemencie i wybrać 
komendę Właściwości. Otworzy się okno dialogowe jak poniżej 
zawierające wszystkie parametry fizyczne i eksploatacyjne dla tego 
elementu. Zapoznaj się z informacjami jakie są dostępne w zakładkach 
Wymiary i Eksploatacja [nie zmieniaj żadnych informacji jeszcze, 
zaakceptuj rozmiary strefy napowietrzanej ze stała zadaną wartością 
tlenu rozpuszczonego (TR) na poziomie 2 mg/L]. 

 

Załadka Wymiary Bioreaktora 
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Zakładka Eksploatacja w Bioreaktorze 

   

2. Dwukrotnie kliknij na innym elemencie i przeglądnij szczegóły 
konfiguracji dla tego elementu. 

3. Kliknij na element i przytrzymaj lewy klawisz myszki. W takie pozycji 
można przesunąć element do nowej pozycji zwalniając przycisk 
myszki.  

Wskazówka: Dwukrotne kliknięcie na grocie strzałki na przewodzie rurowym 
otworzy Właściwości z licznymi możliwościami zmian układu i wyglądu 
przewodów rurowych.  

Charakterystyka parametrów dopływu 
1. Dwukrotnie kliknij na elemencie Dopływ i następnie na pole Edytor 

danych. Na tym etapie nie będą wprowadzane żadne zmiany w 
danych. 

Wskazówka: Przeglądając dane charakteryzujące dopływ zatrzymaj kursor na 
nazwie kolumny i kliknij prawym przyciskiem myszki. Pojawią się opcje 
umożliwiające wprowadzenie i manipulację danych. 

2. Zamknij okno dialogowe Edytor danych. 

Wskazówka: Prawy panel wynikowy wyświetla stężenia jako wartości z 
przepływem średnio ważonym. 
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Podgląd informacji o systemie i wyników symulacji 
Panele wynikowe poniżej obszaru rysowania przedstawiają podstawowe informacje 
o elementach systemu. Obszerniejsze informacje mogą być przeglądane na dwa 
sposoby: poprzez Eksplorator lub w Albumie. 

   

1. Należy wybrać Eksplorator z menu Widok – lub kliknąć na ikonkę 
Eksplorator znajdującą się w głównym pasku narzędzi lub nacisnąć 
Ctrl + E.  Otworzy się Eksplorator - drzewko- podobny do widoku 
informacji o systemie Windows. 

 
 
Eksplorator 

 
 
Album 

2. Można poeksperymentować z rozszerzeniem różnych poziomów.
Wskazówka: dwukrotnie kliknij na nazwę elementu lub parametr w 
prawym panelu Eksploratora.  

3. Wybierz Album z menu Widok – lub kliknij na ikonkę Album
znajdującą się w głównym pasku narzędzi lub użyj klawiszy Ctrl + A. 
Otworzy się Album.  Album zawiera dane tworzone przez 
użytkownika: informacje o elementach, tabele, wykresy. Album może
składać się z wielu stron (podobnie jak arkusze w Excelu). 

4. Kliknij kolejno na poszczególne zakładki z nazwami stron (u dołu
strony) i zapoznaj się z przykładami przedstawiania wyników pracy z
BioWin. 

5. Wybierz Dodaj stronę…  z menu Album i wybierz jedną z 
proponowanych opcji układu stron w albumie. Po dodaniu nowej 
strony do albumu, kliknij prawym przyciskiem myszki na pustym polu.
Ukaże się podmenu, którego zawartość będzie omawiana stopniowo w
dalszej części podręcznika.  

   

Uruchomienie symulacji stanu ustalonego 
Symulacja stanu ustalonego pozwala na uzyskanie rozwiązania dla systemu w 
oparciu o wartości średnio-ważone charakteryzujące dopływ (i średnio-ważone 
wartości tam gdzie zachodzą zmiany eksploatacyjne w czasie jak np. rozkład 
stężenia tlenu rozpuszczonego w bioreaktorze napowietrzanym). 

   

1. Wybierz komendę Symulacja stanu ustalonego w zakładce 
Symulacja lub kliknij na ikonkę Symulacja stanu ustalonego w
głównym pasku narzędzi. Otworzy się okno dialogowe symulatora.
Wskazówka:  Jeśli zmienisz pozycję okna symulatora w dowolne 
miejsce to następnym razem pojawi się w tym miejscu. 

 
Symulacja stanu ustalonego 

2. Kliknij na przycisk symbolizujący “Start”. Kolejne okno dialogowe się
pojawi, kiedy BioWin znajdzie rozwiązanie. 
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Start 

Okno dialogowe symulatora stanu ustalonego 

Uwaga: Większość rozwiązań symulacji stanu ustalonego znajdowana jest w około 
dziesięciu iteracjach. W pewnych sytuacjach rozwiązywanie może stanąć w miejscu, 
– co oznacza, że nieprawidłowa dana nie została automatycznie zmieniona w czasie 
kolejnej iteracji. W takich sytuacjach należy kliknąć przycisk Stop. Zwykle 
pojawienie się tego rodzaju problemu oznaczać może np. deficyt składników 
odżywczych w dopływie lub zbyt niską zasadowość w komorze stabilizacji tlenowej. 
Ewentualnie źródłem problemu może być trudny do rozwiązania system.  

Może również wystąpić przypadek, kiedy układ tak skomplikowany, że 
symulatorowi trudno znaleźć rozwiązanie. Jedną z metod jest konserwatywna zmiana 
ustawień symulatora. Należy wybrać Projekt| Opcje bieżące projektu, kliknąć 
na zakładkę Parametry numeryczne i na pole Opcje w grupie Symulator stanu 
ustalonego. W otwartym oknie dialogowym znajduje się długi przycisk opisany jako 
Ustaw konserwatywne wielkości domyślne. (zobacz również Opcje symulatora stanu 
ustalonego w rozdziale Zarządzanie projektami.  

Uruchomienie symulacji dynamicznej 
Symulacja dynamiczna ukazuje zmienną w czasie odpowiedź systemu na zmienne w 
czasie warunki dopływu i eksploatacji (np. rozkład tlenu rozpuszczonego w 
bioreaktorze napowietrzanym). 

   

1. Wybierz komendę Symulacja dynamiczna w zakładce Symulacja
lub kliknij na ikonkę Symulacja dynamiczna w głównym pasku 
narzędzi. Otworzy się okno dialogowe symulatora. 

 
Symulacja dynamiczna 

2. Kliknij na przycisk symbolizujący “Start”. Pojawi się okno dialogowe
z informacjami opcjami. Po kliknięciu na przycisk Rozpocznij 
rozpocznie się symulacja dynamiczna. 

   

 

 Samouczek i przykłady BioWin  •  513 



 

Okno dialogowe symulatora dynamicznego 

 

Okno dialogowe opcji symulatora dynamicznego 

Uwaga: Jeśli nawet użytkownik jest zainteresowany wyłącznie wynikami symulacji 
dynamicznej, wskazane jest wykonanie uprzednio symulacji stanu ustalonego, a 
następnie rozpoczęcie symulacji dynamicznej od wartości bieżących.  

   

Uwaga: W Albumie  wykres serii czasu założony dla okresu 24 godzin może nie 
odzwierciedlać zmian jakie spodziewa się zobaczyć użytkownik (pojawi się pusty 
wykres lub odczytanie różnic nie będzie możliwe). Wskazane jest wówczas zmiana 
skali osi poziomej (czas) stosownie do wybranej opcji rozpoczęcia symulacji.  

Play 
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Generowanie raportów 
 

 
Notatnik 

BioWin posiada szereg właściwości pomocnych w tworzeniu atrakcyjnych,
profesjonalnych raportów. Użytkownik ma do dyspozycji własny wewnętrzny
notatnik (przedstawiony poniżej). Dostęp do tej opcji wymaga wywołania komendy 
Projekt| Notatnik lub kliknięcia na ikonkę Notatnik w głównym pasku narzędzi. 
Bardzo łatwo również wygenerować raport w formacie Word obejmujący: wykresy,
tabele, konfigurację systemu itp. które mogą być następnie kopiowane wstawiane do 
właściwego raportu końcowego. Tabele mogą być eksportowane jako tekst a
następnie szybko konwertowane na tabele. 

 

Wewnętrzny edytor Notatnika 

Ustawienia użytkownika 
Istnieje kilka sposobów na dostosowanie BioWin do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Po zmianie ustawień i wprowadzeniu własnych domyślnych ustawień 
każdy nowy projekt będzie tworzony w nowym formacie. Dostęp do zmiany 
ustawień: Projekt | Nowe opcje projektu.  Szczegółowy opis ustawień, jakich 
może dokonywać użytkownik znajduje się w rozdziale „ Ustawienia użytkownika.  
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Ustawienia zależne od użytkownika BioWin 

W zakładce Narzędzia | Dostosuj można zdefiniować własne „domyślne” 
ustawienia po rozpoczęciu prac z nowym projektem np. zmiana jednostek na układ 
brytyjski (US). Można również nadpisywać te ustawienia dla bieżącego projektu 
poprzez Projekt | Opcje bieżące projektu. 
Od momentu ustawienia opcji dla konkretnego projektu dane te pozostają nie 
zmienione przy każdorazowym uruchamianiu pliku. Przykładowo, jeśli użytkownik 
zdefiniuje opcje dla projektu A to na każdej aplikacji BioWin, gdzie projekt A będzie 
otwierany, ustawione opcje są takie same jak w pliku źródłowym. Dzieje się tak 
ponieważ opcje „Projektu A” zostaną nadpisane nad podobnymi ustawieniami 
wprowadzonymi przez innego użytkownika w Narzędzia | Dostosuj. Więcej 
informacji na temat opcji projektu znajduje się w rozdziale "Zarządzenie projektami 
w BioWin". 

Przykład 2A – Budowanie konfiguracji 
Niniejszy przykład przybliży użytkownikowi tworzenie/budowanie nowej 
konfiguracji systemu oraz dodawanie nowych tabel do albumu. Przedstawione na 
tym przykładzie działania pokażą jak zbudować w BioWin model obiektu poprzez 
przenoszenie, łączenie konkretnych elementów systemu oraz umieszczanie ich 
w obszarze rysowania. Ponadto użytkownik wprowadzi konkretne dane systemu, 
zmieni poszczególne parametry i ich wartości, utworzy tabele, w których zapisane 
zostaną wyniki symulacji. 

Pzykład 2A system 
Pewne miasto w południowej Polsce eksploatuje oczyszczalnię ścieków pracującą w 
systemie MLE (Modified Ludzack Ettinger): nitryfikacja/denitryfikacja. Usuwanie 
fosforu odbywa się na drodze chemicznego strącania. Eksploatator oczyszczalni ma 
problemy związane z systemem chemicznego strącania fosforu i chce sprawdzić za 
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pomocą symulatora BioWin jeakie są możliwości biologicznego usuwania fosforu w 
istniejącym układzie. System charakteryzuje się następującymi danymi: 

   

powierzchnia = 
123,000 ft2 

Reaktory 
nienapowietrzane: 

4 szt. (każdy 1 MG) Głębokość = 12 ft TR = 0 mg/L 

Reaktory 
napowietrzane: 

2 szt. (każdy 7.5 
MG) 

Głębokość = 12 ft DO = 2 mg/L 

Osadnik wtóry 
(idealny): 

Głębokość = 14 ft  

Dopływ ChZT: Średni przepływ = 
88 MGD 

  

 ChzT = 246 mg/L Nog = 24 mgN/L  

 Pog = 5.4 mgP/L Z inertna = 15 mg/L  

 Zasadowość = 6 
mmol/L 

  

Frakcje ścieków 
surowych: 

 

US fNA = 0.75  

Odpływ osadu z 
osadnika 

44 MGD (50%) 

Recyrkulacja zew.: 

  

Recyrkulacja 
wew.: 

264 MGD (300%)   

1 MGD (stały 
przepływ) 

 

Temperatura: 18°C   

Szybkość wzrostu 
nitryfikantów 
(Autotrofów): 

0.8 /d   

fBS = 0.12 f = 0.10 

f = 0.07 

UP 

 

Osad nadmierny:  
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Przykład  2A –konfiguracja systemu 

Dodawanie elementów do obszaru rysowania 
Uwaga: Podczas tworzenia konfiguracji należy zwrócić uwagę, aby nie pomylić 
mieszaczy z rozdzielaczami i dopływów z odpływami. 

   

Uwaga:  W tym przykładzie należy użyć osadnik idealny, podczas gdy w 
Przykład użyty był osadnik modelowy.  

   

1. Otwórz BioWin i zmień jednostki na US (mgd) poprzez komendę
Pojekt|Opcje bieżące projektu| System jednostek. 

   

   

   

   

 
Kursor umieszczania 
elementu 

2. Umieść elementy konfiguracji w obszarze rysowania jak na rysunku
powyżej [później nastąpi połączenie poszczególnych elementów
przewodami rurowymi]. Powtarzaj następujące trzy kroki podczas 
budowania systemu w obszarze rysowania: 

• Kliknij na odpowiednią ikonkę elementu umieszczoną w pasku
konfiguracyjnym.  

• Przesuń kursor na obszar rysowania. Nastąpi zmiana wyglądu kursora
na kursor umieszczania elementu. Kliknij w obszarze rysowania w 
miejscu, w którym element ma być umieszczony.  

• Zmień nazwy elementów z domyślnych na takie jak na powyższym
rysunku (i tak: Dopływ, KDN 1, KDN 2,.KDN 3, KDN 4, KN 1, KN 2,
Osadnik wtórny, Odpływ (ścieki), Odpływ osadu nadmiernego). 
Kliknij prawym przyciskiem myszki na każdym elemencie i wybierz z
podmenu komendę Nazwa…  
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Uwaga: Na powyższym rysunku brak jest nazwy mieszacza, rozdzielacza. Jest to 
jedna z cech ustalana w BioWin przez użytkownika. Użytkownik sam może ustalić 
jakie nazwy elementów mają się pojawiać w obszarze rysowania w zakładce Dane 
ogólne/Pokaż nazwę dla lokalizowaną w zakładce Narzędzia|Dostosuj. 

   

Uwaga: Stworzona konfiguracja może wykraczać poza widok obszaru rysowania na 
ekranie. Należy zmienić skalę obszaru rysowania w polu Ustawienia skali. 

   

Uwaga: Tworzona konfiguracja zawiera mieszacz osadu recyrkuowanego 
(recyrkulacja zewnętrzna) oraz mieszacz mieszaniny osadu (recyrkulacja 
wewnętrzna), oba zlokalizowane na froncie pierwszego bioreaktora. Nie jest 
konieczne umieszczanie tam tych mieszaczy, gdyż strumienie można kierować 
bezpośredni do przedniej części biorektora. 

Zmiana miejsca elementu na obszarze rysowania 
Zmiana pozycji elementu: 
   

1. Kliknąć na ikonkę Narzędzie wybory elementu znajdującą się w pasku
Konfiguracyjnym. 

 
Narzędzie wyboru elementu 

2. Przesuń kursor w obszar rysowania i zatrzymać na elemencie, który ma
zostać przesunięty.  

3. Kliknij na elemencie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go 
przesuń element w nowe wymagane położenie. 

Uwaga:  Można również przesuwać całą grupę elementów. Zaznaczyć grupę 
elementów poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy poza elementami i 
zaznaczenie pola (przesuwając myszką) obejmującego wybrane elementy bez 
zwalniania przycisku myszki. 

Zmiana orientacji poziomej lub pionowej elementu: 
   

1. Kliknąć na ikonkę Narzędzie wybory elementu znajdującą się w pasku 
konfiguracyjnym. 

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszki na element, który ma zostać 
obrócony i wybrać z podmenu odpowiednio Przerzuć w poziomie 
lub Przerzuć w pionie (funkcja dostępna dla elementów takich jak 
mieszacze i rozdzielacze).   

Połączenie elementów przewodami rurowymi 
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1. Kliknąć na ikonkę Przewody rurowe znajdującą się w pasku
konfiguracyjnym. 

 Przewody  rurowe  

 Początek rurociągu  

 Przecięcie rurociągu  

 Nie można połączyć  

 Koniec rurociągu  

 Nie można połączyć  

2. Po przesunięciu kursora w obszar rysowania zmieni on wygląd na
Początek rurociągu. 

3. Należy umiejscowić kursor w wymaganym położeniu tj. na elemencie
który będzie łączony z innym elementem konfiguracji.  

4. Jeśli lokalizacja początku jest możliwa pojawi się kursor oznaczający
Początek rurociągu.  

5. Jeśli lokalizacja przewodu rurowego nie jest możliwa, wówczas kursor 
zmieni kształt na „znak postoju”, co oznacza, że rura ni może zostać
prowadzona w tym miejscu. 

6. Kliknij lewym przyciskiem mszy jeden raz i przesuń kursor w 
wymaganą lokalizację tego elementu, który ma zostać połączony
przewodem rurowym, a następnie jeszcze raz kliknij, gdy pojawi się
kursor oznaczający koniec rurociągu.  

7. Jeśli lokalizacja przewodu rurowego jest właściwa kursor pozostanie 
bez zmian. 

8. Jeśli lokalizacja przewodu rurowego jest niewłaściwa kursor zmieni
kształt na „zakaz postoju”, co oznacza że w tym miejscu nie można
umiejscowić przewodu rurowego.  

9. Należy powtórzyć kroki 3-8 aż wszystkie elementy konfiguracji 
zostaną połączone przewodami rurowymi. 

   

Niniejsza informacja jest 
istotna dla zmian ustawienia 
elementów konfiguracji 
systemu w obszarze 
rysowania  

Uwaga: Dla zmiany rozmieszenia układów rurowych należy kliknąć jeden raz na 
grocie strzałki znajdującej się na przewodzie rurowym. Na przewodzie rurowym
pojawią się podświetlone punkty - uchwyty. Za pomocą uchwytów można przenosić 
strzałki na zasadzie „ chwyć i upuść ”.  

   

Uwaga:  Kliknij na prawym przyciskiem myszki na strzałkę znajdującą się na 
przewodzie rurowym i zobacz Właściwości.  Istnieje szereg opcji dla 
rozmieszczenia przewodów rurowych jak również ich stylu. 

   

Określanie parametrów fizycznych i 
eksploatacyjnych 
Kolejnym krokiem  jest wprowadzenie parametrów fizycznych i eksploatacyjnych 
dla systemu (określone w tabeli powyżej). Każdy element (poza dopływani i 
odpływami) wymaga wprowadzenia danych fizycznych określonych jako 
Pojemność/Głębokość lub Powierzchnia/Głębokość. Dane eksploatacyjne 
zależą od rodzaju elementu. Przykładowo elementy takie jak bioreaktor wymagają 
informacji na temat napowietrzania i poziomu tlenu rozpuszczonego. Z kolei 
elementy takie jak rozdzielacze i osadniki wymagają informacji na temat rozdziału 
przepływu w bocznym strumieniu i odpływu osadu przypadku osadników. 
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Uwaga: Istnieje wiele opcji dla określenia danych eksploatacyjnych dla elementów 
BioWin. W samouczku zostało poruszonych tylko kilka zasadniczych kwestii w tym 
temacie. Więcej informacji a temat różnych opcji dla poszczególnych elementów 
znajduje się w rozdziale "Typy elementów". 

Określenie danych dla każdego elementy : 
   

1. Kliknij dwukrotnie na element lub kliknij prawym przyciskiem myszki 
i wybierz Właściwości. Wprowadź dane jakie zostały określone w 
tabeli powyżej.  

2. Dla elementu dopływu określ typ jako Stały. W tym przykładzie 
rozważone zostaną tylko warunki stanu ustalonego.  

 
 
Zapisywanie danych 

Po zakończeniu wprowadzania danych należy zapisać plik używając komendy 
Plik|Zapisz jako… . Konfigurację najlepiej zapisać pod nazwą Cwiczenie_2 w 
kartotece Data/Tutorials. 

Uwaga:  Elementy typu mieszacze i rozdzielacze mogą być zdefiniowane jako 
bezwymiarowe (węzeł-brak pojemności).  Kiedy jednak chcemy uwzględnić te 
elementy w obliczeniach preferowane jest używanie w tych przypadkach znikomej 
pojemności w porównaniu do innych elementów w konfiguracji ponieważ nawet 
małe pojemności nie spowolnią w znacznym stopniu symulację dynamiczną. 

Określenie temperatur(y) procesu 
Globalną temperaturę dla system (18°C) należy określić w menu 
Projekt|Temperatura… . 

Uwaga: Można określić lokalną temperaturę dla wielu elementów. Przykładowo 
zobacz zakładkę Eksploatacja dla bioreaktora. 

Zmiana parametrów modelu 
W tym przykładzie należy określić maksymalną szybkość właściwą wzrostu 
autotrofów (odnoszącą się dotychczas do 20°C) na poziomie 0.80 /d. Wszystkie 
parametry modelu dla danego projektu można przeglądać/zmieniać w Projekt | 
Parametry. W tym przypadku należy otworzyć menu Kinetyka i otworzyć zakładkę 
Autotrof i zmienić wartość maksymalnej szybkości właściwej wzrostu (MuMax) z 
domyślne 0.90 na 0.80 /d. 

Uwaga:  Można określić lokalne parametry modelu dla wielu jednostek. 
Przykładowo zobacz zakładkę Eksploatacja dla bioreaktora i zawartość zakładki 
Parametry modelu po uprzednim zaznaczeniu po zaznaczeniu Lokalne 
parametry kinetyczne.  

Sprawdzanie kompletności danych 
Przed rozpoczęciem symulacji w BioWin należy sprawdzić czy wszystkie dane 
zostały określone dla każdego elementu systemu.  

   

 Samouczek i przykłady BioWin  •  521 



1. Należy wybrać komendę Sprawdź dane symulacji z menu 
Symulacja lub kliknąć na ikonkę w głównym pasku narzędzi. Pojawi 
się ono dialogowe z listą elementów dla których dane nie zostały
określone i/lub elementy bez połączeń rurowych.  

 
 
Sprawdź dane symulacji 

Uwaga:  Jeśli użytkownik zapomni sprawdzić dane, BioWin stracone wartości 
uzupełni w niektórych przypadkach wartościami domyślnymi. Nie ma potrzeby 
sprawdzania danych dla elementów (takich jak mieszacze) w których z założenia 
przypisywane są założenia domyślne. 

Dodawanie tabel do Albumu 
Konfiguracja systemu jest już kompletna. [Pamiętaj: nie rozpoczynaj symulacji 
jeszcze]. Należy na tym etapie dodać tabele z danymi do albumu. Utwórz tabelę 
podobną do tej przedstawionej poniżej na stronie 1 Albumu.  W tabeli znajdują się 
wiersze z danymi dopływu, wszystkich bioreaktorów, odpływu ścieków i odpływu 
osadu nadmiernego oraz kolumny z NH3-N (azot amonowy), NO3-N (azot 
azotanowy), PO4-P (fosfor rozpuszczony i w związkach metali), zawiesina 
nieorganiczna, objętość cieczy, zawiesina organiczna i zawiesina ogólna. 

 

Tabela dla konfiguracji  przykładu 2. 

   

1. Należy wybrać Album z menu Widok – lub kliknąć na ikonkę 
Album w głównym pasku narzędzi – lub nacisnąć Ctrl + A.  Otworzy 
się  Album – który na razie jest pusty. 

 Album  

2. Należy wybrać Dodaj stronę z menu Album i kliknąć OK. 

3. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na stronę albumu. 

4. Wybrać Tabela z menu lokalnego.  
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Okno dialogowe wyboru elementów do tabeli. 

   

5. Pojawi się zawartość zakładki Wybierz elementy. Ze zbioru  
elementów należy wybrać elementy, które mają być uwzględnione w 
tabeli.  

6. Jeśli tabela ma zawierać wszystkie elementy grupy (np. wszystkie 
bioreaktory) należy kliknąć na nazwę grupy i następnie kliknąć strzałkę 
skierowaną na prawo w celu przeniesienia wszystkich elementów 
grupy do listy Wybrane elementy. 

7. W celu wybrania tylko niektórych elementów z grupy (lub grup) należy 
kliknąć na symbol (+), aby rozwinąć grupę, kliknąć na wybrany 
element, a następnie kliknąć na strzałkę skierowaną w prawo, aby 
umieścić element na liście Wybrane elementy.  

8. Zmiana kolejności ustawienia elementów występujących na liście 
Wybrane elementy (co odpowiada kolejności wierszy w tabeli) 
następuje poprzez zaznaczenie wybranego elementu i kliknięcie w 
strzałek skierowanych góra-dół. 

9. Należy kliknąć zakładkę Wybierz składniki i z listy wybrać 
składniki, które mają występować w tabeli i dodać je do pola 
Wybrane elementy klikając na strzałkę skierowaną w prawo.  
Wybór wielu składników: 
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• Należy wybrać wiele sąsiadujących ze sobą składników kliknąć na 
pierwszy wybrany składnik i przy wciśniętym klawiszu Shift 
kliknąć na ostatni wybrany składnik. 

• Należy wybrać wiele nie sąsiadujących ze sobą składników kliknąć 
na pierwszy wybrany składnik i przy wciśniętym klawiszu Ctrl 
kliknąć na pozostałe wybrane przez użytkownika składniki. 

 

Okno dialogowe wyboru składników do tabeli. 

   

10. Ponowne dodanie składników występujących już na liście Wybrane 
składniki jest możliwe po zaznaczeniu okna Powtórz. 

11. Kliknąć OK, aby zakończyć edycję tabeli.  

   

Uwaga:  Zmiana porządku w kolumnach i wierszach jest bardzo prosta. Należy 
kliknąć  prawym przyciskiem myszki na tabelę wybrać opcję Edytuj tabelę i 
następnie przemieszczać składniki i elementy za pomocą strzałek skierowanych dół-
góra. 

   

Uwaga:  Kliknij prawym przyciskiem myszki na różne części strony Albumu – 
klikając np. na zakładkę z nazwą strony możesz zmienić jej nazwę z „Strona 1” na 
„Tabela”.  

   

Uwaga: Przesuwanie kursorem po elementach umieszczonych w obszarze 
rysowania pozwala na uzyskanie w panelach wynikowych poniżej obszaru 
rysowania podstawowych informacji na temat elementów.  
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Dodawania informacji o elemencie do Albumu 
Poprzednia sesja poświecona była opcji umieszczania tabeli w albumie. W Albumie 
można również umieścić informacje charakterystyczne dla danego elementu.  
Przykładowo dodajmy informacje na temat bioreaktora napowietrzanego (KN_2) do 
nowej drugiej strony Albumu.   

Istnieją dwie różne metody dodawania informacji o elemencie do 
albumu. 
   

1. Wybierz  Album z menu Widok – albo kliknij na ikonkę  Album w 
głównym pasku narzędzi – lub naciśnij  Ctrl + A. 

 Album  

2. Wybierz Dodaj stronę z menu Album i kliknij  OK. 

3. Kliknij prawym klawiszem na stronie albumu. 

4. Wybierz  Informacje o elemencie z podmenu .  
5. Wybierz KN_2 z rozwijalnej listy, i zaznacz Widok streszczenia. 

Dodamy podobną tabelę do Albumu na temat osadnika, używając innej 
metody. 
   

1. Zamknij Album, i przesuń kursor na osadnik znajdujący się w 
obszarze rysowania. 

   

   

   

 Album button 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Dodaj do 
Albumu|Informacje o elemencie (podsumowanie). 

3. Wybierz Album z menu Widok – lub kliknij na Album w głównym 
pasku narzędzi – lub naciśnij  Ctrl + A.  Nowa tabela powinna się 
pojawić na nowej stronie Albumu.  

Uwaga:  Różnice w tabelach podsumowujących zależą od rodzaju elementu. 
Przykładowo obciążenie powierzchni osadem będzie występować w podsumowaniu 
osadnika zaś prędkość poboru tlenu w podsumowaniu bioreaktora. Więcej 
szczegółów na temat albumu znajdują się w sesji Okno przedstawiające tabele 
w Albumie w rozdziale "Album BioWin". 

PRZYKŁAD 2B – Usuwanie związków biogennych 
Ten przykład przedstawia zastosowanie BioWin dla konfiguracji systemu jak w 
przykładzie 2A. W niniejszym przykładzie poruszone zostaną następujące aspekty: 
biologiczne usuwanie fosforu z beztlenowym selektorem, wysokosprawny system do 
usuwania fosforu, proces nitryfikacji w warunkach letnich. 

Modyfikacja beztlenowego selektora (usuwanie P) 
   

1. Po uruchomieniu programu otwórz plik Przykład 2 używając 
komendy Plik|Otwórz – lub kliknij na ikonkę Otwórz w głównym 
pasku narzędzi. 

 Otwórz plik 

2. Zapisywać kolejno rezultaty w tabeli jak poniżej 
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Temp Max. 

szybkość 
wzrostu 
nitryfikantów 

(Autotrofów)  

Recyrkulacja 
wew. 

Wiek 
osadu 

WO 

Odpływ - Azot 
amonowy 

Odpływ - 
Azot 
azotanowy 

Odpływ - 
PO4-P 

       

       

       

       

       

       

       

       

   

3. Uruchom symulację stanu ustalonego. Zanotuj w tabeli rezultaty 
dotyczące jakości odpływu (azot amonowy, azot azotanowy, fosfor) w 
odpływie oraz dane eksploatacyjne. 

4. Należy również zanotować Wiek Osadu (WO). Kliknij na 
Projekt|Aktywny WO – lub kliknij na ikonkę Aktywny WO. Można 
nadać WO opisową nazwę (pomocna opcja jeśli rozważasz różne 
scenariusze, na przykład przypadek kiedy masa osadu zgromadzona w 
osadniku jest brana pod uwagę w obliczaniu WO). Po naciśnięciu na 
zakładkę Elementy dla oszacowania masy osadu w układzie 
wybierz wszystkie bioreaktory. Kliknij na Elementy 
odprowadzające osad nadmierny, rozwiń drzewko i wybierz 
elementy do odprowadzania osadu nadmiernego. WO pojawi się w 
pasku stanu (znajduje się na dole wyświetlacza). 

5. Wyniki symulacji wskazują na konieczność modyfikacji opcji w celu 
osiągnięcia biologicznego usuwania fosforu.  

6. Spróbuj zredukować stopień recyrkulacji wewnętrznej np. do wartości 
zero. 

   

Uwaga: Przy specyfikacji elementów odpływu (elementy odprowadzające osad 
nadmierny takich jak np. rozdzielacz osadu czy odpływ(osad nadmierny) dla 
obliczeń WO wybieramy Element odpływu. Można wybrać alternatywnie np. 
strumień boczny odpływu (B) w rozdzielaczu osadu, gdyż ten strumień jest 
wycofywany z układu. Nie można jednak wybrać obydwu elementów odpływu, 
ponieważ wtedy ilość osadu nadmiernego liczona byłaby dwukrotnie. 

 

Uwaga: Można obliczyć WO w oparciu o zapas biomasy w biorektorach, jak 
również wziąć pod uwagę masę osadu zgromadzoną w osadniku wtórnym. 
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Uwaga: Jeśli do elementów odprowadzających osad wybierzesz osadnik wówczas 
w obliczeniach WO zostanie uwzględniona zawiesina odpływająca w strumieniu 
ścieków oczyszczonych. 

Wysokosprawny system do usuwania fosforu 
1. Teraz zmodyfikujemy system w celu osiągnięcia biologicznego 

usuwania fosforu, bez prowadzenia procesu nitryfikacji (stopień 
recyrkulacji wewnętrznej równy 0). Aby to zrealizować należy 
zwiększyć ilość odprowadzanego osadu nadmiernego w celu 
zmniejszenia WO i wypłukanie nitryfikantów. BioWin posiada 
dogodny system kontroli wymaganego WO i na podstawie 
wprowadzonej wartości oblicza ile osadu nadmiernego powinno być 
usuwanego z układu. 

2. Kliknij na Projekt| Aktywny WO  – lub kliknij na ikonkę WO w 
pasku narzędzi. Po zaznaczeniu pola Kontrola WO  – nowa opcja 
pojawi się poniżej w oknie dialogowym. 

 
 
WO obliczanie/kontrola 

3. Wybierz Rozdzielacz dla kontroli WO z rozwijalnej listy i określ 
ostatni WO z twojej tabeli wynikowej. Wykonaj symulację stanu 
ustalonego i sprawdź, że ilość odprowadzonego osadu nadmiernego 
wynosi 1 MGD. 

4. Wykonaj symulację dla WO=5 dni i zanotuj wyniki. Zmniejsz WO do 
4 dni. Czy wypłukaliśmy już nitryfikanty? 

Wysoki stopień nitryfikacji/warunki letnie 
Teraz w warunkach letnich spotykamy się z nietypowo wysoką temperaturą. Co 
robimy jeśli prędkość nitryfikacji jest wysoka? 

   

1. Zmień maksymalną szybkość właściwą wzrostu autotrofów z 0.8 to 
1.0/d. 

2. Zmień temperaturę na 24°C. 

3. Powtórz symulację dla WO równego 4 dni, niestety nitryfikanty ciągle 
są wypłukane z systemu. 

4. Zmniejsz WO do 3 dni i powtórz symulację. Czy stopień usuwania 
fosforu jest wystarczający? 

PRZYKŁAD 3 – Symulacja dynamiczna procesu 
nitryfikacji i tworzenie wykresów 

Ten przykład przedstawia symulację dynamiczną i porównuje sprawność nitryfikacji 
w układzie przepływowym i w układzie o pełnym wymieszaniu. Opisuje również 
tworzenie wykresów w Albumie.  
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Konfiguracja do przykładu 3 oraz dane dopływu 
Dla zobrazowania sytuacji rozdzielimy przepływ (dane aktualne) na dwa równe 
strumienie dopływające do dwóch systemów jak na poniższym rysunku. System 
charakteryzują następujące dane: 

   
Reaktor 
przepływowy  

(układ tłokowy): 

4 szt. (każdy 1.2 
ML) 

Głębokość = 4.5 m TR = 2 mg/L 

Reaktor o pełnym 
wymieszaniu 
(Reaktor PW): 

1szt. (4.8 ML) Głębokość = 4.5 m TR = 2 mg/L 

Osadnik (idealny): Każdy Powierzchnia = 
1,000 m2 

Głębokość = 4.8 m 

Dopływ: Akceptuj dane domyślne 

Recyrkulacja zew.: Każdy 7.5 ML/d (50%)  

Osad nadmierny: Każdy 0.2 ML/d (stały 
przepływ) 

 

Temperatura: 20°C   

Max. szybkość 
właściwa wzrostu 
autotrofów  

0.9 /d   

   

 

Konfiguracja systemu w Przykładzie 3 

Następujący rozkład (przepływ, ChZT, Nog, Pog, zawiesina inertna) w dopływie 
został przyjęty:  
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Czas Przepływ 
(ML/d) 

ChZT 
(mg/L) 

Nog 
(mg/L) 

Pog  
(mg/L) 

zaw. inert. 
(mg/L) 

0 29.8 437 28.7 5.0 17 

2 20.4 401 29.2 5.3 12 

4 14.4 333 29.7 5.1 13 

6 14.3 341 29.8 4.8 8 

8 23.9 260 24.1 3.7 9 

10 37.6 279 33.5 4.7 16 

12 41.9 402 42.9 7.0 25 

14 40.5 383 40.5 6.9 27 

16 35.0 419 36.2 6.5 25 

18 32.6 411 31.8 5.9 18 

20 32.7 364 27.8 4.8 22 

22 34.0 406 26.2 4.4 21 

Tworzenie konfiguracji i danych dopływu 
1. Wybierz jako podstawowe jednostki ML i ML/d. 

2. Utwórz konfigurację (jak powyżej) i wprowadź dane eksploatacyjne i 
fizyczne. 

3. Kliknij dwa razy na element dopływu i następnie na Edytor danych i 
wprowadź zmienne w czasie dane dopływu (jak w tabeli powyżej). 

Wskazówka:  Aby oszczędzić czas przy wprowadzaniu danych otwórz dokument 
Word zawierający tabelę (Tutorials.doc), skopiuj zawartość kolumn do schowka, i 
następnie wklej do BioWin. Przy wklejaniu kolumn z danymi kursor powinien się 
znajdować w górnej komórce kolumny. 

4. Zapisz plik jako Cwiczenie_3 w kartotece Data/Tutorials. 

5. Zapisz Maksymalną szybkość właściwą wzrostu z menu 
Projekt|Parametry|Kinetyka . 

Uwaga: W tym systemie nie ma mieszaczy dla strumienia osadu recyrkulowanego 
(Rec. Zew.). Obydwa strumienie są skierowane wprost do bioreaktora w każdym 
układzie. 

Wyniki symulacji stanu ustalonego 
1. Uruchom symulację stanu ustalonego. 

2. Otwórz Album i dodaj nową stronę w układem dwóch poziomych 
paneli używając komendy Album|Dodaj stronę. 

3. W panelu górnym utwórz tabelę przedstawiającą przepływ, NH3-N, 
NO3-N, Zorg i ZO dla systemu przepływowego tzn. dla każdego z 
czterech reaktorów i odpływu. 

 Samouczek i przykłady BioWin  •  529 



4. Utwórz podobną tabelę w dolnym panelu dla systemu kompletnie 
wymieszanego. 

5. Powtórz symulację stanu ustalonego i przemyśl wyniki. 

6. Tabela na stronie 7 (zwróć uwagę, że liczba stron może być inna jeśli 
rozpoczynasz pracę z pustym albumem) powinna być podobna do tej 
przedstawionej poniżej. 

 

Wyniki po symulacji stanu ustalonego. 

Tworzenie wykresu 
Istnieje kilka opcji dla tworzenia różnych typów wykresów BioWin. Ten przykład  
pokazuje tylko kilka typów i opcji formatowania. W systemie wystąpią zmiany w 
prędkości nitryfikacji i prędkości poboru tlenu. Więcej wykresów znajduje się w  
pliku Przykład.  Szczegóły dotyczące opcji wykresów znajdują się w rozdziałach: 

   

• "Tworzenie wykresów i dodawanie serii" 

• "Procedury formatowania wykresów" 

• "Procedury formatowania serii" 

Uwaga: Ustawienia domyślne kreatora wykresów mogą być zmieniane przez 
użytkownika 

Tworzenie wykresu z seriami czasu 
W tej sekcji utworzymy wykres serii czasu obrazujący stężenie azotu azotanowego w 
odpływie z reaktora o pełnym wymieszaniu.  

   

1. Otwórz Album i użyj komendy Album| Dodaj stronę w celu dodania 
nowej strony do albumu.  

2. Kliknij prawym klawiszem myszki na panelu i wybierz komendę 
Wykres.  

3. Kliknij prawym klawiszem myszki na polu wykresu i wybierz Dodaj 
serie. Ta komenda otworzy zakładkę Serie czasu – właściwą w tym 
momencie. 

4. Wybierz reaktor pełnego wymieszania (Reaktor PW) z rozwijalnego 
pola Nazwa elementu oraz wybierz Azot amonowy ze Zmienne 
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stanu i kliknij Wybierz wykres. Wybierz Liniowy wykres z 
Galerii serii czasu i zaakceptuj OK. 

5. Powtórz powyższą procedurę dla azotu amonowego w odpływie. 
Wybierz Odpływ 2 (ścieki) z rozwijalnego pola Nazwa elementu 
oraz wybierz Azot amonowy ze Zmienne stanu i kliknij Wybierz 
wykres. Wybierz Liniowy wykres z Galerii serii czasu i 
zaakceptuj OK. 

6. Kliknij Zamknij w oknie dialogowym. 

7. Na drugiej stronie (numeracja stron w twoim albumie będzie inna od tej 
pokazanej powyżej, ale to jest bez znaczenia w tym momencie) 
Albumu dla porównania utwórz wykres serii czasu dla reaktora 
przepływowego oraz reaktora o pełnym wymieszaniu dla stężenia azotu 
amonowego w odpływie.  

Uwaga: Na wykresie brak jeszcze jakiejkolwiek linii. Linie pojawią się dopiero po 
wykonaniu symulacji dynamicznej (patrz poniżej). 

Tworzenie wielokrotnych serii czasu 
W tej sekcji utworzymy wykres z wielokrotną serią czasu dla stężenia azotu 
amonowego w każdym z czterech bioreaktorów układu przepływowego. Wykres z 
wielokrotną serią czasu jest tworzony dla zobrazowania dla jednej zmiennej zmian 
zachodzących w wielu strefach (komorach).  

   

1. Otwórz Album i użyj komendy Album|Dodaj stronę w celu dodania 
strony do albumu.  

2. Kliknij prawym przyciskiem klawisza na prawym panelu i wybierz 
komendę Wykres.  

3. Kliknij prawy przyciskiem myszki na pole wykresu i wybierz zakładkę 
Wielokrotne serie czasu. 

4. Rozwiń listę Elementy w oknie po lewej stronie i z grupy Bioreaktor  
umieść wszystkie cztery bioreaktory w prawym oknie Wybrane 
elementy klikając na strzałkę skierowaną na prawo zaznaczając 
poszczególne komory. Wybierz NH3-N z grupy Składniki i kliknij na 
Sporządź wykres. Wybierz opcję wykres Liniowy z Galerii serii 
czasu, i kliknij OK. 

5. Kliknij Zamknij w oknie dialogowym Dodaj serie. 

Wykres wartości bieżącej 
1. W tej sekcji stworzymy wykres wartości bieżącej obrazującej stężenie 

azotanów w każdym z bioreaktorów w układzie przepływowym 
(komory 1-4). Wykres bieżącej wartości może przyjmować formę 
powierzchni, słupka i koła.  

2. Otwórz Album i użyj komendy Album| Dodaj stronę w celu 
dodania strony.   

3. Kliknij prawym przyciskiem myszki na pustym panelu i wybierz 
komendę Wykres.  

4. Kliknij prawy przyciskiem myszki na pole wykresu i wybierz zakładkę 
Wartość bieżąca. 
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5. Rozwiń listę Elementy w oknie po lewej stronie i z grupy bioreaktor  
umieść wszystkie cztery bioreaktory w prawym oknie Wybrane 
elementy klikając na strzałkę skierowaną na prawo zaznaczając 
poszczególne komory. Wybierz NO3-N z grupy Składniki i kliknij na 
Sporządź wykres. Wybierz opcję wykres Słupkowy z Galerii 
serii czasu, i kliknij OK. 

6. Kliknij Zamknij w oknie dialogowym Dodaj serie. 

7. Kliknij prawym przyciskiem myszki na legendzie i wybierz komendę 
Edytuj Legendę. Zmień Styl tekstu na Zwykły. 

Własny wykres serii czasu 
Utworzenie wykresu dwóch wykresów serii czasu (wykres liniowy) na jednej stronie 
Albumu. 

   

1. Otwórz Album i użyj komendy Album| Dodaj stronę w celu 
dodania strony. Wybierz układ z dwoma poziomymi panelami. 

2. W górnym panelu utwórz wykres serii czasu dla PPT (całkowita 
prędkość poboru tlenu) w każdej komorze układu przepływowego.  

3. W dolnym panelu utwórz wykres serii czasu dla PPT (całkowita 
prędkość poboru tlenu) w reaktorze o pełnym wymieszaniu.  

Dynamiczna symulacja 
 

 
Symulacja dynamiczna 

Z głównego okna symulatora wybierz symulację dynamiczną przez 1 dzień
używając Symulacja | Symulacja dynamiczna lub klikając na ikonkę 
Symulacja dynamiczna w głównym pasku narzędzi. Następnie należy wybrać 
Wartości bieżące w warunkach rozpoczęcia symulacji Symulacja przez 1 
dzień.  

   

1. Kiedy symulacja dynamiczna jest kompletna naciśnij przycisk stop w 
oknie dialogowym. 

Uwaga:  Można przełączać Album – Obszar rysowania podczas przebiegu 
symulacji. 

2. Zobacz wyniki symulacji w Albumie. 

Uwaga: Wszystkie wykresy serii czasu są w widoku 3D – jest to dobre dla 
prezentacji wyników, natomiast dla ich interpretacji zaleca się skorzystanie z widoku 
2D. Na ostatniej stronie albumu kliknij prawym klawiszem myszki na wykresie i 
wybierz Edytuj opcje, i odznacz pole Widok 3D w podzakładce 3W zakładki 
Wykres. 

