
Hydroprompt® FORTE

w zakresie niezawodnej eliminacji  
różnych obciążeń bakteriami w  
procesie oczyszczania wtórnego.

Innowacyjna technika 
uzdatniania wody 

Najnowocześniejsza 
technika dozowania

Produkty systemowe  
dostosowane do potrzeb



VTA Hydroprompt® FORTE 
Najnowsze osiągnięcie w zakresie niezawodnej eliminacji  
różnych obciążeń bakteriami w procesie oczyszczania wtórnego.

Ten wielofunkcyjny produkt systemowy, opracowany w laboratoriach VTA został dodatkowo 
wzbogacony o środki, powodujące wyjątkowo skuteczne strącanie i flokulację. 

VTA Hydroprompt® FORTE  
stosowany jest do oczyszczania  

ścieków na wlocie do  
oczyszczania wtórnego.

Z fazy wodnej skutecznie  
usuwane są zanieczyszczenia 

mikrobiologiczne (np. patogeny i 
zarazki wielolekooporne).   

Specjalnie opracowana formuła 
nie eliminuje przy tym pożytecz-
nych w procesach biologicznych 

mikroorganizmów. 

www.vta.cc

VTA Hydroprompt® FORTE ze względu na dezynfekujące działanie musi być używany z zachowaniem ostrożności. 
Przed użyciem zawsze zapoznaj się z etykietą i informacjami o produkcie.



Unikalny skład umożliwia  
szeroki zakres zastosowań  

i może być stosowany indywidualnie  
w zależności od wymagań.

Skuteczna redukcja 
obciążenia bakteriami 
nawet przy niskich  
porcjach dozowania

Skuteczniejszy przebieg 
osadzania, ewent. sedy-
mentacji suspendowa-
nych zawiesin

Wydajna flokulacja - 
tworzenie stabilnych  
makropłatków

Większa  
prędkość opadania i 
głębokości widzenia

Niezawodna 
eliminacja fosforanów

Mniejsze zużycie  
środków strącających 

ZALETY

BEZ VTA HYDROPROMPT® FORTE Z VTA HYDROPROMPT® FORTE

Kolonie na  
agarze PCA.  

Nieprzetworzona próbka 
zerowa (po lewej),  

próbka po reakcji z VTA Hy-
droprompt® FORTE  

(po prawej).

Po osadzeniu się drobnych 
płatków, w supernatancie 

można zaobserwować  
całkowitą eliminację  

zarazków (w zależności od 
dawki).



SEDYMENTACJA
Szereg serii testów potwierdza, że VTA Hydroprompt® FORTE prowadzi do znacznej poprawy skutecz-
ności sedymentacji i prędkości opadania. Tworzenie stabilnych makropłatków gwarantuje czystą, wolną 
od zmętnień fazę czystej wody.

Wartości średnie z serii doświadczeń praktycznych

Poniższe wyniki są wartościami  
średnimi z serii doświadczeń praktycznych

Obciążenie Redukcja

Próbka  
zerowa

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Całkowite obciążenie bakteriami 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
Ocena odnosi się do dodatku produktu 50 ppm.

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE BAKTERIAMI
Znaczna redukcja zarazków przy bardzo niskim stężeniu. 
VTA Hydroprompt® FORTE stosowany jest do redukcji zarazków w końcowym etapie oczyszczania w 
oczyszczalni ścieków. Już przy bardzo niskich stężeniach osiąga się znaczną redukcję zarazków w 
porównaniu z sytuacją wyjściową. 
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VTA Hydroprompt® FORTE

Nieprzetworzona próbka zerowa



Wartości średnie z serii doświadczeń praktycznych

Realizacje
VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. METODA
Skuteczność działania VTA Hydroprompt® FOR-
TE została udowodniona w praktycznym teście. 
Oczyszczalnia ścieków została rozbudowana do 
9500 RLM i jest obecnie obciążona ok. 6500 RLM 
i posiada dwa osadniki wtórne. W okresie próbnym  
jeden z dwóch osadników wtórnych został pod-
dany działaniu odpowiednio 30 i 50 ppm VTA  
Hydroprompt® FORTE; drugi służył jako referencja 
(próbka zerowa).  

 � Czas trwania próby: od 13 do 17 lipca 2020 r.

 � Dzienna ilość dopływu do oczyszczania wtórnego: ~1000 m3/dzień

 � Analiza: Codzienne pobieranie mieszanych i losowych próbek z poszczególnych zbiorników, a 

następnie ich analiza w laboratorium VTA w Rottenbach.

 � Dozowanie: 30 lub 50 ppm VTA Hydroprompt® FORTE w obszarze o dobrym przepływie (optymal-

ne mieszanie) na wlocie do osadnika wtórnego. W ten sposób można zagwarantować optymalną 

skuteczność produktu systemowego.

