
RTC-P OPTIMALIZÁCIÓK A TEJIPARI ALKALMAZÁSOKBAN

A valós idejű felügyeleti rendszer optimális 
foszforeltávolítást tesz lehetővé a tejipar 
számára

 Probléma 
 A tej literenként átlagosan 1 

gramm foszfort (P) tartalmaz. A 

termelés változásai, a tisztítások 

és a termékveszteségek mind 

ingadozó foszforkoncentráció-

hoz vezetnek. Ahhoz, hogy a 

jogszabályban meghatározott 

értékeken belül maradjanak, a 

gyártelepek általában túladagol-

ják a kicsapószereket, ami több-

letköltségekkel jár, és ez sem 

garantálja, hogy az értékek a 

terhelési csúcsok idején is meg-

felelnek majd az előírásoknak. 

 Megoldás 
 A Hach® RTC-P a valós idejű 

foszformérések alapján optima-

lizálja a foszforeltávolításhoz 

szükséges vegyszeradagolást, 

és a foszforterhelési csúcsok 

idején automatikusan állítja be 

azt. Az optimális RTC-P teljesít-

mény biztosításához a Hach 

üzemi technikusokkal és távoli 

nyomon követési támogatással 

segíti a kezelőket. 

 Előnyök 
 A foszforeltávolítás garantáltan 

valós idejű szabályozása a folya-

mat nagyobb stabilitásához, 

biztos szabványmegfeleléshez 

és kevesebb kezelői beavatko-

záshoz vezet. Az optimalizált és 

egyszerűen (az üzemi feltételek-

nek vagy a környezeti jogsza-

bályváltozásoknak megfelelően) 

állítható vegyszeradagolás 

20–60 %-os költségmegtakarí-

tást és iszapcsökkenést eredmé-

nyez. 

1. ábra: az RTC-P megoldás

 Mi az RTC-P?  
 A Hach vállalat 1947 óta azon dolgozik, hogy az üzemek 

tejipari alkalmazásai a vízelemzés és vízkezelés legmagasabb 

minőségi szabványainak feleljenek meg. A Hach RTC-P 

rendszere egy használatra kész, Valós Idejű Foszforszabályzó 

megoldás, melyet egyetlen célra terveztek: az üzemeltetők 

és vezetők olyan hatékonyan elemezhessék és kezelhessék 

a foszfort, amennyire csak lehetséges.  

 Képzelje csak el, hogy olyan erőforrásokkal rendelkezik, me-

lyek segítségével folyamatosan képes mérni egy paramétert, 

mint például a foszfort. Megfelelően gyakori mérések segít-

ségével a vegyszeradagolás mindig a valódi foszforszintnek 

megfelelőn alakulna, még terhelési csúcsok esetén is, így a 

jogszabályok könnyedén betarthatók. Ez az erőssége a Hach 

RTC-P rendszernek: biztos lehet benne, hogy a foszforszint 

folyamatosan a beállított értékhatárok között marad, miköz-

ben a vegyszeradagolás és az iszaptermelődés csökken. 

 Hogyan működik az RTC-P? 
 Az RTC-P pontosan, valós időben méri a befolyó foszforszinteket, a kicsapószerdózisokat pedig automatikusan állítja be, hogy 

a foszforszintek a szabványoknak megfelelő értékek között maradjanak. Nincsenek mintavételezések, nincsenek manuális 

tesztelések, nincs kézi adagolásmódosítás, és nincs több becslés, így kevesebb kezelői beavatkozásra van szükség, és megva-

lósítható a teljes automatizálás. A valós idejű elemzés és szabályozás segítségével biztosítható, hogy a tejipari szennyvízkezelő 

rendszerek megfeleljenek a jogszabályoknak, miközben optimális vegyszeradagolást biztosítanak, ami pedig csökkenti a vegy-

szerkezelési mennyiségeket. Ez a módszer jelentős vegyszer-megtakarítást eredményez, csökkenti a fi zikai-kémiai iszap meny-

nyiségét, növeli az üzemi termelést, és ami a legfontosabb: garantálja a jogszabályoknak való megfelelést. 



