wyroby
z tworzyw sztucznych
Biologiczne oczyszczalnie ścieków EKOKOM
typoszereg dla 55 do 2 000 statystycznych mieszkańców

Mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie przeznaczone do oczyszczania ścieków
komunalnych i przemysłowych o zanieczyszczeniach rozkładalnych biologicznie.
Zastosowanie
Oczyszczalnie ścieków typu EKOKOM są przeznaczone do oczyszczania ścieków pochodzących z obiektów użytkowanych od 55 –
2000 RLM. W szczególności są przeznaczone do oczyszczania
ścieków pochodzących z następujących źródeł zanieczyszczeń:
· restauracje
· pensjonaty
· hotele
· stacje paliw
· tereny rekreacyjne
· gminy do 2500 mieszkańców
Technologia oczyszczania opiera się o standardowe procesy i wykorzystuje ogólnie dostępne urządzenia technologiczne. Oczyszczalnie EKOKOM są zaprojektowane, jako system aktywacyjny
do pracy ciągłej z małym obciążeniem i częściową stabilizacją
osadu. Podstawowy typoszereg jest produkowany w następującym wykonaniu:
EKOKOM RDN, jako system z aktywacją nitryfikacyjno – denitryfikacyjną i oddzielnym zagęszczaniem i stabilizacją tlenową osadu .
Ten sposób prowadzenia procesu aktywacyjnego jest wykorzystywany do biologicznego usuwania azotu metodą nitryfikacji i denitryfikacji, przy jednoczesnej oszczędności objętości zbiorników technologicznych. Wprowadzenie zbiornika tlenowego zagęszczania
osadu (R) pozwala osiągnąć dodatkowe oszczędności objętości
zbiorników technologicznych i dodatkowo zwiększa ilość osadu aktywnego w układzie, co powoduje stabilniejszą pracę oczyszczalni
w warunkach zmieniającej się ilości dopływających ścieków.
Linia technologiczna oczyszczalni EKOKOM RDN jest zaprojektowana, jako moduł kompaktowy, który zawiera następujące
urządzenia:
· Reaktor (zbiornik aktywacyjny) (nitryfikacyjno – denitryfikacyjny) (AN)
· Osadnik wtórny (DN)
· Zbiornik tlenowego zagęszczania osadu (separacja osadu aktywnego) (R)
· Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu (zbiornik magazynujący nadmiar osadu) (K)
Ten podstawowy zestaw można łatwo zmodyfikować na życzenie klienta albo w zależności od charakteru ścieków tak, żeby
osiągnąć jak najlepszy efekt oczyszczania. Oczyszczalnia może
być uzupełniona podczyszczaniem mechanicznym, stacją pomp,
zbiornikiem wyrównawczym i homogenizującym, piaskownikiem,
separatorem tłuszczów, osadnikiem wstępnym albo systemem
do chemicznego wytrącania fosforu.
W oczyszczalniach ścieków o małej wydajności celowe może
się okazać wprowadzenie, zależnie od charakteru ścieków, połączenie osadnika wstępnego ze zbiornikiem tlenowej stabilizacji
osadu ze wspólną stabilizacją i magazynowaniem osadu pierwotnego i wtórnego.
Hydrauliczne parametry obciążenia są dla ścieków komunalnych
bilansowane dla ilości ścieków wytwarzanych przez jednego
mieszkańca na poziomie 130 l na osobę na dzień.

