
 

 

 

SSCCHHWWAANNDDEERR  PPOOLLSSKKAA  
Stanisław Malinowski 

33- 300 Nowy Sącz 
ul. Kolejowa 12 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

Tom IV – T- Technologia 

  
  

TYTUŁ: 

OPRACOWANIA: 

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa 

Zielona 

ADRES 

INWESTYCJI: 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona,  

gm. Dąbrowa Zielona, woj. śląskie 

INWESTOR: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 31 

 

 

 Imię i nazwisko  Data Podpis 

Opracował: mgr inż.  Maciej Olszowski   01.2012  

Sprawdził:     

Styczeń 2012 



 Strona 2 

 

SPIS TREŚCI 

 

1 Podstawa opracowania ................................................................................................................... 5 

2 Cel opracowania .............................................................................................................................. 5 

3 Opis stanu istniejącego .................................................................................................................... 6 

4 Założenia przyjęte w projekcie ........................................................................................................ 6 

5 Opis budowy oczyszczalni ścieków .................................................................................................. 7 

5.1 Bilans ilościowo – jakościowy ścieków .................................................................................... 7 

5.2 Przepływy hydrauliczne ........................................................................................................... 7 

5.3 Wymagany stopień oczyszczenia ścieków ............................................................................... 7 

5.4 Ogólny opis projektowanych obiektów ................................................................................... 8 

5.5 Opis działania oczyszczalni ...................................................................................................... 9 

6 Obliczenia technologiczne ............................................................................................................. 12 

6.1 Mechaniczne oczyszczanie ścieków. ..................................................................................... 12 

6.2 Biologiczne oczyszczanie ścieków ......................................................................................... 12 

6.3 Zużycie mediów ..................................................................................................................... 15 

7 Wyposażenie obiektów oczyszczalni ............................................................................................. 15 

7.1 Pompownia ścieków surowych ............................................................................................. 15 

7.2 Zbiornik buforowy ................................................................................................................ 18 

7.3 Bioreaktor .............................................................................................................................. 20 

7.4 Komora stabilizacji osadu ...................................................................................................... 26 

7.5 Zbiornik ścieków oczyszczonych ............................................................................................ 28 

7.6 Budynek techniczny ............................................................................................................... 28 

7.6.1 Pomieszczenie sita zintegrowanego z separatorem piasku .......................................... 28 

7.6.2 Pomieszczenie urządzeń obsługujących bioreaktor, komorę stabilizacji i zbiornik 

retencyjny ...................................................................................................................................... 31 

7.6.3 Pomieszczenie linii odwadniania i higienizacji osadu .................................................... 37 



 Strona 3 

 

7.7 Pomieszczenie agregatu prądotwórczego ............................................................................. 39 

7.8 Biofiltr – ob. nr 6. ................................................................................................................... 40 

7.9 Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne..................... 43 

7.10 Obsługa oczyszczalni ............................................................................................................. 44 

7.11 Oddziaływanie na środowisko ............................................................................................... 45 



 Strona 4 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Plan zagospodarowania terenu 1:500 PZ - 1 

Schemat  technologiczny - T - 2 



 Strona 5 

 

1 Podstawa opracowania 

- dane dotyczące ilości mieszkańców zameldowanych w poszczególnych miejscowościach 

gminy Dąbrowa Zielona  z  lipca 2007 wymienione w „ Koncepcji gospodarki ściekowej dla 

terenu gminy  Dąbrowa Zielona” dostarczonej  przez Inwestora 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu  projektowanej oczyszczalni ścieków w skali 1:500 

dostarczona przez Inwestora 

Podstawę prawną opracowania stanowią: 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984) 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96 poz. 438) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. nr 21, poz. 73) 

- Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. Nr 2010, poz.924) 

2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt branży technologicznej w ramach projektu budowlanego 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona, woj. 

śląskie wynikający z potrzeby uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy. 

W oczyszczalni będą oczyszczane ścieki dopływające nowo wybudowaną kanalizacją 

sanitarną, a przed jej budową -   ścieki dowożone. W przypadku rozproszonych gospodarstw 
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domowych, ich właściciele będą korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków lub 

zbiorników bezodpływowych. 

3 Opis stanu istniejącego 

Obecnie na terenie gminy brak jest systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do 

zbiorczej oczyszczalni ścieków. Ze względu na możliwości techniczne kilka (9)  gospodarstw 

z miejscowości Św. Anna zostało podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej gminy 

Przyrów. 

