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BIOPREPARĀTI POLIFLOCK – BPP 
 

TAUKU SADALĪŠANAI NOTEKŪDEŅOS, TAUKU NOGULŠŅU MAZINĀŠANAI 

ATDALĪTĀJOS, NOTEKŪDEŅU SŪKŅU STACIJĀS, NOTEKŪDEŅU CAURUĻVADU 

APKOPEI 
 

 APRAKSTS 

 

Biopreparātu POLIFLOCK-BPP sastāvā ir 

ekoloģiski, ūdens mikroflorai nekaitīgi, aerobiski un 

neaerobiski mikroorganismi, enzīmi un to fermenti, 

kuri šķīdina taukus un mazina tauku nogulsnes, kā arī 

tauku koncentrāciju notekcaurulēs. Taukus sadalošie 

mikroorganismi ir iepakoti īpašos, lēni šķīstošos, 

cilindriskos iepakojumos. Biopreparātu 

POLIFLOCK-BPP cilindrs ir ievietots īpašā sietā. un 

to var iegremdēt notekūdeņu akās, sūkņu stacijās, 

tauku atdalītājos.  

 
POLIFLOCK-BPP viegli instalēt notekūdeņu sūkņu 

stacijās, akās, tauku atdalītājos, notekūdeņu līnijās 

ar savākšanas tilpnēs. Tie paredzēti tauku 

koncentrācijas samazināšanai, tauku nosēdumu un 

nepatīkamas smakas novēršanai. 

Notekūdeņos iegremdēti biopreparāti pakāpeniski izšķīst un aktīvie, taukus šķīdinošie mikroorganismi 

pastāvīgi, vienmērīgā koncentrācijā nokļūst notekūdeņos, kur veic tauku biodegradāciju. Lēni šķīstoša 

iepakojuma priekšrocība ir tāda, ka šādā veidā tiek novērstas dozēšanas kļūdas, pretēji manuāli 

dozējamiem biopreparātiem, kuri nevienmērīgi izvietojas notekūdeņos. Biopreparātu POLIFLOCK-BPP 

iepakojuma izšķīšanas laiks ir 30-40 dienas un ir atkarīgs no notekūdeņu temperatūras un notekūdeņu 

plūsmas intensitātes. 

 

 IZMANTOŠANA 

 

 Biopreparāti POLIFLOCK-BPP paredzēti lietošanai rūpniecisko un komunālo notekūdeņu, kuros 

ir liela tauku koncentrācija, attīrīšanai. Biopreparātus POLIFLOCK-BPP var izmantot pārtikas 

rūpniecības, sabiedriskās ēdināšanas, pilsētu notekūdeņu, sūkņu staciju attīrīšanai un apkopei. Ar 

biopreparātiem POLIFLOCK-BPP tiek sadalīti tauki notekūdeņos un samazināta to koncentrācija, tiek 

samazinātas tauku nogulsnes tauku atdalītājos, sūkņu stacijās, caurules tiek pasargātas no aizsērēšanas, 

tiek uzlabots notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu darbs. 
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 MĒRĶI 

 

Galvenie biopreparātu POLIFLOCK-BPP lietošanas mērķi ir: 

 samazināt tauku koncentrāciju notekūdeņos – samazināt nodokļus par notekūdeņu 

piesārņošanu; 

 

 samazināt tauku nogulsnes un aizsērējumus notekcaurulēs, notekūdeņu sūkņu stacijās, tauku 

atdalītājos, notekūdeņu savākšanas akās – samazināt notekcauruļu tīrīšanas izmaksas; 

 

 samazināt notekcauruļu, aku, tauku atdalītāju, notekūdeņu sūkņu staciju attīrīšanas no tauku 

nogulsnēm biežumu; 

 

 samazināt tauku koncentrāciju notekūdeņos, kas tiek sākotnēji apstrādāti sākotnējās vai 

bioloģiskās attīrīšanas iekārtās – samazināt attīrīšanas iekārtu slodzi, atvieglot attīrīšanas 

ierīču darbu, samazināt ekspluatācijas izmaksas notekūdeņu aerācijai ar ķīmiskajiem 

reaģentiem, uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti; 

 

 samazināt tauku koncentrāciju nogulsnēs, kuras izveidojas notekūdeņu sākotnējās vai 

bioloģiskajās attīrīšanas laikā – uzlabot nogulšņu nosusināšanas iekārtu darbu, samazināt 

nogulšņu nosusināšanas ierīču slodzi, novērst nogulšņu nosusināšanas ierīču aizsērēšanu ar 

taukiem, uzlabot nogulšņu nosusināšanas rezultātus. 