3. Kontynuuj symulację przez kolejne 4 dni. Rozpocznij symulację 
dynamiczną używając Symulacja | Symulacja dynamiczna lub 
klikając na ikonkę Symulacja dynamiczna w głównym pasku 
narzędzi. Następnie należy wybrać Wartości bieżące w warunkach 
rozpoczęcia symulacji oraz Kontynuuj od i wprowadzić symulację 
przez 4 dni. 
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4. Otworzyć Album podczas przebiegu symulacji. 

5. Kiedy symulacja dynamiczna jest kompletna naciśnij przycisk stop w 
oknie dialogowym. 

6. Zobacz i przedyskutuj wyniki symulacji w Albumie. 

7.  Wykonać symulację stanu ustalonego, a następnie symulację 
dynamiczną prze 2 dni używając opcji Symulacja od. Kiedy 
symulacja zatrzyma się kliknij dwa razy prawym klawiszem myszki na 
każdy rozdzielacz w konfiguracji i zredukuj ilość usuwanego osadu 
nadmiernego z 0.2 do 0.1 ML/d. Naciśnij przycisk start i kontynuuj 
symulację dynamiczną przez kolejne 8 dni. 

Uwaga:  Rozpocznij symulację dynamiczną używając klawisza skrótu F7 kiedy  
Album jest otwarty. 

Edytowanie wykresów 
Przesunąć okno dialogowe 
opcji wykresu na jedną 
stronę, tak, aby można było 
przeglądać zmiany 
zachodzące w wyglądzie 
wykresu po zmianie ustawień. 

Przy tworzeniu wykresów często akceptuje się wiele ustawień domyślnych. 
Przykładowo: automatyczne skalowanie osi, siatka wykresu, kolory, format 
legendy itp. 

 

 

PRZYKŁAD 4 – Osadnik wtórny, symulacja 
Ten przykład prezentuje kwestie związane z modelowaniem osadnika wtórnego na 
bazie jednowymiarowego modelu osadnika. Poruszone tu problemy będą dotyczyły 
głównie określenia, jak zachowuje się osadnik w warunkach ustalonych oraz 
dynamicznych. 

Konfiguracja systemu  
Dla celów przykładowych przedstawiono prostą złożoną z jednego reaktora oraz 
osadnika modelowego konfiguracje systemu (rysunek poniżej). 

Parametry charakterystyczne dla systemu:  

 
Bioreaktor: 30 ML gł. = 4.5 m TR = 2 

mg/L 

Osadnik: 
(modelowy) 

Pow. = 4,000 m2 gł. = 4.0 m  

Recyrkulacja 
zewnętrzna: 

wstępnie 100 ML/d (100%)   

Odpływ: 
 (osad nadmierny) 

6 ML/d (wartość stała)   
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Konfiguracja dla Przykład 4 

   

1. Zmień jednostki na zgodne z układem SI (ML i ML/d) i skonfiguruj 
system jak na rysunku powyżej. 

2. Kliknij dwukrotnie na element dopływu, wybierz Z pliku i wczytaj 
plik o nazwie Przykład_1.ifd z katalogu Data  

3. Rozpocznij symulację dla stanu ustalonego, aby sprawdzić, czy zostały 
określone wszystkie niezbędne dane.  

4. Zapisz istniejącą konfigurację menu jako Ćwiczenie_4 w katalogu 
Data/Tutorials używając komendy Plik| Zachowaj jako  

Uwaga: W tym przykładzie strumień osadu nadmiernego jest efektywnie 
wyprowadzany z bioreaktora a nie z osadnika. To jest związane z kontrolą wieku 
osadu. Powodem stosowania tego modułu jest fakt, że niezależnie od wielkości 
odpływu osadu z osadnika oraz stężenia ZO (zawiesina ogólna) w tym odpływie 
stężenie ZO w bioreaktorze jest stałe. Usuwając osad czynny (jako nadmierny) 
bezpośrednio z bioreaktora utrzyma się relatywnie stały WO nawet wtedy, kiedy 
ilość osadu usuwanego z osadnika zmienia się. W tym usuwając osad nadmierny w 
ilości 6ML/d z bioreaktora o pojemności 30ML uzyskamy 5-dniowy WO (należy 
jednak pamiętać, że w obliczeniach nie bierzemy pod uwagę osadu w osadniku w 
obliczeniach WO) 

Wyniki i ich modyfikacje w albumie 
1. Dodaj stronę do albumu i wybierz układ z podziałem na dwa okna 

pionowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy na oknie albumu i z 
menu lokalnego wybierz Informacje o elemencie dla bioreaktora 
(górne okno) i osadnika modelowego w (dolne okno) i w obu 
przypadkach wybierz opcje Widok streszczenia. Uwaga: taka 
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czynność nie zawsze jest koniecznością, bowiem informacje o 
elementach i parametrach procesu można uzyskać w dwóch dolnych 
oknach BioWin umieszczonych poniżej obszaru rysowania (jak 
zawiesina ogólna, obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika, 
obciążenie powierzchni osadem itp.).  

2. W poniższej tabeli zapisz otrzymane wyniki. Wszystkie potrzebne 
informacje mogą zostać odczytane w tabeli w albumie (dodanej 
wcześniej) lub przez przemieszczanie kursora po elementach w 
obszarze rysowania i notowanie odpowiednich dan  z prawego 
panela wynikowego. 
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Tworzenie profilu osadnika w albumie 
1. Aby zobaczyć profil stężenia zawiesiny ogólnej ZO w osadniku, ustaw 

kursor w obszarze rysowania na elemencie osadnika. Następnie kliknij 
prawy przycisk myszy. W menu lokalnym osadnika należy wybrać 
Dodaj do albumu i następnie Profil.... W oknie dialogowym 
odznaczyć Zawiesina ogólna w prawej kolumnie Wskaźniki. 
Następnie odznacz Wartości bieżące dla typu profilu oraz wybierz 
Stężenie na X. Kliknij przycisk Wybierz wykres i wybierz 
Liniowy z okna dialogowego Galeria serii ogólnych, po czym 
zamknij okno. 

2. Dzięki powyższym czynnościom utworzony został nowy wykres 
w albumie. Kiedy Album zostanie otworzony nowa strona powinna 
być widoczna. Na otrzymanym wykresie stężenia ZO jest na osi X ( jak 
zostało określone powyżej) a wysokość osadnika na osi Y, 
z pokazanym stężeniem na osi X, co znacznie zmniejsza czytelność 
wykresu. Czytelność wykresu można poprawić obracając oś Y.  

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierz Edytuj 
osie. Dla lewej osi – odznaczyć pole Odwrócona w zakładce Skala. 
Następnie wybierz przycisk Zamknij. 
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Uwaga: W tym przypadku przeprowadzona została symulacja osadnika 
ustawionego jako 9-warstwowy z warstwami pionowymi. Oznaczenie liczby warstw 
w tym przypadku od góry do dołu powinno być od 0 do 9. 

4. W czasie edycji wykresu skala dolnej osi (stężenie) powinna mieć 
minimum i maksimum ustawione na 15,000 mg/L. Kliknij prawym 
przyciskiem myszy i wybierz z menu lokalnego pozycję Edytuj osie. 
Dla dolnej osi w zakładce Skala odznaczyć pozycję Automatyczna. 
Kliknij przycisk Zmień (kolejno dla minimum i maksimum), aby 
określić skalę osi. Wciśnij przycisk Zamknij.  

Symulacja stanu ustalonego  
1. Uruchom symulację stanu ustalonego. Zanotuj stężenie Zawiesiny 

ogólnej dla Odpływ(ścieki) oraz dla Odpływ(osad nadmierny), 
obciążenie powierzchni osadem oraz obciążenie hydrauliczne 
powierzchni. Oglądnij Profil w menu Album. 

2. W zakładce Rozdział przepływu zmień Odpływ osadu (O) na 
50ML/d poprzez dwukrotne klikniecie na osadniku w obszarze 
rysowania. Powtórz symulację stanu ustalonego i zapisz wyniki. 

3. W zakładce Rozdział przepływu zmień Odpływ osadu na 33ML/d 
poprzez dwukrotne klikniecie na osadniku w obszarze rysowania. 
Powtórz symulację stanu ustalonego i zapisz wyniki. 

Symulacja dynamiczna  
1. Do albumu dodaj stronę z dwoma poziomymi oknami. W górnym 

oknie utwórz wykres liniowy serii czasu dla obciążenia hydraulicznego 
powierzchni osadnika. Ustaw wartości min. i maks. na lewej osi od 0 
do 20. W oknie dolnym natomiast utwórz wykres serii czasu dla 
obciążenia powierzchni osadem. Ustaw wartości min./maks. na lewej 
osi od 0 do 200. 

Uwaga: Do momentu przeprowadzenia symulacji wykresy będą puste. 

2. Do Albumu dodaj kolejną stronę z dwoma poziomymi panelami. 
W oknie górnym utwórz liniowy wykres serii czasu dla zawiesiny 
ogólnej (ZO) w dopływie (ścieki). Ustaw wartości min/maks.: osi lewej 
na 0–30. W dolnym oknie natomiast utwórz liniowy wykres serii czasu 
dla zawiesiny ogólnej (ZO) w osadzie usuwanym z osadnika. Ustaw 
wartości min./maks. na lewej osi od 0 do 16000. 

 

3. Uruchom dynamiczną symulację dla okresu 2 dni. Zaobserwuj w 
Albumie przewidywane zmiany dla osadnika modelowego.  

Wskazówka: Jeśli rozpoczniesz symulację w BioWin z głównego okna wówczas 
Album wygasi się. Album może być otwarty podczas symulacji jeśli do jej 
uruchomienia użyjemy klawisza F7 . 

4. Po zatrzymaniu symulacji zmień stopień recyrkulacji zewnętrznej na 
100ML/d (Osadnik|Właściwości|Rozdział przepływu). Następnie 
kontynuuj symulację przez kolejne 3 dni. 
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5. Po zatrzymaniu symulacji ponownie zmień stopień recyrkulacji 
zewnętrznej do 33% dopływu (Osadnik|Właściwości|Rozdział 
przepływu |Proporcjonalny jako) Następnie kontynuuj symulację 
przez kolejne 3 dni.   

6. Z menu Projekt|Parametry|Ustawienia wybierz zakładkę Model 
modyfikowany Veselinda i zmień pole Stała maksymalnego 
zagęszczania osadu na 8,000 mg/L. Kontynuuj dynamiczną 
symulacje przez kolejne 6 dni. W albumie obserwuj zmiany profilu 
osadnika oraz Zawiesiny ogólnej w odpływie 

7. Sprawdź jak zmieniają się parametry procesu, gdy zmieniamy 
powierzchnię, głębokość osadnika oraz właściwości sedymentacyjne 
osadu. 

 

Uwaga: Ustawienie niskiego stopnia zagęszczania osadu może spowodować 
problemy z konwergacją w symulacji stanu ustalonego. Powodem tego jest fakt, że 
dla równań równowagi masowej może wystąpić wiele rozwiązań. W takich 
przypadkach zaleca się przeprowadzenie symulacji dynamicznej dla dłuższego 
okresu 3-4 WO, zamiast symulacji stanu ustalonego. To powinno umożliwić 
przeprowadzenie symulacji stanu ustalonego. 

PRZYKŁAD 5 – System napowietrzania - symulacja  
 

Ten przykład przedstawia modelowanie systemu napowietrzania za pomocą 
dyfuzorów. 

Poruszonymi aspektami będą przede wszystkim: wpływ zmian parametrów tlenu 
napowietrzania na symulację – zarówno dynamiczną jak i stanu ustalonego. 

Konfiguracja systemu  
Strumień dopływu w tej konfiguracji został równolegle podzielony na dwa równe 
strumienie dla lepszej wizualizacji wyników dla zmienianych parametrów w jednej z 
części systemu. 

System ma następujące parametry: 

 
Bioreaktory: każdy 25 ML gł. = 3.0 m TR = 2 mg/L 

Osadnik 
(Idealny): każdy pow. = 2,000 m2 gł.= 4.0 m  

Recyrkulacja 
zewnętrzna 
(osad) 

każdy 50 ML/d (100%)   

Ilość osadu 
nadmiernego każdy 1.0 ML/d (wartość stała)   
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Konfiguracja systemu dla przykładu 5 

1. Zmień jednostki na zgodne z układem SI (ML i ML/d) i skonfiguruj 
system. 

2. Dwa razy kliknij na elemencie dopływu, a następnie na Z pliku i  
wczytaj dane z pliku Przykład_1.ifd, który znajduje się w katalogu 
Data 

3. Zapisz plik jako Ćwiczenie_ 5 w katalogu Data/Tutorials. (Plik   
Zapisz jako...). 

Odczytywanie wyników i modelowanie albumu 
1. W menu Album dodaj nową stronę z dwoma pionowymi panelami. 

Wyświetl informacje o elemencie podsumowanie) dla Reaktora_1 i 
Reaktora_2 w oknach.  

2. Dane symulacji zapisz w podanej tabeli. Wszystkie potrzebne 
informacje znajdują się na stronie albumu utworzonej powyżej.  

Głębokość Temp. �F TR PPT Dostawa 
powietrza 

PTT SETT(%
) 

3.0 20 0.5 2     

4.5 20 0.5 2     

6.0 20 0.5 2     

4.5 12 0.5 2     

4.5 20 0.5 4     

4.5 20 0.8 2     
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Symulacja stanu ustalonego 
 

1. Uruchom symulację stanu ustalonego i zanotuj otrzymane wyniki. 
[Uwaga: dane dla górnego i dolnego reaktora powinny być takie same. 
Jeśli tak nie jest, oznacza to, że gdzieś został popełniony błąd]. Zanotuj 
wyniki otrzymane w pierwszej symulacji. 

2. 

3. 

Zmień głębokość Reaktora_2 z 3.0m na 4.5m a następnie na 6.0 m. 
Dla każdej zmiany przeprowadź symulację stanu ustalonego i 
każdorazowo zanotuj wyniki. 

Ustaw głębokość dla każdego bioreaktora na 4.5m. Temperatura 
globalna całego systemu powinna być ustalona na 20oC. Dwukrotnie 
kliknij na Reaktor_2, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości. 
W zakładce Eksploatacja odznacz pole Lokalna temperatura i 
wpisz w pole Stała wartość 12oC. Dla nowych warunków uruchom 
symulację stanu ustalonego i zanotuj otrzymane wyniki. 

4. Ustaw ponownie temperaturę lokalną na 20oC. Zmień ustawienia 
zadanej wartości TR w Reaktorze_2 na 4 mg/L. Uruchom symulację 
stanu ustalonego i zanotuj wyniki. 

5. Ustaw ponownie TR na 2mg/L dla każdego reaktora. Zmień α dla 
Reaktora_2 na 0,8 (Właściwości|Eksploatacja|Parametry 
modelu...|Napowietrzanie) odznaczając uprzednio pole Lokalne 
parametry napowietrzania. Następnie wykonaj symulację i zanotuj 
otrzymane wyniki. 

6. W menu Projekt|Bieżące opcje projektu w zakładce Model 
odznacz Zastosuj modelowanie tlenu. Uruchom symulację stanu 
ustalonego i przemyśl otrzymane wyniki.  

7. Ustaw ponownie wartość α na 0,5. Zamiast określania zadanej 
wartości TR odznacz opcję Dostawa powietrza i dostosuj wartość.  

Symulacja dynamiczna 
1. Dostosuj Album, tak aby zawierał wykresy pokazujące Dostawę 

powietrza, TR (tlen rozpuszczony) oraz Całkowita prędkość 
poboru tlenu dla każdego z napowietrzanych reaktorów.  

2. Uruchom symulację dynamiczną i obserwuj na wykresach parametry 
napowietrzania. 

3. Zatrzymaj symulację i zmień parametry napowietrzania. Spróbuj 
określić efekty przed kontynuowaniem symulacji.  

 

PRZYKŁAD 6 – Konfiguracja systemu SBR 
Przykład 6 dostarcza podstawowych informacji na temat tworzenia konfiguracji 
zużyciem reaktorów cyklicznych SBR. Rozważany tutaj system oparty jest na 
prostym przykładzie z użyciem reaktora SBR (pojedynczy zbiornik bez stref, gdzie 
napełnianie, sedymentacja i dekantacja odbywa się w głównej strefie bez przegród). 
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Ważne uwagi: 

• Przedstawiona konfiguracja służy jedynie do prezentacji możliwości 
BioWin odnośnie reaktorów SBR, samo jednak rozwiązanie nie jest 
zalecanym rozwiązaniem technologicznym. 

• Szczegółowe informacje na temat reaktorów SBR znajdują się w 
rozdziale  „Typy elementów” 

• Poniżej znajdują się podstawowe zagadnienia dotyczące symulacji 
procesów w systemach z reaktorami SBR. W dalszej części rozdziału 
znajduje się więcej przykładów z tego zakresu. 

   

Konfiguracja 
Zadanie polega na zbudowaniu systemu oczyszczalni pracującej w układzie czterech 
równolegle podłączonych reaktorów SBR. Cały system przedstawiony jest na 
rysunku poniżej. Każde urządzenie (SBR) będzie pracowało w takim samym cyklu z 
równymi okresami napełniania, reakcji, sedymentacji oraz dekantacji; po jednej 
godzinie dla każdego – co oznacza całkowity czas cyklu równy 4 godz. i 6 cykli w 
dobie. Strumień dopływu jest kierowany sekwencyjnie do każdego z reaktorów w 
odstępie jednej godziny. Oznacza to, że SBR#1 napełnia się przez godzinę, SBR#2 
opróżnia się (zlewa), SBR#3 sedymentacja, SBR#4 reagowanie. Pod koniec 
godzinnego dopływu strumień kierowany jest do SBR#2 i każdy z reaktorów SBR 
odpowiednio przechodzi do kolejnego procesu (SBR#1 rozpoczyna proces, SBR#3 
zaczyna opróżnianie, SBR#4 sedymentacja). Podsumowując, każdy z reaktorów 
przechodzi przez każdy proces i cykle są zmieniane, co godzinę. 

 

 

Konfiguracja systemu z 4 reaktorami SBR 
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Podejście do problemu 
Odpowiedzi i interakcje systemu złożonego z czterech bioreaktorów SBR mogą być 
bardzo złożone. Nawet samo przeglądanie otrzymanych wyników może być mylące. 
Jako przykład poniżej pokazano wygląd wykresu, który pokazuje jak mogą się 
zmieniać poziomy w każdym z SBR w przeciągu 24 godz. Zaleca się w pierwszej 
kolejności skonfigurowanie części systemu, który zawiera rozdział strumienia, ale 
tylko z jednym ciągiem technologicznym, tzn. taki, który zawiera tylko jeden SBR. 
Wówczas system będzie mógł być korygowany o wiele czytelniej. 

 

 

Objętość w SBR dla konfiguracji złożonej z 4 SBR 

Tworzenie konfiguracji z jednym reaktorem SBR 
Utwórz system złożony z jednego reaktora SBR, jak pokazano poniżej.  

Charakterystyczne parametry systemu: 

 
SBR (poj. strefy głównej.) 20 ML 

Głębokość 4.5 m 

Szerokość 66 m 

Minimalny poziom dekantacji 50% 

Cykl: Napełnianie  1 godz. 

 Reakcje  1 godz. 

 Sedymentacja  1 godz. 

 Dekantacja  1 godz. 

TR  (w czasie napełniania i 
reakcji.) 

2 mg/L 
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Ilość cieczy zatrzymanej 
w zbiorniku 

50% 

SBR odpływ  (osad): 20 ML/d  z  1:45 (1,75) to 2:00 godz. w każdym 
cyklu. 

 

 

Konfiguracja dla Przykładu 6 

1. Zmień jednostki na zgodne z układem SI ( ML i ML/d) i skonfiguruj 
system. 

2. Zmień nazwy elementów klikając prawym przyciskiem myszy na 
elemencie. 

3. Dwukrotnie kliknij na elemencie dopływu i wybierz przycisk Z pliku, 
aby wczytać plik Przykład_1.ifd  z katalogu Data. 

4. W menu Plik|Zapisz jako... zapisać konfigurację jako Przykład_6 
w katalogu Data/Tutorials. 

Określanie charakteru rozdziału strumienia 
dopływu 

1. Dwukrotnie kliknij na pierwszy Rozdzielacz, który znajduje się zaraz 
za dopływem (względnie użyj prawego klawisza myszy i z menu 
lokalnego wybierz pozycję Właściwości). 

2. Wybierz pozycję Rozdział przepływu i określ metodę rozdziału jako 
przepływ Kierowany (odznacz pole w lewym dolnym rogu 
Urządzenie kierujące przepływem). Kliknij przycisk Szablon 
przebiegu przepływu i określ przepływ przez Przełącz w 
odstępach na 2 godz. To spowoduje, że cały strumień zostanie 
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skierowany do SBR #1,2 na dwie godziny i później do SBR# 3, 4 na 
dwie godziny. 

3. Dla każdego rozdzielacza przepływu umieszczonego z przodu pary 
SBR, dwukrotnie kliknij (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i 
wybierz pozycje Właściwości. Wybierz zakładkę Rozdział 
przepływu odznacz Urządzenie kierujące przepływem Kliknij 
na Szablon przebieg przepływu i określ przepływ przez Przełącz 
w odstępach na 1 godz. To spowoduje, że cały strumień zostanie 
skierowany w odstępie 1 godz. do każdego z reaktorów. 

 

 ikona Zapisz jako 

 

4. Po zakończeniu zapisz plik Plik|Zapisz jako Ćwiczenie_6 w 
katalogu Data/Tutorials 

Określenie danych fizycznych SBR 
1. Dwukrotnie kliknij na element SBR lub kliknij prawym przyciskiem 

myszy na elemencie SBR i z menu lokalnego wybierz polecenie 
Właściwości. 

2. W zakładce Wymiary SBR należy wpisać Pojemność (strefa 
główna) i Szerokość i Głębokość (20ML, 4.5 m, 66m). 

3. W zakładce Wartości początkowe wpisz maksymalną wstępną 
objętość cieczy zatrzymaną w zbiorniku SBR równą 50% (co oznacza 
10ML z dopływu równego 20ML).  

Określanie danych eksploatacyjnych dla reaktora 
SBR 
Określ czas 1 godz. dla procesu napełniania, reakcji, sedymentacji oraz dekantacji  - 
co oznacza 4 godzinny cykl pracy. Procesy napełniania i reakcji określ jako 
„mieszane” okresy eksploatacji, gdzie wzięto pod uwagę zawartość reaktora jako 
dobrze wymieszaną poprzez napowietrzanie lub mechaniczne mieszanie. 

Uwaga: Najłatwiej jest dostosować cykle czasu w kolejności: Mieszanie do, 
Dekantacja od oraz Długość lub czas trwania cyklu. BioWin na bieżąco sprawdza 
wprowadzane przez użytkownika dane i nie zezwoli na wprowadzenie 
nieprawidłowych danych, np. dekantacji na końcu cyklu.  

 

Uwaga: Kiedy użytkownik zechce zredukować czas z 1:00:00 ( tzn. 1 dzień, zero 
godzin, zero minut) do np. 4 godzin najpierw należy zwiększyć liczbę godzin do 4 
(np. 1:04:00), a następnie zredukować cyfrę oznaczającą dzień (np. 0:04:00).  

1. W zakładce Eksploatacja SBR ustaw pozycję Mieszanie do/ 
Rozpoczęcie sedymentacji o - 2 godziny (np. napełnianie 
+reakcja) 

2. Ustaw Rozpoczęcie dekantacji od - 3 godz. 

3. Ustaw Długość cyklu lub czas trwania cyklu - na 4 godz. 
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4. Wybierz pozycję Do minimalnego poziomu dekantacji, aby 
dekantacja reaktora SBR wynosiła 50% dla każdego cyklu  

5. Kliknij na pozycję Napowietrzanie SBR i określ Zadaną wartość 
TR na -  2mg/L. 

 

 

Określanie parametrów osadu usuwanego z SBR  
Usuwanie osadu z reaktora SBR w ilości 20ML/d w okresie od 1:45 do 2:00 w 
każdym cyklu (np. 1.75godz. do 2.00 godz. w formacie dziesiętnym). To oznacza 
objętość osadu równą 208 m3 na cykl.  

1. Dla zakładki Odpływ osadu z SBR wybierz zakładkę Szablon  

2. Wybierz Czas cyklu 

3. Ustaw Czas cyklu na 4 godz. 

4. W komórkach należy wprowadzić dane dotyczące czasu oraz 
strumienia przepływu jak pokazano na rysunku poniżej. 

   

 

 

Zakładka odpływu z reaktora SBR pokazuje informacje o ściekach  

 ikona  Zapisz Uwaga: Wszystkie niezbędne informacje zostały już określone. Po 
zakończeniu konfigurowania danych systemu należy plik zapisać. 
Wybierz Zapisz jako... (lub ikonę Zapisz w pasku narzędzi) i zapisz 
konfiguracje pod nazwą Ćwiczenie_6 w katalogu Data/Tutorials. 
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Sprawdzenie poprawności skonfigurowania 
systemu 
Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy dane systemu zostały wprowadzone przez 
użytkownika poprawnie jest: (1) sprawdzenie objętości cieczy zatrzymanej w 
zbiorniku w okresie 24 godzinnym  (6 cykli) i (2) sprawdzenie, czy strumień ścieków 
jest kierowany w odpowiedniej kolejności. [W tym przykładzie dopływ do reaktora 
waha się w ciągu okresu 24-godzinnego, ale jest stały przez okres 2 godzin w danym 
cyklu]. 

Uwaga: Linie na wykresie nie pojawią się zanim nie zostanie przeprowadzona 
dynamiczna symulacja.  

1. Otwórz Album na Stronie 1. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym oknie i wybierz pozycję 
Wykres. 

3. Ustaw kursor na polu wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy i 
wybierz pozycję Dodaj serie. Powinna się ukazać zakładka Serie 
czasu. 

4. Wybierz SBR_1 w menu rozwijalnego Nazwa elementu. Podświetl 
Objętość cieczy z listy Zmienne stanu. Wybierz przycisk 
Wybierz wykres. Następnie wybierz opcję Szybka linia z zakładki 
Galeria serii czasu oraz odznacz 3D  i wciśnij przycisk OK. 

5. Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Dodaj serie. 

6. Na Stronie 2 Albumu powtórz procedurę tworzenia wykresu 
przepływu dla pozostałych czterech równoległych ciągów. Wykonaj to 
zadanie sekwencyjnie poprzez wybór pozycji Odpływ oraz Boczny 
strumień dla każdego elementu kierującego przepływem oraz wybierz 
serie do wykresu. 

7. Utwórz Stronę 3 w Albumie i powtórz procedurę w celu utworzenia 
wykresu dla  Zawiesiny ogólnej w SBR_1.   

8. Utwórz Stronę 4 i wybierz do wykresu Dopływ. 

9. Zmień nazwy stron w Albumie, klikając prawym przyciskiem myszy 
na zakładce strony. 

10. Z menu głównego BioWin wybierz Projekt | Baza danych | 
Przedział zmiany danych i zmień przedział na 15 min. Są to 
przedziały, w których monitorowana dana będzie dołączona do bazy 
danych i do wykresu. 

11. Z głównego okna BioWin ustaw dynamiczną symulację na 1 dzień. 
Można to zrobić z menu głównego, paska narzędzi lub przez 
wciśnięcie klawisza F7. Po ukazaniu się okna dialogowego wybierz
Symulacja od oraz Wartości początkowe i ustaw czas 
symulacji na 1 dzień. 

ikona symulacji 
dynamicznej 

12. Wyniki symulacji można przejrzeć w albumie. W czasie trwania 
symulacji można otworzyć Album wybierając Alt+A.  

13. Jak widać dane strumienia dopływu dla każdego z reaktorów SBR były 
zbierane odpowiednio co 1 godz. Wykres powinien wyglądać jak na 
rysunku poniżej. 
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Rozdział strumienia dopływu 

14. Sprawdź, czy wyniki objętości reaktora SBR są prawidłowe i 
wyglądają jak na poniższym rysunku. W czasie 24 godzin powinno 
pojawić się 6 cykli. Przy starcie każdego cyklu objętość powinna być 
ustawiona na 10ML (50% wypełnienia zbiornika). Po pierwszej 
godzinie objętość cieczy podnosi się. Od 1 godz. do 1:45 poziom jest 
stały, aby następnie zmniejszyć się nieznacznie (o 208m3), kiedy przez 
ostatnie 15 minut okresu mieszania odprowadzany jest osad nadmierny 
z reaktora. Proces dekantacji rozpoczyna się w trzeciej godzinie cyklu i 
trwa do momentu, aż objętość cieczy w zbiorniku osiągnie wartość 
minimum 50% w czwartej godzinie, która kończy cały cykl. W czasie 
każdego z cykli zakres napełniania zbiorników jest zróżnicowany, 
ponieważ strumień dopływu zmienia się. Należy zauważyć, że objętość 
cieczy zwiększa w czasie procesu napełniania i odpowiada ilości 
dopływu w pierwszej godzinie cyklu. 
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Objętość cieczy w reaktorze SBR 

 

Uruchamianie symulacji stanu ustalonego dla 
reaktorów SBR 
 

 Ikona symulacji 
dynamicznej 

 

1. Z okna głównego BioWin wybierz symulację dynamiczną. Można to 
zrobić zarówno z menu wybierając Symulacja|Symulacja 
dynamiczna lub z paska narzędzi klikając ikonę Symulacja 
dynamiczna lub klawisz F7. Po wybraniu symulacji dynamicznej w 
pojawiającym się oknie odznacz pola Symulacja od oraz 
Wartości początkowe i ustaw czas trwania symulacji na 50 dni. 

2. W albumie sprawdź wyniki ZO (zawiesina ogólna) do momentu, kiedy 
system osiągnie stan ustalony. Podczas trwania procesu symulacji 
otwórz Album (Ctrl+A). Na polu wykresu kliknij prawym 
przyciskiem myszy i wybierz pozycję Edytuj osie, a następnie 
odznacz pozycję Automatycznie, dla dolnej osi, co pozwoli na 
automatyczne dobranie skali wykresu. 

3. Po zakończeniu dynamicznej symulacji wybierz przycisk Stop w 
oknie dialogowym symulatora. Dla tego przykładu stan systemu 
powinien się ustabilizować po upływie 40 dni jak zostało pokazane 
poniżej. W tym przypadku początek symulacji rozpoczął się 14 
października. 
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Wyniki ZO po 50 dniach 

Przeglądanie wyników dla ustalonych warunków 
pracy reaktorów SBR 
Kiedy system osiągnął stan ustalony a użytkownik chce sprawdzić wyniki po 24 
godz. (względnie po kolejnych cyklach), wówczas najprościej jest ustawić czas 
trwania symulacji z powrotem do czasu początkowego ( w tym przypadku 
Symulacja od 14 października), ale tym razem należy uruchomić symulację opartą 
na bieżących wartościach (tj. odznacz pole Wartości bieżące, co oznacza 
rozpoczęcie procesu po 50. dniu. To pozwoli uniknąć powtarzających się zmian na 
osiach czasu.  

 

ikona symulacja 
dynamiczna  

 

1. Z okna głównego BioWin wybierz symulację dynamiczną. Można 
to zrobić zarówno z menu wybierając Symulacja dynamiczna
lub z paska narzędzi kliknąć ikonę Symulacja dynamiczna (lub 
klawisz F7). Po wybraniu dynamicznej symulacji w pojawiającym 
się oknie należy odznaczyć pola Symulacja od oraz Wartości 
bieżące i ustawić czas trwania symulacji na 1 dzień. 

2. Po zakończeniu symulacji wybierz przycisk Stop w oknie dialogowym 
symulatora. 

3. Sprawdź otrzymane wyniki symulacji reaktorów SBR w Albumie. 
Poniższy rysunek pokazuje wyniki ZO (zawiesina ogólna) dla reaktora 
SBR#1 po 24 godzinach (6 cykli). Dla pierwszej godziny w każdym 
cyklu (podczas procesu napełniania zbiornika) stężenie ZO zmniejsza 
się w miarę zwiększania się objętości cieczy w zbiorniku. Od drugiej 
do trzeciej godziny (w czasie trwania procesu reakcji) stężenie ZO 
pozostaje stałe. W procesie sedymentacji stężenie ZO zmniejsza się w 
sposób znaczący i szybki. Chodzi tu oczywiście o stężenie ZO w górnej 
warstwie reaktora SBR. Największe zmiany ZO występują przy 

 Samouczek i przykłady BioWin  •  548 



przechodzeniu przez poszczególne cykle (z cyklu do cyklu), ponieważ 
ilość cieczy w reaktorze (rozcieńczenie) zmienia się.  

4. Dodaj dodatkowy wykres do albumu. 

 

 ikona Zapisz plik Z menu Plik wybierz Zapisz jako…, aby zapisać konfigurację jako 
Ćwiczenie_6 w katalogu Data/Tutorials. Należy zauważyć, że plik zapisuje 
się „ taki, jaki jest w danej chwili”, co oznacza, że po ponownym uruchomieniu 
symulacji można odznaczyć Symulacja od oraz zaznaczyć Wartości
bieżące (BioWin będzie kontynuował symulację rozpoczynając od ostatnio 
zapisanych wartości i pozwoli użytkownikowi ominąć ponowną symulację w 
celu osiągnięcia stanu ustalonego). 

 

 

 

Wyniki ZO po 24 godzinach. 

Plik BioWin dla powyższego systemu znajduje się w katalogu Data/Tutorials pod 
nazwą: Przykład_ 6.BWC. 

Album w tym pliku zawiera informacje i wykresy dla większej liczby parametrów. 

Ważne: Wprowadzanie zmian zarówno fizycznych jak i eksploatacyjnych 
parametrów reaktorów SBR wymaga zwykle przeprowadzenia ponownej symulacji 
przez dłuższy czas aż do osiągnięcia stanu ustalonego.  

Dalsze przykłady wykorzystania BioWin 
Szereg przykładowych konfiguracji znajduje się na instalacyjnej płytce CD. Można 
je znaleźć w  kartotece Data\Examples. Niektóre z nich przedstawiają 
zaawansowane opcje dostępne w BioWin.  W niniejszym rozdziale w skrócie 
przedstawiono opis przykładowych systemów. Brak w poniższych sesjach 
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szczegółowych danych do tworzenia konfiguracji jak to przedstawiano powyżej dla 
przykładów 1-6. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem pracy z poniższymi 
przykładami przećwiczyć zastosowanie BioWin na pełnych przykładach jak 
przedstawiono w sesjach powyżej.  

Przykłady Systemów SBR  
Uwagi: 

• Nie należy traktować poniższych przykładów jako konfiguracje, które 
mogą być wykorzystane wprost w projektowaniu. Chodzi tu raczej o 
zilustrowanie możliwości pracy z różnymi modułamiSBR. 

• Szczegółowa pomoc na temat różnych modułów SBR znajduje się w 
rozdziale "Typy elementów". 

• W poniższych sesjach przedstawiono pewne podstawowe zagadnienia 
rozważające symulację systemów SBR. Należy przeczytać sekcję 
Rozważania o systemach SBR przed rozpoczęciem pracy z 
przykładami.   

• Wszystkie przykłady wykorzystują dane wyjściowe dopływu 
pochodzące z pliku Przykład 1.IFD, i wartości domyślne rozkładu 
frakcji w ściekach dopływających. 

• Maksymalna szybkość właściwa wzrostu autotrofów wynosi  0.5 /dzień 
dla każdego z poniższych przykładów. 

• Wiek osadu dla każdego z systemów wynosi ok. 15 dni. Każdy 
przypadek został zbadany poprzez 60-dniową symulację celem 
osiągnięcia warunków stanu ustalonego. Należy wykonać symulację 24 
godzinną używając Symulacja od i wartości bieżących przed zapisem 
pliku. 

Ważna uwaga: Wprowadzane zmiany w danych fizycznych lub eksploatacyjnych 
SBR często wymaga wykonana symulacji dla dłuższego okresu celem osiągnięcia 
stanu ustalonego w nowych warunkach.  

Lista przykładów SBR 
Wszystkie pliki z konfiguracjami poniższych układów można znaleźć w kartotece 
Data/Examples/SBR. Albumy zawierają wykresy dla dużej liczb parametrów.  

   

1. Four SBRs –Cztery napowietrzane reaktory SBR pracujące równolegle 

2. Continuous Flow SBR (mixed pre-zone) – Pojedynczy SBR o ciągłym 
dopływie ze strefą ciągłego mieszania 

3. Continuous Flow SBR (settle pre-zone) - Pojedynczy SBR o ciągłym 
dopływie ze strefą sedymentacji 

4. Continuous Flow SBR (two mixed pre-zone) - Pojedynczy SBR o 
ciągłym dopływie z dwoma strefami ciągłego mieszania 

5. Continuous Flow SBR (two settle pre-zone) - Pojedynczy SBR o 
ciągłym dopływie z dwoma strefami sedymentacji  
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6. Two SBRs (constant volume pre-zone) – Dwa reaktory SBR ze stałą 
pojemnością strefy pracujące równolegle  

7. Two SBRs (mixed pre-zone) - Dwa reaktory pracujące równolegle SBR 
ze strefą ciągłego mieszania  

8. Two SBRs (settle pre-zone) - Dwa pracujące równolegle reaktory SBR 
ze strefą sedymentacji  

9. Two SBRs (two mixed pre-zone) - Dwa reaktory pracujące równolegle 
SBR z dwoma strefami ciągłego mieszania  

10. Two SBRs (two settle pre-zone) - Dwa reaktory pracujące równolegle 
SBR z dwoma strefami sedymentacji  

11. Two SBRs (single tank BNR) - Dwa pracujące równolegle jedno 
zbiornikowe reaktory SBR z okresem 
nienapowietrzania/napowietrzania 

12. Fill- and-Draw SBR – Napełnianie i dekantacja w reaktorze SBR 

13. Fill- and-Draw SBR startup- Napełnianie i dekantacja w reaktorze SBR 
jako plik wyjściowy 

Rozważania o systemach SBR 
Trzy aspekty nieodłącznie związane z systemem SBR wymagają szczególnej uwagi: 

   

• Stan ustalony 

• Wiek osadu 

• Przesunięcie cyklu 

   

Stan ustalony w systemach z SBR 
Systemy SBR są dynamiczne i pojęcie stanu ustalonego nie jest tutaj stosowne. Jeśli 
jednak eksploatujemy system SBR z ustalonym obciążeniem w dopływie to system 
SBR osiągnie prawie “stan ustalony” [uwaga: dopływ do SBR może być jako 
dopływ stały lub dopływ zmienny]. Oznacza to, że reakcja/odpowiedź systemu SBR 
będzie wielokrotnie powtarzana identycznie od cyklu do cyklu, gdzie pojęcie “cykl” 
oznacza najdłuższy cykl w dynamicznym systemie [nie jest konieczny czas cyklu 
SBR]. Przykładowo czas cyklu dla elementu Dopływ (zmienny) typowo wynosi 24 
godziny, i to będzie prawie czas cyklu stanu ustalonego (oczywiście pod warunkiem 
że czas cyklu SBR jest mniejszy niż 24 godziny). Nawet z Dopływem (stałym), czas 
cyklu prawie stanu ustalonego może różnić się od czasu cyklu SBR. Przykładowo 
jeśli usuwanie osadu nadmiernego będzie zajmowało 1/3 czasu każdego cyklu, to 
wówczas stan ustalony „cyklu” będzie stanowił 3 razy czas cyklu SBR. 

W przypadku systemów z osadem czynnym zwykle najdłuższy stały czas będzie 
wiekiem osadu (WO). Dla systemów SBR trudno obliczyć dokładny WO dlatego 
sugeruje się właściwą procedurę zastosować kiedy “stan ustalony” jest osiągnięty w 
wyniku symulacji dla dłuższego okresu czasu obserwując zachowanie zawiesiny 
ogólnej.  

Po wprowadzeniu danych o systemie SBR zaleca się wykonanie pierwszej symulacji 
przez dłuższy okres czasu aż do osiągnięcia prawie “stanu ustalonego”. Następnie 
należy zapisać plik. Kiedy plik zostanie ponownie otwarty w późniejszym terminie 
When you re-open the file at a later time, you start off from the "steady state" [by 
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running the dynamic simulation from Current values when the dynamic 
simulation is started. 

Wiek osadu w systemach SBR 
Wiek osadu (WO) jest definiowany jako masa osadu w systemie podzielona przez 
masę osadu usuwanego dziennie z systemu. W praktyce osad prawdopodobnie 
będzie usuwany z SBR pod koniec fazy sedymentacji/dekantacji. W tym czasie 
stężenie osadu jest wysokie i objętość usuwanego osadu będzie niskie. 

Projektowanie systemu osadu czynnego zwykle oparte jest na kilku zasadach 
dotyczących osiągnięcia wymaganego WO. Doświadczenia z symulacją SBR 
wskazują, że trudno oszacować wymagany stopień usunięcia osadu dla osiągnięcia 
WO jeśli usuwanie osadu następuje w fazie sedymentacji/dekantacji. Trudno 
wskazać relacje dla wielu wskaźników: wielkość masy osadu w systemie, gęstość 
osadu, zmiany stężenia w warstwie osadu sedymentującego podczas fazy 
sedymentacji/dekantacji, możliwości wystąpienia „przebić”, gdy usuwanie osadu 
wysokie. 

Dla celu symulacji prościej jest osiągnąć wymagany WO z rozsądną dokładnością 
poprzez hydrauliczną kontrolę WO przed procesem sedymentacji; oznacza to  
usuwanie mieszaniny osadu czynnego podczas fazy mieszania za nim rozpocznie się 
faza sedymentacji. Przykładowo uzyskanie WO na poziomie 10 dni wymaga 
usunięcia każdego dnia 1/10 zawartości reaktora (mieszanie). Nawet, jeśli to 
podejście nie jest „jasne” dla szeregu systemów SBR, ponieważ objętość cieczy 
zatrzymanej i stężenie osadu w reaktorze SBR podczas mieszania prawdopodobnie 
zmieniają się z cyklu na cykl. To rozważania dotyczące objętości cieczy zwykle 
pozwalają na rozsądne oszacowanie objętości mieszaniny osadu wymaganej do 
usunięcia po to aby osiągnąć dany WO. Przykładowo rozważany SBR z maksymalną 
objętością 20 ML eksploatowany z 4 cyklami w ciągu dnia i dekantacją 50% maks. 
w każdym cyklu. Próba symulacji dostarczy danych na temat szacunkowej średniej 
wielkości cieczy zatrzymanej w każdym cyklu powiedzmy jest to 16 ML.  Żeby 
osiągnąć WO w przybliżeniu 10 dni należy usunąć każdego dnia 1.6 ML mieszaniny 
osadu, lub 0.4 ML/cykl.  W tym przypadku można wprowadzić usuwanie mieszaniny 
osadu przez ostatnie 15 minut fazy mieszania w każdym cyklu z szybkością 1.6 
ML/h (tj. 38.4 ML/d przez 15 minut).  

Wskazówka: W pewnej konfiguracji SBR występuje recyrkulacja osadu (zwykle 
tylko podczas fazy mieszania) ze strefy dekantacji do strefy przed reaktorem. Ta 
recyrkulacja może być zrealizowana przy użyciu dolnego odpływu z reaktora. 
Usunięcie osadu nadmiernego odbywa się poprzez rozdzielacz znajdujący się na 
recyrkulowany strumieniu, jak to przedstawiono na poniższym rysunku. 
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SBR z recyrkulacją i usuwaniem osadu nadmiernego 

Przesunięcie cyklu 
Indywidualne jednostki w systemie SBR pracujących równolegle zwykle 
eksploatowane są z takim samym czasem cykli napełniania, reakcji, sedymentacji i 
dekantacji. Jednak cykle są ułożone przemiennie w czasie. Można to szybko 
zrealizować w BioWin poprzez zastosowanie przesunięcia cyklu.  

Wskazówka:  Wybierz jednostkę do której w pierwszej kolejności będzie dopływ 
jako odniesienie (przesunięcie cyklu zero). Przesunięcie cyklu winno być określone 
dla każdej z pozostałych jednostek SBR. 

