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Apakšprojekta mērķis 
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Apakšprojekta mērķis 
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- Sensors – pH, T, p, TOC, 

chloride, EC 

Piesārņojums 



Ūdensapgādes sistēma 
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Eksperimentāla ūdens apgādes sistēma 

• Cauruļvadu garums – 200 metri 

• Cauruļvadu diametrs – 25 mm 

• Caurplūde – 0,2 m3/h 

• Plūsmas ātrums – 0,1 m/s 

• Uzturēšanās laiks – 33 minūtes 

 

 

 



Ūdensapgādes sistēma 
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Uzstādītie sensori: 

• Elektrovadītspēja  

• Kopējais organiskais ogleklis 

• Oksidācijas – redukcijas potenciāls  

• Hlorīdu jonu koncentrācija 

• Temperatūra 

• pH 

 

Hidrauliskais modelis 

 

 

 



Ūdensapgādes sistēma 
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Mirkobioloģiskā paraugu analīze: 

• ATP (molekula, kas ir tikai dzīvās šūnās) 

• Plūsmas citometrijas (flow cytometry, FCM) mērījumi 

• Laiks = 15 min 

• 100% saskaitīts 

• Dzīvās/mirušās 

• Jāpievieno papildus reaģenti 

• Augstas izmaksas 

 

• Laiks < 5 min 

• 100% saskaitīts 

• Dzīvās/mirušās 

• Jāpievieno papildus reaģenti 

• Augstas izmaksas 

 



Monitoringa rezultāti 
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Fizikāli – ķīmiskie parametri: 

• Elektrovadītspēja     

• Kopējais organiskais ogleklis 

• Oksidācijas – redukcijas potenciāls  

• Hlorīdu jonu koncentrācija 

• Temperatūra 

• pH 

• Spiediens 

• Plūsma 

 

 

 

5 minūtes 

10 minūtes 

50 kB/dnn 



Monitoringa rezultāti  
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Parametru stabilitāte (pH) 

2% 



Monitoringa rezultāti  
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Parametru stabilitāte (Cl-) 

12% 



Monitoringa rezultāti  
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Parametru stabilitāte (Temperatūra) 

20% 



Monitoringa rezultāti  
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Parametru stabilitāte (ORP) 

50% 



Monitoringa rezultāti  
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Parametru stabilitāte (EVS) 

20% 



Monitoringa rezultāti  
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Parametru stabilitāte (EVS) 

4,8% 



Monitoringa rezultāti  
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Nemainīga ūdens plūsma -> 
stabilie mikrobioloģiskie parametri 

Mikrobioloģiskie rādītāji 



Monitoringa rezultāti  
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Nemainīga ūdens plūsma -> 
stabilie mikrobioloģiskie parametri 

Ūdens plūsmas apturēšana uz 15 
minūtēm 

Stabilizēšanās 

Mikrobioloģiskie rādītāji 



Monitoringa rezultāti  
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Nemainīga ūdens plūsma -> 
stabilie mikrobioloģiskie parametri 

Ūdens plūsmas apturēšana uz 15 
minūtēm 

Stabilizēšanās 

Novērota īslaicīga kvalitātes pasliktināšanās 
 
Kopēju (TCC) un «dzīvu» (ICC) baktēriju skaita 
atšķirības starp punktiem A un B (vidēji 9 % 
un 17 %) 
 
Tālāka stacija (B) vairāk reaģē uz plūsmas 
izmaiņām 
 
 

Mikrobioloģiskie rādītāji 



Sistēmas modelēšana 
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Hidrauliskais modelis 

 

 

 

 

 

 

EVS modelēšana – hidrauliskā modeļa validācija 

6,4% 



• Parametri ir atkarīgi no diennakts laika 
• Baktēriju skaits rīta stundās ir augstāks, ar laiku samazinās 

• Paaugstināts ūdens patēriņš noved pie baktēriju skaita samazināšanos 

• Hidrauliskā stāvokļa izmaiņas noved pie bioloģiskās kvalitātes īslaicīgām 
izmaiņām (baktēriju noraušanās no bioplēves) 

• Parametru izmaiņas ilgtermiņa monitoringa – bāzes līnijas noteikšanas 
periodā var sasniegt 50% no vidējās parametra vērtības 

• Bāzes līnijas nepieciešams izstrādāt, kā vairāku parametru kopsakarības 

• Nepieciešams pagarināts mikrobioloģiskais monitorings 
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Secinājumi 



• 1 mēneša monitoringa datu apstrāde 

• Dažāda tipa piesārņojuma situāciju simulēšana pilota mēroga sistēmā 

• Mikrobioloģisko parametru monitorings 

• Mikrobioloģisko un fizikāli-ķīmisko parametru korelāciju noteikšana 

• Trauksmes signāla algoritma izstrāde 
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Turpmākie darbi 
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Paldies par uzmanību! 
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