 

 BIOPREPARĀTU POLIFLOCK-BPP DOZĒŠANAS PROGRAMMA 

 

 Biopreparāti POLIFLOCK-BPP tiek piegādāti dažāda lieluma iepakojumos, lai šādā veidā būtu 

iespējams izvēlēties atbilstošāko biopreparāta modeli esošo problēmu risināšanai. Biopreparātu 

POLIFLOCK-BPP dozēšanas programma ir notekūdeņu attīrīšanai izmantojamo noteikto POLIFLOCK-

BPP iepakojumu daudzums, kas tiek izvēlēts katram gadījumam individuāli, atkarībā no tīrāmo 

notekūdeņu daudzuma, tauku koncentrācijas tajos, notekūdeņu temperatūras, notekūdeņu pH līmeņa, 

deterģentu daudzuma notekūdeņos un notekūdeņu attīrīšanas vajadzībām. 
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 DOZĒŠANA 

 

1 tabula. Standarta biopreparātu POLIFLOCK-BPP dozēšanas programma notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās 

 

Notekūdeņu daudzums, 

m
3
 dienā 

POLIFLOCK-BPP5  

(2,25 kg) 

POLIFLOCK-BPP10  

(4,5 kg) 

0 - 200 m
3
 dienā 1 - 2 vienības 1 vienības 

0 – 1000 m
3
 dienā 2 – 4 vienības 1 – 2 vienības 

500 - 3000 m
3
 dienā 3 – 8 vienības 2 – 4 vienības 

>3000 m
3
 dienā > 8 vienības > 4 vienības 

 

2  tabula. Standarta biopreparātu POLIFLOCK-BPP dozēšanas programma tauku atdalītājos 

 

Notekūdeņu 

plūsma, l/s 

Tauku atdalītāja 

izmērs, m³ 

POLIFLOCK-BPP5  

(2,25 kg) 

POLIFLOCK-BPP10  

(4,5 kg) 

1 - 4 l/s 0,5 - 1,5 m
3
 1 - 2 vienības 1 vienības 

4 – 7 l/s 1,5 - 3 m
3
 2 – 4 vienības 1 – 2 vienības 

7 – 10 l/s 3 - 5 m
3
 4 – 6 vienības 2 – 3 vienības 

>10 l/s > 5 m
3
 > 6 vienības > 3 vienības 

 

 

 Biopreparāti POLIFLOCK-BPP tiek dozēti, ievietojot biopreparātu cilindrus notekūdeņu tauku 

atdalītājos, notekūdeņu sūkņu stacijās, notekūdeņu krātuvēs vai notekūdeņu savākšanas akās vai 

vairākās akās pēc kārtas. 

 Biopreparātu POLIFLOCK-BPP nostiprināšanai tiek izmantotas virves ar stiprinājuma elementiem un 

atsvariem, kuri nodrošina, lai biopreparāti vienmēr būtu iegremdēti ūdenī. 

 Biopreparāti POLIFLOCK-BPP jāsāk dozēt pēc tauku nosēdumu iztīrīšanas no notekūdeņu līnijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAS „EKOTAKAS” Tālr.: + 370 37 412555 AS „SEB banka” Uzņēmuma kods: 135450524 

Savanorių pr. 435 + 370 37 407039 N/k LT687044060003264282 PVN maksātāja kods: 

Kauņa, LT-49280 Tālr./fakss: + 370 37 407038 AS „Swedbank” LT354505219 

Lietuvā E-pasts: info@ekotakas.lt N/k LT367300010070429168  

 

„EKOTAKAS” 

Vides aizsardzības tehnoloģijas         www.ekotakas.lt 

 

Biopreparātu POLIFLOCK-BPP dozēšanas piemēri 

    

 

 REZULTĀTI 

 

 Līdz 80% samazinājās tauku nogulsnes – samazinājās utilizējamo tauku daudzums un 

notekūdeņu tīklu tīrīšanas biežums. 

 Līdz 80% samazinājās tauku koncentrācija notekūdeņos – samazinājās maksa par 

notekūdeņu piesārņojumu. 

 Tīri cauruļvadi, brīva notekūdeņu tecēšana. 