Rozważmy przypadek czterech reaktorów SBR (jak na poniższym rysunku). Każda 
jednostka eksploatowana z tym samym cyklem równym okresem napełniania, 
reakcji, sedymentacji i dekantacji. (1 godzina każdy z całkowitym czasem cyklu 
równym 4 godziny i 6 cykli na dzień). Dopływ do systemu jest kierowany 
sekwencyjnie do każdej z czterech jednostek z okresem napełniania 1 godziny . 
Oznacza to, że SBR #1 otrzymuje dopływ przez okres 1 godziny (podczas gdy w 
SBR #2 jest dekantacja, SBR #3 sedymentacja, i SBR #4 reakcja). Na końcu godziny 
dopływ jest kierowany do SBR #2 i każdy  SBR przechodzi do następnego cyklu (w 
SBR #1 rozpoczyna się okres reakcji, SBR #3 dekantacji, i SBR #4 rozpoczyna się 
sedymentacja).  Przesunięcie cyklu będzie wyglądało następująco:  SBR #1 jest 
jednostką odniesienia; SBR #2 musi być 3 godziny "w cyklu" ponieważ w jednej 
godzinie będzie tam kierowany dopływ i tak dalej. Podsumowując:   

Jednostka Przesunięcie (godziny) 

SBR #1 Zero 

SBR #2 3 

SBR #3 2 

SBR #4 1 
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Układ czterech SBR 

Cztery napowietrzane reaktory SBR pracujące 
równolegle  
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Four SBRs.BWC. 

Ten przykład uzupełnia system omawiany w Przykład_6. Znajdują się tam cztery 
identyczne jednostki pracujące równolegle. Każda jednostka eksploatowana jest z 
tym samy cyklem pracy związanym z czasem napełniania, reakcji, sedymentacji i 
dekantacji (1 godzina na każdą frazę, całkowity czas trwania cyklu – 4 godziny, 6 
cykli w dobie). Dopływ do systemu jest cykliczny to każdego z czterech reaktorów i 
odbywa się przez jedną godzinę. Oznacza to, że podczas gdy napełniany jest SBR #1 
przez godzinę to w SBR #2 jest dekantacja, SBR #3 - sedymentacja, i w SBR #4 – 
reakcja. Na końcu godziny dopływ ścieków jest skierowany jest do SBR #2, a każdy 
inny reaktor przechodzi do kolejnej fazy w cyklu ( w SBR #1 rozpoczyna się faza 
reakcji, w SBR #3 dekantacji i w  SBR #4 sedymentacji).  Podsumowując każdy 
reaktor SBR jest eksploatowany z takim samym cyklem, ale cykle są przesunięte w 
stosunku do sąsiedniej jednostki o jedną godzinę.   

Charakterystyka systemu: 
   

SBR (całkowita) 
pojemność 

20 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 66 m  

Minimalny poziom 50%  
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dekantacji 

Cykle: napełnianie: 1 godzina  

 reakcja:  1 godzina  

 sedymentacja: 1 godzina  

 dekantacja  1 godzina  

TR (w czasie fazy 
napełniania i reakcji) 

2 mg/L  

Ciecz początkowo 
zatrzymana 

50%  

Odpływ osadu z SBR  
(jako osad 

nadmierny): 

20 ML/d od 1:45 do 2:00 
godz. w cyklu. 

 

Przesunięcie cyklu: Element Przesunięcie cyklu 
(godziny) 

 SBR #1 Zero 

 SBR #2 3 

 SBR #3 2 

 SBR #4 1 

 

Konfiguracja w BioWn dla układu z 4 reaktorami 
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Przykład wykresu w Albumie 

 

Pojedynczy SBR o ciągłym dopływie ze strefą 
ciągłego mieszania 
 

W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą  Continuous Flow SBR (mixed pre-zone).BWC 
System z pojedynczym reaktorem SBR jest eksploatowany z ciągłym dopływem, ale 
z okresową dekantacją (odpływem). System SBR jest wyposażony w ciągle 
mieszaną (nie napowietrzaną) strefę. Strefa ta jest hydraulicznie połączona z 
głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest w obu jednostkach taki sam 
podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 godzinnym cyklem obejmującym 
6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i następnie 2 godzinną fazę 
sedymentacji i dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego 
okresu (od 7:30 do 8:00).  Główna strefa SBR jest napowietrzana również podczas 
okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ do SBR 
jest kontynuowany podczas fazy sedymentacji i dekantacji.  

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do strefy ciągłego 
mieszania) na poziomie 100 ML/d  (poprzez użycie odpływu z dolnej części SBR) 
Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy reakcji, a następnie 
jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w głównej strefie SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 48 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
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zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

Charakterystyka systemu: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

100 ML  

Strefa mieszania 
(całkowita) pojemność

20 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 150 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie i reakcja 6 godzin  

 Sedymentacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

48 ML/d od 5:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu. 
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Konfiguracja w BioWin 

 

 

Przykład wykresu w Albumie 

Pojedynczy SBR o ciągłym dopływie ze strefą 
sedymentacji 
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą  Continuous Flow SBR (settle pre-zone).BWC. 
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System z pojedynczym reaktorem SBR jest eksploatowany z ciągłym dopływem, ale 
z okresową dekantacją (odpływem). System SBR jest wyposażony w 
mieszaną/sedymentacyjną (nie napowietrzaną) strefę. Strefa ta jest hydraulicznie 
połączona z głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest w obu jednostkach 
taki sam podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 godzinnym cyklem 
obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i następnie 2 
godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Zwróć uwagę, że w strefie następuje 
sedymentacja podczas gdy w głównej strefie SBR występuje faza 
sedymentacji/dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego 
okresu (od 7:30 do 8:00). Główna strefa SBR jest napowietrzana również podczas 
okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ do SBR 
jest kontynuowany podczas fazy sedymentacji i dekantacji.  

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do strefy 
mieszania/sdymentacji) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej 
części SBR) Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy 
mieszania, a następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w 
głównej strefie SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 48 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

Charakterystyka system: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

100 ML  

Strefa mieszania 
(całkowita) pojemność

20 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 150 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie i reakcja: 6 godzin  

 Sedymentacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu 
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(recyrkulacja): 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

48 ML/d od 5:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu 

 

 

 

Konfiguracja BioWin 

 

Przykładowy wykres w Albumie 
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Pojedynczy SBR o ciągłym dopływie z dwoma 
strefami ciągłego mieszania 
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Continuous Flow SBR (two mixed pre-zones).BWC. 

 

System z pojedynczym reaktorem SBR jest eksploatowany z ciągłym dopływem, ale 
z okresową dekantacją (odpływem). System SBR jest wyposażony w dwie strefy 
ciągłego mieszania (nie napowietrzane). Strefy te są hydraulicznie połączone z 
głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest we wszystkich trzech 
jednostkach taki sam podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 godzinnym 
cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i następnie 2 
godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ 
godziny tego okresu (od 7:30 do 8:00). Główna strefa SBR jest napowietrzana 
również podczas okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ do SBR 
jest kontynuowany podczas fazy sedymentacji i dekantacji.  

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do pierwszej strefy 
ciągłego mieszania) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej części 
SBR) Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy mieszania, a 
następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w głównej strefie 
SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 48 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

 
Charakterystyka systemu: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

100 ML  

1 Strefa mieszania 
(całkowita) pojemność

10 ML  

2 Strefa mieszania 
(całkowita) pojemność

10 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 150 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie i reakcja 6 godzin  

 Sedymntacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 2 mg/L  
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reakcji) 

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

48 ML/d od 5:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu. 

 

 

Konfiguracja BioWin 
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Przykładowy wyres w Albumie 

Pojedynczy SBR o ciągłym dopływie z dwoma 
strefami sedymentacji 
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą  Continuous Flow SBR (two settle pre-zones).BWC. 

System z pojedynczym reaktorem SBR jest eksploatowany z ciągłym dopływem, ale 
z okresową dekantacją (odpływem). System SBR jest wyposażony w dwie strefy 
mieszane/sedymentacyjne (nie napowietrzane). Strefy te są hydraulicznie połączone 
z głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest we wszystkich trzech 
jednostkach jest taki sam podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 
godzinnym cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i 
następnie 2 godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Zwróć uwagę, że w strefach 
następuje sedymentacja podczas gdy w głównej strefie SBR występuje faza 
sedymentacji/dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego 
okresu (od 7:30 do 8:00). Główna strefa SBR jest napowietrzana również podczas 
okresu mieszania (faza napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ do SBR 
jest kontynuowany podczas fazy sedymentacji i dekantacji.  

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do pierwszejstrefy 
mieszania/sdymentacji) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej 
części SBR). Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy 
mieszania, a następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w 
głównej strefie SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 48 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  
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Charakterystyka systemu: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

100 ML  

1 Strefa (całkowita) 
pojemność 

10 ML  

2 Strefa (całkowita) 
pojemność 

10 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 150 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie i reakcja 6 
godzin 

 

 Sedymntacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

48 ML/d od 5:00 do 6:00 
godziny w każdym cyklu. 
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Konfiguracja BioWin 

 

Przykład wykresu w Albumie 

Dwa pracujące równolegle reaktory SBR ze strefą 
ciągłego mieszania  
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Two SBRs (mixed pre-zone).BWC. 
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System z dwoma reaktorami SBR pracującymi równolegle, każdy wyposażony w 
ciągle mieszaną (nie napowietrzaną) strefę. Strefa ta jest hydraulicznie połączona z 
głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest w obu jednostkach taki sam 
podczas eksploatacji. Każdy SBR jest eksploatowany z 8 godzinnym cyklem 
obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i następnie 2 
godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ 
godziny tego okresu (od 7:30 do 8:00).  Każda główna strefa SBR jest napowietrzana 
również podczas okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ jest 
kierowany do każdego ciągu przez okres 4 godzin SBR. Podczas fazy sedymentacji i 
dekantacji do SBR nie jest kierowany dopływ Cykl drugiego ciągu SBR jest 
przesunięty o 4 godziny. 

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do strefy ciągłego 
mieszania) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej części SBR) 
Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy reakcji, a następnie 
jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w głównej strefie SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 24 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

Charakterystyka systemu: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

50 ML  

Strefa mieszania 
(całkowita) pojemność

10 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 105 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie  4 godziny  

 Reakcja 2 godziny  

 Sedymenacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 
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Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

24 ML/d od 5:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Przesunięcia: Jednostka Przesunięcie (godziny)

 SBR #1 Zero 

 SBR #2 4 

 

Konfiguracja BioWin 

 

 

Przykładowy wykres w Albumie 
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Dwa pracujące równolegle reaktory SBR ze strefą 
sedymentacji  
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą  Two SBRs (settle pre-zone).BWC. 

W systemie z dwoma reaktorami SBR pracującymi równolegle każdy z nich jest 
wyposażony w strefę mieszania/sedymentacji(nie napowietrzaną). Strefa ta jest 
hydraulicznie połączona z głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest w 
obu jednostkach taki sam podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 
godzinnym cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i 
następnie 2 godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Zwróć uwagę, że w strefie 
następuje sedymentacja, podczas gdy w głównej strefie SBR występuje faza 
sedymentacji/dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego 
okresu (od 7:30 do 8:00). Główna strefa SBR jest napowietrzana również podczas 
okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ jest 
kierowany do każdego ciągu przez okres 4 godzin. Podczas fazy sedymentacji i 
dekantacji do SBR nie jest kierowany dopływ Cykl drugiego ciągu SBR jest 
przesunięty o 4 godziny. 

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do strefy 
mieszania/sdymentacji) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej 
części SBR) Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy 
mieszania, a następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w 
głównej strefie SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 24 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

 

Charakterystyka systemu: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

50 ML  

Strefa mieszania 
(całkowita) pojemność

10 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 105 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie  4 godziny  

 Reakcja 2 godziny  

 Sedymenacja  1.5 godziny  

Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 2 mg/L  
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reakcji) 

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

24 ML/d od 5:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Przesunięcia: Jednostka Przesunięcie(godziny)

 SBR #1 Zero 

 SBR #2 4 

 

 

Konfiguracja BioWin 
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Przykładowy wykes BioWin 

Dwa pracujące równolegle reaktory SBR z dwoma 
strefami ciągłego mieszania  
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Two SBRs (two mixed pre-zones).BWC. 

System z dwoma reaktorami SBR pracującymi równolegle, każdy wyposażony w 2 
strefy ciągle mieszane (nie napowietrzane). Strefy są hydraulicznie połączone z 
głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest we wszystkich trzech 
jednostkach taki sam podczas eksploatacji. Każdy SBR jest eksploatowany z 8 
godzinnym cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i 
następnie 2 godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez 
ostatnie ½ godziny tego okresu (od 7:30 do 8:00).  Każda główna strefa SBR jest 
napowietrzana również podczas okresu mieszania (faza napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ jest 
kierowany do każdego ciągu SBR przez okres 4 godzin. Podczas fazy sedymentacji i 
dekantacji do reaktora SBR nie jest kierowany dopływ Cykl drugiego ciągu SBR jest 
przesunięty o 4 godziny. 

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do pierwszej strefy 
ciągłego mieszania) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej części 
SBR) Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy reakcji, a 
następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w głównej strefie 
SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 24 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  
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Charakterystyka systemu: 
   

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

50 ML  

Strefa 1 (całkowita) 
pojemność 

5 ML  

Strefa 2 (całkowita) 
pojemność 

5 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 105 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie  4 godziny  

 Reakcja 2 godziny  

 Sedymenacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

24 ML/d od 5:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Przesunięcia: Jednostka Przesunięcie (godziny)

 SBR #1 Zero 

 SBR #2 4 
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Konfiguracja SBR 

 

 

Przykładowy wykres w Albumie 

Dwa pracujące równolegle reaktory SBR z dwoma 
strefami sedymentacji  
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Two SBRs (two settle pre-zones).BWC. 
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W systemie z dwoma reaktorami SBR pracującymi równolegle każdy z nich jest 
wyposażony w dwie strefy mieszania/sedymentacji(nie napowietrzaną). Strefy te są 
hydraulicznie połączone z głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest w 
obu jednostkach taki sam podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 
godzinnym cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i 
następnie 2 godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Zwróć uwagę, że w strefach 
następuje sedymentacja, podczas gdy w głównej strefie SBR występuje faza 
sedymentacji/dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego 
okresu (od 7:30 do 8:00). Główna strefa SBR jest napowietrzana również podczas 
okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ jest 
kierowany do każdego ciągu przez okres 4 godzin. Podczas fazy sedymentacji i 
dekantacji do SBR nie jest kierowany dopływ Cykl drugiego ciągu SBR jest 
przesunięty o 4 godziny. 

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do pierwszej strefy 
mieszania/sdymentacji) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej 
części SBR). Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy 
mieszania, a następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w 
głównej strefie SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 24 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

Charakterystyka systemu: 
  

SBR główna strefa 
(całkowita) pojemność

50 ML  

Strefa 1 (całkowita) 
pojemność 

5 ML  

Strefa 2 (całkowita) 
pojemność 

5 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 105 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie  4 godziny  

 Reakcja 2 godziny  

 Sedymenacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 50%  
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cieczy zatrzymanej 

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

24 ML/d od 5:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Przesunięcia: Jednostka Przesunięcie (godziny)

 SBR #1 Zero 

 SBR #2 4 

 

 

Konfiguracja w BioWin 
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Przykładowa strona w Albumie 

Dwa pracujące równolegle reaktory SBR ze strefą 
nienapowietrzaną o stałej objętości 
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Two SBRs (constant volume pre-zone).BWC. 

W systemie z dwoma reaktorami SBR pracującymi równolegle każdy z nich jest 
wyposażony w strefę o stałej pojemności (nie napowietrzaną). Strefa ta nie jest 
hydraulicznie połączona z głównym reaktorem SBR stąd też poziom cieczy jest w tej 
strefie nie zmienia się podczas eksploatacji. SBR jest eksploatowany z 8 godzinnym 
cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napowietrzania w głównej strefie i następnie 2 
godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Zwróć uwagę, że w strefach następuje 
sedymentacja, podczas gdy w głównej strefie SBR występuje faza 
sedymentacji/dekantacji. Odpływ jest dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego 
okresu (od 7:30 do 8:00). Główna strefa każdego reaktora SBR jest napowietrzana 
również podczas okresu mieszania (okres napełniania i reakcji).  

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ jest 
kierowany do każdego ciągu przez okres 4 godzin. Podczas fazy sedymentacji i 
dekantacji do SBR nie jest kierowany dopływ Cykl drugiego ciągu SBR jest 
przesunięty o 4 godziny. 

Występuje recyrkulacja zewnętrzna osadu ( z głównej strefy SBR do strefy 
nienapowietrzanej) na poziomie 100 ML/d (poprzez użycie odpływu z dolnej części 
SBR). Recyrkulacja jest prowadzona jedynie podczas 6-godzinnej fazy mieszania, a 
następnie jest wyłączana podczas fazy sedymentacji i dekantacji w głównej strefie 
SBR.  

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się poprzez 
boczny odpływ rozdzielacza umieszczonego na strumieniu osadu recyrkulowanego. 
Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 24 ML/d i jest realizowana podczas fazy 
reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą sedymentacji/dekantacji. Należy 
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zwrócić uwagę, że przepływ w bocznym strumieniu rozdzielacza musi być mniejszy 
od przepływu osadu recyrkulowanego.  

Charakterystyka systemu: 
   

SBR (całkowita) 
pojemność 

50 ML  

Objetość (stała) strefy 
nienapowietrzanej 

10 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 105 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie  4 godziny  

 Reakcja 2 godziny  

 Sedymenacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Odpływ osadu z SBR 
(recyrkulacja): 

100 ML/d od 0:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

24 ML/d od 5:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Przesunięcia: Jednostka Przesunięcie (godziny)

 SBR #1 Zero 

 SBR #2 4 
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Konfiguracja w BioWin 

 

 

Przykładowy wykres w Albumie 

Dwa pracujące równolegle jedno zbiornikowe 
reaktory SBR z okresem 
nienapowietrzania/napowietrzania 
W BioWin plik z tym systemem znajduje się w katalogu Data/Examples/SBR pod 
nazwą Two SBRs (single tank BNR).bwc. 
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W systemie z dwoma reaktorami SBR pracującymi równolegle.  Każdy SBR jest 
eksploatowany z 8 godzinnym cyklem obejmującym 6 godzinną fazę napełniania i 
reakcji i następnie 2 godzinną fazę sedymentacji i dekantacji. Odpływ jest 
dekantowany przez ostatnie ½ godziny tego okresu (od 7:30 do 8:00). Każdy reaktor 
SBR nie jest napowietrzany przez pierwsze 2 godziny okresu mieszania (faza 
napełniania i reakcji) i następnie jest napowietrzana aż do momentu rozpoczęcia fazy 
sedymentacji/dekantacji. 

Dopływ ścieków jest ciągły i średnio w dobie wynosi 100 ML/d. Dopływ jest 
kierowany do każdego ciągu przez okres 4 godzin. Podczas fazy sedymentacji i 
dekantacji do SBR nie jest kierowany dopływ Cykl drugiego ciągu SBR jest 
przesunięty o 4 godziny. 

Usuwanie osadu nadmiernego w celu kontroli Wieku osadu odbywa się dolny 
odpływ z rektora SBR. Ilość usuwanego osad nadmiernego wynosi 24 ML/d i jest 
realizowana podczas fazy reakcji (5:00 do 6:00) bezpośrednio przed fazą 
sedymentacji/dekantacji.  

 
Charakterystyka systemu: 
   

SBR (całkowita) 
pojemność 

50 ML  

Głębokość 4.5 m  

Szerokość 105 m  

Minimalny poziom 
dekantacji 

50%  

Cykl: Napełnianie  4 godziny  

 Reakcja 2 godziny  

 Sedymenacja  1.5 godziny  

 Dekantacja  0.5 godziny  

TR (faza napełniania i 
reakcji) 

2 mg/L  

TR (strefa) 0 mg/L  

Początkowa ilość 
cieczy zatrzymanej 

50%  

Przepływ w dopływie 
(średnio) 

100 ML/d  

Ilość usuwanego 
osadu nadmiernego 

24 ML/d od 5:00 do 6:00 
godzin w każdym cyklu. 

 

Przesunięcia: Jednostka Przesunięcie (godziny)
SBR #1 Zero 

 SBR #2 4 
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Konfiguracja w BioWin 

 

Pzykładowy wykres w Albumie 

Charakterystyka ścieków dla SBR z napełnianiem  
dekantacją 
Plik BioWin dla poniższego przykładu znajduje się w kartotece 
Data/Examples/SBR pod nazwą: Fill-and-Draw SBR.BWC. 
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Przykład ten obrazuje eksploatację SBR z napełnianiem i dekantacją przy użyciu 
charakterystyki ścieków.  

SBR jest eksploatowany w systemie cyklicznym jak przedstawiono w poniższej 
tabeli i rysunku. Pojemność SBR wynosi 10.5 m3 ale pojemność czynna tylko 10.1 
m3. 

   

VP = 10.1 m3 Temperatura = 20°C 

VWW = 8 m3 θX = 10.1/0.67 = 15 dni 

qW = 0.67 m3/d  

Parametry ścieków Wartość 
STI 465 mg COD/L 

NTI 34.1 mg N/L 

ISS 33 mg/L 

fBS 0.11 

fUS 0.05 

fUP 0.13 

fNA 0.48 

   

   

FAZA CZAS WARUNKI W 
REAKTORZE 

AKCJA 

NAPEŁNIANIE T = 0  
(Chwilowe/natychmia
stowe napełnienie) 

Vww ścieków dodanych do reakora 
zawiera Vp - Vww mieszaniny osadu 
czynnego, i tak reaktor jest napełniany 
do maksymalnej objętości (Vp). 

REAKCJA T = 0 – 23:15 godziny Stała ojętość reatora (Vp). 

Mieszanie i napowietrzanie 

USUWANIE 
OSADU 

T = 23:05 – 23:15 
godziny 
(Chwilowe/natychmia
stowe usuwanie osadu 
nadmiernego) 

Mieszanie i napowietrzanie  
Usuwanie objętości mieszaniny osadu 
z układu  (osad nadmierny)  (qw). 

qw = Vp/θx. 

SEDYMENTACJA T = 23:15 - 24 
godziny 

Brak mieszania i napowietrzania. 
Sedymentacja osadu. 
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DEKANTACJA T = 23:40 – 24 
godziny 
(Chwilowe/natychmia
stowe usunięcie 
oczyszczonych 
ścieków) 

Brak mieszania i napowietrzania. 
Dekantacja supernantantu (odpływ) 
objętość (Vww - qw), usuwana z 
objętości Vp – Vww w reaktore. 

   

 

Konfiguracja BioWin 

Konfiguracja systemu 
1. Utwórz konfigurację jak na rysunku powyżej. Kliknij dwa razy na 

element SBR i zakładkę Wymiary a następnie wprowadź oszacowane 
objętości. Wprowadź minimalny poziom dekantacji na poziomie 20% i 
kliknij OK. w celu zamknięci okna dialogowego.  

2. Wielkość przepływu w dopływie:  napełniamy reaktor 8m3 ścieków 
przez 5 minut rozpoczynając w czasie równym zero.  Przepływ w 
dopływie wyniesie co najmniej: 

dm
day

h
h

m /2304
1
24

1
min60

min5
8 3

3

=⋅⋅  

3. Podwójne kliknij na element dopływu określ typ dopływu jako 
zmienny. Kliknij na Edytor danych  w celu wprowadzenia danych 
charakteryzujących dopływ (jakość i przepływy). 

Upewnij się że Czas cyklu ustawiony jest na 1dzień. 4. 

5. Poniżej w polu dla określenia czasu wybierz czas w minutach.  
Upewnij się, że Jednostki przepływu są w m3/d. 

• Pierwszy wiersz rozpoczyna się w czasie zero minut. Wprowadź 
wartość przepływu obliczoną powyżej w kolumnie przepływ. 
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Wprowadź właściwe dane w różnych kolumnach (jak ChZT, Nog, 
itd.). 

• Po pięciu minutach należy wyłączyć przepływ. W drugim wierszu 
pod nazwą czas wpisz 5. W drugim wierszu kolumny przepływ 
wpisz 0. Nie należy martwić się o wprowadzanie danych o 
ściekach w drugim wierszu i kliknąć Zamknij. 

6. Cykl eksploatacji: Dwukrotnie kliknij na element SBR i otwórz 
zakładkę Eksploatacja, określ czas trwania cyklu jako 24 godziny 
(przesunięcie cyklu jako zero. Mieszanie SBR od początku cykl aż do 
23h15m.  Określ zadaną wartość TR jako stałą wartość 3 mg/L.  
Dekantacja do minimalnego poziomu od 23h40m aż do końca cyklu. 

7. Usuwanie osadu nadmiernego: Należy usunąć mieszaninę osadu o 
objętości 0.67 m3 przez 10 minut fazy mieszania, to jest od 23h05m 
do23h15m (1385 – 1395 minuty). Ilość usuwanego osadu w ciągu tej 
fazy powinno wynosić: 

dm
d
h

h
m /48.96

1
24

1
min60

min10
67.0 3

3

=⋅⋅  

• W zakładce Odpływ osadu z SBR wybierz Rozkład i kliknij 
przycisk Szablon. Upewnij się, że w polu czas zaznaczone jest 
pole minuty. W pierwszym wierszu rozkładu w czasie 0 
wprowadź 0  dla odpływu osadu. W drugim wierszu wprowadź  
1385 dla czasu i 96.48 dla przepływu. W trzecim wierszu 
wprowadź 1395 dla czasu i 0 dla przepływu. 

Wprowadzenie wykresów i rozpoczęcie symulacji 
1. Otwórz  album i utwórz wykres dla Zawiesiny ogólnej i Objętości 

SBR. 

2. W głównym oknie podmenu Projekt|Baza danych wybierz 
Przedział zmiany danych i określ przedział danych na 5 minut. W 
systemach SBR zmiany mogą zachodzić szybko, stąd krótki przedział 
danych jest wymagany do śledzenia zmian. 

3. Rozpocznij dynamiczną symulację i wykonaj ją przez 20 dni 
rozpoczynając od wartości początkowych. 

4. Wyświetl album i uważnie prześledź objętość SBR Pozwala to na 
sprawdzenie czy dane dotyczące systemu zostały prawidłowo 
wprowadzone.  

5. Zobacz wykres z Zawiesiną ogólną. Gdy przebieg symulacji będzie 
bliski 20 dni zawiesina ogólna powinna „ustatkować się” w SBR. 
Najprawdopodobniej po 20 dniach nie uzyska się stanu ustalonego. 
Jeśli tak to należy kontynuować symulację aż do 40 czy 50 dni.  

6. Jeśli system nie ustabilizuje się po 50 dniach symulacji, zatrzymaj 
symulację i rozpocznij symulację przez 20 dni dla warunków 
bieżących.  

7. Kontynuuj symulację aż do momentu, kiedy system osiągnie 
satysfakcjonujący prawie “stan ustalony”. Następnie anuluj symulację i 
zapisz plik BioWin. 
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8. W albumie utwórz wykresy dla zawiesiny organicznej, stężenia azotu 
amonowego i azotanowego oraz dla PPT. Ponownie rozpocznij 
symulację dla okresu 24 godzin i kontroluj reakcje systemu.  

9. Użyj głównego okna i menu Projekt|Parametry|Kinetyka… w celu 
otwarcia okna Edytor parametrów kinetycznych i zmień szybkość 
nitryfikacji. Obserwuj reakcję systemu. 

 

Przykładowy wykres w Albumie 

Uwaga:  Jeśli zmieniony zostanie parametr taki jak fUP który wypływa na produkcję 
osadu należy wówczas przeprowadzić symulację dla dłuższego okresu czasu 
pozwalającego na stabilizację systemu.  

Symultaniczna Nitryfikacja Denitryfikacja (SND) 
1. Zmień skalę wykresu azotanów z 24 na 48 godzin. Wykonaj symulację 

dla okresu 24 godzin. 

2. Użyj głównego okna i menu Projekt|Parametry|Kinetyka… w celu 
otwarcia okna Edytor parametrów kinetycznych i zmień w 
funkcjach przełączających Granica TR dla denitryfikacji (warunki 
tlenowe) z wartości domyślnej 0.05 mg/L na 0.5 mg/L.  Kontynuuj 
symulację przez następne 24 godzin i obserwuj wykres azotanów. 

Użycie modeli ASM (ASM1, ASM2d, ASM3) 
Poza Ogólnym Modelem BioWin osadu czynnego i fermentacji/stabilizacji 
beztlenowej (ang. ACTIVATED SLUDGE – DIGESTION MODEL, skrót: ASDM), 
program BioWin 2.2 zawiera również międzynarodowe modele serii ASM1, ASM2d 
i ASM3 z International Water Association (IWA). Niniejszy rozdział zawiera 
wytyczne jak używać tych modeli. W celu uzyskania dalszych szczegółów dot. 
wartości parametrów i kalibracji należy się skonsultować z IWA Task Group Report. 
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Ogólne rozważania 
Serie ASM posiadają mniej dostępnych zamiennych stanu w porównaniu z modelem 
ASDM BioWin. Następujące kroki według przedstawionego porządku muszą być 
podjęte w celu zbudowania konfiguracji przy użyciu tych dodatkowych modeli: 

   

1. Zbuduj konfigurację jak zwykle. Zwróć uwagę na to, że serie ASM 
służą do symulacji tylko usuwania BZT, nitryfikacji, denitryfikacji i w 
przypadku ASM2d, biologicznego usuwania fosforu i strącania. Nie 
używaj elementów i procesów, które nie mogą być symulowane z 
użyciem tych modeli (fermentacja/stabilizacja, dodawanie chemikaliów 
itp.) 

2. W zakładce Opcje modelu (dostępne przez kliknięcie na zakładkę 
znajdującą się z lewej strony pasku stanu w głównym oknie symulatora 
albo z  Projekt|Opceje bieżące projektu), należy unieruchomić 
(odznaczyć) zintegrowany model AS/AD, obliczenia pH i ograniczenia 
(limit) pH. Należy wybrać (zaznaczyć) Zastosuj Kreatora modelu 
w projekcie i postępować jak opisano poniżej. Zastosowanie 
modelowania tlenu jest opcjonalne. 

   

 

 

 
   

3. W oknie dialogowym Projekt|Kreator modelu, kliknij na pole 
Wybierz model z biblioteki  i wybierz model który chcesz użyć. 
Potwierdź OK dla akceptacji wyboru. 

4. We wszystkich elementach dopływu upewnij się, że nie występują  
stężenia (frakcje), które nie mogłaby być użyta przez wybrany model.  
Następująca tabela będzie pomocna w identyfikacji różnych zmiennych 
stanu które posiadają inne nazwy w trzech modelach ASM oraz 
odpowiadające im zmienne w BioWin.  
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Opis Jednostka BioWin 
2.2 

ASM1 ASM2d ASM3 

Heterotrofy inne 
niż Poly-P mgChZT/L ZBH XBH XH XBH 

ChZT 
szybkorozkładalne 
jako związki 
złożone 

mgChZT/L SBSC SS SF SS 

Octany mgChZT/L SBSA  SA  

ChZT 
nierozkładalne 
rozpuszczone 

mgChZT/L SUS SI SI SI 

ChZT 
wolnorozkładalne 
cząsteczkowe 

mgChZT/L XSP XS XS XS 

ChZT 
cząsteczkowe 
nierozkładalne 

mgChZT/L XI XI XI XI 

Produkty 
endogenne mgChZT/L ZE XP   

Tlen rozpuszczony mgO2/L TR  SO SO2 SO 

Autotrofy mgChZT/L ZBA XBA XAUT XBA 

N org. rozkładalny 
biologicznie 
cząsteczkowy  

mgN/L XON XND frakcja frakcja 

N org rozkładalny 
rozpuszczony  mgN/L NOS SND frakcja frakcja 

Azot amonowy mgN/L NH3-N SNH SNH4 SNH 

Azot azotanowy mgN/L NO3-N SNO SNO3 SNO 

PolyP heterotrofy mgChZT/L ZBP  XPAO  

Zmagazyowane 
PHA mgChZT/L SPHB  XPHA XSTO 

PO4-P 
(rozpuszczone i w 
związkach metali) 

mgP/L PO4-P  SPO4  

Uwalnianie 
zmagazynowanych  
poly-P  

mgP/L PP-LO  XPP  

Fosforan 
hydroksylowy 
dwuwapnia  

mgZO/L XHDP  XMEOH  

Hydroksyapatyt  mgTSS/L XHAP  XMEP  
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Stężenie składnika w dopływie czy zmienna stanu, która nie jest dostępna w modelu 
zostanie potraktowana jako obojętna i będzie podlegała żadnym zmianom przy 
przepływie przez system.  

Używanie modeli mdyfikowanych 
Kreaktor modelu w BioWin umożliwia użytkownikowi budowanie nowego modelu 
używając istniejących zmiennych stanu (zawiera cztery zdefiniowane zmienne 
użytkownika), lub zaawansowanego/modyfikowanego/dodanego do modelu BioWin 
ASDM2. Przykładowo dwa dodane modele w  BioWin 2.1 to: Tlenowa 
stabilizacja i  dwustopniowa nitryfikacja. 
   

1. Zbuduj konfigurację jak zwykle.  

2. Opcje Modelu (dostępne przez kliknięcie na przycisk znajdujący się 
w pasku stanu po lewej stronie) głównego okna symulatora BioWin lub 
przy życiu zakładki Projekt|Opcje bieżące projektu), użyj 
Zastosuj kreatora modelu w projekcie. Pozostaw opcję Zastosuj 
zintegrowany model AS/AD BioWin i inne pożądane opcje. 

3. W oknie dialogowym Projekt|Kreator modelu kliknij na zakładkę 
Wybierz model z biblioteki i wybierz model, który chcesz żeby 
został użyty. Wybierz OK dla  Zapisania biezącego modelu 

• Aer Digester Add-On – Tlenowa stabilizacja dodana 

• TwoPopNitrification – Dwu stopniowa nitryfikacja dodana 

Tlenowa stabilizacja 
Ten dodany model rozszerza ważność modelu BioWin w zakresie bardzo długich 
wieków osadu. W warunkach kiedy skumulowany Wiek osadu jest dłuższy od 30 
dni, następuje rozkład składników organicznych uznanych w warunkach normalnych 
za inertne (Xi). Ten dodatkowy model zapoczątkuje szybkość pierwszej reakcji 
(składników organicznych inertnych Xi)  i konwersję do trudno rozkładalnych 
cząsteczek (Xsp). 

Stała szybkość Kdxi (wartość domyślna: 0.01) może być tworzona i edytowana 
(Wprowadź stałą nazwę i wartość) w Edytorze budowania modelu 
(Projekt|Kreator modelu). 

Rezultat użycia tego dodatkowego modelu wynika z wyższej szybkości destrukcji 
zawiesiny organicznej, która może zostać osiągnięta w zgodności z pomiarami w 
tlenowej komorze stabilizacji. 

Dwu stopniowa nitryfikacja 
Ten dodany model symuluje nitryfikację jako proces dwustopniowy. Nitryfikanty 
(Zba) są definiowane jako baterie utleniające amoniak (np. Nitrosomonas sp). 
Amoniak jest konwertowny w azotyny, co przedstawia w matrycy UD1. Bakterie 
utleniające azotyny (Nitrobacter) są przedstawione jako UD3 w BioWin, i 
konwertują azotyny (UD1) do azotanów (NO3). Poniższa tabela podsumowuje 
zmienne stanu użyte do przedstawienia modelu z dwustopniową nitryfikacją:   

   

Składnik Jednostka Zmienna stanu w 
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BioWin 

Nitrosomonas mgCOD/L Zba 

Nitrobacter mgCOD/L UD3 

Amoniak mgN/L NH3 

Azotyny mgN/L UD1 

Azotany mgN/L NO3 

   

Szybkości wzrostu i rozkładu (obumierania) dla tych dwóch nitryfikujących 
populacji muszą zostać edytowane w Edytorze budowania modelu 
(Projekt|Kreator modelu). Nowa wartość musi zostać wprowadzona w polu 
“Wprowadź stałą nazwę i wartość” Szybkość wzrostu autotrofów, Szybkości 
obumierania w warunkach tlenowych i niedotlenionych w Projekt| 
Parametry| Kinetyka muszą być ustalone jako zero dla właściwej eksploatacji.  

   

Inne systemy 
Dalsze przykłady systemów można znaleźć na stronie internetowej EnviroSim - 
www.envirosim.com. 
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Tworzenie modelu procesowego 

Modele procesowe zastosowane w Biowin 
BioWin stosuje ogólny model Osad Czynny/Fermentacja Beztlenowa (AS/AD)  
(oznaczony jako Model Ogólny BioWin), który obejmuje, w sposób integralny, 
równania modelu procesu osadu czynnego, stabilizacji beztlenowej, sedymentacji, 
pH, chemicznego strącania oraz transferu gazu wpływające na stały zestaw 
zmiennych stanu. Kompletny model zawiera 45 zmiennych stanu i 58 procesów. 
Przy tym “jedno modelowym” podejściu nie występuje potrzeba wytyczania 
zmiennych wyjściowych jednego modelu do wejścia innego modelu poprzez 
interfejsy modelu, co znacząco zmniejsza skomplikowanie budowy modeli całych 
oczyszczalni składających się z wielu różnych procesów jednostkowych. 

W poniższym rozdziale opisane są różne elementy funkcjonalne tego ogólnego 
modelu, pogrupowane według procesów lub funkcjonalności (osad czynny, 
stabilizacja beztlenowa, chemiczne strącanie, sedymentacja, pH, transfer gazu). 

Ten domyślny Model Ogólny BioWin może być edytowany, dodawany do lub 
zamieniany przez inne modele w Kreatorze Modelu. Biblioteka dodatków modelu 
jest wydzielona z BioWin. Szczegóły są podane w odpowiedniej dokumentacji w 
Kreatorze Modelu BioWin w części Kreator Modelu . 

Wykaz modeli zawartych w BioWin, podany jest poniżej w części Biblioteka 
Modelu dla Kreatora Modelu w tym rozdziale. 

Parametry modelu (kinetyczne, stechiometryczne, sedymentacji i stałe chemiczne) są 
w pełni wymienione w wykazie w opisie modelu. Zazwyczaj tylko niektóre z tych 
stałych powinny być zmieniane. Parametry o szczególnym znaczeniu (które mają 
bezpośredni wpływ na mierzalne właściwości ścieków, odpływu lub oczyszczalni) są 
uwypuklone w tabelach.  

Model osadu czynnego 
Model osadu czynnego w BioWin zawiera następujące funkcjonalne kategorie, 
moduły 

Wzrost i obumieranie heterotrofów 
Wzrost i obumieranie bakterii zużywających metanol (warunki 
niedotlenione) 
Hydroliza, adsorpcja i amonifikacja 
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Wzrost i obumieranie autotrofów 
Wzrost i obumieranie organizmów akumulujących fosfor 

Te module szczegółowo są opisane poniżej. 

Wzrost i obumieranie heterotrofów 
Ilość procesów: 15 

Zadanie technologiczne: usuwanie BZT, denitryfikacja 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Ta grupa procesów określa wzrost i obumieranie w warunkach tlenowych i 
niedotlenionych heterotrofów nie akumulujących fosforu. Zużywane są cztery 
potencjalne substraty: łatwo rozkładalne związki organiczne, octany, propioniany i 
metanol (metanol tylko w warunkach tlenowych – patrz bakterie zużywające metanol 
w warunkach niedotlenionych). Źródłem azotu dla syntezy komórek może być 
zarówno amoniak jaki i azotany z każdym ze substratów. Czternaście procesów 
wzrostu jest wyrażonych jako iloczyn maksymalnej szybkości właściwej wzrostu i 
stężenia biomasy heterotrofów, mnożonych przez współczynnik anoksyczny podczas 
warunków niedotlenionych, i odpowiednie stężenia TR, azotanów, a także 
przełączniki syntezy fosforanów i N (amonowego lub azotanowego). Wszystkie 
procesy wzrostu są wrażliwe na pH zgodnie z krzywą rozkładu normalnego. 
Pojedyncza szybkość obumierania (rozkładu) różni się dla tlenowych i 
niedotlenionych/beztlenowych wartości zależnie od stężeń akceptorów elektronów. 

Parametry modelu oddziałujące na wykonanie tego modułu są wymienione poniżej: 

   

Parametry kinetyczne  
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Heterotrof 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Max. szybkość 
właściwa wzrostu 

3.2 d-1 Określa maksymalną osiągalną 
szybkość wzrostu heterotrofów, gdy 
nie występuje ograniczenie 
substratami lub TR. Ten parametr 
jest wrażliwy tylko w 
oczyszczalniach o bardzo wysokim 
obciążeniu (o krótkim WO), i 
określa maksymalną wydajność 
usuwania BZT. 

Stała 
półnasycenia 
substratu 

5.0 mgChZT/L Ma wpływ na stężenie pozostałego 
rozpuszczonego substratu (BZT) w 
odpływie. Wartość jest zazwyczaj 
niska w normalnych 
oczyszczalniach komunalnych. 

Współczynnik 
wzrostu (warunki 
niedotlenione) 

0.5 - Wraz z max. szybkością właściwą 
wzrostu, określa maksymalną 
osiągalną prędkość denitryfikacji 
gdy nie występuje ograniczenie TR 
lub substratu. 
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Szybkość 
obumierania 
(warunki tlenowe) 

0.62 d-1 Ma wpływ na endogenne 
oddychanie i zmniejszenie Zorg 
podczas tlenowej stabilizacji. 

Szybkość 
obumierania 
(warunki 
niedotlenione / 
beztlenowe) 

0.3 d-1 Stała szybkości obumierania 
(rozkładu) gdy tlen nie jest 
dostępny. 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Heterotrof 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 
(warunki 
tlenowe) 

0.666 mgChZT/mgChZT Ilość biomasy produkowanej z 
jednostki substratu. Reszta 
substratu zostanie utleniona. 
Parametr ten jest bardzo 
stabilny w oczyszczalniach 
komunalnych i rzadko wymaga 
dopasowania. Jeżeli występuje 
rozbieżność między mierzoną a 
wynikającą z symulacji 
produkcją osadu i PPT, to 
spróbuj dopasować parametr 
fup (frakcja nierozkładalna 
biologicznie cząsteczkowa 
ChZT) dopływu lub sprawdź 
odprowadzanie osadu i WO. 

N w biomasie 
aktywnej 

0.07 mgN/mgChZT Zawartość N w heterotrofach. 
Ma znaczący wpływ na ilość 
azotu dostępnego do nitryfikacji 
a zatem i na zapotrzebowanie 
na tlen. 

N w 
pozostałości 
endogennej 

0.07 mgN/mgChZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) 
heterotrofów. 

P w biomasie 
aktywnej 

0.022 mgP/mgChZT Zawartość P w heterotrofach. 
Określa usuwanie P w 
systemach bez bio-P, i 
zawartość P w osadzie. 

P w pozostałości 
endogennej 

0.022 mgP/mgChZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) 
heterotrofów. 

Obumarła 
(endogenna) 
biomasa  

0.08 - Tzw. pozostałość endogenna tj. 
frakcja biomasy, która staje się 
nieaktywna po obumarciu. 

Wskaźnik 
ChZT: Zorg 

1.42 mgChZT/mgZorg Współczynnik konwersji 
między biomasą wyrażoną w 
ChZT a zawartością w niej 
Zorg. Wartość ta jest 
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stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 
(warunki 
niedotlenione) 

0.54 mgChZT/mgChZT W warunkach niedotlenionych 
współczynnik przyrostu 
biomasy jest nieco niższy niż w 
warunkach tlenowych. 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy z 
metanolu 
(warunki 
tlenowe)  

0.5 mgChZT/mgChZT Współczynnik przyrostu 
wynikający ze zużywania 
metanolu jako substratu będzie 
niższy niż dla innych typowych 
składników ścieków. 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Dolna granica 
pH dla 
heterotrofów 

4.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
Heterotrofy wykazują tolerancję na 
zmiany pH – stąd szeroki zakres pH. 

Górna granica 
pH dla 
heterotrofów 

10.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05 mgO2/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności tlenowej w warunkach 
niskiego TR (w reaktorach 
beztlenowych i niedotlenionych). 

Granica TR dla 
denitryfikacji 
(warunki 
tlenowe) 

0.05 mgO2/L Przełącznik denitryfikacji 
symultanicznej lub w warunkach 
tlenowych. Podwyższenie stałej będzie 
powodować większą denitryfikację 
nawet przy wyższym stężeniu TR. 