Oczyszczalnia ścieków Svatý Tomáš
Technologiczne parametry są projektowane dla obciążenia substancjami w oparciu o normy wytwarzania zanieczyszczeń przez
równoważnego mieszkańca według norm europejskich. Liczba
faktycznie podłączonych mieszkańców uwzględnia w znaczeniu
podanych norm rzeczywiste wytwarzanie zanieczyszczeń na poziomie 70-80% produkcji standardowej. Wydajność oczyszczalni
ścieków przemysłowych opiera się o konkretne ilości substancji
obciążających oczyszczalnię ścieków.
Opis działania podstawowego zestawu technologicznego
EKOKOM RDN.
Technologiczna organizacja oczyszczalni RDN stanowi system
technologiczny oczyszczania za pomocą nitryfikacji i sterowanej
czasowo denitryfikacji z oddzielną stabilizacją osadu. Zaletami
są w szczególności stabilniejsza praca oczyszczalni w warunkach zmieniającej się ilości ścieków oraz oszczędność objętości
zbiorników technologicznych. Wprowadzenie zbiornika tlenowego zagęszczania osadu zwiększa objętość osadu aktywnego w
systemie, co powoduje lepszą stabilność procesu oczyszczania
i jednocześnie pozwala na dalsze oszczędności w zakresie objętości zbiorników technologicznych.
Surowe ścieki napływają grawitacyjnie albo są pompowane,
do obiektu mechanicznego wstępnego podczyszczania, który jest
zawsze projektowany indywidualnie i nie wchodzi w skład oferty
standardowej. Zależnie od warunków lokalnych, jakości ścieków (sanitarne, ogólnospławne, deszczowe) albo typu kanalizacji (rozdzielcza, ogólnospławna) elementami podczyszczania mechanicznego
mogą być kraty (czyszczone ręcznie, ewentualnie maszynowo), piakownik, separator tłuszczów lub osadnik wstępny. Podczyszczanie
mechaniczne wychwytuje grube zanieczyszczenia i w ten sposób
zmniejsza obciążenie części biologicznej oczyszczalni.
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Z  urządzeń do podczyszczania mechanicznego ścieki przepływają do części biologicznej, którą stanowi odpowiednio dobrany
zespół zbiorników. Podczyszczone ścieki napływają do reaktora
(zbiornika aktywującego), w którym mieszają się ze osadem czynnym. Reaktor pracuje w trybie nitryfikacyjno -denitryfikacyjnym.
Podczas fazy nitryfikacji zbiornik jest intensywnie napowietrzany
i następuje biologiczny rozkład substancji organicznych w połączeniu z nitryfikacją (biologiczne utlenianie amoniaku do azotanów). Podczas sterowanej czasowo fazy denitryfikacji zostaje
przerwane napowietrzanie zbiornika, co wytwarza warunki hamujące utlenianie (warunki beztlenowe), w których następuje
rozkład substancji organicznych przy jednoczesnej denitryfikacji
(biologiczna przemiana azotanów w azot).
Mieszanina aktywacyjna razem z oczyszczonymi ściekami płynie
dalej do osadnika wtórnego, w którym aktywny osad jest oddzielany od oczyszczonych ścieków. Z osadnika wtórnego oczyszczone
ścieki są odprowadzane przez zanurzone rury odpływowe do wylotu i stąd dalej do odbiornika. Osadnik wtórny jest wyposażony w
pompę powietrzną (typu Mamut), która służy do przepompowywania osadu do zbiornika tlenowego zagęszczania osadu. Ponadto osadnik wtórny jest wyposażony w system do odprowadzania
pływającego osadu i zanieczyszczeń powierzchniowych, który
składa się z instalacji sprężonego powietrza do odmuchiwania
powierzchni i specjalnej pompy typu Mamut z korytem zbiorczym
do zanieczyszczeń powierzchniowych.
Wprowadzenie zbiornika tlenowego zagęszczania osadu powoduje zwiększenie całkowitej ilości osadu w systemie i powoduje
obniżenie całkowitego obciążenia osadu zanieczyszczeniami.
Jednocześnie następuje zużycie substancji zakumulowanych w
osadzie czynnym (aktywnym). Zbiornik tlenowego zagęszczania
osadu (R) jest wyposażony w system napowietrzania o niewielkich pęcherzykach powietrza służący do napowietrzania i mieszania zawartości zbiornika. Osad zwrotny ze zbiornika tlenowego

zagęszczania osadu przepływa grawitacyjnie z powrotem do napływowej części reaktora (AN). Zbiornik ten jest też wyposażony
w pompę typu Mamut do odpompowywania nadmiaru osadu
do zbiornika tlenowej stabilizacji osadu (K).
Nadmiar osadu jest odpompowywany zależnie od potrzeb do niezależnego, okresowo napowietrzanego zbiornika osadu (K), w
którym następuje jego zagęszczenie i stabilizacja aerobowa.
Zagęszczony i ustabilizowany osad ze zbiornika w razie potrzeby jest wywożony wozem asenizacyjnym (WUKO) do likwidacji.
Oddzielona woda ze zbiornika tlenowej stabilizacji osadu jest odpompowywana szlamową pompą zanurzeniową do aktywacyjnej
części oczyszczalni albo przez przelew odpływa grawitacyjnie
do aktywacyjnej części oczyszczalni.
Źródłem sprężonego powietrza dla potrzeb oczyszczalni jest sprężarka. W mniejszych oczyszczalniach standardowo instaluje się
jedną sprężarkę a w oczyszczalniach większych, dwie (jedna pracująca i jedna rezerwowa). Sprężarka dostarcza powietrze do napowietrzania Reaktora (AN), zbiornika tlenowego zagęszczania
osadu (R) i zbiornika tlenowej stabilizacji osadu (K), do pracy pomp
typu Mamut do pompowania osadu i wyłapywania zanieczyszczeń
pływających oraz do odmuchiwania osadnika wtórnego.
Oczyszczalnia jest sterowana automatycznie z rozdzielni elektrycznej wyposażonej w jednostkę sterującą. W rozdzielni są
optycznie sygnalizowane stany poszczególnych urządzeń elektrycznych i maszyn. Na życzenie klienta można dostarczyć urządzenie do zdalnej transmisji tych danych.
Opisany podstawowy zestaw technologiczny jest stosowany dla
standardowych ścieków komunalnych. Dla niestandardowych
ścieków o charakterze sanitarnym, skokowych zmian ilości ścieków o dużej zawartości organicznych form zawierających azot
i amoniak albo dla niektórych rodzajów ścieków przemysłowych
zestaw podstawowy może być modyfikowany albo uzupełniany
innymi specjalnymi elementami technologicznymi, jak na przykład:
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zbiornik wyrównawczy i homogenizacyjny, zbiornik wejściowy, selektory tlenowe i beztlenowe, aplikacje środków neutralizujących, koagulantów, flokulantów, substratów pomocniczych itp. Dla poprawy komfortu rozdzielnia elektryczna i sprężarki mogą być umieszczone wspólnie w
ocieplonym kontenerze albo w murowanym domku w przypadku większych oczyszczalni.
Oczyszczalnie EKOKOM RDN 75 – 200 są wykonywane z tworzywa sztucznego (polipropylen PP). Przy większych oczyszczalniach, od wielkości dla 350 RLM urządzenia technologiczne są montowane w betonowych obiektach inżynieryjnych.
Parametry techniczne
Tabela 1 Parametry techniczne
Liczba
Oznaczenie korzystających
typu
mieszkańców