Gospodarka ściekowa mieszkańców oparta jest o gromadzenie ścieków w zbiornikach 

bezodpływowych (szambach) i okresowym wywożeniu do oczyszczalni ścieków w 

Przyrowie. Nieliczni mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Planuje się rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez wybudowanie sieci kanalizacyjnej oraz  

zbiorczej oczyszczalni ścieków. 

4 Założenia przyjęte w projekcie 

Zakładana, docelowa ilość ścieków oczyszczana w oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Dąbrowa Zielona  wynosić będzie 200 m
3
/d .  

Łączna ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 2000 

RLM.  

Zakłada się wybudowanie oczyszczalni ścieków składającej się z bioreaktora, 

zbiornika buforowego, komory stabilizacji osadu, pompowni ścieków  oraz budynku z 

wydzielonymi pomieszczeniami : urządzeń obsługujących bioreaktor, stacji odwadniania i 

higienizacji osadu, sitopiaskownika, socjalno-biurowymi, agregatu prądotwórczego, 

magazynu wapna.  

Do czasu zakończenia rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie, w  oczyszczalni będą 

oczyszczane ścieki dowożone w ilości ok. 40 m
3
/d. Wówczas w przypadku problemów z 

rozkładem można stosować wodę technologiczną do uśredniania ilościowego i jakościowego 

ścieków. 
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5 Opis budowy oczyszczalni ścieków 

5.1 Bilans ilościowo – jakościowy ścieków  

Parametr Jednostka Ilość 

Ilość ścieków dowożonych m 
3
/d 200 

Wielkość oczyszczalni RLM 2000 

BZT5 mg/l 600 

CHZT mg/l 1200 

Zawiesina mg/l 700 

Azot ogólny mg/l 110 

Fosfor ogólny mg/l 18 

Tab.1 Bilans ścieków 

Jednostkowe zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 100 l/Md.  

5.2 Przepływy hydrauliczne 

Tab. nr 2: Dobowe i godzinowe przepływy ścieków 

 
Qdśr 
m3/d 

Nd 
Qdmax, 
m3/d 

Nh 
Qhmax, 
m3/h 

Uwagi: 

Ścieki dopływające kanalizacją 200 1,4 280 2,0  23,33 
 

5.3 Wymagany stopień oczyszczenia ścieków 

Budowa oczyszczalni ścieków zapewni osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami 

obowiązujących rozporządzeń wymienionych w rozdziale 1: 

– Odczyn:  6,5 – 9,0 pH 

– ChZT:   < 125 mgO2/l 

– BZT5:   < 25mg O2/l 

– Zawiesina ogólna: < 35 mg/l 
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5.4 Ogólny opis projektowanych obiektów 

Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni przedstawiony jest na rys. nr 1. Przewiduje 

się budowę oczyszczalni ścieków w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków – 

technologię ultrafiltracji membranowej.  

Projektowane obiekty: 

1) Pompownia ścieków surowych – wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne pracujące w 

układzie 1+1 tj. jedna pracująca i jedna rezerwowa. W pompowni zamontowana będzie 

krata koszowa rzadka służąca do oddzielania ze ścieków grubych zanieczyszczeń w celu 

ochrony pomp przed uszkodzeniem. Krata zamontowana będzie na kanale 

doprowadzającym ścieki do pompowni. Wyposażona będzie w ciągnik elektryczny. 

Zatrzymane na kracie skratki będą przesypywane z kosza do pojemnika wykonanego z 

PEHD i okresowo przesypywane wapnem. 

2) Zbiornik buforowy– betonowy zbiornik z przykryciem żelbetowym ( z wszystkimi 

niezbędnymi otworami montażowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. ) o pojemności 

czynnej ok. 100 m
3
. Zbiornik wyposażony będzie w 2 pompy dozujące ścieki do 2 komór 

denitryfikacji reaktora biologicznego na podstawie wskazań sond hydrostatycznych 

(umieszczonych w komorach bioreaktora ) oraz  ruszt napowietrzający do odświeżania 

ścieków dowożonych zasilany dmuchawą zlokalizowaną w budynku urządzeń 

obsługujących reaktor. 

3) Zbiornik reaktora biologicznego o pojemności czynnej całkowitej ok. 335 m
3
 

Zbiornik betonowy podzielony na dwie identyczne komory a te z kolei na komorę 

nitryfikacji i denitryfikacji; każda komora nitryfikacji wyposażona będzie w: ruszt 

napowietrzający osad czynny,  moduł membranowy do ultrafiltracji ścieków 

oczyszczonych oraz  pompę do odprowadzenia osadu nadmiernego i  pompę 

recyrkulacyjną osadu i ścieków;  zbiornik będzie przykryty płytą żelbetową z wszystkimi 

niezbędnymi otworami montażowymi, kominkami wentylacyjnymi itp., jedynie nad 

modułami będzie przykrycie lekkie z niekorodującego materiału. 