CEL
Poprawa parametrów fizycznych, takich jak prędkość opadania cząstek stałych (zawiesina) i 
głębokość widzenia w osadniku wtórnym 

Optymalizacja parametrów chemicznych takich jak ChZT, P-całk., ortofosforan, azotany 
 i zmętnienie na odpływie

Minimalizacja całkowitego obciążenia bakteriami oraz obciążenia bakteriami chorobotwórczymi 
(lekoopornymi/wielolekoopornymi) na odpływie z oczyszczalni ścieków

W tym celu najpierw określono odpowiednie parametry, jak również obciążenie bakteriami  
i patogenami w nieoczyszczonym osadniku wtórnym lub w odpływie z oczyszczalni ścieków, a 
następnie analizowano zarówno poprawę odpowiednich parametrów, jak i redukcję obciążenia 
bakteriami po oczyszczeniu przy użyciu VTA Hydroprompt® FORTE.



2. WYNIKI
Parametry chemiczne / fizyczne

GŁĘBOKOŚĆ WIDZENIA W OSADNIKU WTÓRNYM

Głębokość widzenia w osadniku wtórnym 
poprawiła się z 1,5 na 2,5 metra już w ciągu 
pierwszych kilku godzin od dodania VTA Hy-
droprompt® FORTE. W drugim dniu badania 
głębokość widzenia uległa dalszej poprawie 
i wyniosła 3 m. 

Znaczna redukcja zawiesin (drobnych) fazie 
czystej wody w osadniku wtórnym oraz mini-
malizacja wytrącania się płatków spowodowa-
ły znaczne zmniejszenie obciążenia ściekami 
na odpływie.

OsadReferenc
Dzień 1 z VTA Hydroprompt® FORTE
Dzień 2 z VTA Hydroprompt® FORTE
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Głębokość widzenia w OsadWt

Głębokość widzenia, zmętnienie w osadniku wtórnym 
 Po lewej: bez uzdatniania; Po prawej: z uzdatnianiem przy użyciu VTA Hydroprompt® FORTE po upływie 24 godzin.



CHZT, FOSFORAN, AZOTAN I ZMĘTNIENIE

Użycie produktu systemowego VTA Hydroprompt® FORTE powoduje znaczną poprawę parametrów 
chemicznych w fazie czystej wody.

 � Redukcja fosforanu Zawartość całkowitego fosforanu spadła z 0,44 do 0,09 mg/l,  

zaś ortofosforanu z 0,26 mg/l poniżej granicy wykrywalności.

 � Gwarantowana zgodność z zalecaną wartością graniczną fosforanów (0,5 mg/l) podczas eksploatacji 

 � Oszczędność środków strącających w stopniu biologicznym

 � Zmniejszenie poziomu ChZT i azotanów o około 42% (ChZT) i 36% (azotany)

 � Zmniejszenie zmętnienia łącznie o 84% z 4,4 FNU do 0,7 FNU

Nazwa próbki

WCzysta OsadWt

PrRefernc bez uzdatn. 17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

z 30 ppm 

VTA Hydroprompt® FORTE
- 0,11 < 0,05 1,2 -

z 50 ppm 

VTA Hydroprompt® FORTE
10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

ChZT       
(mg/l)

Fosforany 
całk. (mg/l)

Ortofosforan
y (mg/l)

Zmętnienie        
(FNU)

Azotany              
(mg/l)

Porównanie odpowiednich parametrów chemicznych w odpowiednich  
próbkach z osadnika wtórnego, wzgl. odpływu z oczyszczalni ścieków. 



EFEKTY W STOPNIU BIOLOGICZNYM
Poza możliwymi oszczędnościami środków strącających do eliminacji fosforanów, tworzenie się zwartych 
płatków w osadach powrotnych przyczynia się w znacznym stopniu do minimalizacji osadu pływającego 
w stopniu biologicznym poprzez skuteczniejszy przebieg osadzania w zbiorniku napowietrzania.

Redukcja obciążenia bakteriami

W celu wykrycia obecności zarazków i patogenów, 100 µl każdej z pobranych próbek zbiorczych i losowych 
(bez uzdatniania i z uzdatnianiem) umieszczono na agarach PCA (uniwersalne podłoże hodowlane) i 
agarach selektywnych (typowe wykrywanie chorobotwórczych grup zarazków), a następnie inkubowano 
w temperaturze 36°C przez 24 godziny. 

W celu uzyskania dokładnych wyników, zawsze wykonywano podwójne badanie dwóch osadów i na 
tej podstawie obliczano średnią wartość. Analizę przeprowadzono poprzez policzenie liczby kolonii 
powstałych po 24 godzinach, przy czym rzeczywistą redukcję zarazków zbadano przy użyciu VTA Hy-
droprompt® FORTE w stosunku do całkowitej liczby JTK (jednostek tworzących kolonie) w porównaniu 
do nieuzdatnionej próbki referencyjnej. 

Całkowita liczba kolonii (ciemne plamy) w losowej próbce bez uzdatnienia  
z fazy czystej wody w osadniku wtórnym (po lewej) i w próbce po uzdatnieniu (po prawej).