 Samazinājās nepatīkamā smaka. 

 

 PRODUKTA RAKSTURLIELUMI 

 

Izskats Sarkani cilindri, pārklāti ar plastmasas tīklu 

Sastāvs Koncentrēti nepatogēni, dabiskas izcelsmes, īpaši atlasīti mikroorganismi, to 

enzīmi un enzīmu fermenti, iepakoti dabiski šķīstošā cilindrā 

Izmērs POLIFLOCK-BPP 2 - 0,9 kg (±10%)  cilindrs 

 POLIFLOCK-BPP 5 -  2,25 kg(±10%)   cilindrs   

 POLIFLOCK-BPP 10 -  4,5 kg (±10%)   cilindrs  

 POLIFLOCK-BPP 30 -  13,6 kg (±10%)   cilindrs  

Derīguma termiņš Divi gadi un vairāk, ja nodrošināta atbilstoša glabāšana 

Piegāde 0,9 kg (4 gab./iepakojumā), 2,25 kg (4 gab./iepakojumā) 

4,5 kg (4 gab./iepakojumā), 13,6 kg (1 gab./iepakojumā) 

 

 PRODUKTA LIETOŠANA 

 

Parametrs Rādītājs Optimālais 

Notekūdeņu pH 6–9 7 

Temperatūra, ºC 10–40 35 

 

 PRODUKTA UZGLABĀŠANA 

 

Uzglabāšana 7-40º C 

Sausā vietā, NESASALDĒT UN NESAKARSĒT VAIRĀK PAR 40ºC 

Lietošana UZMANĪBU! 

Ja produkts nokļūst uz ādas vai acīs, netīro vietu rūpīgi nomazgāt ar ūdeni! 
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BIOPREPARĀTU POLIFLOCK-BPP LIETOŠANA 

1. GADĪJUMS 

 

TAUKU DAUDZUMA SAMAZINĀŠANA  PUTNU GAĻAS PĀRSTRĀDES RAŽOŠANAS 

NOTEKŪDEŅOS PIELIETOJOT BIOPREPARĀTU  

POLIFLOCK-BPP 

 

 SITUĀCIJA: vienā no Lietuvā lielākajiem putnu gaļas pārstrādes uzņēmumiem diennaktī rodas 

1000-1200 m
3
 stipri piesārņotu rūpniecisku notekūdeņu, kuros ir liela tauku koncentrācija. 

Rūpnieciskie notekūdeņi rodas putnu gaļas pārstrādes procesā kautuvē, ražojot produkciju un veicot 

atlieku utilizāciju. 

 

Uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas sistēma sastāv no (sk. 1. piemēru): 

- ražošanas cehiem – kautuves, atlieku utilizācijas, kūpinātavas, sadzīves telpām; 

 

- notekūdeņu līnijas (apmēram 2 kilometri cauruļvadu), notekūdeņu akas, tauku 

atdalītājiem, sūkņu stacijas notekūdeņu pārsūknēšanai; 

 

- sākotnējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – izlīdzinošās neattīrītu notekūdeņu 

tvertnes (tilpums 400 m
3
), notekūdeņu attīrīšanas ierīču flotatora, nogulšņu 

savākšanas tvertnes un nogulšņu nosusināšanas ierīces – centrifūgas. 

 

 PROBLĒMA: uzņēmums ilgu laiku saskārās ar problēmām, ko radīja tauku uzkrāšanās 

notekūdeņu līnijās, cauruļvadu aizsērēšana un nepieciešamība tos periodiski tīrīt. 2011. gadā 

uzņēmumā uzstādot sākotnējās rūpniecisko – sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, konstatēja, ka 

notekūdeņu attīrīšanas laikā no notekūdeņiem flotatorā atdalītajās nogulsnēs ir liela tauku 

koncentrācija (30-50%). Flotācijas nogulšņu nosusināšanas ar centrifūgu laikā nogulsnes ar lielu 

tauku koncentrāciju bija grūti nosusināt, centrifūga aizsērēja, aizsērējumu rezultātā palielinājās 

iekārtas vibrācija, periodiski ierīcei bija nepieciešama piespiedu apturēšana, izjaukšana un 

tīrīšana. 
 