Granica NO3 w 
warunkach 
niedotlenionych 

0.1 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiej zawartości 
azotanów (w reaktorach 
beztlenowych). 

Granica NH3 0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
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(jako pożywka) wzrostu biomasy, gdy N-amonowy nie 
jest dostępny jako pożywka.  

Granica NO3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-azotanowy 
nie jest dostępny jako pożywka. 

Granica P (jako 
pożywka) 

0.005 mgP/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy fosfor nie jest 
dostępny jako pożywka. 

   

Wzrost i obumieranie bakterii zużywających 
metanol (warunki niedotlenione) 
Ilość procesów: 3 

Zadanie technologiczne: denitryfikacja z wykorzystaniem metanolu 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Procesy określają wzrost i obumieranie wyspecjalizowanych heterotrofów 
zużywających metanol w warunkach niedotlenionych. Te bakterie zużywające 
metanol w warunkach niedotlenionych mogą wzrastać wyłącznie zużywając metanol 
jako substrat i azotany jako akceptor elektronów. Wymagają one minimalnego 
„anoksycznego WO“ (podobnie jak autotrofy wymagają minimalnego tlenowego 
WO) aby utrzymały się w układzie osadu czynnego i nie zostały wypłukane. 
Źródłem azotu dla syntezy komórek tych mikroorganizmów jest amoniak lub 
azotany. Procesy wzrostu są iloczynem maksymalnej szybkości właściwej wzrostu i 
stężenia biomasy bakterii zużywających metanol w warunkach niedotlenionych, 
mnożonym przez współczynnik anoksyczny, i stężenia TR, azotanów, a także 
przełączniki syntezy fosforanów i N (amonowego lub azotanowego). Procesy 
wzrostu są wrażliwe na pH zgodnie z krzywą rozkładu normalnego. Pojedyncza 
szybkość obumierania (rozkładu) różni się dla tlenowych i niedotlenionych wartości 
zależnie od stężeń akceptorów elektronów. 

Parametry modelu wymienione są poniżej: 

   

Parametry kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Bakterie zużywające 
metanol 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Max. szybkość 
właściwa wzrostu 
bakterii 
zużywających 
metanol 

6.4 d-1 Określa maksymalną osiągalną 
szybkość wzrostu bakterii 
zużywających metanol gdy nie 
występuje ograniczenie 
metanolem lub azotanami. Ten 
parametr pozwala określić 
anoksyczny WO konieczny dla 
utrzymania populacji 
prowadzących denitryfikację przy 
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wykorzystaniu metanolu. 

0.5 mgChZT/L Ma wpływ na stężenie metanolu 
w odpływie ze zbiornika/strefy 
niedotlenionej. Wartość ta jest 
zazwyczaj bardzo niska w 
normalnych oczyszczalniach 
komunalnych (po rozwinięciu się 
populacji). 

0.24 Ma wpływ na zmniejszenie ilości 
bakterii zużywających metanol i 
na wymagany minimalny 
anoksyczny WO. 

0.12 d-1 Ma wpływ na zmniejszenie ilości 
bakterii zużywających metanol i 
na wymagany minimalny 
anoksyczny WO. 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Bakterie zużywające 
metanol 
   

Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

0.4 mgChZT/mgChZT Ta stała ma duży wpływ na 
potrzebną dawkę metanolu 
(domyślnie 3.2mg 
metanolu/mgNO3-N) dla 
denitryfikacji 1 mgN 
azotanowego 

N w biomasie 
aktywnej 

N w 
pozostałości 
endogennej 

0.022 mgP/ mgChZT 

P w 
pozostałości 
endogennej 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) bakterii 
zużywających metanol. 

Obumarła 
(endogenna) 
biomasa  

0.08 - Tzw. pozostałość endogenna tj. 
frakcja biomasy, która staje się 
nieaktywna po obumarciu. 

1.42 mgChZT/mgZorg 

Stała półnasycenia 
metanolu 

Szybkość 
obumierania 
(rozkładu) bakterii 
zużywających 
metanol w 
warunkach 
tlenowych 

d-1 

Szybkość 
obumierania 
(rozkładu) bakterii 
zużywających 
metanol w 
warunkach 
niedotlenionych / 
beztlenowych 

Nazwa 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 
(warunki 
niedotlenione) 

mgChZT Zawartość N w biomasie bakterii 
zużywających metanol. 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) bakterii 
zużywających metanol.  

Zawartość P w biomasie bakterii 
zużywających metanol. 

0.07 mgN/ 

P w biomasie 
aktywnej 

Wskaźnik Współczynnik konwersji między 
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ChZT:Zorg biomasą wyrażoną w ChZT a 
zawartością w niej Zorg. Wartość 
ta jest stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

4.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

10.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

Dolna granica pH 
dla bakterii 
zużywających 
metanol 

Górna granica pH 
dla bakterii 
zużywających 
metanol 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05000 mgO2/L Ta stała jest używana do włączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiego stężenia TR (w 
reaktorach niedotlenionych). 

Granica NO3 w 
warunkach 
niedotlenionych 

0.10000 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiego stężenia 
azotanów (w reaktorach 
beztlenowych). 

Granica NH3 (jako 
pożywka) 

0.00500 mgN/L Ta stała jest używana do 
spowalniania wzrostu biomasy, gdy 
N-amonowy nie jest dostępny jako 
pożywka.  

Granica NO3 (jako 
pożywka) 

0.00500 mgN/L Ta stała jest używana do 
spowalniania wzrostu biomasy, gdy 
N-azotanowy nie jest dostępny jako 
pożywka. 

Granica P (jako 
pożywka) 

0.00500 mgP/L Ta stała jest używana do 
spowalniania wzrostu biomasy, gdy 
fosfor nie jest dostępny jako 
pożywka. 
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Hydroliza, adsorpcja i amonifikacja 
Ilość procesów: 5 

Zadanie technologiczne: przemiany frakcji organicznej, azotu i fosforu 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Te procesy określają hydrolizę części cząsteczkowych związków organicznych, 
azotu i fosforu do części rozpuszczonych, proces amonifikacji, a także flokulację 
substancji organicznych koloidalnych do organicznych cząsteczkowych 
(występującej samoistnie w przeciwieństwie do flokulacji ułatwianej chemicznie 
przez dozowanie metali, żelaza lub glinu). Ogólnie szybkości procesów są pierwszą 
regulacją dla stężenia mikroorganizmów heterotroficznych, i zawierają przełączniki 
TR oraz azotanów właściwe dla warunków środowiskowych. 

Parametry modelu wymienione są poniżej: 

   

Parametry kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Heterotrof 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Szybkość hydrolizy 
zmagazynowanego 
rozkł. ChZT (osad 
czynny) 

2.1 d-1 Stała szybkości dla hydrolizy wolno 
rozkładalnych substancji 
organicznych do szybko 
rozkładalnych substratów, w 
osadzie czynnym 

Współczynnik 
(stała) półnasycenia 
dla hydrolizy 
zmagazynowanego 
rozkł. ChZT (osad 
czynny) 

0.06 -  Stała Monoda pół nasycenia dla 
regulacji szybkości hydrolizy, 
wyrażona w kategoriach stosunku 
substratu cząsteczkowego do 
biomasy heterotroficznej 

Współczynnik 
hydrolizy (warunki 
niedotlenione) 

0.28 -  Współczynnik zmniejszający dla 
hydrolizy w warunkach 
niedotlenionych, w porównaniu do 
warunków tlenowych. 

Współczynnik 
hydrolizy (warunki 
beztlenowe) 

0.5 -  Współczynnik zmniejszający dla 
hydrolizy w warunkach 
beztlenowych, w porównaniu do 
warunków tlenowych 

Szybkość adsorpcji 
koloidów 

0.8 d-1 Szybkość przemiany substancji 
koloidalnej do cząsteczkowej. 

Szybkość 
amonifikacji 

0.04 d-1 Szybkość przemiany związków 
azotu organicznego rozpuszczonego 
do amoniaku 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Heterotrof 
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Nie występują 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05000 mgO2/L Ta stała jest używana do włączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiego stężenia TR (w 
reaktorach niedotlenionych). Ponieważ 
określa czy środowisko jest tlenowe czy 
nie, to także ma wpływ na szybkość 
hydrolizy. 

Granica NO3 w 
warunkach 
niedotlenionych 

0.10000 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiego stężenia azotanów 
(w reaktorach beztlenowych). Ponieważ 
określa czy środowisko jest 
niedotlenione czy nie, to także ma 
wpływ na szybkość hydrolizy. 

   

Wzrost i obumieranie autotrofów 
Ilość procesów: 2 

Zadanie technologiczne: nitryfikacja 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Procesy te określają wzrost i obumieranie mikroorganizmów autotroficznych 
wykorzystujących amoniak jako źródło energii przy przekształcaniu go do azotanów. 
Substancja organiczna (ChZT) jest “tworzona” w procesie przez wiązanie CO2. 
Źródłem azotu dla syntezy komórek jest amoniak. Proces wzrostu jest iloczynem 
maksymalnej szybkości właściwej wzrostu autotrofów i stężenia biomasy 
autotrofów, pomnożonym przez stężenie TR, amoniaku jako substratu, a także 
przełączniki syntezy fosforanów i CO2. Procesy wzrostu są wrażliwe na pH zgodnie 
z krzywą rozkładu normalnego. Pojedyncza szybkość obumierania (rozkładu) różni 
się dla tlenowych i niedotlenionych wartości zależnie od stężeń akceptorów 
elektronów. 

Parametry modelu wymienione są poniżej: 

   

Parametry kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Autotrof 
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Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Max. szybkość 
właściwa 
wzrostu 

0.9 d-1 Określa maksymalną osiągalną 
szybkość wzrostu autotrofów, gdy nie 
występuje ograniczenie substratem 
lub TR. Ten parametr jest bardzo 
wrażliwy, i określa maksymalną 
wydajność nitryfikacji. 

Stała 
półnasycenia 
substratu (NH4) 

0.7 mgN/L Ma wpływ na stężenie pozostałości 
amoniaku w odpływie. Wartość ta jest 
zazwyczaj niska w normalnych 
oczyszczalniach komunalnych  

Szybkość 
obumierania 
(rozkładu) w 
warunkach 
tlenowych 

0.17 d-1 Stała szybkości obumierania 
mikroorganizmów autotroficznych w 
warunkach tlenowych – ma 
podstawowy wpływ na dostępną masę 
nitryfikantów, szczególnie w 
systemach o wysokim WO. 

Szybkość 
obumierania 
(rozkładu) w 
warunkach 
niedotlenionych 
/ beztlenowych 

0.08 d-1 Stała szybkości obumierania 
mikroorganizmów autotroficznych w 
warunkach innych niż tlenowe 

Stała 
półnasycenia 
CO2 dla 
autotrofów 

0.1 mmol/L Dwutlenek węgla jest konieczny dla 
syntezy masy komórkowej 
autotrofów. Jest to stała półnasycenia 
dla CO2. Jej wartość nie jest dobrze 
rozpoznana. Niska wartość dla tej 
stałej wyłącza ograniczenie 
potencjału CO2 , ponieważ CO2 
zawsze jest wyrównywane ze 
stężeniem atmosferycznym. 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Autotrof 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 

0.24 mgChZT/mgN Biomasa autotrofów produkowana 
przy utlenieniu 1 mg amoniaku. 

N w biomasie 
aktywnej 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w autotrofach. 

N w 
pozostałości 
endogennej 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) autotrofów. 

P w biomasie 
aktywnej 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w autotrofach. 

P w 
pozostałości 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
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endogennej obumierania (rozkładu) autotrofów. 

Frakcja 
pozostałości 
endogennej 

0.08 - Frakcja biomasy, która staje się 
nieaktywna po obumarciu. 

Wskaźnik 
ChZT:Zorg 

1.42 mgChZT/mgZorg Współczynnik konwersji między 
biomasą wyrażoną w ChZT a 
zawartością w niej Zorg. Wartość ta 
jest stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Dolna granica 
pH dla 
autotrofów 

5.5 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost autotrofów do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
Autotrofy wykazują mniejszą tolerancję 
na zmiany pH niż heterotrofy. 

Górna granica 
pH dla 
autotrofów 

9.5 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost autotrofów do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR 
dla 
autotrofów 

0.25 

mgO2/L Ta stała jest używana do włączania 
nitryfikacji w warunkach niskiego 
stężenia TR (w reaktorach 
niedotlenionych, beztlenowych). 

Granica NH3 
(jako 
pożywka) 0.005 

mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy autotrofów, gdy N-
amonowy nie jest dostępny jako 
pożywka.  

Granica NO3 
(jako 
pożywka) 0.005 

mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy autotrofów, gdy N-
azotanowy nie jest dostępny jako 
pożywka. 

Granica P 
(jako 
pożywka) 

0.005 
mgP/L Ta stała jest używana do spowalniania 

wzrostu biomasy autotrofów, gdy fosfor 
nie jest dostępny jako pożywka. 

   

 Tworzenie modelu procesowego  •  598 



Wzrost i obumieranie organizmów akumulujących 
fosfor 
Ilość procesów: 16 

Zadanie technologiczne: biologiczne usuwanie fosforu 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Procesy te określają wzrost, sekwestrację LKT i obumieranie organizmów 
akumulujących fosfor (Poly-P) w warunkach beztlenowych, niedotlenionych i 
tlenowych. Poly-P wzrastają w warunkach tlenowych i niedotlenionych wyłącznie 
zużywając zmagazynowane kwasy poli-hydroksylowe (PHA). Występują 4 procesy 
wzrostu tlenowego i 1 proces wzrostu anoksycznego (w warunkach 
niedotlenionych), uzależnione od dostępności amoniaku lub azotanów jako źródła 
azotu dla syntezy komórek, i tego czy mikroorganizmy wzrastają w środowisku 
ograniczonym czy bogatym w fosforany. Procesy wzrostu są wyrażone jako iloczyn 
maksymalnej szybkości właściwej i stężenia biomasy poly-P, mnożony przez  
współczynnik anoksyczny podczas warunków niedotlenionych, oraz TR, azotany, a 
także przełączniki syntezy fosforanów i N (amonowego lub azotanowego). Procesy 
wzrostu w warunkach bogatych w fosforany skutkują poborem fosforanów, i 
bilansowaniem jonów magnezu i innych kationów. Brak magnezu lub innych 
kationów będzie zatrzymywał procesy wzrostu przez stosowne przełączniki Monoda. 
Wszystkie procesy wzrostu są wrażliwe na pH zgodnie z krzywą rozkładu 
normalnego. 

Sekwestracja LKT (zarówno octanów jak i propionianów) jest określona przez dwa 
procesy, które są wyrażone jako iloczyn maksymalnej szybkości sekwestracji i 
stężenia biomasy poly-P, mnożony przez poly-P i odpowiednie funkcje saturacji 
LKT, niezależne od stężeń przeważających akceptorów elektronów. 

Występują dwie szybkości obumierania (dla warunków tlenowych i 
niedotlenionych/beztlenowych) i 6 procesów rozkładu dla kwasów poli-
hydroksylowych (PHA), poly-P o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej podczas 
procesu obumierania, które są wprost proporcjonalne do tego procesu obumierania. 

Występuje jeden proces rozpadu Poly-P przy utrzymywaniu warunków 
beztlenowych, który uwalnia fosforany gdy tlen nie jest obecny, proporcjonalnie do 
szybkości obumierania w warunkach niedotlenionych/beztlenowych. 

Parametry modelu: 

   

Parametry kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Poly-P 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednost
ka 

Objaśnienie 

Maksymalna 
szybkość 
właściwa 
wzrostu 

0.95 d-1 Określa maksymalną osiągalną szybkość 
wzrostu organizmów heterotroficznych 
akumulujących fosfor gdy nie występują 
ograniczenia substratem, TR lub P. 

Maksymalna 
szybkość 
właściwa 

0.42 d-1 Określa maksymalną osiągalną szybkość 
wzrostu organizmów heterotroficznych 
akumulujących fosfor w warunkach 

 Tworzenie modelu procesowego  •  599 



wzrostu, P-
limitowany 

ograniczenia fosforem. 

Stała 
półnasycenia 
substratu 

0.1 mgChZT/
L 

Stała półnasycenia dla PHA, zużywanych jako 
substrat przez organizmy akumulujące fosfor. 

Stała 
półnasycenia 
substratu, P-
limitowany 

0.05 mgChZT/
L 

Stała półnasycenia dla PHA, w warunkach 
ograniczenia fosforem. 

Stała 
półnasycenia 
magnezu 

0.1 mgMg/L Stała półnasycenia dla magazynowania 
magnezu podczas syntezy poly-P. 

Stała 
półnasycenia 
kationów 

0.1 mval/L Stała półnasycenia dla magazynowania 
kationów (zasadniczo potasu) podczas syntezy 
poly-P. 

Szybkość 
obumierania 
(rozkładu) w 
warunkach 
tlenowych 

0.1 d-1 Stała szybkości obumierania w warunkach 
tlenowych. 

Szybkość 
obumierania 
(rozkładu) w 
warunkach 
beztlenowych 

0.04 d-1 Stała szybkości obumierania gdy nie ma 
dostępnego tlenu. 

Szybkość 
sekwestracji 

6.0 d-1 Stała szybkości dla sekwestracji LKT do formy 
PHA (magazynowanego substratu) 

Współczynnik 
wzrostu 
(warunki 
niedotlenione)

0.33 - Wraz z max. szybkością właściwą wzrostu, 
określa maksymalną osiągalną szybkość 
wzrostu, gdy azotany są jedynym dostępnym 
akceptorem elektronów (i nie występują 
ograniczenia substratem). 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Poly - P 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
przyrostu biomasy 
(warunki tlenowe) 

0.639 mgChZT/mgChZT Ilość biomasy produkowana przy 
zużyciu jednostki substratu w 
warunkach tlenowych. Reszta 
substratu będzie utleniona. 

Współczynnik 
przyrostu biomasy 
(warunki 
niedotlenione) 

0.52 mgChZT/mgChZT Ilość biomasy produkowana przy 
zużyciu jednostki substratu w 
warunkach niedotlenionych. 

Współczynnik 
poboru P/PHA 
(kwasy poli-
hydroksylowe) 
utleniane w 
warunkach 

0.95 mgP/mgChZT Ilość zakumulowanego P na 
jednostkę PHA (kwasy poli-
hydroksylowe) utlenionych w 
warunkach tlenowych. 
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tlenowych 

Współczynnik 
poboru P/PHA 
(kwasy poli-
hydroksylowe) 
utleniane w 
warunkach 
niedotlenionych 

0.35 mgP/mgChZT Ilość zakumulowanego P na 
jednostkę PHA (kwasy poli-
hydroksylowe) w warunkach 
niedotlenionych. 

Współczynnik 
akumulacji PHA 
(kwasy poli-
hydroksylowe) 
wskutek sewestracji 
octanów i 
propionianów 

0.889 mgChZT/mgChZT Ilość magazynowanych PHA 
(kwasy poli-hydroksylowe)  przy 
sekwestracji 1 mg octanów lub 
propionianów. 

N w biomasie 
aktywnej 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w organizmach 
akumulujących fosfor. Ma 
znaczny wpływ na dostępność 
azotu dla nitryfikacji i przez to 
na zapotrzebowanie na tlen. 

N w cząstkach 
inertnych 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość azotu w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania organizmów 
akumulujących fosfor.  

N w związkach org. 
rozpuzczonych 
inertnych 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w związkach 
organicznych inertnych 
pochodzących z obumierania 
organizmów akumulujących 
fosfor. 

P w biomasie 
aktywnej 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w organizmach 
akumulujących fosfor, bez 
uwzględniania P 
zmagazynowanego w formie 
Poly-P 

P w cząstkach 
inertnych 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość fosforu w 
pozostałości endogennej 
pochodzącej z obumierania 
organizmów akumulujących 
fosfor. 

Frakcja biomasy 
ulegająca 
rozkładowi do 
cząstek 
nierozpuszczonych 
inertnych 

0.25 - Frakcja biomasy, która po 
obumarciu (rozkładzie) zostaje w 
postaci cząsteczkowej. 

Frakcja biomasy 
ulegająca 
rozkładowi do 
związków 
rozpuszczonych 
inertnych 

0.2 - Frakcja biomasy, która po 
obumarciu (rozkładzie) zostaje 
rozpuszczona. 

Stała uwalniania 
P/Oc (octany) 

0.49 mgP/ mgChZT Ilość uwolnionego P na 1 mg 
octanów sekwestrowanych w 
formie PHA. 

Wskaźnik 
ChZT:Zorg 

1.42 mgChZT/mgZorg Współczynnik konwersji między 
biomasą wyrażoną w ChZT a 
zawartością w niej Zorg. 
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Wartość ta jest stosunkowa 
stabilna dla biomasy. 

Frakcja P 
akumulowana jako 
łatwo uwalniane 
poly-P 

0.94 mgP/mgP Frakcja P akumulowana w 
postaci łatwo uwalnianych poly-
P (reszta P jest magazynowana w 
wielkocząsteczkowych, 
nieuwalnianych poly-P). 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Dolna 
granica pH 
dla 
heterotrofów 
poly-P 

4.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
Heterotrofy wykazują tolerancję na 
zmiany pH – stąd szeroki zakres pH. 

Górna 
granica pH 
dla 
heterotrofów 
poly-P 

10.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05 mgO2/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności tlenowej w warunkach 
niskiego TR (w reaktorach 
niedotlenionych i beztlenowych). 

Granica NO3 w 
warunkach 
niedotlenionych 

0.1 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiej zawartości azotanów 
(w reaktorach beztlenowych). 

Granica NH3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-amonowy nie 
jest dostępny jako pożywka.  

Granica NO3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-azotanowy nie 
jest dostępny jako pożywka. 

Granica 
sekwestracji  
poly-P 

0.01 mgP/L Wyłącza sekwestrację LKT i 
uwalnianie P po wyczerpaniu energii 
zmagazynowanej w Poly-P.  

Granica 
sekwestracji LKT 

5.0 mgChZT/L Wyłącza sekwestrację LKT i 
uwalnianie P przy braku LKT. 
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Granica P 
limitująca 
nadmiarowy 
pobór 

0.15 mgP/L Wyłącza wzrost tlenowy i pobór P gdy 
fosfor nie jest dostępny. Ta stała ma 
wpływ na stężenie rozpuszczonego P w 
odpływie w systemie bio-P. 

Granica P (jako 
pożywka) 

0.005 mgP/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy fosfor nie jest 
dostępny jako pożywka. 

   

Inne parametry 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Inne|Dane ogólne 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Stosunek 
molowy Mg 
do P w 
polifosfatach 

0.3 molMg/molP Organizmy akumulujące fosfor, przy 
magazynowaniu poly-P, gromadzą także 
magnez w tym stechiometrycznym 
stosunku, który później jest uwalniany 
wraz z rozpadem poly-P. 

Stosunek 
molowy 
kationów do P 
w 
polifosfatach 

0.3 mval/mmolP Organizmy akumulujące fosfor, przy 
magazynowaniu poly-P, gromadzą także 
kationy (zasadniczo potasu) w tym 
stechiometrycznym stosunku, które 
później są uwalniane wraz z rozpadem 
poly-P. 

Stosunek 
molowy Ca 
do P w 
polifosfatach 

0.05 molCa/molP Organizmy akumulujące fosfor, przy 
magazynowaniu poly-P, gromadzą także 
wapń w tym stechiometrycznym 
stosunku, który później jest uwalniany 
wraz z rozpadem poly-P. 

   

Model stabilizacji beztlenowej 
Model stabilizacji beztlenowej w BioWin zawiera następujące funkcjonalne 
kategorie, moduły 

Fermentacja 
Wzrost i obumieranie octanowców rozkładających propioniany 
Wzrost i obumieranie metanowców 

Poniżej moduły te są opisane szczegółowo. 

Fermentacja 
Ilość procesów: 3 

Zadanie technologiczne: generowanie LKT (fermentery, komory stabilizacji 
beztlenowej)  

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 
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Opis modułu: 
Występują 3 procesy fermentacji (wzrostu beztlenowego), jeden dla fermentacji 
metanolu do octanów i wodoru, i dwa dla fermentacji złożonych rozpuszczonych 
substratów do propionianów, octanów, CO2 i potencjalnie wodoru (zależnie od 
stężenia wodoru). Procesy te są prowadzone przy udziale mikroorganizmów 
heterotroficznych, i są określone jako iloczyn maksymalnej szybkości fermentacji i 
stężenia biomasy heterotrofów innych niż poly-P, mnożony przez współczynnik 
wzrostu beztlenowego, TR, azotany, a także przełączniki syntezy fosforanów i 
amoniaku. Procesy są wrażliwe na pH zgodnie z krzywą rozkładu normalnego. 

Parametry modelu wpływające na wydajność tego modułu są wymienione poniżej. 

   

Parametry kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Heterotrof 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Szybkość 
obumierania 
(warunki 
niedotlenione / 
beztlenowe) 

0.3 d-1 Stała szybkości obumierania gdy tlen 
nie jest dostępny. 

Współczynnik 
hydrolizy 
(warunki 
beztlenowe) 

0.5 - Zmniejszenie szybkości hydrolizy w 
warunkach beztlenowych, w stosunku 
do warunków tlenowych.  

Szybkość 
fermentacji 

3.2 d-1 Maksymalna szybkość właściwa 
wzrostu heterotrofów w warunkach 
beztlenowych. 

Stała 
półnasycenia 
fermentacji 

5.0 mgChZT/L Stała półnasycenia dla substratów 
złożonych w warunkach 
beztlenowych 

Współczynnik 
wzrostu w 
warunkach 
beztlenowych 
(osad czynny) 

0.125 - Zmniejszenie szybkości wzrostu w 
warunkach beztlenowych w osadzie 
czynnym 

Szybkość 
hydrolizy  

.1 d-1 Szybkość hydrolizy substancji 
organicznej cząsteczkowej w 
komorach stabilizacji beztlenowej 
(komorach fermentacyjnych) 

Stała 
półnasycenia dla 
hydrolizy  

0.15 -  Stała półnasycenia Monoda dla 
regulacji szybkości hydrolizy w 
komorach stabilizacji beztlenowej 
(komorach fermentacyjnych), 
wyrażona w kategoriach stosunku 
substratu cząsteczkowego do biomasy 
heterotrofów 

   

 Tworzenie modelu procesowego  •  604 



Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Heterotrof 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 
(fermentacja 
przy niskim 
stężeniu H2) 

0.1 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanej biomasy na 
jednostkę złożonego substratu, 
poddanego fermentacji w 
warunkach niskiego stężenia 
H2. 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 
(fermentacja 
przy wysokim 
stężeniu H2) 

0.1 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanej biomasy na 
jednostkę złożonego substratu, 
poddanego fermentacji w 
warunkach wysokiego stężenia 
H2. 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 
(fermentacja 
metanolu) 

0.1 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanej biomasy na 
jednostkę metanolu poddanego 
fermentacji. 

Współczynnik 
produkcji H2 
(fermentacja 
przy niskim 
stężeniu H2) 

0.35 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanego wodoru 
na jednostkę złożonego 
substratu, poddanego 
fermentacji w warunkach 
niskiego stężenia H2. 

Współczynnik 
produkcji H2 
(fermentacja 
przy wysokim 
stężeniu H2) 

0.0 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanego wodoru 
na jednostkę złożonego 
substratu, poddanego 
fermentacji w warunkach 
wysokiego stężenia H2. 

Współczynnik 
produkcji H2 
(fermentacja 
metanolu) 

0.35 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanego wodoru 
na jednostkę metanolu 
poddanego fermentacji. 

Współczynnik 
produkcji 
propionianów 
(fermentacja 
przy niskim 
stężeniu H2) 

0.0 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanych 
propionianów na jednostkę 
złożonego substratu, poddanego 
fermentacji w warunkach 
niskiego stężenia H2. 

Współczynnik 
produkcji 
propionianów 
(fermentacja 
przy wysokim 
stężeniu H2) 

0.7 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanych 
propionianów na jednostkę 
złożonego substratu, poddanego 
fermentacji w warunkach 
wysokiego stężenia H2. 

Współczynnik 
produkcji CO2 
(fermentacja 
przy niskim 
stężeniu H2) 

0.5 mmolCO2/mmol 
HAC 

Ilość produkowanego CO2 na 
jednostkę octanów poddanych 
fermentacji w warunkach 
niskiego stężenia H2. 

Współczynnik 
produkcji CO2 

0.0 mmolCO2/mmol Ilość produkowanego CO2 na 
jednostkę octanów poddanych 
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(fermentacja 
przy wysokim 
sężeniu H2) 

HAC fermentacji w warunkach 
wysokiego stężenia H2. 

N w biomasie 
aktywnej 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w biomasie. 

N w pozostałości 
endogennej 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) 
heterotrofów. 

P w biomasie 
aktywnej 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w heterotrofach. 
Określa usuwanie P w 
systemach bez bio-P, i 
zawartość P w osadzie. 

P w pozostałości 
endogennej 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) 
heterotrofów. 

Obumarła 
(endogenna) 
biomasa 

0.08 - Frakcja biomasy, która staje się 
nieaktywna po obumarciu. 

Wskaźnik 
ChZT:Zorg 

1.42 mgChZT/mgZorg Współczynnik konwersji 
między biomasą wyrażoną w 
ChZT a zawartością w niej 
Zorg. Wartość ta jest 
stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Dolna granica 
pH dla 
heterotrofów 
(warunki 
beztlenowe) 

4.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
Heterotrofy wykazują tolerancję na 
zmiany pH – stąd szeroki zakres pH. 

Górna granica 
pH dla 
heterotrofów 
(warunki 
beztlenowe) 

10.0 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 
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Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05 mgO2/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności tlenowej w warunkach 
niskiego TR (w reaktorach 
niedotlenionych / beztlenowych). 

Granica NO3 dla 
warunków 
niedotlenionych 

0.1 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiej zawartości 
azotanów (w reaktorach 
beztlenowych). 

Granica NH3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-amonowy nie 
jest dostępny jako pożywka.  

Granica NO3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-azotanowy 
nie jest dostępny jako pożywka. 

Granica P (jako 
pożywka) 

0.005 mgP/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy fosfor nie jest 
dostępny jako pożywka. 

Granica wodoru 
dla heterotrofów 

1.0 mgChZT/L Ta stała służy do przełączania między 
dwiema ścieżkami fermentacji, 
generującymi octany i propioniany w 
różnych stosunkach, zależnie od 
stężenia dostępnego H2. 

   

Wzrost i obumieranie octanowców rozkładających 
propioniany 
Ilość procesów: 2 

Zadanie technologiczne: fermentacja beztlenowa 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Te 2 procesy określają wzrost i obumieranie octanowców rozkładających 
propioniany do octanów, CO2 i wodoru. Źródłem azotu dla syntezy komórek jest 
amoniak. Proces wzrostu jest określony jako iloczyn maksymalnej szybkości 
właściwej wzrostu i stężenia biomasy octanowców rozkładających propioniany, 
mnożony przez odpowiednie TR, azotany, a także przełączniki syntezy fosforanów i 
amoniaku. Obecność wodoru i octanów hamuje proces wzrostu, który jest wrażliwy 
także na pH zgodnie z krzywą rozkładu normalnego. Szybkość obumierania 
(rozkładu) różni się dla tlenowych i niedotlenionych/beztlenowych wartości zależnie 
od stężeń akceptorów elektronów. 

Parametry modelu są wymienione poniżej: 

   

Parametry Kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Octanowce rozkładające 
propioniany 
   

Nazwa Wartość Jednostka Objaśnienie 
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domyślna 

Max. 
szybkość 
właściwa 
wzrostu 

0.25 

d-1 Maksymalna szybkość właściwa wzrostu 
biomasy, gdy nie występuje inhibicja lub 
ograniczenie substratami.  

Stała 
półnasycenia 10.0 

mgChZT/L Stała półnasycenia dla regulacji 
szybkości wzrostu, bazująca na 
dostępności propionianów jako substrat 

Stała inhibicji 
octanami 10000 

mgChZT/L Stała inhibicji octanami: wysoki poziom 
octanów hamuje wzrost octanowców 
rozkładających propioniany. 

Szybkość  
obumierania 
(rozkładu) 

0.05 
d-1 Stała szybkości obumierania, gdy nie ma 

dostępnego tlenu. 

Szybkość  
obumierania 
(rozkładu) w 
warunkach 
tlenowych 

0.52 

d-1 Stała szybkości obumierania, gdy tlen 
jest obecny. 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Octanowce 
rozkładające propioniany 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
przyrostu 
biomasy 

0.1 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanej biomasy na 
jednostkę przekształconych 
propionianów. 

Współczynnik 
produkcji H2 

0.4 mgChZT/mgChZT Ilość produkowanego H2 na 
jednostkę przekształconych 
propionianów. 

Współczynnik 
produkcji 
CO2 

1.0 mmolCO2/mmolProp Ilość produkowanego CO2 na 
jednostkę przekształconych 
propionianów. 

N w biomasie 0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w octanowcach 
rozkładających propioniany. 

N w 
pozostałości 
endogennej 

0.07 mgN/ mgChZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) 
octanowców rozkładających 
propioniany. 

P w biomasie 0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w octanowcach 
rozkładających propioniany. 

P w 
pozostałości 
endogennej 

0.022 mgP/ mgChZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) 
octanowców rozkładających 
propioniany. 

Pozostałość 0.08 - Frakcja biomasy, która staje się 
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endogenna nieaktywna po obumarciu. 

Wskaźnik 
ChZT:Zorg 

1.42 mgZorg/mgChZT Współczynnik konwersji 
między biomasą wyrażoną w 
ChZT a zawartością w niej 
Zorg. Wartość ta jest 
stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Dolna granica 
pH dla 
octanowców 
rozkład. 
propioniany 

4.0 jednostki pH Przy tej wartości odczyn pH 
będzie hamować wzrost 
biomasy do 50%, podobnie do 
stałej półnasycenia. 

Górna granica 
pH dla 
octanowców 
rozkład. 
propioniany 

10.0 jednostki pH Przy tej wartości odczyn pH 
będzie hamować wzrost 
biomasy do 50%, podobnie do 
stałej półnasycenia. 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05 mgO2/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności tlenowej w warunkach 
niskiego TR (w reaktorach 
niedotlenionych / beztlenowych). 

Granica NO3 dla 
warunków 
niedotlenionych 

0.1 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiej zawartości azotanów 
(w reaktorach beztlenowych). 

Granica NH3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-amonowy nie 
jest dostępny jako pożywka.  

Granica P (jako 
pożywka) 

0.005 mgP/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy fosfor nie jest 
dostępny jako pożywka. 

Granica H2 dla 
octanowców 
rozkładających 
propioniany 

5.0 mgChZT/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy występuje wysoki 
poziom H2. 
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Wzrost i obumieranie metanowców 
Ilość procesów: 4 

Zadanie technologiczne: stabilizacja beztlenowa 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Te 4 procesy określają wzrost i obumieranie dwu podstawowych grup 
bezwzględnych beztlenowców (tj. metanowców rozkładających octany na metan i 
CO2 oraz metanowców zużywających wodór (hydrogenotroficznych) tj., 
przekształcających CO2 i wodór w metan i wodę). Oba procesy wzrostu są wrażliwe 
na pH zgodnie z krzywą rozkładu normalnego. 

Parametry modelu są wymienione poniżej: 

   

Parametry kinetyczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Metanowce 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Max. szybkość 
właściwa wzrostu 
metanowców 
rozkładających 
octany (M-Oc) 

0.3 d-1 Maksymalna szybkość właściwa 
wzrostu biomasy metanowców 
rozkładających octany, gdy nie 
występuje inhibicja lub ograniczenie 
substratami. 

Max. szybkość 
właściwa wzrostu 
metanowców 
zużywających 
wodór (M-H2) 

1.4 d-1 Maksymalna szybkość właściwa 
wzrostu biomasy metanowców 
zużywających H2, gdy nie 
występuje inhibicja lub ograniczenie 
substratami. 

Współczynnik  
(stała) 
półnasycenia dla 
zależności 
szybkości wzrostu 
M-Oc od stężenia 
octanów 

100 mgChZT/L 
Stała półnasycenia dla regulacji 
szybkości wzrostu biomasy 
metanowców rozkładających 
octany, bazująca na dostępności 
octanów jako substratu. 

Stała 
półnasycenia CO2 
dla M-H2 

0.1 mmolCO2/L Stała półnasycenia dla regulacji 
szybkości wzrostu biomasy 
metanowców zużywających H2, 
bazująca na dostępności CO2 jako 
substratu. 

Współczynnik 
półnasycenia dla 
zależności 
szybkości wzrostu 
M-H2 od stężenia 
H2 

0.1 mgChZT/L Stała półnasycenia dla regulacji 
szybkości wzrostu biomasy 
metanowców zużywających H2, 
bazująca na dostępności wodoru 
jako substratu. 

Stała inhibicji 
wzrostu M-Oc 

10000 mgChZT/L Stała inhibicji propionianami: 
wysoki poziom propionianów 
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przez propioniany hamuje wzrost biomasy 
metanowców rozkładających 
octany. 

Szybkość 
obumierania     
M-Oc 

0.13 d-1 Stałą szybkości obumierania 
(rozkładu) M-Oc, gdy nie ma 
dostępnego tlenu. 

Szybkość 
obumierania     
M-Oc w 
warunkach 
tlenowych 

0.6 d-1 

Stała szybkości obumierania M-Oc, 
gdy tlen jest obecny. 

Szybkość 
obumierania     
M-H2 

0.13 d-1 Stała szybkości obumierania 
(rozkładu) M-H2, gdy nie ma 
dostępnego tlenu. 

Szybkość 
obumierania      
M-H2 w 
warunkach 
tlenowych 

0.6 d-1 Stała szybkości obumierania M-H2, 
gdy tlen jest obecny. 

   

Parametry stechiometryczne 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Stechiometria|Metanowce 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
wzrostu 
metanowców 
rozkładających 
octany (M-Oc) 

0.1 mgChZT/mgChZT Ilość biomasy M-Oc 
produkowanej przy rozkładzie 
jednostki substratu (octanów). 
Reszta substratu będzie 
przekształcona w CO2. 

Współczynnik 
wzrostu 
metanowców 
zużywających 
wodór (M-H2) 

0.1 mgCHZT/mgCHZT Ilość biomasy M-H2 
produkowanej przy zużyciu 
jednostki substratu (wodoru). 
Reszta substratu będzie 
przekształcona w metan i wodę. 

N w biomasie 
M-Oc 

0.07 mgN/mgCHZT Zawartość N w biomasie M-Oc. 

N w biomasie 
M-H2 

0.07 mgN/mgCHZT Zawartość N w biomasie M-H2. 

N w 
pozostałości 
endogennej z 
M-Oc 

0.07 mgN/mgCHZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) M-Oc.  

N w 
pozostałości 
endogennej z 
M-H2 

0.07 mgN/mgCHZT Zawartość N w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) M-H2. 

P w biomasie 
M-Oc 

0.022 mgP/mgCHZT Zawartość P w biomasie M-Oc. 

P w biomasie 
M-H2 

0.022 mgP/mgCHZT Zawartość P w biomasie M-H2. 
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P w 
pozostałości 
endogennej z 
M-Oc 

0.022 mgP/mgCHZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) M-Oc.  

P w 
pozostałości 
endogennej z 
M-H2 

0.022 mgP/mgCHZT Zawartość P w pozostałości 
endogennej pochodzącej z 
obumierania (rozkładu) M-H2. 

Frakcja 
pozostałości 
endogennej dla 
M-Oc 

0.08 - Frakcja biomasy M-Oc, która 
staje się nieaktywna po 
obumarciu.  

Frakcja 
pozostałości 
endogennej dla 
M-H2 

0.08 - Frakcja biomasy M-H2, która 
staje się nieaktywna po 
obumarciu. 

Wskaźnik 
ChZT:Zorg dla 
M-Oc 

1.42 mgCHZT/mgZorg Współczynnik konwersji 
między biomasą wyrażoną w 
ChZT a zawartością w niej 
Zorg. Wartość ta jest 
stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

Wskaźnik 
ChZT:Zorg dla 
M-H2 

1.42 mgCHZT/mgZorg Współczynnik konwersji 
między biomasą wyrażoną w 
ChZT a zawartością w niej 
Zorg. Wartość ta jest 
stosunkowa stabilna dla 
biomasy. 

   

Inhibicja pH 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Inhibicja pH 

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Dolna granica 
pH dla 
metanowców 
rozkładających 
octany 

5.5 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
Metanowce są wrażliwe na niski 
odczyn pH; fermentacja może łatwo 
zmienić się w kwaśną (octanową). 

Górna granica 
pH dla 
metanowców 
rozkładających 
octany 

8.5 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 

Dolna granica 
pH dla 
metanowców 
zużywających 
H2 

5.5 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
Metanowce są wrażliwe na niski 
odczyn pH; fermentacja może łatwo 
zmienić się w kwaśną (octanową). 

Górna granica 
pH dla 
metanowców 

8.5 jednostki 
pH 

Przy tej wartości odczyn pH będzie 
hamować wzrost biomasy do 50%, 
podobnie do stałej półnasycenia. 
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zużywających 
H2 

   

Funkcje przełączające 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Kinetyka|Funkcje przełączające 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Granica TR dla 
heterotrofów 

0.05 mgO2/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności tlenowej w warunkach 
niskiego TR (w reaktorach 
niedotlenionych / beztlenowych). 

Granica NO3 
dla warunków 
niedotlenionych

0.1 mgN/L Ta stała jest używana do wyłączania 
aktywności denitryfikacyjnej w 
warunkach niskiej zawartości azotanów 
(w reaktorach beztlenowych). 

Granica NH3 
(jako pożywka) 

0.005 mgN/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy N-amonowy nie 
jest dostępny jako pożywka.  

Granica P (jako 
pożywka) 

0.005 mgP/L Ta stała jest używana do spowalniania 
wzrostu biomasy, gdy fosfor nie jest 
dostępny jako pożywka. 

   

Model chemicznego strącania 
Model chemicznego strącania w BioWin określa nierozpuszczalne twory soli metali, 
które występują w oczyszczalniach ścieków w różnych warunkach środowiskowych. 
Zadaniem tego modelu jest polepszenie prognozy pozostałości rozpuszczonych 
fosforanów i zapewnienie prawidłowych szacunków produkcji osadu chemicznego. 
Fosfor odgrywa aktywną rolę w procesach zarówno biologicznych jak i chemicznych 
w ściekach. Jest ważnym elementem układu słabego kwasu i zasady, jest pożywką, 
związkiem magazynującym energię dla różnych mikroorganizmów, łatwo tworzy 
nierozpuszczalny osad z magnezem, wapniem, a także z jonami żelaza i glinu, jeżeli 
są dodawane do ścieków. Wszystkie te procesy należy uwzględniać dla uzyskania 
prawidłowej, dokładnej prognozy fosforu w odpływie. 

Model chemicznego strącania w BioWin zawiera następujące funkcjonalne 
kategorie, moduły 

Chemiczne strącanie fosforu za pomocą glinu lub żelaza 
Strącanie struwitu i fosforanów wapnia 

Moduły te są szczegółowo opisane poniżej. 