RTC-P OPTIMALIZÁCIÓK A TEJIPARI ALKALMAZÁSOKBAN

 Az RTC-P megoldás tesztelése 
 Egy sajtkészítő üzemben az RTC-P megoldás lehetővé tette 

a kezelők és az üzemvezetők számára, hogy változó terhe-

lési feltételeknél is biztonsággal megfeleljenek a kifolyási 

határértékekre vonatkozó szabványoknak, miközben a vegy-

szeradagolás költségeit csökkenteni tudták. 

 Ez a gyártelep nagy mennyiségű foszfort termel, melyet el 

kell távolítani, hogy az megfeleljen jogszabályban előírt ma-

ximális 1,0 mg/L foszforszintnek. Az RTC-P rendszer alkal-

mazása előtt a vegyszeradagolást kézzel állították be, és 

az időnkénti 4 mg/L értéken tetőző foszforértékek miatt az 

üzem folyamatosan a határértékek átlépését kockáztatta. 

 Az RTC-P rendszert 2015 júliusában vezették be, és a meg-

növekedett folyamatstabilitásnak köszönhetően az üzem 

képes volt a foszforszinteket az előírt értékek alatt tartani 

(lásd a 2. ábrát).  

 A 3. ábra a gazdasági előnyöket mutatja be. A vas dózisa 

33 %-kal csökkent, míg az előírt kifolyási határértékek válto-

zatlanok maradtak. Ez az üzem számára 1700 euró megta-

karítást jelentett havonta. 

 Teljes körű megoldás 
 Az RTC-P ügyfelek számára a Hach vállalat üzemi és távoli 

nyomon követési támogatást is biztosít, ezzel segítve a zök-

kenőmentes üzemelést.  

 Az RTC-P megoldást a Hach Prognosys prediktív diagnoszti-

kai rendszerrel is párosíthatja, hogy a váratlan műszerhibák 

kiküszöbölésével garantáltan megfeleljen a szabványoknak. 

Az RTC-P és a Prognosys rendszerek párosításával az üze-

mek számára lehetővé válik a foszforeltávolítás szabályo-

zása, tekintet nélkül az áramlás ingadozására, a terhelési 

csúcsokra vagy a műszerhibákra. 
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 Megfelelőség 
•  A foszforkifolyás a határértékek alatt 

marad 

•  Könnyen állítható paraméterek

a jogszabályi vagy üzemi 

változásoknak megfelelően 

 Optimalizálás  
•  Megnövekedett folyamatstabilitás 

•  Kevesebb kézi beavatkozás 

•  Csökkenő vegyszeradagolás 

•  Kevesebb iszaptermelődés 

 Érték 
•  20–60% vegyszer-megtakarítás 

•  Használatra kész: Egyszerűen 

alkalmazható és módosítható 

 Lépjen kapcsolatba a Hach vállalattal 
 Ha többet szeretne tudni arról, hogy tejipari üzemét hogyan segítheti a Hach RTC-P vagy a Prognosys rendszer, lépjen 

kapcsolatba a Hach ügyfélszolgálatával a 1-800-227-4224 telefonszámon, vagy látogasson el a www.hach.com weboldalra 

Összefoglaló az RTC-P megoldásról

2. ábra: A foszforeltávolítás optimalizálása RTC-P megoldással

3. ábra: Kicsapószer-fogyasztás RTC-P megoldással

Tejipari alkalmazás: Optimalizációs foszforeltávolítás RTC-P megoldással

Tejipari alkalmazás: A kicsapószer-fogyasztás csökkentése RTC-P megoldással
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RTC-P nélkül: 
Fennáll az 
alapérték 

átlépésének 
veszélye

Az RTC-P 
üzembe 

helyezése

RTC-P 
megoldással 
optimalizálva

A célérték körüli stabil szabályozásnak 
köszönhetően garantált 

szabványmegfelelés

PO4-P (mg/L) PO4-P-alapérték (mg/L)

RTC-P megoldással optimalizálva: 
átlagosan 33%-nyi FeCl3-megtakarítás

FeCl3-fogyasztás (L/nap)
Átlagos FeCl3 -fogyasztás RTC-P megoldás 
alkalmazása során (L/nap)

Átlagos FeCl3 -fogyasztás RTC-P megoldás 
alkalmazása előtt (L/nap)