55
75
100
150
200
350
500
750
1000
2000

40-65
60-80
75-125
125-175
175-225
250-450
350-700
500-1000
750-1400
1200-2800

Średnia
ilość
OV Q24

Maksymalna bciążenie
ilość
substancjami
OV Qmax
BZT5

m3/d
7,2
9,8
13,0
19,5
26,0
45,5
65,0
97,5
130,0
260,0

m3/h
2,7
3,8
4,8
6,7
8,4
11,2
10,6
14,6
17,9
31,8

kg/d
3,3
4,5
6,0
9,0
12,0
21,0
30,0
45,0
60,0
120,0

Objętość
reaktora

Objętość
osadnika
wtórnego
(DN)

Powierzchnia
osadnika
wtórnego
(DN)

Objętość
zbiornika
tlenowej
stabilizacji
osadu (K)

m3
5,6
10,0
12,5
16,5
22,0
74,8
101,2
138,9
178,2
2× 178,2

m3
2,4
4,3
4,3
5,1
8,0
25,7
34,8
38,2
45,4
2× 45,4

m2
1,8
3,1
3,1
3,8
6,0
9,7
13,2
14,5
17,3
2× 17,3

m3
3,9
5,2
7,8
10,3
11,4
12,9
17,6
27,0
36,7
70,0

Jakość oczyszczonej wody
Poziom jakości oczyszczonej wody zależy od charakteru źródła i produkcji ścieków oraz projektu konkretnej technologii ich oczyszczania.
Rozwiązanie technologiczne powinno zapewniać takie oczyszczenie ścieków, żeby oczyszczona woda spełniała wymagania obowiązujących przepisów, a szczególnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 z dnia 31 lipca 2006 r.).
W poniższej tabeli są podane orientacyjne wartości osiąganej jakości oczyszczonej wody pochodzącej ze standardowych ścieków komunalnych.
Tabela 2 Jakość oczyszczonej wody

EKOKOM

BZT5

ChZTCr

NL

N-NH4+

75 - 200
200 - 2000

[mg/l]
20 - 40
20 - 30

[mg/l]
80 - 140
80 - 120

[mg/l]
20 - 40
20 - 30

[mg/l]
5 - 20
5 - 15

CHZT Chemiczne zapotrzebowanie tlenu • BZT Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu •OV - Ścieki •NL - Zawiesina

Specyfikacja dostawy
Kompleksowa oferta dostawy oczyszczalni EKOKOM obejmuje:
•	 Projekt oczyszczalni ścieków łącznie z instalacją siłową
i aparaturą kontrolno - pomiarową.
•	 Uzyskanie pozwolenia budowlanego i pozwolenia wodno prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Kompletną dostawę i montaż urządzeń technologicznych
oraz zbiorników plastikowych.
• Kompleksową dostawę całego obiektu łącznie z częścią budowlaną.
• Opracowanie technologii pracy, uruchomienie oczyszczalni
do eksploatacji, przeszkolenie obsługi.
• Nadzór techniczny w czasie 12 miesięcy od uruchomienia
do eksploatacji.
• Przeprowadzenie eksploatacji próbnej łącznie z jej analizą.

Oczyszczalnia ścieków Kaliště

Gwarancja i serwis
Gwarancja na konstrukcję urządzeń maszynowych wynosi od 24
do 120 miesięcy (10 lat).
Gwarancja na urządzenia elektroniczne, elektryczne i aparaturę
kontrolno – pomiarową zależy od gwarancji producenta i nie jest
krótsza od 24 miesięcy. Producent zapewnia kompleksowy serwis
na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Słowackiej ciągle i na bieżąco.

Siedziba spółki EKOSYSTEM s.r.o.,
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
tel.: (+420) 222 531 605•kom: (+420) 605 296 112
fax: (+420) 222 531 639
e-mail: obchod@ekosystem.cz

sprzedający:

www.ekosystem.cz
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Stabilizowany osad
do likwidacji na zewnątrz