 MĒRĶIS: SAS „Ekotakas” piedāvāja veikt rūpnieciskos eksperimentus ar biopreparātiem 

POLIFLOCK-BPP, sadalot taukus notekūdeņos un samazinot tauku uzkrāšanos notekūdeņu līnijās un 

flotācijas nogulsnēs. Biopreparāti POLIFLOCK-BPP tika dozēti notekūdeņu līnijās no galvenajiem 

ražošanas cehiem – utilizācijas, kautuves un kūpinātavas, kā arī sākotnējās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās pirms izlīdzinošās tilpnes. 

 Galvenie ražošanas eksperimentu ar biopreparātiem POLIFLOCK-BPP mērķi: 

 samazināt tauku daudzumu un nogulsnēšanos notekūdeņu savākšanas akās un 

notekūdeņu cauruļvados; 

 

 samazināt tauku uzkrāšanos notekūdeņu sūkņu stacijās, no kuras rūpnieciskie 

notekūdeņi tiek pārsūknēti uz sākotnējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

 

 samazināt tauku koncentrāciju notekūdeņos, kas tiek attīrīti sākotnējās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās – samazināt attīrīšanas iekārtu slodzi, kā arī ķīmisko reaģentu 

patēriņu; 

 

 samazināt tauku koncentrāciju nogulsnēs, kuras tiek nosusinātas ar centrifūgu, novērst 

centrifūgas aizsērēšanu ar taukiem, novērst centrifūgas vibrācijas palielināšanos, 

piespiedu izjaukšanu un tīrīšanu. 
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 BIOPREPARĀTU POLIFLOCK-BPP DOZĒŠANAS PUNKTI 

 

Tauku likvidēšanas projekts 

Biopreparātu POLIFLOCK-BPP dozēšanas punkti 

 

 
1. attēls. Principiālā rūpniecisko notekūdeņu un notekūdeņu tīklu shēma.
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Biopreparāti POLIFLOCK-BPP tika izvietoti piecos punktos: 

1. utilizācijas cehā – notekūdeņu akā, biopreparātu iedarbības efektivitāti ierobežoja augsta 

notekūdeņu temperatūra, kura no katlumājas izlaistā karstā ūdens dēļ bieži pārsniedza 40ºC; 

 

2. kautuvē – notekūdeņu kanālā; 

 

3. kūpināšanas cehā – notekūdeņu akā, blakus tauku atdalītājam; 

 

4. ēdnīcā – notekūdeņu akā; 

 

5. sākotnējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās – režģos pirms izlīdzinošās tilpnes, lai uzlabotu 

tauku sadalīšanas efektivitāti un samazinātu tauku daudzumu nogulsnēs, 09.12.2011. pirms 

izlīdzinošās tilpnes tika ievietots papildu POLIFLOCK-BPP cilindrs 

 

 BIOPREPARĀTU POLIFLOCK-BPP LIETOŠANAS GAITA 

 

- Biopreparāti POLIFLOCK-BPP tika dozēti un ievietoti notekcaurulēs pēc notekūdeņu 

līniju attīrīšanas no taukiem, akās un tauku atdalītājā. 

- Biopreparātu Poliflock-BPP izšķīšanas laiks no 18.11.2011. līdz 28.12.2011. – 

40 dienas. 

 

 Biopreparātu Poliflock-BPP lietošanas piemēri: 

 

 
 

Notekūdeņu aka pirms biopreparātu lietošanas  Notekūdeņu aka biopreparātu lietošanas laikā 
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 BIOPREPARĀTU POLIFLOCK-BPP LIETOŠANAS REZULTĀTI 

 

 Pirms ražošanas eksperimentiem un ražošanas eksperimentu ar biopreparātiem POLIFLOCK-

BPP laikā tika veikti notekūdeņu un nogulšņu kvalitātes pētījumi. 2. attēlā sniegti vidējie tauku 

koncentrācijas notekūdeņos un nogulsnēs izpētes rezultāti pirms ražošanas eksperimentiem un 3 nedēļas 

pēc biopreparātu POLIFLOCK-BPP lietošanas uzsākšanas. 