Strącanie żelazem lub glinem 
Ilość reakcji: 6 

Zadanie technologiczne: chemiczne usuwanie fosforu 
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Zastosowanie: opcjonalne, wymaga aktywacji w opcjach modelu BioWin 

Opis modułu: 
W bieżącym zastosowaniu może zostać wybrane, jako opcja, strącanie fosforanów 
żelazem albo glinem, ale nie oba jednocześnie. Ponieważ strącanie jest szybsze o 
rzędy wielkości od reakcji biologicznych, to równania modelu są wyrażone i 
rozwiązywane przy wykorzystaniu podejścia równowagi. Dodawany metal będzie 
tworzył nierozpuszczalny kompleks hydroksy/fosforanowy (Fe1.6H2PO4OH3.8 lub 
Al0.8H2PO4OH1.4), rozpuszczony kompleks metal-fosforan (FeH2PO4

2+ lub 
AlHPO4

+), a pozostałość metalu będzie w większości wbudowana w osad 
wodorotlenku metalu (Fe(OH)3 lub Al(OH)3). W równaniu zawsze występuje niskie 
stężenie jonów wolnego metalu i rozpuszczalne rodzaje fosforanów w różnych 
zdysocjowanych lub niezdysocjowanych formach (PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-, H3PO4). 
Rodzaje fosforanów razem z rozpuszczonymi kompleksami metal-fosforan 
powodują stężenie pozostałego, rozpuszczonego fosforu w odpływie. Reakcje 
przebiegają według odpowiednich równań rozpuszczalności i dysocjacji. Rozkład i 
stężenie pozostałości tych komponentów zależy od pH i dawki. Poniższy wykres 
przedstawia wpływ pH na rozpuszczone rodzaje fosforu dla przypadków 
dawkowania metalu z dużym nadmiarem: 

   

<P class=Figures><IMG SRC="images/figure2.jpg" ALT="" BORDER=0></P> 

 

Wykres 1 :Wpływ pH na rozpuszczone rodzaje fosforu przy dawkowaniu metalu z dużym 
nadmiarem 

(Oznaczenia na wykresie 1: „residual P vs. pH” = „pozostałość P w zależności od 
pH”; „Fe dose” = „dawka Fe”; „Al dose” = „dawka Al.”) 

 

Parametry modelu są wymienione poniżej: 

Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Inne|Stałe fizyko-chemiczne 
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Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Równowaga 
rozpuszczonego 
PO4 przy 
dawkowaniu Al 
dla pH=7  

0.01 mgP/L Jest to najlepsze osiągalne stężenie 
rozpuszczonych PO4 , gdy roztwór jest w 
równowadze z produktem kompozytowym 
AlrH2PO4OH(3r-1) , oparte na następującym 
równaniu reakcji: 

( ) ( ) AlP,sp
4.1

42
8.03 KOHPOHAl =





 −+ −

 

( ) ( ) Al,sp
4.1

42
8.03 KOHPOHAl =





 −+ −

 
 

Stosunek 
molowy Al : P 

0.8 mmolAl/mm
olP 

Jest to wartość domyślna stosunku 
molowego (przy strącaniu Alr(H2PO4) 
(OH)3r-1) między strącanymi jonami 
glinowymi i fosforanowymi przy małych 
dawkach i przy optymalnym pH. Jednakże 
rzeczywisty (obserwowany) stosunek 
będzie zależał od pH, a także tworzenia 
innych komponentów fosforanów i 
wodorotlenku glinu. 

Rozpuszczalność 
Al(OH)3  

1.2590E+9 mol/L Ta stała rozpuszczalności jest oparta na 
reakcji: 

++ +↔+ H3)OH(AlOH3Al 32
3

, wyrażona jako: 
( )
( ) AlOH3,sp3

3

K
H

Al
=

+

+

 

Wartość tej stałej nigdy nie powinna być 
zmieniana. Osad wodorotlenku tworzony w 
tej reakcji zużywa jony glinu i przyczynia 
się do nie-stechiometrycznych stosunków 
Al/P obserwowanych także jako wymagane 
przedawkowanie.  

Stała dysocjacji 
AlHPO4+ 

7.9430E-13 mol/L Ta stała dysocjacji jest oparta na 
następującym równaniu reakcji: 

( )( )
( ) 4iAlHPO

4

2
4

3

K
AlHPO

HPOAl
=

+

−+

 

Ten rozpuszczony kompleks fosforanu 
glinu będzie wnosić wkład w mierzone 
stężenie pozostałości rozpuszczonych 
fosforanów.  

Równowaga 
rozpuszczonego 
PO4 przy 
dawkowaniu Fe 
dla pH=7 

0.01 mgP/L Jest to najlepsze osiągalne stężenie 
rozpuszczonych PO4 , gdy roztwór jest w 
równowadze z produktem kompozytowym 
Fe1.6H2PO4OH3.8 , oparte na następującym 
równaniu reakcji:  

( ) ( )( ) Fesp
rr KOHPOHFe ,

13
42

3 =
−−+ −
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Stosunek 
molowy Fe : P  

1.6 mmolFe/mm
olP 

Jest to wartość domyślna stosunku 
molowego (przy strącaniu Fer(H2PO4) 
(OH)3r-1) między strącanymi jonami 
żelazowymi i fosforanowymi przy małych 
dawkach i przy optymalnym pH. Jednakże 
rzeczywisty (obserwowany) stosunek 
będzie zależał od pH, a także tworzenia 
innych komponentów fosforanów i 
wodorotlenku żelazowego. 

Rozpuszczalność 
Fe(OH)3 

0.05 mol/L Ta stała rozpuszczalności jest oparta na 
reakcji: 

+ +↔+ H3)OH(FeOH3Fe 32
3

, wyrażona jako: 

( )
( ) FeOH3,sp3

3

K
H

Fe
=

+

+

 

Osad wodorotlenku tworzony w tej reakcji 
zużywa jony żelazowe i przyczynia się do 
nie-stechiometrycznych stosunków Al/Fe 
obserwowanych także jako wymagane 
przedawkowanie. 

Stała dysocjacji 
FeH2PO4++ 

5.0120E-22 mol/L Ta stała dysocjacji jest oparta na 
następującym równaniu reakcji: 

( )( )
( ) 42POiFeH2

42

42
3

K
POFeH

POHFe
=

+

−+

 

Ten rozpuszczony kompleks fosforanu 
żelazowego będzie wnosić wkład w 
mierzone stężenie pozostałości 
rozpuszczonych fosforanów. 

   

Samoistne chemiczne strącanie 
Opis modułu: 
Magnez i wapń są obecne w większości ścieków i mogą samoistnie tworzyć 
wytrącane osady. Z dużej ilości osadów fosforanów i węglanów, które mogą 
powstawać w typowych warunkach, szczególnie przy wysokim i neutralnym 
odczynie pH, najważniejszymi, wpływającymi na poziom rozpuszczonych 
fosforanów są struwit (fosforan magnezowo-amonowy, MgNH4PO4 

. 6H2O) i 
fosforan hydroksylowy dwuwapnia (HDP, Ca2HPO4(OH)2 ). 

Struwit zazwyczaj wytrąca się w komorach fermentacyjnych, w związku z wysokim 
stężeniem obecnych jonów magnezowych, amonowych i fosforanowych. Jony te są 
transportowane do komór fermentacyjnych w biomasie i są uwalniane. Uwalnianie 
Mg, N i P jest określane w BioWin (w modelu beztlenowym). Wynikowe strącanie 
struwitu może pojawiać się zwłaszcza w rurociągach i na krawędziach 
przelewowych, gdzie odgazowanie CO2 podnosi pH. Model jest opisany 
szczegółowo przez Musvoto i in. (2000). 
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HDP (i wiele innych typów fosforanów wapnia) może wytrącać się w reaktorach 
biologicznych w związku ze zmianami pH występującymi w strefach 
beztlenowych/tlenowych. Dokładna prognoza poziomu fosforanów w procesach  
bio-P może wymagać także symulacji zjawiska wytrącania – wtórnego 
rozpuszczania HDP. BioWin uwzględnia jeszcze jedno strącanie fosforanu wapnia, 
jako hydroksy-apatytu (HAP), który jest brany pod uwagę jako „dren 
odprowadzający” dla wapnia, który nie ulega wtórnemu rozpuszczaniu. Ten model 
został opisany przez Maurer’a i in. (1999). 

Te procesy strącania są sformułowane za pomocą równań kinetycznych, zgodnie z 
materiałami źródłowymi. 

Ilość procesów: 3 

Zadanie technologiczne: tworzenie się struwitu i fosforanów wapnia 

Zastosowania: opcjonalne, wymaga aktywacji w opcjach modelu BioWin 

Parametry modelu są podane poniżej: 

Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Inne|Szybkości fizyko-chemiczne 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Szybkość 
strącania struwitu 

3.0000E+10 d-1 Opublikowana szybkość 
strącania (Musvoto i in., 
wyrażona w kategoriach 
molowych) wynosi 3*1015. 
Symulacja w innych 
eksperymentach sugeruje 
znacznie niższą szybkość (Suzuki 
1998). Efekty mieszania 
prawdopodobnie mają wpływ na 
stałą szybkości. Wybrana wartość 
domyślna  jest kompromisem i 
może być zmieniana w zakresie 
od 109 do 3*1015. 

Szybkość 
wtórnego 
rozpuszczania 
struwitu 

3.0000E+11 d-1 Ta stała ma mniejsze znaczenie 
gdyż wtórne rozpuszczanie 
struwitu zazwyczaj nie jest 
spotykane w procesach 
ściekowych.  

Stała półnasycenia 
struwitu. 

1.0 mgZO/L Jest to stała empiryczna 
zaprojektowana dla zapewnienia 
ciągłości dla matematycznych 
rozwiązań przez utrzymanie 
niskich poziomów struwitu nawet 
w warunkach niższego pH. 
Wartość ta nie powinna być 
zmieniana. 

Szybkość 
strącania HDP 
(fosforan 
hydroksylowy 
dwuwapnia) 

1.0000E+8 L/(molP.d) Wartość tej stałej będzie 
oddziaływać jak blisko stanu 
równowagi będzie przebiegać 
reakcja strącania HDP przy 
danych czasach hydraulicznego 
zatrzymania. Jeżeli konieczna jest 
jej zmiana, to razem z nią 
powinna być zmieniona stała 
szybkości wtórnego 
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rozpuszczania. 

Szybkość 
wtórnego 
rozpuszczania 
HDP (fosforan 
hydroksylowy 
dwuwapnia) 

1.0000E+8 L/(molP.d) Wartość tej stałej będzie 
oddziaływać jak blisko stanu 
równowagi będzie przebiegać 
reakcja strącania HDP przy 
danych czasach hydraulicznego 
zatrzymania. Jeżeli konieczna jest 
jej zmiana, to razem z nią 
powinna być zmieniona stała 
szybkości wtórnego 
rozpuszczania. 

Szybkość 
strącania HAP 
(hydroksyapatyt) 

5.0000E-4 molHAP/(L.d) Ta stała szybkości będzie 
generować nierozpuszczony 
HAP, który nie może być wtórnie 
rozpuszczony. 

   

Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Inne|Stałe fizyko-chemiczne 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Stała 
rozpuszczalności 
struwitu  

6.9180E-14 mol/L Ta stała rozpuszczalności nie powinna 
być zmieniana. 

Rozpuszczalność 
HDP (fosforan 
hydroksylowy 
dwuwapnia) 

2.7500E-22 mol/L Ta stała rozpuszczalności nie powinna 
być zmieniana. 

Stała półnasycenia 
HDP (fosforan 
hydroksylowy 
dwuwapnia) 

1.0 mgZO/L Jest to stała empiryczna 
zaprojektowana dla zapewnienia 
ciągłości dla matematycznych 
rozwiązań przez utrzymanie niskich 
poziomów HDP nawet w warunkach 
niższego pH. Wartość ta nie powinna 
być zmieniana.. 

   

Modele sedymentacji 
Zadanie technologiczne: separacja grawitacyjna ciał stałych / cieczy  

Zastosowanie: modele strumieniowe separacji ciał stałych / cieczy (używane w 
elementach jednowymiarowego modelu osadnika) 

Opis modułu: 
Generalne podejście teorii strumieni modeluje sedymentację ciał stałych w jednym 
wymiarze. W podejściu jednowymiarowym ruch ciał stałych i cieczy w kierunku 
pionowym są przyjęte jako dominujące i ruch poziomy jest ignorowany. Zbiornik 
sedymentacji jest dzielony na wiele warstw w kierunku pionowym i technika 
numeryczna jest wykorzystywana do rozwiązywania równań bilansu masowego w 
kierunku pionowym. Rozwiązania równań bilansu masowego określają profil stężeń 
zawiesiny w osadniku, a także stężenie zawiesiny w odpływie ścieków i osadu. 
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Więcej szczegółów podane jest w podrozdziale Modele strumieniowe , w 
rozdziale Modelowanie sedymentacji oraz  separacji ciał stałych i cieczy. 

BioWin oferuje dwa typy modeli, opartych na teorii strumieni: 

1 – Model modyfikowany Vesilinda 
2 – Model dwu wykładniczy 

Każdy model posiada swój własny zestaw parametrów; które są opisane poniżej. 

   

Parametry modelu modyfikowanego Vesilinda  
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Sedymentacja|Model 
modyfikowany Vesilinda 

 

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Maksymalna 
prędkość 
sedymentacji 
Vesilinda (V0) 

170 m/d Maksymalna osiągalna prędkość 
sedymentacji przy teoretycznie 
nieskończonym rozcieńczeniu w nie 
modyfikowanej relacji Vesilinda. 
Wpływa głównie na funkcję 
klarowania. Wyższe wartości wiążą 
się z osadem dobrze 
sedymentującym. 

Parametr 
sedymentacji 
Vesilinda dla strefy 
hamowanej (K) 

0.37 L/g Termin, który określa wykładnicze 
zmniejszanie prędkości 
sedymentacji przy zwiększaniu 
stężenia w relacji Vesilinda. 
Wpływa głównie na funkcję 
zagęszczania. Wyższe wartości 
wiążą się z osadem źle 
sedymentującym. 

Funkcja 
przełączająca 
prędkość 
sedymentacji  

100 mg/L Przełącznik zastosowany w funkcji 
przełączającej typu Monoda dla 
relacji Vesilinda. Dotyczy 
nierealistycznie wysokich prędkości 
sedymentacji, przewidywanych przy 
niskich stężeniach zawiesiny, przy 
ścisłym zastosowaniu pierwotnie 
opublikowanego modelu Vesilinda. 
Podwyższanie wartości tego 
przełącznika będzie skutkować 
prognozami wyższej zawartości 
zawiesiny w odpływie. 

Stężenie zawiesiny 
osadu czynnego dla 
obliczeń wysokości 

2500 mg/L BioWin będzie lokalizował i 
wykreślał wysokość 
wyspecyfikowanego stężenia 
zawiesiny wzdłuż profilu osadnika. 

Stała 
maksymalnego 
zagęszczenia 

15,000 mg/L Wyspecyfikowana wartość jest 
używana do ograniczania 
maksymalnego stężenia zawiesiny, 
które może być osiągnięte w 
modelowej warstwie osadnika. 
Ponadto, gdy stężenie zawiesiny w 
warstwie zbliża się do tego stężenia, 
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to pojawia się wtórne zawieszenie 
cząstek stałych. 

   

Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Sedymentacja|Model dwu 
wykładniczy 

Wartość 
domyślna 

Parametry modelu dwu wykładniczego 

 

Nazwa Jednostka Objaśnienie 

Maksymalna 
prędkość 
sedymentacji 
Vesilinda (V0) 

410 m/d Maksymalna osiągalna prędkość 
sedymentacji przy teoretycznie 
nieskończonym rozcieńczeniu w nie 
modyfikowanej relacji Vesilinda. 

Maksymalna 
(praktyczna) 
prędkość 
sedymentacji (V0') 

270 m/d Maksymalna osiągalna prędkość 
sedymentacji w modelu dwu 
wykładniczym. To ograniczenie 
odnosi się do nierealistycznie 
wysokich prędkości sedymentacji, 
przewidywanych przy niskich 
stężeniach zawiesiny, przy ścisłym 
zastosowaniu modelu Vesilinda. 
Wyższe wartości wiążą się z osadem 
dobrze sedymentującym. 

Parametr 
sedymentacji dla 
strefy hamowanej 
(Kh) 

0.40 L/g Termin, który określa wykładnicze 
zmniejszanie prędkości 
sedymentacji przy zwiększaniu 
stężenia w strefie 4, w modelu dwu 
wykładniczym, gdzie dominuje 
sedymentacja zaburzona. Wyższe 
wartości wiążą się z osadem źle 
sedymentującym. 

Parametr 
sedymentacji dla 
strefy flokulacji 
(Kf) 

2.5 L/g Termin wykładniczy, który określa 
przebieg sedymentacji w strefie 2, w 
modelu dwu wykładniczym, gdzie 
dominuje sedymentacja 
flokulacyjna. Wyższe wartości 
wiążą się z osadem źle 
sedymentującym. 

Maks. stężenie 
zawiesiny 
nieopadalnej  

20 mg/L Minimalne osiągalne stężenie 
zawiesiny w warstwie jest obliczane 
jako frakcja stężenia zawiesiny w 
dopływie do osadnika, ale nie może 
ono być niższe od tej wartości, 
specyfikowanej przez użytkownika. 

Frakcja zawiesiny 
nieopadalna 

0.001 - Minimalne osiągalne stężenie 
zawiesiny w warstwie jest obliczane 
jako frakcja stężenia zawiesiny w 
dopływie do osadnika. 

Stężenie zawiesiny 
osadu czynnego dla 
obliczeń wysokości

2500 mg/L BioWin będzie lokalizował i 
wykreślał wysokość 
wyspecyfikowanego stężenia 
zawiesiny wzdłuż profilu osadnika. 

   

 Tworzenie modelu procesowego  •  620 



Model pH 
Model pH jest opisany szczegółowo w rozdziale Modelowanie  pH w BioWin . 

Model napowietrzania i transferu gazu 
Parametry stosowane w BioWin, w modelu napowietrzania i transferu gazu są 
dostępne poprzez wiele różnych etykiet. Podane są one w poniższych sekcjach. 

Ilość procesów: 4 

Zadanie technologiczne: transfer masowy gaz-ciecz 

Zastosowanie: stałe, zawsze aktywne w modelu BioWin 

Opis modułu: 
Występują cztery procesy transferu masowego gaz-ciecz, pozwalające na transfer 
między fazami: tlenu, dwutlenku węgla, amoniaku i wodoru. [Nie uwzględnia się 
procesów transferu metanu i wolnego azotu, które opuszczają fazę cieczy 
natychmiast po ich wyprodukowaniu.] Szczegóły dotyczące modelu transferu 
masowego są podane w rozdziale Transfer masowy gazu do cieczy". 

 

W modelu transferu masowego wpływ mają następujące parametry. 

Parametry transferu masowego 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Inne|Transfer masy 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

KL dla H2 17.00 m/d Współczynnik transferu masowego fazy 
ciekłej dla H2 

KL dla 
CO2 

10.00 m/d Współczynnik transferu masowego fazy 
ciekłej dla CO2 

KL dla 
NH3 

1.0000 m/d Współczynnik transferu masowego fazy 
ciekłej dla NH3 

    

Parametry napowietrzania 
Lokalizacja w menu: Projekt|Parametry|Inne|Napowietrzanie 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Alfa (powierz.) 
lub Alfa F 
(dyfuz.) 

0.50 bezwymiarowa α jest stosunkiem współczynnika 
ogólnego transferu masowego w 
wodzie procesowej (ściekach) do 
współczynnika ogólnego transferu 
tlenu w wodzie czystej.  F 
(współczynnik starzenia dyfuzorów) 
jest stosunkiem współczynnika 
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ogólnego transferu masowego dla 
danego dyfuzora po określonym 
czasie pracy do współczynnika 
takiego dla nowego dyfuzora, w tej 
samej wodzie procesowej.  

Beta 0.95 bezwymiarowa β jest stosunkiem stężenia nasycenia 
tlenu rozpuszczonego w wodzie 
procesowej do stężenia nasycenia w 
czystej wodzie 

Ciśnienie 
atmosferyczne 

101.325 kPa Ciśnienie atmosferyczne 
(powierzchniowe) w warunkach 
naturalnych. 

Głębokość dla 
efektywnej 
saturacji (Fed) 

0.325 bezwymiarowa Głębokość efektywnej saturacji jest 
głębokością, przy której ciśnienie 
całkowite (hydrostatyczne i 
atmosferyczne) mogłoby 
produkować stężenie nasycenia 
równe stężeniu nasycenia stanu 
ustalonego dla systemu. 

Udział 
objętościowy 
CO2 w gazie 
wprowadzanym 
do systemu 
napowietrzania 

0.035  % obj. Udział procentowy objętościowo 
dwutlenku węgla w gazie 
wprowadzanym do systemu 
dyfundowanego powietrza. Parametr 
ten jest używany także do określania 
stężenia nasycenia rozpuszczonego 
dwutlenku węgla dla systemów z 
aeratorami powierzchniowymi. 

Udział 
objętościowy O2 
w gazie 
wprowadzanym 
do systemu 
napowietrzania 

20.95 % obj. Udział procentowy objętościowo 
tlenu w gazie wprowadzanym do 
systemu dyfundowanego powietrza. 
Parametr ten jest używany także do 
określania stężenia nasycenia tlenu 
rozpuszczonego dla systemów z 
aeratorami powierzchniowymi.  

Udział 
objętościowy 
CO2 w gazie 
opuszczającym 
dyfuzory 

2.0 % obj. Udział procentowy objętościowo 
dwutlenku węgla w gazie 
opuszczającym system 
dyfundowanego powietrza. [Ten 
parametr nie jest używany, gdy faza 
gazowa jest modelowana.] 

Udział 
objętościowy O2 
w gazie 
opuszczającym 
dyfuzory 

18.8 % obj. Udział procentowy objętościowo 
tlenu w gazie opuszczającym system 
dyfundowanego powietrza. [Ten 
parametr nie jest używany, gdy faza 
gazowa jest modelowana.] 

Udział 
objętościowy H2 
w gazie 
opuszczającym 
dyfuzory 

0.00 % obj. Udział procentowy objętościowo 
wodoru w gazie opuszczającym 
system dyfundowanego powietrza. 
[Ten parametr nie jest używany, gdy 
faza gazowa jest modelowana.] 

Udział 
objętościowy 
NH3 w gazie 
opuszczającym 
dyfuzory 

0.00 % obj. Udział procentowy objętościowo 
amoniaku w gazie opuszczającym 
system dyfundowanego powietrza. 
[Ten parametr nie jest używany, gdy 
faza gazowa jest modelowana.] 

Współczynnik 
turbulencji 

0.25 bezwymiarowa Parametr ten wskazuje na 
intensywność mieszania na 
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powierzchniowej powierzchni (ma mały wpływ na 
systemy napowietrzania).  

Wielkość zadana 
dla wzmocnienia 
kontrolera 

1.0 bezwymiarowa Parametr ten może być użyty do 
podwyższenia osiągnięć regulatora 
tlenu rozpuszczonego. Zazwyczaj 
użytkownik może podnieść tę 
wartość, jeżeli regulator osiągał 
zadany punkt tlenu rozpuszczonego 
w sposób powolny. 

   

Parametry dyfuzorów 
Lokalizacja: ‘Parametry modelu’ w etykiecie “Eksploatacja” elementu 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

k1 w C = k1(PC)0.25 
+ k2 

2.5656  Parametr korelacji 

k2 w C = k1(PC)0.25 
+ k2 

0.04320  Parametr korelacji 

Y w KLa = C UsgY 0.82000  Parametr korelacji 

Powierzchnia 
jednego dyfuzora 

0.04100 m2 Powierzchnia jednego dyfuzora jest 
potrzebna do określenia ilości 
dyfuzorów. 

% powierzchni 
reaktora pokryty 
przez dyfuzory 

10.00000 % Stosunek całkowitej powierzchni 
czynnej dyfuzorów do powierzchni 
zbiornika, wyrażony w procentach. 

Min. przepływ 
powietrza przez 
dyfuzor 

0.50000 m3 h-1 Minimum osi X na wykresie SETT. 

Max. przepływ 
powietrza przez 
dyfuzor 

10.00 m3 h-1 Maksimum osi X na wykresie 
SETT. 

   

Parametry aeratorów powierzchniowych 
Lokalizacja: ‘Parametry modelu’ w etykiecie “Eksploatacja” elementu 
   

Nazwa Wartość 
domyślna 

Jednostka Objaśnienie 

Aerator 
powierzchniowy - 
standardowa 
prędkość transferu 
tlenu  

1.500000 kg O (kWh)-1 Standardowy wskaźnik 
transferu tlenu dla aeratorów 
powierzchniowych 
rotacyjnych 

Max. moc na rotor 20.00000 kW Maksymalna moc pobierana 
przez jeden aerator 
powierzchniowy jest używana 
do określenia potrzebnej ilości 

 Tworzenie modelu procesowego  •  623 



aeratorów. 

    

Biblioteka modeli dla kreatora modelu 
BioWin zawiera następujące Kreatory modeli: 

   

• ASM1 

• ASM2d 

• ASM3 

• Nitryfikacja dwu populacyjna  

• Dodatek tlenowej stabilizacji osadu 

Więcej informacji dotyczących wprowadzania danych do tych modeli oraz ogólnie o 
zastosowaniu interfejsu Kreatora modelu, znajduje się w sekcji Kreator modelu  w 
rozdziale "Użyteczne techniki i narzędzia interfejsu BioWin". 

Przy stosowaniu powyższych kreatorów modeli należy zwrócić uwagę na 
następujące kwestie: 

   

• PPTc – wyświetlona wartość tego parametru jest węglową PPT tylko 
dla modelu BioWin. Dlatego gdy Kreator modelu jest aktywny, to nie 
jest ujmowane zapotrzebowanie tlenu dla żadnych procesów 
zdefiniowanych przez użytkownika (PPTn jest podobna, ale ma 
zastosowanie tylko do tlenu zużytego dla wzrostu nitryfikantów). 
Podsumowując, PPTc i PPTn odzwierciedlają tylko warunki modelu 
BioWin; jeżeli w Kreatorze modelu nie jest używany model BioWin to 
będą one wynosić zero. 

• PPTt jest obliczana z sumy prędkości wszystkich procesów, które 
zużywają tlen. W konsekwencji, jeżeli reakcje BioWin są 
WŁĄCZONE w Kreatorze modelu, to: 

• PPTt - PPTn - PPTc = PPT z reakcji kreatora modeli, 

  a jeżeli reakcje BioWin są WYŁĄCZONE w Kreatorze modelu to: 

• PPTt = PPT z reakcji Kreatora modelu. 

Definicja zmiennych złożonych  
Aby modelować zakres systemowych typów konieczne jest odszukanie, 
dopasowanie stężeń dużej ilości komponentów (zmiennych stanu) w każdym 
strumieniu w konfiguracji. W pewnych przypadkach odszukanie wielu zmiennych 
może być zbędne. Na przykład, jeżeli system zawiera tylko stopień tlenowy osadu 
czynnego to wszystkie zmienne odnoszące się do biologicznego usuwania fosforu 
będą posiadać wartości stężeń zero (masa poli-P heterotroficznych organizmów, 
zmagazynowanych polifosforanów, etc.). 

Każdy element w konfiguracji jest modelowany, aby zapewnić bilans masowy dla 
następujących zmiennych stanu. 
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Skrót Pełna nazwa 

Zbh Heterotrofy inne niż poly-P 

Zbmeth Bakterie zużywające metanol w warunkach anoksycznych 

Zba Autotrofy 

Zbp Heterotrofy poly-P 

Zbpa Octanowce rozkładające propioniany 

Zbam Metanowce rozkładające octany 

Zbhm Metanowce zużywające wodór (hydrogenotroficzne) 

Ze Produkty endogenne 

Xsp ChZT wolnorozkładalne cząsteczkowe 

Xsc ChZT wolnorozkładalne koloidalne 

Xi ChZT nierozkładalne cząsteczkowe 

Xon N org. rozkładalny biologicznie cząsteczkowy 

Xop P org. rozkładalny biologicznie cząsteczkowy 

Xin N nierozkładalny cząsteczkowy 

Xip P nierozkładalny cząsteczkowy 

Spha Zmagazynowane PHA 

PP-lo Uwalnianie zmagazynowanych  poly-P 

PP-hi Zmagazynowane trwale poly-P 

XPPCat Kationy związane z poly-P  

Sbsc ChZT szybkorozkładalne (jako związki złożone) 

Sbsa Octany 

Sbsp Propioniany 

Sbmeth Metanol 

SbH2 Rozpuszczony H2 

NH3-N Azot amonowy 

Nos Norg rozkładalny rozpuszczony 

NO3-N Azot azotanowy 

PO4-P (incl. MeP) PO4-P (rozpuszczone i w związkach metali) 

Sus ChZT nierozkładalne rozpuszczone 

Nus Azot Kiejdahla nierozkładalny rozpuszczony 

ISS Zawiesina nieorganiczna  

XStru Struwit 

XHDP Fosforan hydroksylowy dwuwapnia 

XHAP Hydroksyapatyt 

SMg Magnez 

SCa Wapń 

Me Metal 

SCat Inne kationy (silnych zasad) 

SAn Inne aniony (silnych kwasów) 

SCO2 CO2 całkowity 

 Tworzenie modelu procesowego  •  625 



UD1 Zmienna użytkownika (UD) 1 

UD2 Zmienna użytkownika (UD) 2 

UD3 Zmienna użytkownika (UD) 3 

UD4 Zmienna użytkownika (UD) 4 

DO Tlen rozpuszczony 

Przepływ Przepływ 

Obj. cieczy Objętość cieczy 

Temp. Temperatura 

   

BioWin oblicza wiele związanych zmiennych, które mogą być wyświetlone dla 
pewnych elementów. Poniższa tabela przedstawia w zarysie takie zmienne związane. 

   

Skrót Pełna nazwa Opis 

Z org. Zawiesina 
organiczna 

Z org jest obliczane przekształcając wszystkie 
zmienne stanu cząsteczkowego ChZT (biomasy, 
substraty i inertne organiczne) z ich właściwymi 
stosunkami ChZT/Z org do Z org, dodając Zmienną 
użytkownika #3 i sumując je. Biomasy posiadają 
swoje własne współczynniki konwersji Fcv 
(ChZT/Z org), podczas gdy dla innych komponentów 
są używane współczynniki wskazane w oknie 
dialogowym Projekt|Parametry|Inne|Ogólne.
Z org jest obliczana następująco: 
Z org akt. + Ze/Fcv,ZBH + Xsp/Fcv,XSP + Xi/Fcv,XI + 
Sphb/Fcv,XSP +UD3 

Z org akt. Zawiesina 
organiczna 
aktywna 

Z org akt. jest obliczana przekształcając wszystkie 
zmienne stanu biomasy z ich właściwymi stosunkami 
ChZT/Z org  do Z org, i sumując je. Biomasy 
posiadają swoje własne współczynniki konwersji Fcv 
(ChZT/Z org) w formie właściwych parametrów 
stechiometrycznych.  Z org jest obliczane następująco:
Zbh/Fcv,ZBH+ Zbmeth/Fcv,ZBMETH + Zba/Fcv,ZBA + 
Zbp/Fcv,ZBP + Zbpa/Fcv,ZBPA + Zbam/Fcv,ZBAM + 
Zbhm/Fcv,ZBHM 

ZO inert Zawiesina 
nieorganiczna 
ogółem  

ZO inert jest sumą ciał stałych nieorganicznych 
w dopywie (ISS), ciał stałych wytrąconych ogółem, 
zawartości poly-P, UD4, a także zawartości 
pozostałości mineralnej organizmów; która jest: 
XPrec + ISS + PP-lo + PP-hi + UD4 +XPPCat + UD4 
+ (VASS + Ze/Fcv,ZBH)*(1/(1-Zawartość 
popiołu/100.0) - 1.0) 

Zawiesina ogólna ZO jest obliczana jako suma Z org oraz ZO inert 

XChZT ChZT 
cząsteczkowe - 
nierozpuszczalne 

ChZT cząsteczkowe jest obliczane jako suma 
wszystkich poszczególnych zmiennych stanu, 
wyrażonych jako ChZT, w następujący sposób: 
Zbh + Zbmeth + Zba + Zbp + Zbpa + Zbam + Zbhm + 
Ze + Xsp + Xi +Sphb 

SChZT ChZT filtrowane ChZT filtrowane jest obliczane jako suma wszystkich 
zmiennych stanu substancji rozpuszczonych, 
wyrażonych jako ChZT, z uwzględnieniem koloidów i 

ZO 
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wodoru, jak poniżej: 
Sbsc + Sbsa + Sbsp + SbMeth + Sh2 + Sus + Xsc 

ChZT ChZT całkowite Total COD is the sum of filtered and particulate COD. 

SPO4 PO4-P 
rozpuszczony 

Rozpuszczony PO4-P jest sumą wszystkich rodzajów 
fosforanów nieorganicznych, w tym rozpuszczonych 
związków kompleksowych fosforanów i metali w 
przypadku dozowania metali. Należy zauważyć, że 
rozkładalne i nierozkładalny rozpuszczony oraz 
koloidalny organiczny P jest uważany jako zero. 
Jest obliczany jako: 
(Rozpuszcz. P & Metal-kompleksowy P) - 
(MerH2PO4OH3r-1) 

T całk. P ogólny P ogólny jest obliczany jako suma rozpuszczonego 
PO4-P, zawartości P w biomasach i pozostałości 
endogennej jako frakcja, nierozkładalnego 
cząsteczkowego oraz rozkładalnego organicznego P, 
P zawartego w uwalnianych i trwałych 
polifosforanach, a także P związanego w struwicie, 
HDP, HAP i wytrąconych fosforanach metali w 
stosownych przypadkach. Jest obliczany jako: 
Zbh*Fzbp,ZBH + Zbmeth*Fzbp,ZBMETH + 
Zba*Fzbp,ZBA + Zbp*Fzbp,ZBP + Zbpa*Fzbp,ZBPA + 
Zbam*Fzbp,ZBAM + Zbhm* Fzbp,ZBHM + PP-lo + PP-
hi + Xip + (Rozpuszcz. P & Metal kompleksowy P) + 
Xop + Xstru *(MWFosfor/MWStru) + 
XHDP*(MWFosfor/MWXHDP) + 
XHAP*(3*MWFosfor)/MWXHAP 

XStrąc. Wytrącone 
zawiesiny ogółem 

Wytrącone ciała stałe są obliczane jako suma HDP, 
HAP, struwitu, fosforanów metali oraz 
nierozpuszczonych wodorotlenków metali, jak niżej: 
XHDP + XHAP + Xstru + MeOH3+ MerH2PO4OH3r-1 

S Nog (Kj) Nog (Kj) 
filtrowany 

Nog (Kj) filtrowany jest sumą N amonowego oraz 
rozpuszczonego rozkładalnego i nierozkładalnego 
azotu organicznego, to jest: 
NH3 + Nos + Nus 

X Nog (Kj) Nog (Kj) 
cząsteczkowy - 
nierozpuszczony 

Cząsteczkowy, nierozpuszczony Nog (Kj) jest 
obliczany jako suma zawartości N w biomasach, 
nierozkładalnego cząsteczkowego oraz rozkładalnego 
organicznego N, a także zawartości N w struwicie; to 
jest: 
Zbh*Fzbn,ZBH + Zbmeth*Fzbn,ZBMETH + 
Zba*Fzbn,ZBA + Zbp*Fzbn,ZBP + Zbpa*Fzbn,ZBPA + 
Zbam*Fzbn,ZBAM + Zbhm*Fzbn,ZBHM + XIN + XON + 
XStru * MWAzot/MWStru 

Nog (Kj) Azot ogólny 
Kjeldahla 

Azot ogólny Kjeldahla jest sumą filtrowanego i 
nierozpuszczonego Nog (Kj) 

TSBZT Węglowe BZT 
filtr. 

Patrz sekcja dot. BZT poniżej 

TCBZT Całkowite 
węglowe BZT 

Patrz sekcja dot. BZT poniżej 

RBChZT Szybko 
rozkładalne ChZT 

Szybko rozkładalne ChZT jest sumą LKT w ChZT, 
substratu złożonego szybko rozkładalnego i metanolu, 
to jest: 
Sbsc + Sbsa + Sbsp + SbMeth 

 Tworzenie modelu procesowego  •  627 



LKT Lotne kwasy 
tłuszczowe 

Lotne kwasy tłuszczowe są obliczane jako suma 
octanów i propionianów, to jest: 
Sbsa +  Sbsp 

Nog N ogólny N ogólny jest sumą Nog (Kj) oraz N azotanowego, to 
jest: 
Nog (Kj)+NO3-N 

Nog nieorg. Całkowity N 
nieorganiczny 

Całkowity N nieorganiczny jest sumą azotu 
amonowego, azotanowego i N zawartego w struwicie, 
to jest: 
NO3 + NH3 + (Xstru * MWAzot/MWStru) 

Zasadowość Zasadowość Zasadowość jest obliczana na podstawie reakcji 
słabych kwasów/zasad – patrz rozdział "Modelowanie 
pH w BioWin" . 

pH pH Zasadowość jest obliczana na podstawie reakcji 
słabych kwasów/zasad – patrz rozdział "Modelowanie 
pH w BioWin" . 

   

Projekt|Parametry|Inne|Dane ogólne 
   
Nazwa Wartość 

domyślna
Jednostka Objaśnienie 

Współczynnik 
konwersji między 
nierozpuszczonym 
ChZT a Z org 
 

1.60 mgChZT/mgZ org Współczynnik konwersji 
między nierozpuszczonym 
substratem mierzonym w ChZT 
a jego zawartością Z org. 
Średnia tej wartości oraz 
stosunku ChZT: Zorg dla 
biomasy będzie sięgać 
typowego stosunku 1.48 
mgChZT/mgZ org 
znajdowanego w osadzie 
czynnym. 

Współczynnik 
konwersji między 
nierozpuszczonym  
nierozkładalnym 
ChZT a Z org 
 

1.60 mgChZT/mgZ org Współczynnik konwersji 
między nierozpuszczonym 
nierozkładalnym mierzonym  w 
ChZT a jego zawartością Zorg. 
 

Część nielotna 
biomasy (synteza 
zawiesiny 
nieorganicznej)  

8.00 % Część nielotna w biomasie. 
Zawiesina nieorganiczna 
generowana (pobór minerałów i 
mikropożywek) przy wzroście 
biomasy. 

Masa cząsteczkowa 
pozostałych anionów 

35.50 mg/mmol Zmienna stanu założonej masy 
cząsteczkowej „pozostałych 
anionów”. 

Masa cząsteczkowa 
pozostałych kationów 

39.10 mg/mmol Zmienna stanu założonej masy 
cząsteczkowej „pozostałych 
kationów”. 

Stosunek molowy 
Mg do P 

0.30 mmol Mg/mmol P Stosunek molowy magnezu 
do fosforu w polifosfatach. 
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w polifosfatach 

Stosunek molowy 
kationów do P 
w polifosfatach  

0.30 meq/mmol P Stosunek molowy „pozostałych 
kationów” do fosforu w 
polifosfatach. 

Stosunek molowy 
Ca do P 
w polifosfatach 

0.05 mmol Ca/mmol P Stosunek molowy wapnia
do fosforu w polifosfatach. 

Prędkość wznoszenia 
pęcherzyków 
(komora beztlenowej 
stabilizacji)  

23.9 cm/s Prędkość wznoszenia 
pęcherzyków jest używana do 
obliczeń zatrzymania gazu w 
komorach beztlenowej 
stabilizacji. Zwiększanie 
prędkość wznoszenia będzie 
zmniejszać zatrzymanie gazu. 

Średnia średnica 
Sauter’a 
pęcherzyków 
(komora beztlenowej 
stabilizacji) 

0.35 cm Średnia średnica Sauter’a jest 
średnicą sfery o tym samym 
stosunku objętości do 
powierzchni jak stosunek 
objętości do powierzchni dla 
całkowitej dyspersji. 

   

ChZT i BZT w BioWin 
W symulatorze BioWin charakteryzacja substancji węglowych w miejskich 
oczyszczalniach ścieków jest dokonywana w kategoriach chemicznego 
zapotrzebowania tlenu (ChZT). Ten wybór bazuje na wielu czynnikach, ale głównie 
tym że ChZT dostarcza spójną bazę dla opisu procesu osadu czynnego, i dla 
określania wielkości produkcji osadu, zapotrzebowania tlenu, etc. Uzasadnienie dla 
preferowania ChZT od innych parametrów, takich jak biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (BZT) lub całkowity węgiel organiczny (OWO), jest 
omówione w tym rozdziale. 

Symulator pozwala na obliczanie rozpuszczonego i całkowitego BZT dla każdego 
wejściowego elementu, jednostki procesu lub strumienia. Użytkownik może określać 
podstawę czasową dla obliczeń BZT (5, 7 lub 20 dni). 

W wielu przypadkach dane z eksploatacji oczyszczalni są zapisywane w kategorii 
BZT zarówno dla dopływu jak i odpływu, zazwyczaj jako wartość 5-dobowa (BZT5). 
Ten rozdział omawia wiele czynników dotyczących zastosowania BioWin gdzie 
dane są rejestrowane na bazie BZT, lub gdzie wymóg określania poziomu BZT w 
odpływie wynika z przepisów. 

Kalkulacja BZT w BioWin 
Podstawą do modelowania organicznych komponentów w BioWin jest parametr 
chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT).  Jednakże, BioWin pozwala na 
obliczanie rozpuszczonego (filtrowanego) oraz całkowitego węglowego 
biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) dla każdego wejściowego elementu, 
jednostki procesu, lub strumienia. Użytkownik może określać podstawę czasową do 
obliczeń BZT (5, 7 lub 20 dni). 

Kalkulacja BZT jest dokonywana w oparciu o różne szybkości rozkładu różnych 
składników (np. dopływających związków rozkładalnych (szybko i wolno 
rozkładalnych), masę aktywnych organizmów, która wpływa na endogenne 
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zapotrzebowanie tlenu i stąd na BZT, etc.). Zasadniczo BioWin stosuje równania 
analityczne do oszacowania BZT. 

Celem tutaj jest zademonstrowanie metody stosowanej przez BioWin w kalkulacjach 
stężeń BZT filtrowanego i całkowitego, i pokazanie jak równania zostały 
opracowane.  Zrozumienie opracowania równań przedstawionych poniżej jest 
ułatwione przy pomocy poniższego rysunku, który ilustruje podział strumienia 
ścieków na różne składniki. 

   

Definicja składników 

B Stała szybkości obumierania endogennego (≅ 0.24 d-1) 

BZTE Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu związane z endogennym oddychaniem 

BZTS Składniki rozpuszczone biochemicznego zapotrzebowania tlenu 

BZTXSP Cząsteczkowe, tj. nie rozpuszczone, wolno rozkładalne składniki 
biochemicznego zapotrzebowania tlenu 

BZTXBH Składnik aktywnej biomasy w biochemicznym zapotrzebowaniu tlenu 

BZTT Całkowite biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 

f Frakcja aktywnej biomasy pozostająca jako pozostałość endogenna (≅ 0.20) 

fBS Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, która jest szybko rozkładalna 
rozpuszczona 

fUP Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, która jest nierozkładalna 
cząsteczkowa  

fUS Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, która jest nierozkładalna 
rozpuszczona 

fXBH Frakcja całkowitego ChZT w dopływie, która jest aktywnymi organizmami 

fXSP Frakcja wolno rozkładalnego ChZT, która jest cząsteczkowa 

K Stała szybkości pierwszego rzędu dla rozkładu XSP (≅ 0.40 d-1) 

(MO2)G Masa tlenu zużyta na wzrost na substracie rozpuszczonym 

(MO2)E Masa tlenu zużyta na metabolizm endogenny 

PPT Prędkość poboru tlenu (mg/L/day) 

PPTE Prędkość poboru tlenu związana z endogennym metabolizmem 

PPTG Prędkość poboru tlenu dla wykorzystania substratów (przyrost) 

SBS Stężenie ChZT rozpuszczonego szybko rozkładalnego (mg ChZT/L) 

SBSA Stężenie ChZT rozpuszczonego szybko rozkładalnego związanego z lotnymi 
kwasami tłuszczowymi (mg ChZT/L) 

SBSP Stężenie ChZT rozpuszczonego szybko rozkładalnego związanego z 
propionianami (mg ChZT/L) 

SBMETH Stężenie ChZT rozpuszczonego szybko rozkładalnego związanego z 
metanolem (mg ChZT/L) 

SBSC Stężenie ChZT rozpuszczonego szybko rozkładalnego złożonego 
(mg ChZT/L) 

SS Stężenie ChZT rozpuszczonego (filtrowanego) rozkładalnego (mg ChZT/L) 

SUP Stężenie ChZT cząsteczkowego nierozkładalnego (mg ChZT/L) 

SUS Stężenie ChZT rozpuszczonego nierozkładalnego (mg ChZT/L) 

ST Stężenie ChZT całkowitego (mg ChZT/L) 

T Czas (d) 
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XBH Stężenie aktywnych organizmów (tj. suma stężeń siedmiu organizmów) 
(mg ChZT/L) 

XBH0 Stężenie aktywnych organizmów przy czasie zero (mg ChZT/L) 

XS Stężenie ChZT wolno rozkładalnego (mg ChZT/L) 

XSC Stężenie ChZT wolno rozkładalnego koloidalnego (mg ChZT/L) 

XSP Stężenie ChZT wolno rozkładalnego cząsteczkowego (mg ChZT/L) 

XSP0 Stężenie ChZT wolno rozkładalnego cząsteczkowego przy czasie zero (mg 
ChZT/L) 

Y Współczynnik wzrostu aktywnych organizmów (≅ 0.666 mg komórkowego 
ChZT mg ChZT-1) 

   

 

Podział ChZT w ściekach miejskich na frakcje składowe 

Podstawa do obliczeń BZT 
Obliczenie BZT następuje w drodze rozróżnienia trzech składników i obliczenia 
udziału w BZT niezależnie dla każdego składnika. Te składniki są następujące: 

   

1. BZT związane ze zużyciem rozpuszczonego ChZT (zarówno szybko 
rozkładalnego jak i koloidalnego wolno rozkładalnego) i z biomasą 
generowaną wskutek tego zużycia; 

2. BZT związane ze zużyciem wolno rozkładalnego cząsteczkowego 
ChZT i z biomasą generowaną wskutek tego zużycia; oraz 

3. BZT powodowane przez aktywną biomasę obecną w próbce. Jest to 
biomasa obecna na początku; nie obejmuje biomasy generowanej 
wskutek zużycia wymienionego powyżej w 1 i 2. 