Porównanie występowania patogenów przed i po uzdatnieniu przy użyciu VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli i Enterobacter aerogenes w próbce bez uzdatnienia (po lewej) i w próbce z uzdatnieniem (po prawej).

www.vta.cc vta@vta.cc



Porównanie występowania patogenów przed i po uzdatnieniu przy użyciu VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli i Enterobacter aerogenes w próbce bez uzdatnienia (po lewej) i w próbce z uzdatnieniem (po prawej).

Porównanie występowania patogenów przed i po uzdatnieniu przy użyciu VTA Hydroprompt® FORTE. 
Acinetobacter baumannii i Klebsiella pneumoniae w próbce bez uzdatnienia (po lewej) i w próbce z uzdatnieniem (po prawej).

vta@vta.cc



CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE BAKTERIAMI W FAZIE CZYSTEJ WODY

Analizy wykazały zmniejszenie całkowitego obciążenia bakteriami w oczyszczaniu wtórnym nawet o 
95% przy zastosowaniu VTA Hydroprompt® FORTE.

Co więcej, na selektywnych podłożach hodowlanych daje się wykryć bakterie chorobotwórcze, takie jak 
Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae i Staphylococ-
cus saprophyticus. Te wyjątkowo niekorzystne dla zdrowia patogeny zostały również prawie całkowicie 
wyeliminowane z fazy czystej wody w okresie badania (> 93%).
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Całk. obciążenie bakteriami
w fazie czystej wody

Porównanie całkowitego obciążenia bakteriami w stosownych próbkach z osadnika wtórnego  
przed i po uzdatnieniu przy użyciu VTA Hydroprompt® FORTE.

www.vta.cc



zarazki 
chorobotwórcze

Agar selektywny Morfologia Występowanie Choroby
Oporność na 
antybiotyki

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii Agar EMB
Gram ujemne i 
pałeczkowate

Jelito człowieka
Infekcje układu 

pokarmowego i dróg 
moczowych

Ampicillin, Doxycyclin i 
Cotrimoxazol

EEnntteerroobbaacctteerr  
aaeerrooggeenneess

Agar EMB
Gram ujemne i 
pałeczkowate

Jelito człowieka
Infekcje dróg 
moczowych o 

oddechowych, ZOMR

Imipenem, Cefepime, 
Colistin i Polymyxin

AAcciinneettoobbaacctteerr  
bbaauummaannnniiii

Agar Brilliance CRE
Gram ujemne i 
pałeczkowate

Gleba i woda
Infekcje płuc, ran, dróg 
moczowych i zapalenie 

mózgu

Penicilline, 
Caphalosporine

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Agar Brilliance Staph 
24

Gram dodatnie i kuliste
Flora jelitowa (człowiek i 

zwierzęta)
Infekcje dróg 
moczowych

Stosowne leczenie 
Ciprofloxacin, 
Cotrimoxazol i 
Trimethoprim

EEnntteerrooccooccccuuss  ffaaeecciiuumm Agar Brilliance VRE Gram dodatnie i kuliste
Flora jelitowa (człowiek i 

zwierzęta)

Choroby szpitalne 
(infekcje dróg 
moczowych)

Piperacillin i 
Glycopeptide

EEnntteerrooccooccccuuss  ffaaeeccaalliiss Agar Brilliance VRE Gram dodatnie i kuliste
Flora jelitowa (człowiek i 

zwierzęta) 

Choroby szpitalne 
(infekcje dróg 
moczowych)

Penicillin G i 
Carbapeneme

PPsseeuuddoommoonnaass  
aaeerrooggiinnoossaa

Agar Cetrimide
Gram ujemne i 
pałeczkowate

Wilgotne i suche 
otoczenie

Choroby szpitalne 
zapalenie płuc, infekcje 

dróg moczowych i 
skóry, 

Penicilline, β-
Lactamasen, 
Fosfomycin

KKlleebbssiieellllaa  
ppnneeuummoonniiaaee

Brilliance ESBL
Gram ujemne i 
pałeczkowate

flora bakteryjna

Choroby szpitalne 
(zapalenie płuc i 

infekcje dróg 
moczowych)

Penicillin G i 
Aminopenicilline

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
aauurreeuuss

Agar Brilliance Staph 
24

Gram dodatnie i kuliste Skóra, nos, genitalia Methicillin i Penicillin
Choroby szpitalne, 
infekcje żołądkowo-

jelitowe

PRZEGLĄD: ZARAZKI WIELOLEKOOPORNE



Wyznaczamy standardy!
Skutecznie, efektywnie i długofalowo. 
Idąc za przykładem natury i jej cyklicznych procesów.

Czysta woda,  
czyste środowisko –  
dla naszych przyszłych  
pokoleń. 
—  Inż. dr h.c. Ulrich Kubinger 

CEO grupy VTA

„

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel.: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel.: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel.: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel.: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