TAUKU SADALĪŠANA AR BIOPREPARĀTIEM POLIFLOCK-BPP 

 
 

2. attēls. Notekūdeņu un nogulšņu piesārņojuma ar taukiem izmaiņas, izmantojot biopreparātus Poliflock-BPP 

 Ir jāatzīmē, ka biopreparātu POLIFLOCK-BPP lietošanas rezultātā samazinājās tauku 

koncentrācija nogulsnēs, kas tieši ietekmēja nogulšņu nosusināšanas iekārtu darba efektivitāti – uzlabojās 

nogulšņu nosusināšanas rezultāti, samazinājās transportējamo nosusināto nogulšņu daudzums, vizuāli 

mainījās nosusināto nogulšņu struktūra. Biopreparātu POLIFLOCK-BPP lietošanas laikā nogulšņu 

centrifūga ne reizi neaizsērēja ar tauku nogulsnēm un centrifūgas vibrācija nepārsniedza maksimāli 

pieļaujamās darba normas, jo samazinājās tauku daudzums nogulsnēs, kas atviegloja centrifūgas 

mazgāšanas procesu. 

 

 SECINĀJUMI. Ražošanas eksperimenti ar putnu fabrikas ražošanas notekūdeņiem apstiprināja, ka 

biopreparāti POLIFLOCK-BPP ir efektīvs līdzeklis tauku sadalīšanai, tauku uzkrāšanās un 

notekūdeņu cauruļvadu aizsērējumu novēršanai. Ražošanas eksperimentu laikā tauku koncentrācijas 

samazinājums notekūdeņos sasniedza 83%, bet tauku koncentrācija nogulsnēs samazinājās par 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

Tauku koncentrācija notekūdeņos, mg/l Tauku koncentrācija flotācijas nogulsnēs, % 

Pirms eksperimentiem 
Ar Poliflock-BPP pēc 3 nedēļām 
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2. GADĪJUMS 

 

NEPATĪKAMU SMAKU NOVĒRŠANA UN TAUKU NOGULŠŅU VEIDOŠANĀS 

SAMAZINĀŠANA PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU TĪKLOS 

PIELIETOJOT BIOPREPARĀTU POLIFLOCK-BPP  

 

 PROBLĒMA. Vienā no lielākajām Holandes pilsētām notekūdeņu tīklos regulāri radās tauku 

uzkrāšanās notekūdeņu sūkņu stacijās problēmas. Tauku nogulsnes radīja sūkņu darba traucējumus, kā 

arī apkārtējā vidē izplatījās nepatīkama smaka. Lai novērstu tauku uzkrāšanos un to radītās problēmas, 

notekūdeņu sūkņu stacijas tika regulāri manuāli tīrītas, kam bija vajadzīgi pietiekami lieli cilvēku un 

finansu resursi. 

 LĪDZEKLIS PROBLĒMAS RISINĀŠANAI. Pilsētas notekūdeņu tīklu un komunālo notekūdeņu 

attīrīšanai produkta pārstāvis Holandē pilsētas notekūdeņu tīklu apsaimniekotājiem piedāvāja veikt 

ražošanas eksperimentus, izmantojot īpašai tauku sadalīšanai komunālajos un rūpnieciskajos 

notekūdeņos pielāgotiem lēni šķīstošiem biopreparātiem POLIFLOCK-BPP. 

 RAŽOŠANAS EKSPERIMENTU GAITA UN REZULTĀTI. Dažāda lieluma, atkarībā no 

notekūdeņu daudzuma, biopreparātu POLIFLOCK-BPP vienības tika instalētas 33 notekūdeņu sūkņu 

stacijās. Apmēram divus mēnešus pēc rūpniecisko eksperimentu uzsākšanas notekūdeņu sūkņu 

stacijās tauku uzkrāšanās bija minimāla, bet nepatīkamā smaka tika samazināta līdz minimumam. 

Biopreparātu POLIFLOCK-BPP lietošanas laikā izdevās izvairīties no notekūdeņu sūkņu 

bojājumiem, kas saistīti ar tauku uzkrāšanos. Vienlaicīgi arī nebija nepieciešams manuāli attīrīt sūkņu 

staciju sienas, notekūdeņu kanālu un sūkņu virsmas no taukiem. Tas ļāva notekūdeņu tīklu 

apsaimniekotājiem samazināt izdevumus notekūdeņu sūkņu staciju apkopei. 

 

  SECINĀJUMI. Rūpnieciskie eksperimenti ar biopreparātiem POLIFLOCK-BPP ir veiksmīgi. Šobrīd 

biopreparātus POLIFLOCK-BPP, kas paredzēti notekūdeņu sūkņu staciju apkopei, var izmantot 

pastāvīgi. Biopreparāti POLIFLOCK-BPP notekūdeņu sūkņu stacijās izšķīst apmēram 30 dienās un ir 

jānomaina pret jauniem reizi mēnesī. 