Symulator uwzględnia wartości dla SBSC, SBSA, XSC, XSP oraz XBH w każdym 
strumieniu lub jednostce procesu. Przy obliczaniu stężenia BZT dla wejściowych 
strumieni, do obliczeń odpowiednich stężeń są używane frakcje w dopływie podane 
przez użytkownika (lub wartości domyślne).  
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BZT związane z rozpuszczonym rozkładalnym 
ChZT (SS): 
Dla celu obliczeń BZT, “rozpuszczone” rozkładalne ChZT (SS) może być rozważone 
jako suma szybko rozkładalnego ChZT (SBSC + SBSA+ SBSP+ SBMETH) i rozkładalnego 
koloidalnego ChZT (XSC), tj., 

   

SCBMETHBSPBSABSCS XSSSSS ++++=    (1) 

SCBMETHBSPBSABSCS XSSSS   S ++++=  (1) 

Utlenianie tych substancji następuje szybko, i dla celów tych obliczeń jest założone 
że nastąpi ono natychmiastowo (tj. w t = 0). Przyjmując, że rozpuszczone 
rozkładalne ChZT jest utleniane natychmiast dla formowania nowych komórek: 

)0t  czasie (w  S Y  X  S SBH0S =⋅=→  (2) 

to masa tlenu zużywana na wzrost tych organizmów (MO2)G wynosi: 

SG S)Y  1(  )MO( ⋅−=  (3) 

Przyjmując, że szybkość zmian stężenia organizmów powodowanych przez 
endogenne obumieranie jest pierwszorzędna pod względem stężenia aktywnych 
organizmów, to można otrzymać wyrażenie dla stężenia aktywnych organizmów, tj., 

   

BH
BH Xb  

dt
dX

⋅−=
 

(4) 

Zatem, 
t b

0BHBH eX  X −⋅=  (5) 

BZT powodowane przez endogenny metabolizm przez organizmy generowane przez 
wzrost z SS może być następnie obliczone używając jedną z metod opisanych 
poniżej. 

Metoda 1: 
Z równania 2 oraz 5 strata endogenna masy w czasie t może być obliczona jako: 

)e1(SY

)e1(X

X - XX

t b
S

t b
0BH

BH0BHBH

−

−

−⋅⋅=

−⋅=

=∆

 

(6) 

a masa tlenu zużywana na endogenny metabolizm: 

)()( 

)( )(
 tb

S

BHE

e1SY1

X1MO
−−⋅⋅⋅−=

∆⋅−=

f

f
 (7) 

Ta jest równa BZT powodowanemu przez endogenne obumieranie, tj., 

)e(1SY)(1

)e(1X)(1  BZT
t b

S

t b
BH0E

−

−

−⋅⋅⋅−=

−⋅⋅−=

f

f
 (8) 

Składniki BZT rozpuszczonego mogą być teraz obliczone przez zsumowanie równań 
3 oraz 8, tj., 
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)e(1SY)(1 SY)(1

(MO)(MO)  BZT
t b

SS

EGS

−−⋅⋅⋅−+⋅−=

+=

f
 (9) 

 
 
Metoda 2: 
PPT powodowana przez endogenny metabolizm także może być odniesiona do 
zmian stężenia aktywnych organizmów (uwzględniając, że frakcja aktywnej biomasy 
staje się pozostałością endogenną), tj., 

tb
0BH

BH

BH
E
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X1b
dt

dX
1PPT
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 (10)

BZT powodowane przez endogenne obumieranie jest zatem skumulowaną masą 
tlenu zużytą w czasie, tj., 

CeX1
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b
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 (11)

a ponieważ przy t = 0,  BZTE = 0, 

BH0X)(1  C ⋅−= f  

Podstawienie wyrażenia otrzymanego dla XBHO (równanie 2) w powyższym daje 
wyrażenie na BZT wskutek endogennego obumierania: 

)()( 

)()( 
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f
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ff
 (12)

Jest to takie same wyrażenie jak uzyskane Metodą 1 (równanie 8).  Frakcja 
całkowitego rozpuszczonego BZT jest podana za pomocą równania 9. 

BZT związane z wolno rozkładalnym 
cząsteczkowym ChZT (XSP): 
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu związane z wolno rozkładalnymi 
cząsteczkowymi substancjami może być wyliczone ze skumulowanego zużycia tlenu 
na wzrost z XSP oraz endogennego oddychania wytężonego przez organizmy z tego 
wzrostu.  PPT jest sumą dwu składników: 
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Szybkość zmiany w stężeniu substratów wolno rozkładalnych cząsteczkowych 
przyjmuje się jako pierwszorzędną pod względem stężenia substratów, tj., 

SP
SP Xk

dt
dX

⋅−=  

Zatem, 
t k

0SPSP eX  X −⋅=  (14)

Stężenie aktywnych organizmów w równaniu 11 jest otrzymane przez całkowanie 
wyrażenia na szybkość zmiany XBH.  Ta szybkość jest wynikiem wzrostu z powodu 
wzrostu z XSP, minus spadek z powodu endogennego metabolizmu, tj., 

BH
SPBH Xb  

dt
dX

Y  
dt

dX
⋅−







−⋅=
 

(15)

Podstawienie równania 14 do powyższego skutkuje równaniem liniowej zmienności 
dla XBH  jako funkcji czasu, tj., 

( )
BH

t k
0SP

BH
t k

0SP

BH
SPBH

Xb ekYX

Xb eX
dt
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Y
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(16)

lub równoważnie, 

t k
0SPBH

BH ekYXXb  
dt

dX −⋅=⋅+
 

(17)

Współczynnik całkowania ebt może być użyty do rozwiązania równań 
różniczkowych. Przemnożenie obu stron równania przez ebt skutkuje uproszczonym 
wyrażeniem: 
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(18)

Całkując obie strony równania 18: 
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(19)
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Przy t = 0 XBH = XBHO, zatem rozwiązanie dla C daje: 
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(20)

Wracając do równania 13 na szybkość zużycia tlenu i podstawiając za XBH: 
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Całkowanie równania 21 daje wyrażenia na BZT w substancjach wolno 
rozkładalnych w funkcji czasu, tj., 
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Zakładając XBHO ≈ 0 i przekształcając powyższe wyrażenie, 
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(22)

Całkowite BZT (jeśli nie występuje biomasa) jest więc sumą BZTS i BZTXSP,. 
(równania 9 i 22), tj., 
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BZT związane z aktywną biomasą  
W przypadkach gdy aktywne organizmy są obecne, BZT wywierane przez 
organizmy może być obliczone z szybkości zmian aktywnych organizmów z powodu 
endogennego metabolizmu, tj.,  

)()(   tb
BHXBH e1X1BZT −−⋅⋅−= f  (24)

Musi ono być następnie dodane do rozpuszczonego i wolno rozkładalnego BZTs , 
aby otrzymać całkowite BZT (tj., sumę równań 23 i 24). 
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Przykład 
Ten przykład przedstawia procedurę obliczeń BZT dla strumienia ścieków 
dopływających o następującej charakterystyce: 
ST 500 mg ChZT/L 

fUS 0.10 

fUP 0.08 

fBS 0.20 

fXBH 0.00 

fXSP 0.75 

Stężenia “rozpuszczonych” i wolno rozkładalnych w dopływie są obliczane stosując 
frakcje dopływu: 
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Rozpuszczone BZT5 może zatem być obliczone stosując równanie 9 i parametry 
wymienione poniżej: 
f 0.20 

Y 0.666 mg ChZT/mg ChZT 

b 0.24 d-1 

k 0.40 d-1 

Uwaga:  Wartości parametrów f oraz b dotyczą endogennego oddychania, i nie mogą 
być mieszane ze stosownymi terminami użytymi w metodzie „death-regeneration”  
dla modelowania obumierania biomasy. 
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Podobnie, wolno rozkładalne BZT5 może być obliczane stosując równanie 22. 
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W tym przykładzie frakcja aktywnych organizmów wynosi zero, zatem całkowite 
BZT5 jest sumą BZTS i BZTXSP, tj., 
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BZT w odpływie 
Znajomość BZT w ściekach oczyszczonych jest przydatna dla określenia wpływu 
odpływu z oczyszczalni na wody odbiornika, i często jest istotna ze względu na 
wymagania przepisów i limity w pozwoleniach. Obecnie BioWin dostarcza 
informacji o wielu rozkładalnych składnikach w każdym strumieniu odpływu z 
oczyszczalni (i w wewnętrznych strumieniach). Dlatego kwantyfikowanie BZT 
(rozpuszczonego + cząsteczkowego) jest łatwym krokiem. W BioWin to obliczenie 
jest oparte na różnych szybkościach rozkładu różnych składników [np. nie 
rozłożonych rozkładalnych substancji w dopływie (szybko i wolno rozkładalnych), 
mas aktywnych organizmów, które zwiększają zapotrzebowanie tlenu i przez to 
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BZT, etc.]. BioWin symuluje test BZT przede wszystkim dla podanej ilości dni i 
składu ścieków. To powinno pozwalać na dokładniejsze oszacowanie BZT niż jest to 
dostarczane przez modele, które bazują na parametrze BZT. 

ChZT kontra BZT jako parametr modelujący 
Zaletą wyboru ChZT jako parametru do kwantyfikowania "mocy" substancji 
organicznych w dopływie, w przeciwieństwie do BZT lub OWO, jest to że ChZT 
dostarcza logiczną, spójną podstawę dla opisu procesu osadu czynnego.  Marais i 
Dold (1985) ukazali w zarysie racjonalne uzasadnienie, które czyni ChZT 
odpowiednim parametrem. Warto przeglądnąć pokrótce to uzasadnienie, jako że 
wybór parametru ChZT jest fundamentalny dla zastosowania modeli. Krótko 
mówiąc, stosowność ChZT jest ustalona przez rozważania zużycia substratów 
organicznych. W procesie metabolizmu organiczne substraty pełnią dwie funkcje dla 
organizmów, jak to pokazano schematycznie poniżej na wykresie bilansowym: 

   

1. Część substancji organicznych jest utleniana do CO2 i wody, 
dostarczając energię dla utrzymania homeostazowej równowagi dla 
istniejącej masy komórkowej (ciśnienie osmotyczne, równowaga 
jonowa, potencjał błony, etc.) i dla (2) jak niżej. Energia jest 
dostarczana przez przenoszenie elektronów z substratów organicznych 
poprzez łańcuch transportu elektronów do końcowego akceptora 
elektronów (za pomocą tlenu w przypadku systemów tlenowych, lub 
azotanów w warunkach niedotlenionych).  W warunkach występowania 
limitu substratu, jaki zazwyczaj jest napotykany w układach osadu 
czynnego, organizmy zużywają stosunkowo stałą część energii 
dostępnej z utleniania na procesy zużywające energię. 

2. Pozostała część substancji organicznej jest przekształcana na nową 
masę komórkową heterotrofów, zużywając energię dostępną z procesu  
(1). 

Proporcja między (1) i (2), jest określana przez stosunek: 

substratzuzyty
komórkowamasautworzona

YH =  (25) 

nazywany współczynnikiem właściwym wzrostu biomasy.  Z rozważań 
teoretycznych, w warunkach zrównoważonego wzrostu współczynnik właściwy 
wzrostu, w kategorii masy organizmów produkowanych  na elektron dostępny dla 
transferu w rozkładalnym organicznym substracie, powinien być prawie stały.  To 
zostało potwierdzone przez Payne’a (1970), który poddał ocenie dużą ilość wyników 
eksperymentalnych, zarówno dla czystych jak i mieszanych kultur organizmów 
heterotroficznych.  Zatem, jeżeli mierzony jest potencjał przekazywania elektronów 
z substratów organicznych w dopływie do układu osadu czynnego (składającego się 
z szerokiego spektrum związków), to jest możliwe skwantyfikowanie produkcji 
osadu [z YH] i zapotrzebowania tlenu [z (1 - YH)].  Ta obserwacja dostarcza 
racjonalnego uzasadnienia dla wyboru parametru ChZT. 

Wydajność przekazywania elektronów przez substancje organiczne jest mierzona w 
badaniu ChZT. W badaniu każdy mol tlenu (O2) akceptuje cztery równoważniki 

elektronów (e- równoważniki); więc ChZT jest bezpośrednim pomiarem potencjału 
przekazywania elektronów.  Związek między równoważnikami elektronów (ChZT) 
w substratach, prawie stałym współczynnikiem wzrostu masy organizmów na 
jednostkę substratu ChZT, i odpowiadającym stałym zapotrzebowaniem tlenu na 
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jednostkę substratu ChZT poddanego metabolizie, czyni  ChZT fundamentalnym 
parametrem w analizach zachowań osadu czynnego.   

Odnośnie ChZT w osadzie 
nadmiernym, to może ono być 
mierzone przez badanie  
ChZT lub może być 
oszacowane na podstawie 
badania suchej masy 
organicznej.  Ponieważ masa 
komórkowa posiada w 
przybliżeniu stały skład i jest 
zbudowana z zasadniczo 
stałej ilości równoważników  
elektronów   
(e-równoważników) na 
jednostkę masy, to stosunek 
ChZT/SMorg jest prawie stały 
(w przybliżeniu wynosi 
 1.48 mgChZT/mgSMorg). 

Czynnikiem, który dodaje impetu temu wyborowi jest to, że za pomocą ChZT
można dokonać bilansu mas.  Ponieważ elektrony nie mogą być tworzone lub
niszczone,  w systemie biologicznym eksploatowanym w stanie ustalonym masa 
ChZT w dopływie doprowadzana w jednostce czasu  musi być równa sumie: (1)
masy ChZT odprowadzanej w odpływie, (2) ChZT w usuwanym osadzie, i (3)
tlenowi (lub równoważnikowi tlenu) zużytemu przy zużyciu substancji organicznych 
(z pomiaru szybkości zużycia tlenu); to, bilans masowy jest możliwy. 

Właściwość ChZT jaką jest pomiar "mocy" ścieków nie jest realizowana ani przez
parametr BZT ani OWO.  BZT mierzy tylko porcję e- równoważników w 
substratach zużytym na generowanie energii I nie obejmuje porcji e-
równoważników w substratach przekształcanych w nową masą komórkową.
Dlatego BZT nie może być użyte jako podstawa do bilansu masowego. Wadą OWO
jest to że stosunek  węgiel/e- równoważnik jest różny dla różnych związków 
organicznych i dlatego OWO jest niewłaściwym parametrem gdym ma się do
czynienia z mieszaniną substratów w dopływie do oczyszczalni ścieków. 

 
Schematyczne przedstawienie zużycia substratów przez organizmy heterotroficzne, które 
pokazuje podział na substraty utleniane dla generowania energii i na wzrost nowej masy 
komórkowej.  

(Oznaczenia na schemacie: „1 UNIT OF SUBSTRAT” = „1 JEDNOSTKA 
SUBSTRATU”; „NEW CELL MASS” = „NOWA MASA KOMÓRKOWA”; 
„OXIDIZED FOR ENERGY GENERATION” = „CZĘŚĆ UTLENIONA DLA 
GENEROWANIA ENERGII”.) 

 

Uwaga:  Użytkownik musi wyspecyfikować stężenia w dopływie w kategorii 
ChZT; ale symulator może oszacować rozpuszczone i całkowite BZT dla każdego 
wejściowego elementu, jednostki procesu, lub strumienia.  Użytkownik może 
wyspecyfikować podstawę czasową do obliczeń BZT (5, 7, lub 20 dni). 
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Modelowanie sedymentacji oraz 
separacji ciał stałych i cieczy 

Typy modeli 
W BioWin występują trzy podstawowe typy modeli używanych w elementach 
separacji ciał stałych/cieczy: 

   

1. Punktowy (tj. bezwymiarowy) 
2. Idealny (podobny do modeli punktowych, ale z 

pojemnością) 
3. Strumieniowy 

Ten rozdział przedstawia zarys teorii dla różnych typów modeli oraz podaje 
przykłady elementów zastosowanych w BioWin.  

Modele punktowe separacji 
Modele punktowe separacji dokonują prostych obliczeń bilansu masowego dla 
rozdziału dopływających ciał stałych na dwa strumienie.  Procentowe usuwanie 
określane przez użytkownika bazuje na masie. 

Na przykład, jeżeli użytkownik określa, że separator punktowy ujmuje (zatrzymuje) 
95% ciał stałych, to separator punktowy raportuje 95% masy wprowadzanej 
zawiesiny ogólnej do strumienia “zagęszczonego” (np. odpływ osadu z osadnika 
punktowego) a pozostałe 5% raportuje do strumienia “sklarowanego” (np. przelewu 
z osadnika punktowego).   

Przykłady elementów BioWin, które wykorzystują modele punktowe separacji, 
obejmują Urządzenia odwadniające oraz Osadniki punktowe wtórne. 

Modele idealne separacji 
Modele idealne separacji ciał stałych i cieczy są bardzo podobne do modeli 
punktowych separacji, poza faktem że posiadają one pojemność. Pojemność 
całkowita jednostek BioWin stosujących modele idealne separacji ciał stałych i 
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cieczy jest dzielona na dwie pod-pojemności (pojemność “zagęszczoną” lub 
“osadową” oraz pojemność “sklarowaną” lub „cieczy” – względne proporcje 
pojemności są określane przez użytkownika).   

W warunkach stanu ustalonego, masa wychodząca ze strefy pojemności osadowej 
będzie taka sama jak masa wchodząca do niej , a określenie rozdziału przepływu (np. 
natężenie odpływu osadu dla idealnego osadnika wtórnego) i procentu usuwania ciał 
stałych będzie całkowicie definiować bilans masowy w jednostce.   

Przy obciążeniu dynamicznym, masa wychodząca z pojemności osadowej nie musi 
być taka sama jak wchodząca; jednak może nie zmieniać się tak bardzo jak 
wchodząca, ponieważ pojemność strefy osadowej ma efekt tłumiący. Rozważmy 
następujące równanie bilansu masowego na zawiesinę ogólną (ZO) dla strefy 
osadowej, zakładając 95% usuwania ciał stałych:  

WYWYWEWE CQCQ950V

wchodzacaMasaAkumulacja

⋅−⋅⋅=⋅
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 - 
 

(1) 

gdzie C = stężenie ZO (kg/m3), V = pojemność strefy osadowej (m3), Q = natężenie 
przepływu (m3/d). 

W przypadku stanu ustalonego, zmiana stężenia w związku z czasem wynosi zero, 
więc lewa strona powyższego równania przechodzi w zero. Zatem stężenie wylotowe 
z dna (CWYL) można uzyskać algebraicznie. Ale w przypadku stanu dynamicznego 
ten człon nie koniecznie musi być zero – może on być dodatni lub ujemny, zależnie 
od tego co dzieje się w strefie osadowej, a w takim przypadku wyrażenie zawierające 
pojemność strefy osadu zagęszczonego nie spada do zera.  Dlatego w przypadku 
obciążenia dynamicznego pojemność strefy osadowej będzie oddziaływać na 
stężenie na wylocie z dna.  Wielkość wpływu zależy od pojemności, zmienności 
obciążenia na wlocie, etc.   

Przykłady elementów BioWin, które wykorzystują modele idealnej separacji 
obejmują Idealne osadniki wtórne, Idealne i aktywne osadniki wstępne, 
oraz Piaskowniki. 

Uwaga:  Elementy usuwania piasku są szczególnymi przypadkami, które działają 
tylko na zawiesinę nieorganiczną (Z inert). 

Modele strumieniowe 
Metoda oparta na ogólnej teorii strumieni modeluje sedymentację ciał stałych w 
jednym wymiarze. W metodzie jedno-wymiarowej przyjmuje się że dominuje ruch 
ciał stałych i cieczy w kierunku pionowym, a ruch w kierunku horyzontalnym jest 
pomijany. Zbiornik sedymentacji jest dzielony na wiele warstw w kierunku 
pionowym a techniki numeryczne wykorzystuje się do rozwiązywania równań 
bilansu masowego w pionowym kierunku. Rozwiązanie równań bilansu masowego 
dostarcza profil stężeń ciał stałych w osadniku, a także stężenia ciał stałych w 
odpływie klarowanej cieczy i w odpływie osadu.   

Przy rozważaniu modelu jedno-wymiarowego osadnika wtórnego, musi się 
uwzględniać zachowanie w trzech oddzielnych strefach: 

 Modelowanie sedymentacji oraz separacji ciał stałych i cieczy  •  641 



   

1. Strefa nad warstwą zasilającą. 

2. Warstwa zasilająca. 

3. Strefa pod warstwą zasilającą. 

Jest to konieczne, ponieważ równania bilansu masowego, które opisują daną warstwę 
są różne dla różnych stref.  Powyżej warstwy zasilającej ruch masy cieczy (tj. 
natężenie powierzchniowego przelewu) skierowany jest do góry; dlatego transport 
ciał stałych związany z ruchem masy cieczy także jest skierowany do góry.  Poniżej 
warstwy zasilającej ruch masy cieczy (tj. natężenie odpływu osadu) jest skierowany 
w dół, więc transport ciał stałych związany z ruchem masy cieczy także jest 
skierowany w dół.  Przy warstwie zasilającej, musi być uwzględnione obciążenie 
masą ciał stałych dopływu, a ruch masy cieczy jest skierowany zarówno do góry jak 
i w dół.  [Zakłada się, że przepływ zasilający jest sumą przelewu i odpływu dolnego 
(osadu), a “rozdział przepływu” występuje w tej warstwie]. Specjalnego 
przemyślenia wymagają także wierzchnia warstwa w górnej strefie (tj. przelewu) i 
przydenna warstwa w trzeciej strefie (tj. odpływu dolnego). Warstwa 
powierzchniowa w pierwszej strefie jest wyjątkowa, gdyż nie ma w niej strumienia 
ciał stałych. Warstwa przydenna w trzeciej strefie jest wyjątkowa, gdyż występuje 
tam tylko strumień masy przeważającej wypływający z niej. Innym wymaganiem dla 
jedno-wymiarowych modeli osadników wtórnych jest ilościowa zależność między 
stężeniem ciał stałych a szybkością sedymentacji. 

BioWin oferuje dwa typy modeli, opartych na teorii strumieni: 

   

1. Model modyfikowany Vesilind’a 

2. Model dwu wykładniczy  

   

Wspólna cecha: Lokalizowanie określonego 
stężenia zawiesiny 
Bardzo mocną właściwością obu modeli sedymentacji jest to, że użytkownik może 
określać stężenie zawiesiny, a model lokalizuje i wykreśla wysokość tego stężenia 
zawiesiny na profilu osadnika. 

Jeżeli na przykład użytkownik mierzył stężenie warstwy osadu w osadniku wtórnym 
wynoszące 2,500 mg/L to model może zlokalizować wysokość tego stężenia na 
profilu osadnika i wykreślić ją w czasie. To daje użytkownikowi narzędzie do 
śledzenia przybliżonej lokalizacji warstwy osadu. 

Model modyfikowany Vesilind’a osadnika 
wtórnego 
Metoda zastosowana w tym modelu polega na podziale osadnika na kilka warstw (co 
najmniej 5), o określonym stężeniu zawiesiny w każdej warstwie, dające w efekcie 
zasadniczo jedno-wymiarowy model dla sedymentacji osadu. 

Model opiera się na analizach standardowych strumieni ciał stałych. To znaczy, 
zakłada się że strumień masy ciał stałych opuszczający każdą warstwę jest sumą 
strumienia sedymentacji grawitacyjnej i strumienia powodowanego ruchem 
przeważającej masy (porównaj z wykresem poniżej).   
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Uwaga: Zbyt mała liczba warstw może powodować przeszacowanie masy ciał 
stałych w warstwie przydennej osadnika. Stężenie zawiesiny ogólnej (ZO) w 
odpływie dolnym (osadu) jest determinowane przez współczynnik zagęszczania  
[(QI + QR) / QR], i będzie to stężeniem w warstwie przydennej. Wysokość warstwy 
przydennej (głębokość osadnika podzielona przez ilość warstw) znacząco 
determinuje masę osadu w niedociążonym osadniku, więc głębokość warstw 
powinna odpowiadać głębokości osadu na dnie osadnika. Przykładowo, przy 
symulacji przypadku o powiedzmy głębokości warstwy osadu 1 stopy (ok. 0.3 m)  
w osadniku o głębokości 15 stóp (ok. 4,5 m) ustawmy ilość warstw na 15. 

W obliczeniach stanu ustalonego, do określania stężeń ciał stałych w każdej strefie 
osadnika BioWin stosuje analizator równań nie-liniowych. Układ równań uzyskuje 
się przez generowanie wyrażeń bilansu masowego dla ciał stałych w każdej warstwie 
osadnika.  Zakłada się, że ciała stałe wpływające do osadnika są momentalnie 
rozprowadzane poprzez warstwę zasilającą. 

Rozwiązywanie układu równań nie jest trywialnym matematycznym problemem ze 
względu na wykładniczą naturę wyrażenia na prędkość sedymentacji osadu (opisaną 
dokładniej poniżej). Problemy symulacyjne mogą powstać w symulacjach gdzie 
obciążenie osadnika ciałami stałymi jest wysokie (i w praktyce osadnik mógłby nie 
zdawać egzaminu). Te problemy wynikają z faktu, że w pewnych okolicznościach, 
układ równań bilansu masowego (jeden dla każdej warstwy) może mieć wiele 
rozwiązań. Jeżeli to zostanie napotkane podczas procedury rozwiązania iteracyjnego 
to BioWin może nie być w stanie przejść z rozwiązania niewykonalnego do 
rozwiązania prawidłowego. 

BULK MOVEMENT GRAVITY SETTLING

FEED LAYER

BOTTOM LAYER

TOP LAYER

LAYERS ABOVE
  FEED LAYER

LAYERS BELOW
  FEED LAYER

 
Przedstawienie metody warstwowej, stosowanej w modelu modyfikowanym Vesilind’a 
osadnika. 
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(Oznaczenia na rysunku: BULK MOVEMENT = RUCH PRZEWAŻAJĄCEJ 
MASY; GRAVITY SETTLING = OPADANIE GRAWITACYJNE; TOP LAYER = 
WARSTWA POWIERZCHNIOWA; LAYERS ABOVE FEED LAYER = 
WARSTWY NAD WARSTWĄ ZASILAJĄCĄ; FEED LAYER = WARSTWA 
ZASILAJĄCA; LAYERS BELOW FEED LAYER = WARSTWY POD 
WARSTWĄ ZASILAJĄCĄ; BOTTOM LAYER = WARSTWA PRZYDENNA)  

Wyrażenia na strumienie masy przeważającej (ang. bulk flux) są podane jako iloczyn 
prędkości wznoszenia lub opadania oraz stężenia w warstwie, tj.: 
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gdzie QI = natężenie dopływu (ścieków) do oczyszczalni, QR = wielkość odpływu 
dolnego (osadu) z osadnika, A = powierzchnia przekroju osadnika, oraz Xi = stężenie 
zawiesiny w warstwie i. 

Wyrażenia na strumienie grawitacyjne są podane jako iloczyn prędkości 
sedymentacji i stężenia w warstwie, tj.: 

ii,Si,S XVJ ⋅=  (3) 

gdzie VS,i = prędkość sedymentacji w warstwie i a  Xi = stężenie zawiesiny w 
warstwie i. 

Prędkość sedymentacji osadu 
Rozwój modelu dla osadnika wymaga wyrażenia na prędkość sedymentacji osadu.  
Dla uzyskania tego wyrażenia konieczne jest dokonanie wielu założeń. Po pierwsze 
zakłada się, że sedymentacja strefowa (lub sedymentacja “hamowana”) jest 
podstawowym typem sedymentacji występującym w osadniku.  To oznacza że, 
występuje wyraźne oddziaływanie między sedymentujacymi cząsteczkami a 
klarowaną cieczą (tj. siły międzycząsteczkowe są wystarczające aby wszystkie 
cząsteczki w danym przekroju sedymentowały z taką samą prędkością bez względu 
na ich wielkość.  To oznacza, że strumień ciał stałych przez osadnik, który jest 
podany jako iloczyn stężenia ciał stałych i prędkości sedymentacji, zmienia się wraz 
z głębokością w osadniku.  

Prędkość sedymentacji osadu jest modelowana zgodnie z równaniem Vesilind’a dla 
sedymentacji hamowanej.  Prędkość sedymentacji w danej warstwie jest podana za 
pomocą wzoru: 

iXK
0i,S eVV −=  (4) 

gdzie V0  = maksymalna prędkość sedymentacji (m/d), K = parametr sedymentacji 
dla strefy hamowanej (m3/kgsm) oraz Xi = stężenie zawiesiny ogólnej (ZO) (kg 
sm/m3) w warstwie i. 
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Powyższe równanie może być dopasowane do danych doświadczalnych przez 
regresję do uzyskanych wartości dla parametrów sedymentacji V0 oraz K. Dla 
określenia prędkości sedymentacji strefowej (VS) w zakresie stężeń zawiesiny (X) 
powinno się wykonać wiele serii testów sedymentacji. Odnosząc się do poniższego 
wykresu prędkość sedymentacji strefowej dla danego stężenia zawiesiny jest 
określana z nachylenia części pierwszej linii prostej dla wysokości oddziaływania w 
zależności od czasu plot jak przedstawiono.  Przekształcając obie strony równania do 
postaci logarytmu naturalnego otrzymuje się następujące „uliniowione” wyrażenie:  

XKVlnVln 0S ⋅−=  (5) 

Semi-logarytmiczny wykres zależności  ln(V może następnie być 
wykorzystany do oszacowania V oraz K.  Parametr K jest podany przez nachylenie 
a V przez uchwycenie linii o najlepszym dopasowaniu z danych doświadczalnych.   

S) od X 
0 

0 

Krzywa strumienia może być następnie generowana jako funkcja ciągła stosując 
wyrażenie Vesilind’a na prędkości sedymentacji oraz parametry otrzymane z danych 
doświadczalnych (jak pokazano).  Wyrażenie na strumień masy ciał stałych może 
być następnie zastosowane w równaniach bilansu masowego dla każdej warstwy 
osadnika (całkowity strumień będący sumą strumienia sedymentacji grawitacyjnej, 
opisanego równaniem Vesilind’a, oraz strumienia powodowanego ruchem masy 
cieczy).   

Z uwagi na obszerną ilość doświadczalnych testów potrzebną dla określenia 
parametrów modelu Vesilind’a, rozwinięto wiele korelacji dla oszacowania 
parametrów modelu Vesilind’a na podstawie pomiarów zdolności sedymentacyjnych 
takich jak indeks osadu (IO , ang. SVI), rozcieńczony indeks osadu (ang. DSVI) itp..  
Należy zachować najwyższą ostrożność przy stosowaniu tych korelacji, gdyż ich 
stosowalność może być ograniczona [Bye & Dold (1998), Bye & Dold (1999)]. 
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Procedura stosowana dla uzyskania parametrów prędkości sedymentacji w modelu Vesilind’a. 
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(Oznaczenia na rysunku: EXPERIMENTAL = DOŚWIADCZALNE; INTERFACE 
HEIGHT = WYSOKOŚĆ OBSZARU WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA; 
TIME = CZAS; INCREASING X = WZRASTAJĄCE X; CURVE FIT X/Vs = 
DOPASOWANIE KRZYWEJ X/VS; FLUX = STRUMIEŃ) 

Ponowne wznoszenie i zagęszczalność ciał stałych 
Model modyfikowany Vesilind’a używa maksymalną zagęszczalność (zdolność do 
zagęszczania się) osadu w próbie do imitowania co dzieje się w przydennej warstwie 
w osadniku.  Kiedy stężenie ciał stałych dochodzi do maksymalnej zagęszczalności 
to pojawia się ponowne wznoszenie cząstek ciał stałych do stanu zawieszenia (ang. 
resuspension).   Przyjmuje się, że wielkość powrotnego wznoszenia ciał stałych jest 
proporcjonalna do kwadratu różnicy między stężeniem ciał stałych w danej warstwie 
a maksymalną zagęszczalnością ciał stałych. Człon ponownego wznoszenia 
zasadniczo włącza się kiedy stężenie ciał stałych w warstwie dochodzi do 
maksymalnego dopuszczalnego. Zwiększanie zagęszczalności ciał stałych będzie 
zmniejszać wielkość ponownego wznoszenia cząstek, a w rezultacie zmniejszać ilość 
ciał stałych w odpływie sklarowanej cieczy (przelewem) z osadnika.  Poniższy 
rysunek ilustruje koncepcję ponownego wznoszenia ciał stałych. 

 

TSS 

XM - 800 LAYER TSS 

delta TSS

RESUSP
VELOCITY 

 
Ilustracja zachowania ponownego wznoszenia osadu w warstwie przydennej 

(Oznaczenia na rysunku: RESUSP VELOCITY = PRĘDKOŚĆ PONOWNEGO 
WZNOSZENIA; TSS = ZAWIESINA OGÓLNA (ZO); delta TSS = różnica ZO; 
LAYER TSS =stężenie ZO w warstwie; X  = max. zagęszczalność (stężenie) )M  

Ponowne wznoszenie zaczyna się przy wartościach stężenia ciał stałych nieco 
niższych niż maksymalna zagęszczalność X nosząc się do powyższego wykresu 
równowaga jest 800 mg/L  niżej niż maksymalna zagęszczalność. Kiedy stężenie ciał 
stałych w warstwie przekracza to stężenie równowagi to zaczyna się ponowne 
wznoszenie.  

M. Od

Prędkość ponownego wznoszenia jest proporcjonalna do kwadratu różnicy między 
stężeniem ciał stałych w warstwie a stężeniem równowagi ciał stałych (tj. różnicy 
“dalta TSS” na powyższym rysunku).  
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Prędkość ponownego wznoszenia jest następnie mnożona przez stężenie ciał stałych 
w warstwie dla obliczenia członu strumienia ponownego wznoszenia. Jest to 
wykonywane ponieważ model modyfikowany Vesilind’a dla osadnika jest oparty na 
strumieniach i śledzi człony różnych strumieni (np. Vesilind’a, masy przeważającej, 
ponownego wznoszenia), które wchodzą do warstw i je opuszczają.  

Funkcja przełączająca prędkość sedymentacji 
Równanie 4 jest krytykowane, że przy niskich stężeniach przewiduje ono za wysokie 
prędkości sedymentacji.  BioWin stosuje funkcję przełączającą dla wyłączania 
wyrażenia prędkości sedymentacji osadu przy bardzo niskich stężeniach ciał stałych.  
To zapewnia uproszczoną metodę modelowania słabo flokulujących ciał stałych w 
górnych warstwach osadnika.  Kiedy stężenie ciał stałych dochodzi do wyłącznika 
prędkości sedymentacji zawiesiny to prędkość sedymentacji dochodzi do zera i ciała 
stałe są unoszone w górę przez strumień odpływający przelewem (co skutkuje 
ciałami stałymi w odpływie cieczy klarowanej w osadniku). 

Równanie na prędkość sedymentacji, stosowane przez BioWin jest następujące: 
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⋅= −

iS

iXK
0i,S XK

X
eVV i  (6) 

gdzie KS jest wyłącznikiem prędkości sedymentacji, a pozostałe zmienne są takie 
same jak w Równaniu 4.  Efekt funkcji przełączającej dla danej kombinacji 
parametrów prędkości sedymentacji jest pokazany na poniższym rysunku: 
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Wyłącznik prędkości sedymentacji zmniejsza prędkość sedymentacji przy niskich poziomach 
stężeń 

Zwiększając K  można zwiększać stężenie zawiesiny przy której prędkość 
sedymentacji jest zmniejszana.  Zmienianie parametru K  jest możliwym sposobem 
zmieniania przewidywanej zawiesiny w sklarowanym odpływie. 

S

S
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Zapobieganie problemom modelu modyfikowanego 
Vesilind’a  osadnika 
Algorytm rozwiązań stanu ustalonego w BioWin’s jest znacznie ulepszony, i w 
rezultacie modyfikowany model Vesilind’a jest solidniejszy. Sporadycznie 
użytkownicy mogą napotkać sytuacje gdzie analizator potrzebuje wielu iteracji aby 
przejść do rozwiązania.  Często te problemy mogą być kierowane do zwiększenia 
maksymalnej zagęszczalności ciał stałych.   

Dalsze sugestie dla radzenia sobie z problemami z osadnikiem są podane poniżej: 

   

1. Może być zalecane aby opuścić okno profilu osadnika podczas 
symulacji; pozwala to użytkownikowi na obserwację ruchu warstwy 
osadu w czasie symulacji i wskazuje kiedy osadnik zaczyna być 
przeciążony. 

2. Jeżeli analizator stanu ustalonego nie może znaleźć rozwiązania, to 
późniejsze symulacje dynamiczne powinny uwzględnić czas dla 
osadnika na dojście do rozwiązania (tj. prowadzić symulację przez 
kilka wieków osadu). 

3. W celu uzyskania dokładnego rozwiązania w warunkach dynamicznych 
może być konieczne prowadzenie symulacji przez kilka wieków osadu, 
dopóki punkt startu dla symulacji nie odzwierciedla bieżących 
warunków w systemie na początku okresu, który jest symulowany (tj. 
stężenia ciał stałych w reaktorze biologicznym, położenie warstwy 
osadu, etc. nie są rozsądnie blisko warunków początkowych systemu). 

Model dwu wykładniczy osadnika 
Model dwu wykładniczy osadnika pokonuje wiele trudności, które w pewnych 
warunkach mogą być napotkane w modelach nieograniczonych strumieni ciał stałych 
(np. modyfikowanym Vesilind’a). 
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Przedstawienie metody warstwowej, stosowanej w modelu dwu wykładniczym osadnika. 

(Oznaczenia na rysunku: BULK MOVEMENT = RUCH PRZEWAŻAJĄCEJ 
MASY; GRAVITY SETTLING = OPADANIE GRAWITACYJNE; TOP LAYER = 
WARSTWA POWIERZCHNIOWA; LAYERS ABOVE FEED LAYER = 
WARSTWY NAD WARSTWĄ ZASILAJĄCĄ; FEED LAYER = WARSTWA 
ZASILAJĄCA; LAYERS BELOW FEED LAYER = WARSTWY POD 
WARSTWĄ ZASILAJĄCĄ; BOTTOM LAYER = WARSTWA PRZYDENNA)  

Wyrażenia na strumienie masy przeważającej (ang. bulk flux) są podane jako iloczyn 
prędkości wznoszenia lub opadania oraz stężenia w warstwie, tj.: 
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gdzie QI = natężenie dopływu (ścieków) do oczyszczalni, QR = wielkość odpływu 
dolnego (osadu) z osadnika, A = powierzchnia przekroju osadnika, oraz Xi = stężenie 
zawiesiny w warstwie i. 

Ważnym aspektem w tym modelu jest to, że strumień odpływu grawitacyjnego z 
danej warstwy nie może być większy niż strumień grawitacyjny, jaki może być 
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wytransmitowany z następnej warstwy.  To pokonuje trudności z „zatrzymywaniem 
ciał stałych” jakie mogą pojawić się w pewnych warunkach w modelach strumieni 
nieograniczonych, takich jak model modyfikowany Vesilind’a. Jeszcze raz, 
wyrażenia na strumienie grawitacyjne są podane za pomocą iloczynu prędkości 
sedymentacji i stężenia w warstwie, ale uwzględniając granicę strumienia, tj.: 

( )1i1i,Sii,Si,S XV,XV minJ ++ ⋅⋅=  (8) 

gdzie VS,i = prędkość sedymentacji w warstwie i a Xi = stężenie zawiesiny w 
warstwie i. 

Prędkość sedymentacji osadu 
Model dwu wykładniczy osadnika stosuje funkcję prędkości sedymentacji 
zaproponowaną przez Takacs’a  i in.. (1991).  Funkcja prędkości sedymentacji  ma 
zastosowanie w obszarach z sedymentacją flokulacyjną i hamowaną, i jest podana za 
pomocą: 

*
if

*
ih XK

0
XK

0i,S eVeVV −− −=  (9) 

gdzie V0  = maksymalna prędkość sedymentacji Vesilind’a, Kh = parametr 
sedymentacji dla strefy hamowanej , Kf = parametr sedymentacji dla strefy 
flokulacyjnej , oraz X*i = Xi – Xmin gdzie Xi jest stężeniem zawiesiny ogólnej w 
warstwie i a Xmin jest minimalnym osiągalnym stężeniem zawiesiny. 

Minimalne osiągalne stężenie zawiesiny w warstwie (Xmin) jest obliczane jako 
frakcja stężenia zawiesiny w dopływie do osadnika: 

DOPLYWUnsmin XfX ⋅=  (10) 

Użytkownicy mogą określać maksymalną wartość dla parametru Xmin (w BioWin 
wartość domyślna dla tego parametru wynosi 20 mg/L).  Innym ważnym parametrem 
określanym przez użytkownika w modelu dwu wykładniczym osadnika jest 
maksymalna praktyczna prędkość sedymentacji, V0′.  Ten parametr ustawia 
maksymalną prędkość sedymentacji grawitacyjnej, jaka jest osiągana przez ciała 
stałe. Graficzne przedstawienie dwu wykładniczej funkcji prędkości sedymentacji 
jest pokazane na poniższym rysunku [uwaga: ten rysunek wyraża tylko koncepcję – 
skalowania nie jest tu konieczne (np. obszar I jest nieproporcjonalnie duży na 
rysunku)]. 
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Funkcja dwu wykładnicza prędkości sedymentacji. 

(Oznaczenia na rysunku: SETTLING VELOCITY = PRĘDKOŚĆ 
SEDYMENTACJI; TSS = ZAWIESINA OGÓLNA) 

 

Funkcja dwu wykładnicza prędkości sedymentacji składa się z czterech obszarów: 

   

1. 

2. 

3. 

W obszarze I, prędkość sedymentacji wynosi zero gdyż stężenie 
zawiesiny osiąga minimalne osiągalne stężenie zawiesiny. 

W obszarze II, prędkość sedymentacji wzrasta ze stężeniem zawiesiny 
gdyż silnie wpływa na to flokulacyjna natura ciał stałych – na 
zachowanie tej strefy silnie wpływa wartość wybrana dla Kf. 

W obszarze III, prędkość sedymentacji jest niezależna od stężenia 
zawiesiny gdyż zakłada się hipotetycznie że cząstki stałe osiągnęły 
maksymalny osiągalny rozmiar.  Prędkość sedymentacji w tym 
obszarze jest ustawiona poprzez maksymalną praktyczną prędkość 
sedymentacji, V0′. 

4. W obszarze IV, sedymentacja hamowana zaczyna być procesem 
dominującym I funkcja prędkości sedymentacji redukuje się do funkcji 
Vesilind’a. Na zachowanie tej strefy silnie wpływa parametr Kh. 

Materiały źródłowe i dalsze prezentacje 
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Modelowanie pH  

Znaczenie modelowania pH 
Na podstawie wczesnych etapów modelowania procesów oczyszczania ścieków 
dostrzeżono, że pH jest ważnym czynnikiem w symulacji funkcjonowania procesów 
obróbki biologicznej, w tym osadu czynnego oraz stabilizacji beztlenowej osadu.  
Odczyn pH wpływa na rozdział gatunków w układach słabych kwasów (węglany, 
amoniak, fosforany, octany, propioniany etc.) obecnych w procesie.  To z kolei 
narzuca szybkość wielu biologicznych i fizyko-chemicznych zjawisk naturalnych 
pojawiających się w tych układach.  Na przykład, (1) aktywność biologiczna, która 
może być poważnie limitowana poza optymalnym zakresem pH, (2) reakcje 
chemicznego strącania gdy sole metali takie jak chlorek glinu lub żelaza są 
dodawane dla chemicznego usuwania P, (3) samoistne wytrącanie fosforanów 
magnezu i wapnia (struwit, HDP, HAP), oraz (4) stripping (odpędzenie) amoniaku 
przy wysokim pH.  Modelowanie pH jest trudne ponieważ zasadnicze składniki i 
reakcje są szybkie i złożone. Dotychczasową metodą w modelach osadu czynnego 
było zamiennie śledzenie zmian zasadowości i wykorzystanie jej jako pseudo 
wskaźnika możliwych problemów z niestabilnością pH. Metoda ta zakłada, że 
odczyn pH pozostaje w przybliżeniu stały i jest w rejonie, który nie wpływa na 
aktywność biologiczną.  Inną wadą wykorzystywania zasadowości jest to, że nie 
oferuje to środków do modelowania fizyko-chemicznych zjawisk naturalnych takich 
jak wytrącanie.  

W układach gdzie stężenia lotnych kwasów tłuszczowych są istotne, takich jak 
fermentery czy komory beztlenowej stabilizacji osadu, lub w układach gdzie może 
występować znaczący transfer gazu, przewidywana zasadowość może nie być 
dobrym wskaźnikiem warunków ustalonego pH. Obliczenia pH muszą uwzględniać 
stężenia mocnych kwasów i zasad, stany dysocjacji układów słabych kwasów, 
węglanów i fosforanów, reakcje chemicznego strącania, a także potencjalny stripping 
(odpędzanie) składników uwzględnianych w układach kwasowo-zasadowych takich 
jak amoniak i dwutlenek węgla.  Wszystkie te procesy mogą być opisane stosując 
metodę kinetyczną (Musvoto i in., 2000), ale szybkości wielu reakcji typowo 
uwzględnianych są cztery do dwadzieścia rzędów wielkości większe od typowych 
biologicznych szybkości.  W rezultacie, obliczenia pH stosujące model oparty na 
kinetyce będą znacząco zmniejszać prędkość symulacji. Dla zminimalizowania 
negatywnego wpływu na szybkość symulacji, BioWin stosuje metodą mieszaną, 
opartą na kinetyce i równowadze  Ta metoda ma zastosowanie w szerokim zakresie 
modeli procesów obróbki biologicznej (tj. seriach ASM dla osadu czynnego, ADM1 
dla komór stabilizacji beztlenowej osadu, etc.). 
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Opis modelu 
Model pH oparty jest na następujących elementach: 

   

1. Modelowanie równowagi układów fosforanów, węglanów, amoniaku, 
lotnych kwasów tłuszczowych i typowych mocnych jonów w ściekach 
(Mg2+, Ca2+, NO3

-, etc.).  

2. Włączenie współczynników aktywności opartych na mocy jonowej 
roztworu. 

3. Transfer gazu do cieczy dla amoniaku i dwutlenku węgla.  

4. Biologicznej aktywności oddziałującej na składniki uwzględnione w 
modelu (np. CO2 i wiele innych) 

Wyrażenia równowagi dla układów kwasowo-zasadowych, które zostały 
uwzględnione w modelu są przedstawione w Tabeli 1. Te wyrażenia reprezentują 
dominujące układy kwasowo-zasadowe występujące w systemach oczyszczania 
ścieków. 

Wszystkie wyrażenia równowagi w Tabeli 1 są wyrażone w kategoriach raczej 
aktywnych stężeń niż stężeń molarnych. Wzajemne oddziaływanie jonów w 
roztworze powoduje odchylenie od idealnego zachowania, przez co aktywność 
jonów w reakcjach równowagi jest niższa od spodziewanej na podstawie stężeń 
molarnych. Aby uwzględnić takie zachowania stężenie molarne jonów jest 
zmniejszane za pomocą współczynnika znanego jako współczynnik aktywności.  
Zredukowane stężenie jonowe jest nazywane stężeniem aktywnym, jak określono  
w następującym wyrażeniu: 

[ ]iii Xf)X( =  (1) 

gdzie 

)X( i  = stężenie aktywne dla Xi 

]X[ i  = stężenie molarne jonu Xi 

if  = współczynnik aktywności dla jonu Xi 

Tabela 1:  Wyrażenia równowagi kwasowo-zasadowej uwzględnione w modelu ogólnym pH 

Układ Wyrażenie równowagi Stała równowagi 
przy 20oC 

Woda ( )( ) wKOHH =−+
 

1510867.6 −×  

Kwas węglowy ( )( )
( ) 1iCO

*
32

3
3

K
COH

HCOH
=

−+

 
71014.4 −×  

Kwas węglowy ( )( )
( ) 2iCO

3

2
3

3
K

HCO

COH
=

−

−+

 
1110201.4 −×  
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Kwas octowy ( )( )
( )

iAc

3

3 K
COOHCH

COOCHH
=

−+

 
510754.1 −×  

Kwas propionowy ( )( )
( )

Pri

23

23 K
COOHCHCH

COOCHCHH
=

−+

 
510318.1 −×  

Kwas fosforowy ( )( )
( ) 1iPO

43

42
4

K
POH

POHH
=

−+

 
310452.7 −×  

Kwas fosforowy ( )( )
( ) 2iPO

42

2
4

4
K

POH

HPOH
=

−

−+

 
810103.6 −×  

Kwas fosforowy ( )( )
( ) 3iPO

2
4

3
4

4
K

HPO

POH
=

−

−+

 
1310484.9 −×  

Amoniak ( )( )

( ) 3iNH

4

3 K
NH

NHH
=

+

+

 
1010966.3 −×  

Współczynniki aktywności w modelu pH w BioWin  są szacowane przy 
wykorzystaniu równania Davies’a, które jest uproszczeniem rozszerzonego prawa 
Debey’a-Hückel’a. Współczynnik aktywności (fi) dla każdego jonu i w roztworze 
jest określany następująco (Loewenthal i Marais, 1976): 














µ−

µ+

µ
⋅⋅−= 2.0

1
Z5.0flog 2

ii  (2) 

gdzie 

iZ  = ładunek jonowy dla jonu Xi 

µ  = moc jonowa roztworu 

Należy odnotować że ponieważ odchylenie od zachowania roztworu idealnego jest 
powodowane przez elektrostatyczne przyciąganie pomiędzy jonami, to współczynnik 
aktywności dla neutralnych gatunków w roztworze (tj. . H2CO3

* ) wynosi 1. 

Wyrażenie na moc jonową jest następujące: 

[ ]∑
=

=µ
n

1i

2
ii ZX5.0  (3) 
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gdzie 

n  = ilość jonowych gatunków w roztworze 

Ponieważ ładunek całkowity roztworu musi być neutralny, to suma stężeń jonów 
naładowanych dodatnio w roztworze musi być równa sumie stężeń jonów 
naładowanych ujemnie. Ta zależność bilansu ładunków dla modelu pH jest 
wyrażona następująco:  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]−−−−

−−−−−−

+++++++

+++

++++++

=+++++++

AnionyNOCOOCHCHCOOCH

CO2HCOPO3HPO2POHOH

KationyMeHPOPOMeH2MeVCa2Mg2NHH

3233

2
33

3
4

2
442

4
2
42Me

22
4

 (4) 

Oprócz gatunków jonów pokazanych w Tabeli 1, jest jeszcze wiele innych jonów 
mogących występować w znaczących stężeniach w systemach oczyszczania 
ścieków, i zostały one uwzględnione w bilansie ładunków.  Wapń (Ca2+) i magnez 
(Mg2+) będą występować w wodach z źródeł naturalnych i ogólne zmienne zostały 
także dodane dla kationów (Kationy+) i anionów (Aniony-), które mogą być 
wykorzystane do rozliczenia gatunków dodatkowych, nie uwzględnionych osobno 
(np. modelując dodawanie silnych kwasów lub zasad - Na+, Cl-, etc.).  Oprócz 
naturalnie obecnych jonów, takich jak Mg i Ca, bilans ładunków uwzględnia także 
ogólny człon dla gatunków metali (Me) z ładunkiem VMe, który został uwzględniony 
dla umożliwienia modelowania chemicznego usuwania fosforu.  (Patrz sekcja 
Strącanie żelazem lub glinem w rozdziale Tworzenie modelu procesowego ). 

Zmienne stanu w BioWin śledzą całkowite stężenia gatunków dla wszystkich 
właściwych gatunków i dlatego zestaw równań opisany przez równania od (1) do (4), 
wyrażenia dysocjacji w Tabeli 1 oraz bilanse masowe pojedynczych składników 
mogą być rozwiązywane równocześnie dla określenia stężeń poszczególnych jonów, 
pH oraz mocy jonowej.  To umożliwia obliczać każdy z bilansów masowych z 
całkowitych stężeń gatunków.  Na przykład, bilans masowy dla całkowitego węgla 
rozpuszczonego nieorganicznego w zbiorniku reakcyjnym jest napisany następująco: 

Netto)(ReakcjaStripping)(COSQSQ
dt

dM
2ot,2COoL,it,2COiL,

L,t2CO +−−=  (5) 

gdzie 

i,dolnyIndex  = dopływ 

odolnyIndex ,  = odpływ 

L,t2COM  = masa węgla nieorganicznego całkowitego 
rozpuszczonego  

t2COS  = stężenie węgla nieorganicznego 
rozpuszczonego całkowitego 

LQ  = natężenie przepływu cieczy  

nettoReakcja  = szybkość reakcji biologicznej 
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[ ] L
*
32sat,2COGT2CO,L2 V)COHS(AkStrippingCO ⋅−⋅⋅−=  (6) 

gdzie 

Lk  = współczynnik transferu masowego fazy ciekłej 

GTA  = powierzchnia właściwa rozdzielająca dla transferu 
gazu 

sat2COS  = stężenie nasycenia rozpuszczonego CO2  

[ ]*
32 COH = stężenie kwasu węglowego niezdysocjowanego 

Wyrażenie Produkcja netto w reakcji stanowi bilans produkcji biologicznej  
(np. z utleniania substancji organicznych przez heterotrofy) i zużywania, konsumpcji 
(np. przez autotrofy).  Stężenie nasycenia (SCO2sat) w wyrażeniu “Gas Stripping” jest 
obliczane z prawa Henry’ego dla ciśnienia i temperatury układu.  Uproszczenie 
modelu zakłada, że stężenie fazy gazowej składnika jest stałe (tj. stężenie 
atmosferyczne dla CO2, zero dla amoniaku) a zatem stężenie nasycenia składnika 
rozpuszczonego jest stałe dla danej temperatury.  Jednak dla wielu układów (np. 
komór stabilizacji beztlenowej) bilans masowy wymagany jest także dla fazy 
gazowej.  Dla składnika dwutlenku węgla bilans masowy fazy gazowej jest zapisany 
następująco: 

)StrippingCO(GQGQ
dt

dM
2o,2COo,Gi,2COi,G

G,2CO
+−=  

gdzie 

G,2COM = masa CO2 w fazie gazowej 

GQ  = natężenie przepływu gazu 

2COG  = stężenie dwutlenku węgla w fazie gazowej 

Podobne bilanse materiałowe (fazy gazowej i ciekłej) są wymagane dla stężenie 
amoniaku całkowitego.  Dla innych gatunków jonów w roztworze (tj. lotnych 
kwasów, fosforanów, etc.) stripping (odpędzanie) nie występuje i dlatego bilanse 
materiałowe dla tych składników są pisane tylko dla fazy ciekłej. 

Określanie zasadowości 
Rysunek 1 przedstawia wykres stężenia w skali logarytmicznej, w zależności od 
odczynu pH, dla układu węglanów.  Wykres ten został wygenerowany przy pomocy 
modelu BioWin przez symulację układu o stężeniu węgla nieorganicznego 
całkowitego 10 mmol/L, i sukcesywne dodawanie do układu wzrastającej ilości 
anionu aby zmieniać pH.  Model określa zasadowość przez odnotowanie że  
[H+] = [HCO3

-] w punkcie równowagi H2CO3*.  To dodatkowe równanie może 
wtedy być wykorzystane do rozwiązania równowagi węglanowej bezpośrednio dla 
określenia stężenia [HCO3

-] w punkcie równowagi (a w konsekwencji pH).  Z tego 
zaś bilans ładunków (w punkcie równowagi) może być użyty do obliczenia ilości 
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silnego kwasu, jaka byłaby wymagana do przesunięcia roztworu z jego bieżącego 
stanu do punktu równowagi H2CO3.  W rezultacie, w obliczeniach zasadowości 
uwzględniany jest wpływ wszystkich gatunków jonów ujętych w modelu ogólnym 
pH.  Należy zwrócić uwagę na to, że zasadowość nie jest wyraźnie powiązana ze 
stechiometrią procesów biologicznych w systemie, przy szacowaniu za pomocą 
modelu pH.  Natomiast jest powiązana ze stężeniami gatunków jonów w bieżącym 
stanie układu. 

 
Rysunek 1:  Wykres zależności stężenia w skali logarytmicznej od pH dla układu węglanów, 
wygenerowany przez model ogólny pHl 

Specyfikowanie pH i zasadowości 
BioWin w pewnych elementach pozwala użytkownikowi określić pH oraz 
zasadowość. Ponieważ obie te wartości są “obliczane” z bieżącego stanu układu, to 
aby osiągnąć żądane pH i zasadowość konieczne jest przez BioWin dostosowanie 
pewnych zmiennych stanu.  W takim przypadku BioWin dostosowuje całkowity 
dwutlenek węgla, aniony i kationy dopóki nie uzyska żądanego pH oraz 
zasadowości.  Należy zwrócić uwagę, że możliwe jest określenie wartości, które nie 
mogą być osiągnięte a BioWin nie będzie ostrzegał użytkownika o tym problemie. 

Inhibicja aktywności biologicznej z powodu pH 
BioWin wykorzystuje obliczone pH do określenia skali inhibicji aktywności 
biologicznej, zgodnie z poniższym równaniem:  
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( )

( ) ( )pHpHpHpH

pHpH

granicaDolnagranicaGórna

granicaGórnagranicaDolna

Inhibicja −−

−

++











+

=
10101

1021 2

 
(7) 

gdzie 

pH  = Obliczone pH 

granicaDolnapH  = Dolna granica pH dla określonych organizmów 

granicaGórnapH = Górna granica pH dla określonych organizmów 

Użytkownik może wybrać wyłączenie inhibicji pH (w pierwszym rzędzie 
nastawienie inhibicji na 1.0) we wszystkich elementach poza elementem komory 
stabilizacji beztlenowej oraz elementem biologicznie reaktywnego osadnika 
wstępnego.  Te jednostki wymagają pH, ale użytkownik może wybrać jak 
specyfikować pH, które będzie użyte w tym elemencie (tj. albo wartość obliczoną 
albo wartość określoną przez użytkownika). 

Uwaga: Wyłączenie inhibicji pH (lub nastawienie pH w elemencie) nie 
powstrzymuje BioWin od obliczeń pH. 

Przykłady 
Poniższa sekcja zawiera wiele przykładów, które wyjaśniają działanie modelu  
i zachowanie. 

Miareczkowanie kwasów i zasad 
Weryfikacja modelu pH obejmowała symulację różnych miareczkowań kwasów  
i zasad w czystej wodzie.  Konfiguracja symulacji (Rysunek 2) zawierała reaktor o 
zmiennej pojemności - reprezentujący naczynie dla miareczkowania, oraz strumień 
dopływający o stałym przepływie - dla reprezentowania standardowego roztworu.  
Początkowa pojemność reaktora wynosiła 50 L. Natężenie przepływu roztworu 
standardowego wynosiło 1 L/min.  W Tabeli 2 podano zestawienie warunków 
symulowanych eksperymentów, które reprezentują następujące typy 
miareczkowania: 

   

• Silny kwas miareczkowany roztworem standardowej silnej zasady; 

• Słaby kwas miareczkowany standardem silnej zasady; 

• Słaba zasada miareczkowana standardem silnego kwasu; 

• Słaby kwas miareczkowany standardem słabej zasady. 
  

Tabela przedstawia stężenia reagentów i składników oraz stężenia użyte w modelu 
dla odzwierciedlenia tamtych warunków.  Należy zwrócić uwagę, że w BioWin 
stężenia reagentów, które są objęte biologicznymi procesami modelu (tj. kwas 
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octowy i amoniak) są wyrażone w jednostkach mg/L.  Stężenia reagentów, które są 
początkowo częścią układu kwasowo-zasadowego (tj. kationy i aniony) są wyrażone 
w jednostkach mval/L. 

Rysunki 3 do 6 pokazują wyniki symulacji miareczkowania, porównane z danymi ze 
standardowych chemicznych tekstów ((Mortimer, 1975). Uzyskane wyniki 
potwierdzają, że chemia równowagi kwasowo-zasadowej w modelu pH jest 
sformułowana prawidłowo.  Nieznaczne rozbieżności między faktycznymi a 
obserwowanymi krzywymi miareczkowania (na przykład punkt równowagi na 
Rysunku 4) są spowodowane włączeniem współczynników aktywności oraz użyciem 
nieznacznie innych stałych równowagi w modelu ogólnym pH. 

 

 

Rysunek 2: Konfiguracja BioWin dla symulacji doświadczeń miareczkowania różnych kwasów 
i zasad  

 
Tabela 2:  Zestawienie eksperymentów symulowanych miareczkowań  

Reagent  
w naczyniu 
miareczkującym 

Standardowy 
reagent  

Początkowe stężenia 
w naczyniu 
miareczkującym 

Stężenia roztworu 
standardowego 

0.10 n HCl 0.10 n NaOH [Aniony-] = 100 mval/L [Kationy] = 100 mval/L 
0.10 n CH3COOH 0.10 n NaOH [CH3COOH] = 6000 mg/L [Kationy] = 100 mval/L 
0.10 n NH3 0.10 n HCl [NH3] = 1400 mg/L [Aniony] = 100 mval/L 
0.10 n CH3COOH 0.10 n NH3 [CH3COOH] = 6000 mg/L [NH3] = 1400 mg/L 
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Rysunek 3:  Wyniki z symulacji 0.10 n HCL miareczkowanego 0.10 n NaOH. 

(Oznaczenia na Rys. 3: “VOLUME 0.10 N NaOH ADDED (L)” = “Objętość 
dodanego 0.10 n NaOH (L)”; „SIMULATED pH” = „Odczyn pH z symulacji”; 
„THEORETICAL pH” = „Teoretyczny odczyn pH”)  

 

 
Rysunek 4:  Wyniki z symulacji 0.10 n CH3COOH miareczkowanego 0.10 n NaOH. 

(Oznaczenia na Rys. 4: “VOLUME 0.10 N NaOH ADDED (L)” = “Objętość 
dodanego 0.10 n NaOH (L)”; „SIMULATED pH” = „Odczyn pH z symulacji”; 
„THEORETICAL pH” = „Teoretyczny odczyn pH”)  
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Rysunek 5:  Wyniki z symulacji 0.10 n NH3 miareczkowanego 0.10 n HCL. 

(Oznaczenia na Rys. 5: “VOLUME 0.10 N HCl ADDED (L)” = “Objętość dodanego 
0.10 n HCl (L)”; „SIMULATED pH” = „Odczyn pH z symulacji”; 
„THEORETICAL pH” = „Teoretyczny odczyn pH”)  

 

Rysunek 6:  Wyniki z symulacji 0.10 N CH3COOH miareczkowanego 0.10 n NH3. 

(Oznaczenia na Rys. 6: “VOLUME 0.10 N NH3 ADDED (L)” = “Objętość dodanego 
0.10 n NH3 (L)”; „SIMULATED pH” = „Odczyn pH z symulacji”; 
„THEORETICAL pH” = „Teoretyczny odczyn pH”)  
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Uwagi 
Model pH jest niezbędny dla wiarygodnej symulacji wielu ważnych operacji 
oczyszczania ścieków, w tym: 

   

1. Modelowanie fazy gazowej, które jest ważne dla modelowania 
stabilizacji beztlenowej oraz procesów strącania.  Obliczenie szybkości 
transferu gazu wymaga znajomości stanów jonizacji gatunków a w 
konsekwencji pH układu. 

2. Inhibicja aktywności biologicznej przy niskim i wysokim pH 

3. Modelowanie, oparte na równowadze, zależnego od pH, dozowania 
glinu i żelaza dla strącania fosforu, łącznie z tworzeniem osadu 
wodorotlenków. 

4. Modelowanie, oparte na kinetyce, samoistnego wytrącania struwitu i 
fosforanów wapnia, zależnego od pH. Dokładne przewidzenie 
wytrącania struwitu wymaga także modelowania stężeń magnezu, 
zarówno rozpuszczonego magnezu jak i zmagazynowanego w 
organizmach. 
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Transfer masowy gazu do cieczy 

Wprowadzenie do transferu masowego gazu do cieczy 
Dostawa tlenu stanowi główny koszt eksploatacyjny w systemach biologicznego 
oczyszczania ścieków.  Nacisk na oszczędność energii podkreśla potrzebę rozwoju 
efektywnych metod projektowania i eksploatacji systemów napowietrzania.  
Zapotrzebowanie na tlen w komorach osadu czynnego jest zmienne w czasie, co 
wymaga zmiennego natężenia dostawy tlenu dla utrzymania żądanego stężenia tlenu 
rozpuszczonego (TR).   

W układach napowietrzających rozproszonym powietrzem pęcherzyki są 
rozprowadzane za pomocą dyfuzorów rozmieszczonych przy dnie reaktora.  Transfer 
masowy następuje między wznoszącymi się pęcherzykami a mieszaną cieczą.  
Transfer tlenu z gazu do cieczy jest konieczny dla pokrycia zapotrzebowania tlenu 
dla procesu biologicznego. Wiele urządzeń oraz parametrów eksploatacyjnych 
oddziałuje na efektywność i natężenie transferu tlenu; między innymi rozmiar porów 
dyfuzorów, zagęszczenie dyfuzorów, natężenie przepływu powietrza.  Te parametry 
określają takie czynniki jak rozmiar pęcherzyków, szybkość unoszenia pęcherzyków, 
czas zatrzymania pęcherzyków w reaktorze, frakcyjne (ułamkowe) zatrzymanie 
gazu, powierzchnię kontaktu dostępną dla transferu masy, zmianę ciśnienia części 
tlenowej w unoszących się pęcherzykach oraz stopień turbulencji.  Warunki w 
mieszanej cieczy także wpływają na transfer; na przykład temperatura, siła jonowa, 
obecność związków powierzchniowo-czynnych i stężenie ciał stałych.  
Skwantyfikowanie wpływu tych wszystkich czynników na przebieg ogólnego 
transferu masy jest bardzo trudne. 

W tej sekcji zwięźle przedstawiono model transferu masowego gazu do cieczy, który 
został zastosowany w BioWin.  Omówienie składa się z pięciu części: 

Teoria transferu masowego:Proponowanych jest wiele teoretycznych podejść 
dla kwantyfikowania transferu mas. Badacze wykorzystali te teorie jako bazę dla 
sugerowania korelacji dla projektu systemów napowietrzania. Przegląd tych teorii 
jest podany dla naświetlenia założeń niezbędnych dla każdego podejścia.  

Model transferu masowego w BioWin:W tej sekcji przedstawiono szczegóły 
dotyczące podejścia w modelu używanym w BioWin.   

Modelowanie charakterystyki dyfuzorów drobno pęcherzykowych:W tej 
sekcji opisano parametry dostępne w BioWin dla zestawienia charakterystyki 
dyfuzorów drobnopęcherzykowych. 
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Modelowanie charakterystyki dyfuzorów grubo pęcherzykowych:W tej 
sekcji opisano parametry dostępne w BioWin dla zestawienia charakterystyki 
dyfuzorów grubopęcherzykowych.  

Podstawowe parametry i zależności:Ta sekcja definiuje wiele powszechnie 
używanych terminów oraz ich wzory obliczeniowe.  Nacisk w tej sekcji jest 
położony na transfer masy tlenu. 

Wnioski:W tej sekcji przedstawiono przykład ilustrujący różnice między metodami 
stosowanymi w BioWin a bardziej tradycyjnymi podejściami. 

Teoria transferu masowego 
Jest wiele teorii proponujących objaśnienia fenomenu transferu mas w układach gaz-
ciecz.  Te teorie dzielą się na dwie grupy, opisujące zachowania zarówno dla 
warunków przepływu laminarnego jak i burzowego.  Dla warunków przepływu 
laminarnego, współczynnik transferu mas może być prosto obliczany ponieważ 
dominuje dyfuzja molekularna i matematyczny opis laminarnego przepływu oraz 
dyfuzji molekularnej są dobrze zdefiniowane. Jednakże większość praktycznych 
zastosowań transferu masowego dotyczy przepływu turbulentnego, dla którego reżim 
przepływu nie jest dobrze określony, a przepływ turbulentny i dyfuzja molekularna 
oddziałują na określenie zachowania transferu masowego. W systemach 
napowietrzania pęcherzykowego, jakie stosuje się w przypadku oczyszczania 
ścieków, generalnie przeważa przepływ turbulentny.   

Teorie transferu masowego w warunkach 
przepływu turbulentnego 
Proponowanych jest wiele teorii opisujących zachowania transferu masowego w 
warunkach przepływu masowego.  Poniżej krótko opisano zasady w powszechnie 
stosowanych teoriach. Chociaż teorie do pewnego stopnia się pokrywają to 
generalnie dzielą się na dwie główne kategorie: te oparte na niezmiennym punkcie 
styku oraz te oparte na pewnej formie odnawiania powierzchni na styku gazu i 
cieczy.   

Teorie niezmiennej powierzchni rozdzielającej 
Teorie oparte na niezmiennej powierzchni rozdzielającej zostały zaproponowane 
jako pierwsze dla modelowania zachowań transferu masowego. Koncepcyjnie są one 
podobne do teorii opisujących transfer ciepła i są oparte na teorii warstwowej 
Lewis’a & Whitman’a (1924).  W tym podejściu proponuje się że proces transferu 
może być przedstawiony jako dyfuzja molekularna przez cienką, statyczną ciekłą 
warstwę na powierzchni rozdzielającej. Siłą wymuszającą transfer masowy jest 
gradient (różnica) stężeń pomiędzy powierzchnią rozdzielającą a zewnętrznym 
brzegiem cienkiej ciekłej warstwy (Rysunek 1). Stosując to wyobrażenie, 
współczynnik transferu masowego fazy ciekłej, kL, może być wyznaczony z teorii 
dyfuzji molekularnej (znając „dyfuzyjność” - tendencję do ulegania dyfuzji), pod 
warunkiem że może być określona grubość warstwy efektywnej. Powszechnie uważa 
się, że grubość warstwy efektywnej zależy wyłącznie od warunków przepływu.  
Te modele zatem zakładają że kL zależy bezpośrednio od molekularnej 
“dyfuzyjności” rozpuszczonej substancji D.  Jednak dane doświadczalne obaliły to 
założenie. Na przykład Treybal (1981) doniósł że kL jest proporcjonalny do Db gdzie 
wykładnik potęgowy  b waha się od blisko zero do 0.9. 
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Zasadniczą przyczyną niemożności dostarczenia akceptowalnych szacunków 
współczynników transferu masowego za pomocą niezmiennych powierzchni 
rozdzielających jest to, że na powierzchniach rozdzielających występuje ruch cieczy. 
Dlatego sytuacja stanu ustalonego przedstawiona na Rys. 1 nie jest realistyczna i 
konieczne są inne metody szacowania współczynników transferu masowego.  
Tym niemniej współczynniki transferu masowego nadal są powszechnie nazywane 
współczynnikami transferu warstwowego z uwagi na ich historyczne źródła w teorii 
warstwowej.  

GAS PHASE

INTERFACE

LIQUID PHASE

STEADY STATE
CONCENTRATION

PROFILE

(Well mixed)

Saturated
concentration

STAGNANT
LIQUID
FILM

BOUNDARY
LAYER

( Well mixed and
without boundary

layer )

 
Rysunek 1 : Schematyczne przedstawienie teorii warstwowej dla transferu masowego 

(Oznaczenia na Rys. 1: GAZ PHASE = FAZA GAZOWA; Well mixed and without 
boundary layer = Dobrze wymieszana i bez  warstwy granicznej; Saturated 
concentration = Stężenie nasycone; INTERFACE = WARSTWA 
ROZDZIELAJĄCA; BOUNDARY LAYER = WARSTWA GRANICZNA;  
STAGNANT LIQUID FILM = WARSTWA CIECZY NIERUCHOMEJ; STEADY 
STATE CONCENTRATION PROFILE = PROFIL STĘŻENIA STANU 
USTALONEGO; LIQUID PHASE = FAZA CIEKŁA; Well mixed = Dobrze 
wymieszana) 

Teorie wymiany powierzchniowej/penetracji 
Niemożność dokładnego przewidzenia współczynników transferu masowego za 
pomocą teorii warstw niezmiennych wpłynęła na zaproponowanie wielu teorii, które 
uwzględniają w pewnym stopniu transfer w stanie nieustalonym. 
Najpowszechniejsze z tych teorii są te, które bazują na koncepcji wymiany 
powierzchniowej, gdzie zakłada się że występuje nieustanna wymiana ciekłych 
elementów w kontakcie z fazą gazową. Teorie oparte na koncepcji wymiany 
powierzchniowej, lub teorie łączące teorię niezmiennych powierzchni 
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rozdzielających z teorią wymiany powierzchniowej, zostały szeroko zaakceptowane 
(Prasher & Wills, 1973).  Możliwe że pierwsza teoria wymiany 
powierzchniowej/penetracji została zaproponowana przez Higbie (1935). Teoria 
penetracji Higbie'go została wykorzystana przez wielu autorów; na przykład 
Calderbank (1959); Calderbank & Moo-Young (1961); Meijboom & Vogtlander 
(1973); Akita & Yoshida (1974); Kiode i in. (1976); oraz Popel & Wagner (1991).  
Zmodyfikowane modele wymiany powierzchniowej/penetracji były później 
przedstawione i zastosowane przez wielu autorów (w tym Danckwerts 1951; 
Dobbins 1956; Marchello & Toor, 1963; Harriot, 1962; Sano i in. 1974; Hughmark, 
1967; Treybal, 1981).  Najpowszechniej zaakceptowane korelacje parametrów 
transferu masowego wykorzystują jedną lub więcej z tych teorii.   

Przedstawione powyżej teorie transferu masowego są wykorzystywane dla 
określenia zależności między współczynnikiem transferu masowego a innymi 
parametrami związanymi z transferem.  Jednak nie dostarczają one w ogóle 
bezpośredniej metody przewidywania współczynnika transferu ponieważ wymagają 
one oceny lub szacunku jednego lub większej ilości parametrów hydrodynamicznych 
w modelu (czas ekspozycji, szybkości wymiany powierzchniowej, grubości/gęstości 
warstwy, lub głębokości wirów).  Ocena parametrów hydrodynamicznych jest 
najczęściej uzyskiwana poprzez analizę danych doświadczalnych transferu 
masowego (Prasher & Wills, 1973).   

Model transferu masowego w BioWin 
Proponowane teorie transferu masowego sugerują kilkanaście możliwych 
mechanizmów kontrolowania fenomenu transferu masowego w systemach wodnych 
napowietrzanych pęcherzykami.  Określanie który mechanizm najdokładniej 
przedstawia aktualny proces transferu musi być oparte na obserwacjach 
doświadczalnych.  Ponieważ bezpośredni pomiar współczynnika transferu 
masowego fazy ciekłej zazwyczaj nie jest możliwy , to średni współczynnik 
transferu masowego fazy ciekłej jest zazwyczaj wyciągany z doświadczalnych 
oznaczeń współczynnika ogólnego transferu masowego.   

Współczynnik ogólnego transferu masowego, kLaL, może być oznaczony z bilansu 
masowego z danych doświadczalnych.  Jednoczesne bilanse masowe dla danego 
składnika powinny być przeprowadzone dla fazy gazowej jak i ciekłej.  Jest to 
konieczne dla obliczenia ubytku tlenu w pęcherzykach i transferu masowego dla 
innych substancji rozpuszczonych między fazami ciekłą a gazową (np. dwutlenku 
węgla).  Na ogół, aby ułatwić procedurę obliczeniową, robione są pewne założenia 
dla czynników takich jak te wspomniane powyżej , a także dla innych czynników 
takich jak warunki mieszania w obu fazach.  Bilanse substancji mogą być napisane 
dla każdego ze stężeń gatunków (z interakcjami fazy gazowej), przy założeniach: 

   

1. Faza gazowa w reaktorze jest całkowicie wymieszana –to znaczy że 
stężenie składników w pęcherzykach jest takie same dla wszystkich 
pęcherzyków i ujednolicone wewnątrz każdego pęcherzyka.  [Podobny, 
ale bardziej skomplikowany model mógłby być rozwinięty zakładając 
przepływ tłokowy gazu przez ciecz w kontrolowanej objętości.]  

2. Faza ciekła jest całkowicie wymieszana – to znaczy, że stężenia fazy 
ciekłej są jednolite w kontrolowanej objętości.  

3. Zatrzymanie gazu jest stałe. 

Te bilanse substancji mogą być wyrażone następująco: 

Dla fazy ciekłej: 
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Dla fazy gazowej: 
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gdzie 

Tj
M

 
= Masa składnika j (suma wszystkich stanów jonizacji) w fazie 
ciekłej 

inQ  
= Dopływ cieczy do kontrolowanej objętości 

Q  
= Odpływ cieczy z kontrolowanej objętości 

in
jT

C
 

= Stężenie składnika j w dopływie cieczy (suma wszystkich 
stanów jonizacji) 

Tj
C

 
= Stężenie składnika j w odpływie cieczy (suma wszystkich 
stanów jonizacji) 

( ) jLLak
 

= Ogólny współczynnik transferu masowego dla składnika j 

 ( )
( ) woda Czysta

cznatechnologi Woda

LL

LL

ak
ak

=α = Relacja wody technologicznej (ścieków) do wody czystej, dla 
nowego, czystego dyfuzora 

 ( )
( ) dyfuzor Nowy

pracy Okres

LL

LL

ak
ak

F = = Relacja wody technologicznej po danym czasie pracy do 
wody technologicznej dla nowego czystego dyfuzora 

jC ,
*
∞  

= Stężenie nasycenia dla składnika j na powierzchni 
rozdzielającej gaz/ciecz 

UNjC
 

= Stężenie niezjonizowanego składnika j w masie cieczy 

LV  
= Objętość fazy ciekłej 

jRx
 

= Produkcja netto składnika j w reakcji 

jm
 

= Masa składnika j w fazie gazowej 

inq  
= Dopływ gazu do kontrolowanej objętości 

q  = Odpływ gazu z kontrolowanej objętości 

in
jc

 
= Stężenie składnika j w dopływie gazu 

jc
 

= Stężenie składnika j w odpływie gazu 

Termin “Produkcja netto w reakcji” stanowi biologiczną generację i zużycie danego 
składnika.   

Uwaga : Uproszczenie modelu zakłada, że stężenie składnika w fazie gazowej jest 
stałe, a zatem stężenie nasycenia rozpuszczonego składnika jest stałe dla danej 
temperatury.  W tym przypadku bilans substancji fazy gazowej nie jest wymagany, 
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jednak dla wielu układów (n.p. wydzielonych komór fermentacyjnych) bilans 
substancji jest wymagany także dla fazy gazowej.  W BioWin użytkownik ma 
możliwość decydowania czy uwzględniać bilans substancji fazy gazowej w 
bioreaktorze czy też nie (dla komór fermentacyjnych bilans substancji fazy gazowej 
zawsze jest wymagany).  Jeżeli użytkownik wybierze pominięcie bilansu substancji 
fazy gazowej to BioWin zastosuje stężenia gazu wylotowego, wyspecyfikowane 
przez użytkownika w etykiecie parametrów „Napowietrzanie.  Dla aeratorów 
powierzchniowych BioWin stosuje stężenia “Wprowadzanego gazu” dla określenia 
stężenia nasycenia. 

Zastosowanie opisanego powyżej modelu wymaga metody dla określenia stężenia 
nasycenia, a także współczynnika ogólnego transferu masowego, dla każdego 
rodzaju podmiotu transferu gazu. 

Określenie stężenia nasycenia dla stanu 
ustalonego w warunkach polowych 
Wymagane stężenie nasycenia w warunkach polowych może być oszacowane przy 
zastosowaniu prawa Henry’ego, ze wzoru: 

j

j
j H

p
C =*

 
(3) 

gdzie 

jp
 

 = Częściowe ciśnienie składnika j 

jH
 

 = stała prawa Henry’ego 

Stała prawa Henry’ego jest funkcją temperatury.  W BioWin ciśnienie częściowe jest 
obliczane, przy 1 atmosferze, z frakcji suchej molowej rozpuszczonej substancji w 
fazie gazowej (korygowanej ze względu na wilgotność) i z temperatury.   

Uwaga: Jeżeli faza gazowa nie jest modelowana to BioWin stosuje stężenia gazu 
wylotowego wyspecyfikowane do obliczeń stężenia nasycenia, za wyjątkiem 
zbiornika z napowietrzaniem powierzchniowym dla którego BioWin używa stężenia 
gazu wprowadzanego. 

Wpływ zanurzenia dyfuzora na ciśnienie jest obliczany ze wzoru: 
 ( )

v
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gdzie 

in situP  
= Średnie stężenie w fazie gazowej 

StdP  
= Standardowe ciśnienie atmosferyczne 

 

PoloweP  
= Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni cieczy w warunkach naturalnych, 
polowych 

 v
wodaP

 
= Prężność pary wody nasyconej w temperaturze polowej cieczy 
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wodaρ
 

= Gęstość wody w temperaturze polowej cieczy 

ed  
= Frakcyjny równoważnik głębokości saturacji 

g  = Stała przyspieszenia grawitacyjnego 

Prężność pary wody nasyconej w temperaturze T°C może być odczytana z tablic lub 
oszacowana (dla T > 0) stosując następującą korelację: 

 ( )Tv
wodaP 21.058297460.73402303⋅=  (5) 

Uwaga: Dla reaktorów z napowietrzaniem powierzchniowym człon zanurzenia 
dyfuzora określa się jako zero i korekcja ogranicza się wyłącznie do korekcji 
ciśnienia polowego. 

Stężenie składnika rozpuszczonego dla stanu ustalonego może teraz zostać określone 
z: 

j

J
j H
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gdzie 
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Określanie współczynnika ogólnego transferu 
masowego w warunkach polowych 
Najwłaściwsza metoda szacowania współczynnika ogólnego transferu masowego 
zależy od sposobu napowietrzania 

Określanie współczynnika ogólnego transferu dla tlenu w 
zbiornikach z napowietrzaniem powierzchniowym 
W systemach napowietrzanych stosujących aeratory powierzchniowe BioWin 
pozwala użytkownikowi wprowadzić “Standardową prędkość transferu tlenu dla 
urządzenia” (prędkość transferu masy na jednostkę mocy wejściowej w warunkach 
standardowych).  Specyfikując tę wartość użytkownik w zasadzie specyfikuje 
współczynnik ogólny transferu masowego dla tego urządzenia w wodzie czystej.  
BioWin wykorzystuje wprowadzoną wartość do określenia ogólnego współczynnika 
transferu masowego dla aeratorów powierzchniowych.  
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gdzie 
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*
,StdC∞  

= Stężenie tlenu rozpuszczonego w stanie ustalonym przy 20°C i 1 atmosferze i 
stężeniu tlenu we wprowadzanym gazie (wilgotność wzgl. 0 %) 

Ψ  
= Moc wejściowa 

Określanie współczynnika ogólnego transferu dla tlenu w 
systemach napowietrzania dyfuzyjnego 
Badania pokazały, że w systemach powierza rozproszonego współczynnik transferu 
masowego tlenu dobrze koreluje z prędkością powierzchniową gazu.  W BioWin 
wartość tlenu jest szacowana przy zastosowaniu korelacji według wzoru: 

 ( ) Y
SGTlenLL UCak ⋅=

 
(8) 

gdzie 
 

zbiornika horyzont.przekroju  iaPowierzchn

inq
=SGU

 
= Prędkość powierzchniowa gazu 

C, Y = Parametry korelacji 

Wybór parametrów korelacji C oraz Y zależy od typu i jest omówiony bardziej 
szczegółowo w sekcji Modelowanie charakterystyki dyfuzorów 
drobnopęcherzykowych . 

Uwaga: Parametry korelacji dla współczynnika transferu masowego, kLaL, w 
BioWin są ujęte w edytorze parametrów modelu w komórce Dyfuzor.  Ta komórka 
może być udostępniona przez kliknięcie przycisku Parametry modelu w komórce 
Eksploatacja w elemencie bioreaktora napowietrzanego. 

Określanie ogólnego współczynnika transferu masowego 
dla innych składników 
Mało jest informacji dotyczących współczynnika ogólnego transferu masowego dla 
innych składników (NH3, CO2, etc) w procesach oczyszczania ścieków; zatem do 
obliczeń współczynnika ogólnego transferu masowego dla innych składników 
BioWin wykorzystuje współczynnik ogólny transferu masowego określony dla tlenu.  
Odnotowując że:  

 ( )
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gdzie 

iLk ,  
= Współczynnik transferu masowego fazy ciekłej dla składnika j 

 

L

gazu rozdziel. Pow. 

V
A

aL = = Powierzchnia właściwa rozdzielająca transferu gazu 
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BioWin pozwala użytkownikowi wprowadzić współczynnik transferu masowego 
fazy ciekłej dla wszystkich składników oprócz tlenu (który dla tych obliczeń jest 
przyjęty jako 12.96 m d-1).   

Modelowanie charakterystyki dyfuzorów drobno 
pęcherzykowych 

Ta sekcja opisuje zastosowanie w BioWin korelacji rozproszonego powietrza do 
modelowania charakterystyki różnych dyfuzorów drobno pęcherzykowych.  W 
sekcji 
HREF="gasliqmasstransfer.chm::/htm/determinationoftheoveralltransfercoefficientfo
roxygenindiffusedaerationsystems.htm">Określanie współczynnika ogólnego 
transferu dla tlenu w systemach napowietrzania dyfuzyjnego</A> została 
wprowadzona następująca korelacja: 

 ( ) Y
SGTlenLL UCak ⋅=  

Przykład odpowiedniego zastosowania tej korelacji, dla danych doświadczalnych w 
pełnej skali dla dysku ceramicznego o średnicy 9” jest przedstawiony na Rysunku 2. 

 
Rysunek  2 : Współczynnik ogólny transferu masy tlenu w funkcji prędkości powierzchniowej 
gazu przy gęstości dyfuzorów 25%.   

Rysunek pokazuje, że za pomocą korelacji można dokładnie przewidzieć dane 
obserwowane.  Producenci zazwyczaj dostarczają dane charakterystyki dyfuzorów w 
formie zestawu krzywych dla przedziału gęstości dyfuzorów, przedstawiające 
SETT/głębokość zanurzenia (%/m lub %/ft) w zależności od natężenia przepływu 
powietrza przez 1 dyfuzor.  Typowo, dla systemów drobno pęcherzykowych krzywe 
zaczynają się w rejonie 8%/m (2.5%/ft) dla niskich wartości przepływu powietrza, i 
zmniejszają się ze wzrostem natężenia przepływu powietrza, i wyrównują przy 
wyższych przepływach powietrza.  Przykład jest pokazany na Rysunku 3. 
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Rysunek 3 : Wpływ przepływu powietrza przez dyfuzor na standardową efektywność transferu 
tlenu 

(Oznaczenia na Rys.3: SOTE =SETT; AIR FLOW PER DIFFUSER [m3/h/diffuser] 
= PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ DYFUZOR [m3/h/dyfuzor]; DD = gęstość 
dyfuzorów) 

Te dane odzwierciedlają zmiany we współczynniku transferu masowego przy 
wzroście natężenia przepływu powietrza I gęstości dyfuzorów, gdyż SETT jest 
funkcją współczynnika transferu masowego.   

Wpływ gęstości dyfuzorów 
Współczynnik ogólny transferu masowego tlenu, przy danym przepływie powietrza 
przez dyfuzor, oczywiście rośnie wraz ze wzrostem gęstości dyfuzorów, ponieważ 
wzrasta całkowity przepływ powietrza. Jednak, jak to pokazuje Rysunek 4, wzrost 
współczynnika nie jest proporcjonalny do wzrostu gęstości dyfuzorów.   
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Rysunek 4 : Współczynnik transferu masowego tlenu w zależności od przepływu powietrza 
przez dyfuzor dla przedziału gęstości dyfuzorów. 

(Oznaczenia na Rys.4: AIR FLOW PER DIFFUSER [m3/h/diffuser] = PRZEPŁYW 
POWIETRZA PRZEZ DYFUZOR [m3/h/dyfuzor]; DD = gęstość dyfuzorów) 

W efekcie parametr C w Równaniu 8 wzrasta z gęstością dyfuzorów, podczas gdy Y 
jest stały dla określonego typu dyfuzora..  Analiza danych dla wielu różnych typów 
dyfuzorów i rozmiarów wykazała, że parametr C w Równaniu 8 może być 
odniesiony do gęstości dyfuzorów w następujący sposób (patrz Rysunek 5): 
Zależność parametru korelacji C od gęstości dyfuzorów.)  

2
25.0

1 % KDDKC +⋅=  (10) 

gdzie 

K1 oraz K2  
= Parametry korelacji o następujących zadanych wartościach w 
BioWin  
K1 = 2.5656       K2 = 0.0432 

DD% 
= Gęstość dyfuzorów, procentowo; patrz Formuła gęstości dyfuzorów, 
DD% 

Uwaga: Parametry korelacji dla współczynnika transferu masowego, kLaL, w 
BioWin są ujęte w edytorze parametrów modelu w komórce Dyfuzor .  Ta komórka 
może być udostępniona przez kliknięcie przycisku  Parametry modelu  w 
komórce Eksploatacja w elemencie bioreaktora napowietrzanego. 

Wartość parametru wykładniczego w równaniu została ustalona doświadczalnie.  
Jednak mogą występować pewne ukryte teoretyczne podstawy dla wartości 0.25.  
Teoretyczne analizy układów napowietrzanych z osobnym mieszaniem prowadzone 
przez Kawase i Moo-Young (1990) wykazały, że wartość parametru C powinna być 
powiązana z szybkością rozpraszania energii podniesioną do potęgi 0.25. W 
układach dyfuzorów drobno pęcherzykowych szybkość rozpraszania energii 
powinna być powiązana z gęstością dyfuzorów dla danego przepływu powietrza 
przez dyfuzor.   

 
Rysunek 5 : Zależność parametru korelacji C od gęstości dyfuzorów.   
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(Oznaczenia na Rys.5: C PARAMETER (/day) = PARAMETR C (/dobę) 

Rysunek 6 ilustruje rezultat zastosowania Równania 10 do określenia C w Równaniu 
8.  Rysunek pokazuje, że pojedynczy zestaw parametrów może być wykorzystany do 
prognozowania SETT (%/m) przy zmianach przepływu powietrza przez dyfuzor i 
gęstości dyfuzorów (4 oraz 25%]. 

 
Rysunek 6 : Prognoza SETT (% na jednostkę głębokości) w zależności od natężenia przepływu 
powietrza przez dyfuzor przy dwu gęstościach dyfuzorów [ATAD = 100/DD%]. 

(Oznaczenia na Rys.6: SOTE [%/m] = SETT [%/m]; AIR FLOW PER DIFFUSER 
[m3/h/diffuser] = PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ DYFUZOR [m3/h/dyfuzor]; 
DD = gęstość dyfuzorów) 

Uwaga: Ważnym aspektem w projekcie systemów rozproszonego powietrza jest to , 
że współczynnik ogólny transferu masowego zmienia się wraz ze zmianą natężenia 
przepływu powietrza; tj. że , kLaL nie jest “constans”.  W warunkach dynamicznego 
obciążenia, w okresach wysokiego zapotrzebowania na tlen, gdy potrzebne są 
wyższe przepływy powietrza, występuje spadek efektywności transferu. Jest to 
ważny czynnik przy określaniu szczytowego zapotrzebowania dostawy powietrza dla 
dmuchaw.   

BioWin pozwala użytkownikowi przygotować wykresy dla bioreaktorów, 
pokazujące SETT/głębokość (%/m lub %/ft) w zależności od natężenia przepływu 
przez dyfuzor [Przykładowy układ zawierający wykres SETT może być pobrany ze 
strony internetowej EnviroSim’u (www.envirosim.com)].  Ten wykres jest pokazany 
poniżej.  Dane SETT są wydrukowane dla gęstości dyfuzorów w badanym 
bioreaktorze i dla czterech innych gęstości dyfuzorów wybranych przez 
użytkownika.  Przykład zawiera dane doświadczalne dla wielu typów].  Wykres 
może być porównany z danymi producenta i użyty jako podstawa dla doboru 
właściwych parametrów (K1 oraz K2) dla danego typu dyfuzora.  Alternatywnie 
użytkownicy mogą skontaktować się z EnviroSim dla uzyskania arkusza 
kalkulacyjnego do pomocy w doborze parametrów. 
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Bioreactor SOTE (%) at coverage of    20.00%
Bioreactor SOTE (%) at coverage of    15.00%
Bioreactor SOTE (%) at coverage of    10.00%
Bioreactor SOTE (%)
Bioreactor SOTE (%) at coverage of     5.00%
4.6m - 240mm Ceramic discs 7.5% coverage
4.6m - 240mm Ceramic discs 11.8% coverage
4.6m - 240mm Ceramic discs 15% coverage
4.6m - 220mm Ceramic discs 6.1 to 6.4% coverage
4.6m - 220mm Ceramic discs 7.0 to 7.8% coverage
4.6m - 220mm Ceramic discs 8.8 to 10.3% coverage
4.6m - 220mm Ceramic discs 12.1 to 12.9% coverage
4.6m - 220mm Ceramic discs 16.5 to 21.7% coverage
4.6m - 180mm Ceramic domes 4.8% coverage
4.6m - 180mm Ceramic domes 6.1 to 6.4% coverage
4.6m - 180mm Ceramic domes 8.1 to 8.4% coverage
4.6m - 180mm Ceramic domes 10.7 to 12.1% coverage
4.6m - 180mm Ceramic domes 17.8% coverage
4.6m - Ceramic plates
4.6m - Ceramic discs
4.6m - Ceramic domes
4.6m - Porous plastic discs
4.6m - Perforated membrane discs
4.6m - Rigid porous plastic tubes (Grid)
4.6m - Rigid porous plastic tubes (Dual spiral)
4.6m - Rigid porous plastic tubes (Single spiral)
4.6m - Non-rigid porous plastic tubes (Grid)
4.6m - Non-rigid porous plastic tubes (Single spiral)

SOTE data

Airflow rate / Diffuser
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Rysunek 7 : Wykres SETT w BioWin do pomocy w kalibracji parametru korelacji  

(Oznaczenia na Rys. 7: SOTE = SETT; data = dane; per unit depta = na jednostkę 
głębokości; Airflow rate = Natężenie przepływu; Diffuser = Dyfuzor; Bioreaktor 
SOTE = SETT w bioreaktorze; at coverage of = przy pokryciu dna; Ceramic discs = 
Dyski ceramiczne; Ceramic Domes = Dyfuzory grzybkowe ceramiczne; Ceramic 
plates = Płyty ceramiczne; Porous plastic discs = Dyski plastikowe porowate; 
Perforated membrane discs= Dyski z perforowaną membraną; Rigid porous plastic 
tubes = Rury plastikowe porowate sztywne; Non-rigid porous plastic tubes = Rury 
plastikowe porowate nie sztywne; Grid = Siatka; Single spiral = Pojedyncza spirala.) 

 

Modelowanie charakterystyki dyfuzorów 
grubopęcherzykowych 

Generalnie charakterystyka systemów dyfuzorów grubo pęcherzykowych jest bardzo 
specyficzna i aspekt gęstości dyfuzorów oraz szybkości powierzchniowej gazu nie są 
tak przydatne jak w systemach dyfuzorów drobno pęcherzykowych.  Tym niemniej 
korelacja Równania 8 w BioWin zwykle może być zastosowana do odpowiedniej 
prognozy charakterystyki. W systemach grubo pęcherzykowych wpływ wzrostu 
szybkości powierzchniowej gazu jest zwykle znacznie mniejszy , a w konsekwencji 
korelacja między szybkością powierzchniową gazu a współczynnikiem ogólnym 
transferu masowego jest niemal liniowa (parametr Y jest bliski 1.0). Parametry K1 
oraz K2 mogą być użyte do właściwego dostosowania nachylenia krzywej 
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(zazwyczaj K1 jest małą liczbą odzwierciedlającą zmniejszony wpływ gęstości 
dyfuzorów). 

Podstawowe parametry i zależności 
Używanych jest wiele parametrów pomocnych do określenia i analizy zachowania 
transferu masowego systemu, które stanowią podstawę dla definicji i dalszej 
dyskusji.  

   

Wzór obliczeniowy na SPTT 
Standardowa prędkość transferu tlenu (SPTT, ang. SOTR) jest definiowana jako 
masa tlenu transferowanego, w jednostce czasu, do czystej wody przy 20°C i 1 atm 
ciśnienia powierzchniowego. W BioWin jest obliczana jako: 

 ( ) L
*

Std,
20
atm 1TlenLL VCaKSPTT ⋅⋅Ω′⋅= ∞

20

 
(11) 

gdzie 
*

,StdC∞  
= Stężenie tlenu rozpuszczonego w warunkach stanu ustalonego przy 20°C  
i 1 atmosferze oraz frakcji molowej tlenu 0.209 (wilgotność wzgl. 0 %). 

   

Wzór obliczeniowy na SETT 
Efektywność wyposażenia napowietrzającego zwykle jest wyrażana w kategorii 
masy transferowanego tlenu na masę tlenu doprowadzanego, w testach w czystej 
wodzie (Standardowa Efektywność Transferu Tlenu, SETT, ang. SOTE).  
Charakterystyka dyfuzora jest często przedstawiana jako seria krzywych (dla 
różnych gęstości dyfuzorów i jednej głębokości zanurzenia dyfuzora) pokazujących 
SETT (% na jednostkę głębokości) w zależności od przepływu powietrza przez 
dyfuzor.   

 
100%⋅=

2OM
SPTTSETT

 
(12) 

gdzie 

2OM
 

= Masa doprowadzanego tlenu w jednostce czasu  

   

Wzór obliczeniowy na PTT 
Prędkość transferu tlenu (PTT, ang. OTR) jest prędkością z jaką tlen jest w 
rzeczywistości transferowany w warunkach polowych.   

 ( ) Ljj,
*

jLL V)C(CakFPTT
UN

⋅−⋅⋅= ∞α
 

(13) 
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Wzór obliczeniowy na ETT 
Efektywność transferu tlenu (ETT, ang OTE) jest efektywnością w warunkach 
naturalnych, polowych.   

 
100%⋅=

2OM
PTTETT

 
(14) 

   

Wzór obliczeniowy na gęstość dyfuzorów, DD% 
Gęstość dyfuzorów jest określana w kategorii stopnia pokrycia: 

 

100
ATAD

1

100
abioreaktoriapowierzchn
dyfuzora1iapowierzchndyfuzorówilosc

DD

×=

×
⋅

=%

 

(15) 

stąd: 

DD%
100

AD
AT

ATAD ==
 

(16) 

gdzie  AD = Całkowita powierzchnia dyfuzorów w zbiorniku napowietrzania, 
AT = Powierzchnia napowietrzanego zbiornika. 

   

Rozmiar pęcherzyków 
Rozmiar pęcherzyków i powierzchni rozdzielającej gaz/ciecz są ważnymi 
parametrami w analizie zachowania transferu masowego.  W typowych systemach 
drobnopęcherzykowego powietrza rozproszonego rozmiar pojedynczych 
pęcherzyków nie jest jednolity; raczej wielkość pęcherzyków się waha w pewnym 
zakresie.   

   

Zatrzymanie gazu 
Zatrzymanie gazu jest ważnym parametrem w studiach transferu masowego i często 
jest stosowany w korelacjach dla średnicy pęcherzyków lub średnicy Sauter’a oraz 
powierzchni rozdzielającej.  Zatrzymanie gazu jest zwykle podawana jako frakcyjne 
(ułamkowe) zatrzymanie gazu; to jest jako objętość gazu na jednostkę objętości fazy 
rozproszonej.  W BioWin zatrzymanie gazu wszędzie jest specyfikowane jako 
procent objętości cieczy.  Frakcyjne (ułamkowe) zatrzymanie gazu może być 
określone następująco: 

1100

100
+

== φ

φ
ε

D

G

V
V

 

(17) 

gdzie 

ε  = Frakcyjne (ułamkowe) zatrzymanie gazu 
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GV  
= Objętość fazy gazowej 

DV  
= Objętość fazy rozproszonej  

φ  
= Procentowe zatrzymanie gazu, użyte w BioWin 

   

Współczynnik transferu masowego fazy ciekłej 
Opór fazy ciekłej przeciw transferowi masowemu jest wielkością kontrolującą 
proces w większości operacji kontaktujących gaz i ciecz (Treybal, 1981).  
Współczynnik transferu masowego fazy ciekłej kL jest parametrem stosowanym do 
opisu tego oporu a w rezultacie jest fundamentalnym parametrem w transferze tlenu.  
Niestety bezpośredni pomiar współczynnika transferu w systemach napowietrzania 
pęcherzykowego nie jest możliwy i zwykle jest wnioskowany z pomiarów 
współczynnika ogólnego transferu masowego.  W metodzie tej uzyskuje się średnią 
wartość współczynnika kL , ponieważ jest możliwe że kL zmienia się nawet na 
powierzchni pojedynczego pęcherzyka i prawdopodobnie różni się między 
pęcherzykami. Należy także odnotować, że obliczanie kL na podstawie 
współczynnika ogólnego transferu zakłada, że powierzchnia właściwa powierzchni 
rozdzielającej może być reprezentowana należycie przez jedną wartość dla całego 
reaktora (chyba że stwierdzi się że współczynnik ogólny transferu jest funkcją 
pozycji w reaktorze, co jest rzadkie w pracy doświadczalnej).   

   

Jednostki przepływu powietrza 
W BioWin natężenia przepływu powietrza są przedstawiane w: 

   

m3/h • 

 

• ft3/min 

W każdym przypadku bazą jest 20°C, 1atm (14.7 psi, 101.325 kPa). 

Jednostkami gazu opuszczającego są m3/d (w układzie SI) oraz ft3/min (stopy 
sześcienne na minutę) w warunkach naturalnych, polowych. 

Podsumowanie
Obecny pogląd na projekt systemów napowietrzania zwykle uwzględnia 
zastosowanie programu arkusza kalkulacyjnego do oszacowania szczytowego, 
średniego i minimalnego zapotrzebowania na powietrze w każdej ze stref 
napowietrzanych w systemie, w oparciu o oszacowane zapotrzebowanie tlenu. 
Szczyty i minima w różnych strefach zwykle nie będą zbieżne, i dlatego trudno jest 
dokładnie oszacować całkowite zapotrzebowanie tlenu , a także zapotrzebowanie 
zmienne się w czasie.  Sposób modelowania w BioWin pokonuje te trudności przez 
określenie ilościowe (1) zmiany współczynnika transferu masowego tlenu (kLaL) 
wraz ze zmianą przepływu powietrza w każdej strefie, oraz (2) kalkulację dla 
różnych gęstości dyfuzorów.  BioWin określa ilościowo zmiany zapotrzebowania na 
tlen w czasie i w przestrzeni, zapewniając dokładne szacunki zmian dostawy 
powietrza w czasie w różnych strefach a w związku z tym bardziej realistyczne 
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szacunki całkowitego zapotrzebowania dostawy powietrza. Pozwala także na 
obszerną analizę oddziaływania między gęstością dyfuzorów a efektywnością 
transferu tlenu dla optymalnego zaprojektowania systemu napowietrzania. 

Materiały źródłowe 
EPA Design Manual for Fine Pore Aeration Systems (EPA/625/1-89/023)]: 

Fairlamb, P.M. (1991).  Bubble size and oxygen transfer in diffused air activated 
sludge systems. M.Eng. thesis, McMaster University, Department of Civil 
Engineering, Hamilton, Ontario. 

Dold, P.L. and Fairlamb, P.M. (1990).  Bubble size, size distribution and oxygen 
transfer in diffused air systems.  Proc. CSCE Conference, Hamilton, Ontario (May), 
str. .576-594. 

Johnson, T.L. and McKinney, R.E. (1994).  Modeling full-scale diffused aeration 
systems.  Proc. ASCE Environmental Engineering Conference. 

Kawase, Y., and Moo-Young, M. (1990).  Mathematical models for design of 
bioreactors: applications of Kolmogoroff’s theory of isotropic turbulence.  The 
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Method for measuring the sizes of bubbles in two- and three-phase systems.  J. Phys. 
E: Sci. Instrum., 22, str. 827-833. 
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Modelowanie stabilizacji 
beztlenowej 

Wprowadzenie do modelowania stabilizacji beztlenowej 
W tej sekcji podany jest ogólny opis modelowania procesów beztlenowych w 
BioWin szczególnie, że mogą one występować w procesach beztlenowej stabilizacji.  
W omówieniu zawarte są następujące podsekcje:   

Zarys rozwoju modeli stabilizacji beztlenowej:  W tej podsekcji zawarty jest 
krótki przegląd literatury dotyczącej modelowania stabilizacji beztlenowej. 

Tworzenie modelu:  W tej podsekcji zawarty jest przegląd struktury i interakcji 
tych modelowych procesów, które dominują w symulacji stabilizacji beztlenowej. 

Różnice między modelowymi procesami osadu czynnego i stabilizacji 
beztlenowej:  W BioWin, dla całej oczyszczalni używany jest jeden kompleksowy 
model dla układów biochemicznych i fizykochemicznych.  Jednak zachowanie 
elementu określonego procesu jednostkowego, a także reakcje dominujące w tym 
elemencie są uzależnione od środowiskowych warunków procesów, takich jak wiek 
osadu, temperatura i odczyn pH.  Ta podsekcja opisuje jak pewne procesy zachowują 
się odmiennie w stabilizacji beztlenowej w porównaniu do osadu czynnego. 

Zależności funkcjonowania komór stabilizacji beztlenowej: Dla 
sprawdzenia zależności wielu zmiennych procesowych w funkcjonowaniu komór 
stabilizacji beztlenowej przeprowadzono serię symulacji. W tej podsekcji 
przedstawiono podsumowanie wyników z tych symulacji. 

Symulacja wpływu odcieków na procesy BUZB:  Dla zbadania wpływu 
komór stabilizacji beztlenowej na zachowania biologicznego usuwania fosforu 
dokonano analizy publikowanych danych z demonstracyjnych studiów 
biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków komunalnych. Ta 
podsekcja zawiera omówienie tych badań. 

Zarys rozwoju modeli stabilizacji beztlenowej 
Dawne mechanistyczne matematyczne modele stabilizacji beztlenowej brały pod 
uwagę tylko metanogenne reakcje, oparte na założeniu, że etapem limitującym 
proces jest produkcja metanu (Andrews, 1969; Andrews and Graef, 1971).  Pierwsze 
rozszerzenie tej konceptualnej struktury (Hill and Barth, 1977) zawierało reakcje 
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organizmów produkujących kwasy (ang. „acid formers”), które uwzględniały 
zarówno hydrolizę cząstek nierozpuszczonych jak i produkcję lotnych kwasów 
tłuszczowych (LKT, ang. VFA).  Te wczesne modele opisywały stężenie LKT jako 
“zbiorczy” składnik”, który był rozważany jako jedyny substrat dla metanowców.   

Rola wodoru w regulacji dystrybucji i konsumpcji produktów była kluczowym 
postępem, który stworzył podstawę dla wielu następnych modeli stabilizacji 
beztlenowej (Mosey, 1983). Ten postęp pozwolił modelom na prognozowanie 
formowania oprócz kwasu octowego także rozmaitych innych produktów 
fermentacji, takich jak wyższe kwasy propionowy i masłowy. W dodatku, mogła 
zostać ujęta produkcja metanu z kwasu octowego i wodoru. Na bazie struktury 
“czterech populacji” Mosey’a  rozwinięto wiele modeli, w tym modele Costello i in. 
(1991) oraz Jones’a i in. (1992). 

Większość nowych modeli stabilizacji beztlenowej uwzględnia funkcje regulacyjne 
wodoru i jest przedstawiana przy wykorzystaniu tak samo skonstruowanego 
podejścia macierzowego, jakie zastosowano dla modeli osadu czynnego takich jak 
ASM1 i ASM2.  Przykłady uwzględniają prace Massé’a i Droste’a (2000), a także 
Bagley’a i Brodkorb’a (1999). 

Ważne rozważania w modelu stabilizacji beztlenowej osadu, które uwzględniono w 
symulatorze oczyszczalni ścieków o szerokim zakresie, obejmują: 

   

• Przeznaczenie wprowadzanej biomasy w komorze stabilizacji  
beztlenowej, 

• Uwalnianie netto amoniaku i fosforu w komorach stabilizacji 
beztlenowej; 

• Rolę reakcji beztlenowych w procesie osadu czynnego. 

Stowarzyszenie The International Water Association ostatnio opublikowało model 
stabilizacji beztlenowej - the Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1).  Chociaż 
jest to szczegółowy i kompleksowy model procesów stabilizacji beztlenowej , to ma 
on wiele ograniczeń dla zastosowania do symulacji ogólnozakładowej oczyszczalni 
ścieków: 

   

• ADM1 zawiera zestaw zmiennych stanu, który nie jest zgodny ze 
standardowymi modelami osadu czynnego (tj. seriami ASM, modelem 
BioWin i innymi).  Potrzebny jest "model sprzęgający" między linią 
ciekłą (oczyszczania ścieków) a ciał stałych (przeróbki osadu), jeżeli 
ADM1 jest używany do modelowania komory stabilizacji beztlenowej.  
Pewne zmienne stanu dla osadu czynnego muszą być 
„wkombinowane” w zmienne stanu ADM1, a pewne ważne informacje 
są tracone na przeznaczeniu określonych stanów. 

• ADM1 nie uwzględnia fosforu jako zmiennej stanu.  Uwalnianie 
fosforu w komorach stabilizacji beztlenowej jest szczególnie istotne w 
symulacjach funkcjonowania oczyszczalni z biologicznym usuwaniem 
związków biogennych. 

• ADM1 nie uwzględnia uwalniania azotu przy obumieraniu organizmów 
i nie zachowuje bilansu masy azotu.  Uwalnianie azotu w komorach 
stabilizacji beztlenowej i powrót wód nadosadowych z tych komór do 
ciągu ciekłego jest ważnym aspektem w symulacji całej oczyszczalni.. 
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Tworzenie modelu 
Kluczowym celem w formułowaniu procesów beztlenowych w modelu było 
utrzymanie logicznego zestawu zmiennych stanu, stechiometrii i równań szybkości 
procesów w całym modelu BioWin. To pozwala zastosować w BioWin jeden 
kompleksowy, wszechstronny model dla biochemicznych systemów w oczyszczalni  
– zachowań elementu określonego jednostkowego procesu oraz dominujących 
reakcji w tym elemencie, które zależą od warunków środowiskowych procesu, takich 
jak wiek osadu, temperatura i odczyn pH. 

Procesy rozkładu beztlenowego w modelu są oparte na koncepcji modelu “czterech 
populacji”. Schemat ideowy modelu jest przedstawiony na poniższym rysunku.   
W poniższych punktach opisane są kluczowe etapy: 

   

Wpływająca biomasa (która mogłaby być obecna w znaczących 
ilościach w osadzie nadmiernym) ulega obumieraniu beztlenowemu w 
komorze stabilizacji beztlenowej.  Stałe procesowe oraz stechiometria 
są takie same jak w procesie osadu czynnego.  Produkty obumierania 
zawierają składniki organiczne nierozkładalne (ZE, SUS), azot (XIN, 
NUS), i fosfor (XIP).  Jeżeli są obecne organizmy polyP (Zbp), to proces 
obumierania uwalnia także amoniak (NH3), fosforany (PO4-P), magnez 
(Mg) i wapń (Ca). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

W hydrolizie cząstek stałych pośredniczą heterotrofy (inne niż polyP).  
Cząstki stałe mogę być obecne w dopływie lub mogą składać się z 
produktów obumierania biomasy.  Produktami hydrolizy są fosforany 
(PO4-P) azot organiczny rozpuszczony (NOS), oraz szybko rozkładalne 
ChZT (Sbsc). 

Azot organiczny rozpuszczony ulega amonifikacji, w której powstaje 
amoniak (NH3-N).  W tym procesie pośredniczą heterotrofy (polyP 
oraz inne niż polyP).  

Wytrącanie struwitu i fosforanów wapnia usuwa PO4-P oraz NH3-N z 
roztworu.  Te kinetycznie regulowane procesy są opisane w sekcji 
Samoistne chemiczne strącaniew rozdziale Tworzenie modelu 
procesowego. 

Heterotrofy inne niż polyP rozkładają złożone szybko rozkładalne 
ChZT (Sbsc) na kwas octowy (Sbsa), kwas propionowy (Sbsp), wodór 
(SbH2) oraz dwutlenek węgla (SCO2t). Występują dwa modelowe procesy 
dla tego etapu reakcji. Jeden jest dla niskich stężeń wodoru 
rozpuszczonego, natomiast drugi dla wysokich stężeń wodoru 
rozpuszczonego. Stechiometria dla każdego z tych procesów może być 
kalibrowana w celu osiągnięcia właściwej mieszaniny produktów  
(patrz sekcja Fermentacja w rozdziale "Tworzenie modelu 
procesowego"). 

Rozpuszczony wodór (SbH2) oraz dwutlenek węgla (SCO2t) są wybijane 
z roztworu z szybkością, która jest proporcjonalna do różnicy między 
stężeniem rozpuszczonego składnika w stanie nasycenia a aktualnym 
stężeniem rozpuszczonego składnika (patrz sekcja Model 
napowietrzania i transferu gazuw rozdziale "Tworzenie modelu 
procesowego".  Składnik SCO2t jest wybijany z roztworu tylko w postaci 
niezdysocjowanego kwasu węglowego (H2CO3), zatem stripping 
dwutlenku węgla jest zależny od odczynu pH (patrz rozdział 
Modelowanie pH w BioWin). 
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• Kwas propionowy (Sbsp) jest przekształcany do kwasu octowego przez 
octanowce - bakterie produkujące octany..  Proces ten produkuje także 
wodór i jest wyłączany przy wysokich stężeniach wodoru. 

• Produkcja metanu pojawia się w rezultacie wzrostu dwu różnych grup 
organizmów.  Metanowce rozkładające octany zużywają kwas octowy.  
Substratem dla metanowców zużywających wodór jest rozpuszczony 
wodór i rozpuszczony dwutlenek węgla. 

• Wzrost heterotrofów, octanowców i metanowców jest wyłączany przy 
wysokim pH i przy niskim pH. 
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Schemat ideowy modelu rozkładu beztlenowego. 

   

 Modelowanie stabilizacji beztlenowej  •  686 



Różnice między modelowymi procesami osadu 
czynnego i stabilizacji beztlenowej 

Występują pewne różnice między modelowymi procesami w osadzie czynnym a 
stabilizacją beztlenową. Są one odnotowane poniżej: 

   

• Proces hydrolizy w komorze stabilizacji beztlenowej jest odrębny od 
procesu osadu czynnego. Parametry stałych hydrolizy dla komory 
stabilizacji beztlenowej są ustawiane specjalnie.  

• Proces fermentacji beztlenowej jest taki sam dla komory stabilizacji 
beztlenowej jak dla elementów osadu czynnego. Jednak stopień 
fermentacji w procesie osadu czynnego jest obniżony.  

W modelu jest wiele procesów, które choć są obecne w procesie osadu czynnego to 
nie są istotne w typowych warunkach w tym elemencie. Są one opisane poniżej:  

   

• Szybkość wzrostu octanowców jest bardzo niska w temperaturze 
otoczenia, a organizmy te wzrastają tylko w warunkach beztlenowych.  
W dodatku stężenie substratu dla octanowców, Sbsp, zazwyczaj jest 
bardzo niskie w procesie osadu czynnego. Z tych powodów octanowce 
rozkładające propioniany będą zwykle wymywane z układu w procesie 
osadu czynnego.  

Szybkości wzrostu metanowców są bardzo niskie w temperaturze 
otoczenia, a metanowe są bezwzględnymi beztlenowcami. W rezultacie 
metanowce będą zwykle wymywane z układu w procesie osadu 
czynnego.  

• 

• W komorze stabilizacji beztlenowej, wodorowe ChZT (SbH2) jest 
przekształcane w metan. W systemie osadu czynnego występuje 
znikome stężenie metanowców zużywających wodór, tak że tworzone 
SbH2 w większości ulega strippingowi przez napowietrzanie.   

• Procesy modelowe wytrącania struwitu występują zarówno w 
elementach osadu czynnego jak i komory stabilizacji beztlenowej. 
Jednak wytrącanie struwitu następuje tylko przy wysokich stężeniach 
NH3-N, PO4-P i zasadowości, zwykle spotykanych w komorach 
stabilizacji beztlenowej. 

   

Stabilizacja beztlenowa biomasy z BUZB – Analiza 
przypadku 

Opis analizy przypadku 
Dla zbadania wpływu komory stabilizacji beztlenowej na zachowania biologicznego 
usuwania fosforu poddano analizie dane ze studium demonstracyjnego biologicznego 
usuwania związków biogennych (BUZB) w komunalnej oczyszczalni ścieków w 
York River, Virginia (Randall, i in.., 1992). Konfiguracja BioWinTM2.1 dla 
oczyszczalni w okresie gdy była ona eksploatowana jako proces beztlenowo-tlenowy 
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jest przedstawiona na Rysunku 2. Konfiguracja BUZB uwzględnia recyrkulację 
wewnętrzną ścieków, ale stopień recyrkulacji był ustawiony na zero w okresie 
eksploatacji rozpatrywanym  w tym studium symulacji.  Osad wstępny i nadmierny 
osad czynny były mieszane i zagęszczane przez stabilizacją beztlenową.  W 
konfiguracji symulatora za komorą stabilizacji beztlenowej ujęto mały bioreaktor dla 
reprezentowania punktu, gdzie mogły występować stripping dwutlenku węgla i 
późniejszy wzrost odczynu pH.  Osady są odwadniane w konfiguracji, i w 
rzeczywistej oczyszczalni, a odciek (filtrat) jest zawracany do dopływu ścieków 
surowych.  Symulacja zbadała wpływ tego odcieku przez porównanie przypadku 
„bez recyrkulacji” z rzeczywistym przypadkiem.. Lista elementów procesowych w 
bioreaktorze BUZB i ich wielkości jest podana w Tabeli 1. 
   

 
Rysunek 1 – Schemat BioWinTM 2.1 dla oczyszczalni ścieków w York River, eksploatowanej 
jako proces beztlenowo-tlenowy podczas studium demonstracyjnego BUZB. 

(Oznaczenia na Rys. 1: Influenc = Dopływ; Primaries = Wstępne oczyszczanie; Cell 
= Komora; Final Clarifiers = Osadniki wtórne; Effluent = Odpływ; Sludge Thicken. 
= Zagęszczacze osadu; Anaerobie digesters = Komory stabilizacji beztlenowej; 
Biosolids = Osad; Dewatered Biosolids = Osad odwodniony; No recycle case = 
Przypadek bez recyrkulacji) 

   

   

Element procesu 
jednostkowego 

Opis Pojemność (tys. m3) 

Komora #1 Strefa beztlenowa 0.42 

Komora #2 Strefa beztlenowa 0.42 

Komora #3 Strefa beztlenowa 0.42 

Komora #4 Strefa beztlenowa 0.42 

Komora #5 Strefa tlenowa 0.85 

Komora #6 Strefa tlenowa 1.27 

Komora #7 Strefa tlenowa 1.27 

Całkowita pojemność 
czynna bioreaktora BUZB  

 5.07 

Tabela 1 - Elementy procesowe bioreaktora BUZB w symulowanym usuwaniu 
biogenów w Analizie przypadku dla York River.  
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Symulacyjna analiza przypadku rozpatrywała dane z okresu obserwacji BUZB w 
York River od października 1986 do kwietnia 1987.  W Tabeli 2 podsumowano 
charakterystykę ścieków dopływających zmierzoną w tym okresie. 

   

Parametr Wartość Jednostki 

Przepływ średni 32.9 ML/d  (tys. m3/d) 

ChZT 374 mg/L 

BZT5 172 mg/L 

P całk. 8.7 mg/L 

N og. Kjeldahla 27.9 mg/L 

Tabela 2 - Zmierzona charakterystyka ścieków dopływających wg York River BNR 
Demonstration, w okresie od października 1986 do kwietnia 1987. 

     

Charakterystyka ścieków dopływających w BioWinTM 2.1 została skalibrowana w 
oparciu o dostępne dane. Wynikowe, skalibrowane parametry ścieków 
dopływających są przedstawione w Tabeli 3. Wyniki symulacji dla stanu ustalonego 
zostały porównane z parametrami średnimi z raportu z eksploatacji oczyszczalni w 
rozpatrywanym okresie.  Wyniki są podsumowane w Tabeli 4.  Chociaż występują 
pewne różnice między raportowanymi pomiarami a wynikami symulacji, to wartości 
te są dość bliskie dla zilustrowania wpływu recyrkulacji odcieków ze stabilizacji 
beztlenowej osadów na proces BUZB. 

   

Parametr Opis Wartość Jednostki 

fbs Szybko rozkładalne 0.14 mg ChZT/mg ChZT całk. 

fxsp Wolno rozkładalne, 
nie koloidalne 

0.75 mg ChZT/mg wolno rozkładalne 
ChZT 

fus Nierozkładalne 
rozpuszczone 

0.08 mg ChZT/mg ChZT całk. 

fup Nierozkładalne 
cząsteczkowe 

0.18 mg ChZT/mg ChZT całk. 

fna Amoniak 0.66 mg NH3-N /mg N og (Kj) 

Tabela 3 – Charakterystyka ścieków dopływających skalibrowana w BioWinTM 2.1 
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Parametr Wartość z 
pomiarów 

(mg/L) 

Wartość z symulacji 

(mg/L) 

Stężenia w odpływie ze 
stopnia oczyszczania 
mechanicznego: 

  

ChZT 255 219 

BZT5 114 106 

Filtrowane BZT5 45 75 

N og (Kj) 30 30 

P całk. 10.6 10.6 

Stężenia w bioreaktorze:   
ZO 2,740 2,800 

Zorg 1,900 1,950 

Stężenia osadu nadmiernego   
ZO 6,100 6,200 

Zorg 4,220 4,330 

P całk. 430 520 

Tabela 4 - Parametry symulowane oraz rzeczywiste średnie eksploatacyjne w 
okresie od października 1986 do kwietnia 1987  

   

Wyniki analizy przypadku 
Gdy wstępna oznaka tej symulacji komory stabilizacji beztlenowej była właściwa, to 
symulowane osady produkowane w analizie przypadku zostały wykorzystane w serii 
symulacji stanu ustalonego dla komór stabilizacji beztlenowej w celu sprawdzenia 
zależności przewidywanej charakterystyki od hydraulicznego czasu zatrzymania 
osadu w komorach stabilizacji beztlenowej.  Przewidywany rozkład suchej masy 
organicznej (Zorg) jest przedstawiony na Rysunku 3. Przy typowym 
eksploatacyjnym zakresie 20 do 30 dni, rozkład Zorg wynosi około 50% , co 
znajduje się w spodziewanym przedziale typowej wydajności (Parkin i Owen, 1986).  
Według raportu komory stabilizacji beztlenowej w York River były niedociążone i o 
niezwykle długim czasie zatrzymania. W omawianej analizie przypadku symulację 
komór wykonano dla czasu zatrzymania 90 dni, skutkującego w rozkładzie 60% 
Zorg. 
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Rysunek 2 – Przewidywany stopień rozkładu Zorg w zależności od czasu zatrzymania osadu 
w komorze stabilizacji beztlenowej. 

(Oznaczenia na Rys. 2: VSS Destruction [%] =Stopień rozkładu Zorg [%]; HRT 
[days] = Czas zatrzymania [dni] ) 

Symulacja wpływu odcieków na procesy BUZB 
Problemem kluczowym jest ilość biogenów uwalniana w komorach stabilizacji 
beztlenowej, a tym samym dodatkowe obciążenie procesu BUZB powodowane przez 
odcieki zawracane do ciągu oczyszczania ścieków.  Dla zilustrowania tego wpływu 
wykonano serię symulacji dla obserwacji ilości uwalnianego N i P jako funkcji czasu 
zatrzymania osadu w komorach stabilizacji beztlenowej.  Dla każdego z tych 
biogenów testowano dwa przypadki.  W pierwszym system był symulowany bez 
uwzględniania wytrącania struwitu.  W drugim przypadku reakcje wytrącania 
struwitu były uwzględnione w symulacjach.  Wyniki dotyczące uwalniania azotu są 
podsumowane na Rysunkach 4 i 5, odpowiednio jako jego stężenie w komorach 
stabilizacji oraz jako procent azotu w dopływie jaki jest uwalniany w komorach.  
Analogiczne wyniki dotyczące uwalniania fosforu są pokazane na Rysunkach 6 i 
7.  Gdy wytrącanie struwitu nie występowało, to przy czasie zatrzymania 90 dni 
ponad 50% azotu w biomasie mogłoby być uwalniane, skutkując stężeniem azotu 
amonowego w odcieku, w próbce filtrowanej, około 500 mg/L.  Wytrącanie struwitu 
mogło zmniejszyć uwalnianie netto azotu do około 35%, skutkując stężeniem azotu 
amonowego w odcieku około 350 mg/L.  Udział fosforu uwalnianego w komorze 
stabilizacji beztlenowej jest jeszcze większy, ze względu na gromadzenie nadmiaru 
fosforu w procesie biologicznego usuwania fosforu.  Gdy wytrącanie struwitu nie 
występowało, to przy czasie zatrzymania 90 dni mogłoby być uwalniane ponad 70% 
fosforu zawartego w biomasie wprowadzanej do komory stabilizacji, powodując w 
rezultacie stężenie PO4-P w odcieku, w próbce filtrowanej, ponad 600 mg/L  Gdy 
wytrącanie struwitu było uwzględniane to część P uwalnianego było zmniejszona do 
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około 50%, i odpowiednio stężenie PO4-P w strumieniu odcieku, po filtracji, mogło 
być zmniejszone do około 400 mg/L. 
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Rysunek 3 – Przewidywane stężenia NH3-N w komorze stabilizacji beztlenowej jako funkcja 
czasu zatrzymania osadu w tej komorze, dla symulacji komory z i bez reakcji wytrącania 
struwitu. 

(Oznaczenia na Rys. 3: Concentration [mg/L] =Stężenie [mg/L]; HRT [days] = Czas 
zatrzymania [dni]; no struvit = bez wytrącania struwitu; with struvit = przy 
wytrącaniu struwitu) 
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Rysunek 4 – Przewidywany procent uwalniania N wprowadzanego do komory stabilizacji 
beztlenowej, jako funkcja czasu zatrzymania osadu w tej komorze, dla symulacji komory z i 
bez reakcji wytrącania struwitu. 

(Oznaczenia na Rys. 4: % of Digester Influent N Released = % Uwalniania N 
wprowadzanego do komory stabilizacji beztlenowej; HRT [days] = Czas 
zatrzymania [dni]; no struvit = bez wytrącania struwitu; with struvit = przy 
wytrącaniu struwitu) 
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Rysunek 5 – Przewidywane stężenia PO4-P w komorze stabilizacji beztlenowej jako funkcja 
czasu zatrzymania osadu w tej komorze, dla symulacji komory z i bez reakcji wytrącania 
struwitu. 

(Oznaczenia na Rys. 5: Concentration [mg/L] =Stężenie [mg/L]; HRT [days] = Czas 
zatrzymania [dni]; no struvit = bez wytrącania struwitu; with struvit = przy 
wytrącaniu struwitu) 
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Rysunek 6 – Przewidywany procent uwalniania P  wprowadzanego do komory stabilizacji 
beztlenowej, jako funkcja czasu zatrzymania osadu w tej komorze, dla symulacji komory z i 
bez reakcji wytrącania struwitu. 

(Oznaczenia na Rys. 6: % of Digester Influent P Released = % Uwalniania P 
wprowadzanego do komory stabilizacji beztlenowej; HRT [days] = Czas 
zatrzymania [dni]; no struvit = bez wytrącania struwitu; with struvit = przy 
wytrącaniu struwitu) 

 

Dla zilustrowania znaczenia symulacji komór stabilizacji beztlenowej w analizach 
całkowitego zachowania oczyszczalni z BUZB, wpływ PO4-P w odciekach został 
sprawdzony przez porównanie symulowanych stężeń P całk. w odpływie ze stopnia 
oczyszczania mechanicznego i w końcowym odpływie ścieków oczyszczonych z 
oczyszczalni z rzeczywistymi raportowanymi wynikami, dla trzech przypadków: 

   

• Bez recyrkulacji odcieków z prasy taśmowej; 

• Z recyrkulacją odcieków ale bez uwzględniania wytrącania struwitu  
w komorze stabilizacji beztlenowej; 

• Z recyrkulacją odcieków przy uwzględnianiu wytrącania struwitu  
w symulacji komory stabilizacji beztlenowej. 

Wyniki z symulacji dla każdego z przypadków są porównane z raportowanymi 
wynikami na Rysunku 8. Na oczyszczalni, stężenie P całk. w odpływie z części 
oczyszczania mechanicznego było wyższe o około 2 mg/L niż w dopływie ścieków 
surowych. Wyniki symulacji potwierdziły, że ten wzrost wynikał z recyrkulacji 
odcieków z prasy taśmowej. Bez recyrkulacji odcieków z prasy taśmowej stężenie  
P całk w odpływie z części mechanicznej mogłoby być obniżone do poniżej 6 mg/L, 
co dawałoby stężenie w odpływie ścieków oczyszczonych mniejsze niż 1 mg/L.  
Jeżeli w symulacji zostały ujęte stężenia w odciekach przewidywane bez 
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uwzględniania reakcji strącania w komorze stabilizacji beztlenowej, to wynikające z 
tego stężenia w odpływie z części mechanicznej wynosiłyby 12.5 mg/L, co dawałoby 
stężenie w odpływie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni 5.6 mg/L.  
Przewidywane stężenia P całk. w odpływie ścieków z części mechanicznej oraz w 
odpływie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni były zbliżone do wartości 
raportowanych gdy reakcje strącania zostały uwzględnione w symulacji komory 
stabilizacji beztlenowej. 
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Rysunek 7 – Mierzone i przewidywane stężenia P całk. w dopływie ścieków surowych, 
odpływie z części oczyszczania mechanicznego i odpływie ścieków oczyszczonych z 
oczyszczalni dla trzech przypadków symulacji komory stabilizacji beztlenowej;  
bez recyrkulacji odcieków z prasy taśmowej; z recyrkulacją odcieków przy symulacji komory 
stabilizacji beztlenowej bez wytrącania struwitu; z recyrkulacją odcieków przy uwzględnieniu 
wytrącania struwitu w symulacji komory stabilizacji beztlenowej. 

(Oznaczenia na Rys. 7: Concentration [mg/L] = Stężenie [mg/L]; Influent = Dopływ 
ścieków surowych;  Primary Effluent = Odpływ z części oczyszczania 
mechanicznego; Final Effluent = Odpływ ścieków oczyszczonych z oczyszczalni;  
TP measured = P całk. mierzony; TP simulated no recycle = P całk. z symulacji bez 
recyrkulacji odcieków z prasy; TP simulated no struvite =  P całk. z symulacji z 
recyrkulacją odcieków bez uwzględniania wytrącania struwitu;  TP simulated with 
struvite = P całk. z symulacji z recyrkulacją odcieków z uwzględnieniem wytrącania 
struwitu.) 
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