4)  Komora stabilizacji osadu o pojemności czynnej ok. 70 m
3
, w której osad będzie 

dostabilizowywany i magazynowany, zostanie wyposażona w dyfuzory napowietrzające 

zasilane dmuchawą zlokalizowaną w budynku technicznym (w pomieszczeniu urządzeń 

obsługujących bioreaktor) oraz dekanter z pompą. Okresowo będzie następowała przerwa 

w napowietrzaniu i komora będzie pełniła funkcję zagęszczacza. Wyklarowana w fazie 
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zagęszczania woda nadosadowa będzie odpompowywana pompą zainstalowaną na 

pływającym dekanterze do pompowni. Osad ustabilizowany będzie odprowadzany 

pompowo do stacji odwadniania i higienizacji osadu. 

Betonowy zbiornik stabilizacji osadu zostanie przykryty pokrywą żelbetową z wszystkimi 

niezbędnymi otworami, kominkami wentylacyjnymi itp. 

5) Budynek techniczny z wydzielonymi pomieszczeniami: 

a. urządzeń obsługujących bioreaktor 

Zaprojektowano halę agregatów niezbędnych do właściwej pracy bioreaktora – 2 pomp 

filtratu, 2 dmuchaw powietrza czyszczącego membrany ultrafiltracyjne, 2 dmuchaw do 

natleniania osadu w bioreaktorze, oraz dmuchawy do stabilizacji osadu nadmiernego w 

komorze stabilizacji osadu i dmuchawy do odświeżania ścieków dowożonych w zbiorniku 

buforowym. W pomieszczeniu tym znajdzie się także agregat do podnoszenia ciśnienia 

ścieków oczyszczonych oraz stacja PIXu. 

b. stacji odwadniania opartej na prasie i higienizacji osadu  

c. socjalno- biurowymi  

d. mechanicznego oczyszczania, w którym zlokalizowane będzie urządzenie do 

mechanicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych, piasku - tzw. 

sitopiaskownik oraz ciąg zlewczy ścieków dowożonych, którego zadaniem 

będzie pomiar ilościowy i jakościowy ścieków; ścieki dowożone  

odprowadzane będą do pompowni poprzez kratę koszową. 

e. Magazynu wapna 

f. Agregatu prądotwórczego 

6) Biofiltr – urządzenie do neutralizacji odorów ze zbiornika buforowego, pomieszczenia 

sitopiaskownika, pompowni ścieków, pomieszczenia linii odwadniania osadów oraz 

komory stabilizacji osadów. 

7) Zbiornik wody technologicznej 

5.5 Opis działania oczyszczalni 

Ścieki dowożone będą do ciągu zlewczego zlokalizowanego w budynku 

sitopiaskownika, skąd przepłyną do pompowni ścieków surowych. Przed budynkiem zostanie 

wykonana taca najazdowa dla samochodów asenizacyjnych wyposażona w lokalne 

odwodnienie do systemu kanalizacji własnej. Na zewnętrz budynku zostanie wyprowadzony 
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przewód wodociągowy zakończony zaworem ze złączką do węża, do spłukiwania tacy 

najazdowej. Ścieki z kanalizacji sanitarnej doprowadzane będą również do pompowni, która 

zostanie wyposażona w dwie pompy przeznaczone do pracy naprzemiennej. W celu ochrony 

pomp zainstalowana zostanie w pompowni krata koszowa rzadka. Z pompowni ścieki będą 

podawane na zblokowane urządzenie do oddzielania skratek i piasku tzw. - sitopiaskownik. 

Sitopiaskownik o wydajności do 10 l/s zlokalizowany będzie w budynku. Odseparowane 

skratki na sicie o prześwicie 3mm zostaną odwodnione za pomocą prasy do skratek a 

następnie będą odprowadzane do kontenera, gdzie okresowo mogą być przesypywane 

wapnem. Na zrzucie transportera skratek w razie potrzeby może zostać zainstalowany uchwyt 

pod worki foliowe, co pozwoli na hermetyczne magazynowanie skratek. Piasek 

odseparowany z piaskownika oraz odwodniony na transporterze skośnym trafi do kontenera 

piasku. Ścieki po sitopiaskowniku grawitacyjnie spłyną do zbiornika retencyjnego. W 

przypadkach przeglądu lub awarii sitopiaskownika ścieki będą mogły być pompowane 

bezpośrednio do zbiornika retencyjnego poprzez zastosowanie zasuw i odejścia trójnikiem 

przed sitopiaskownikiem. Zbiornik retencyjny wyposażony będzie w 2 pompy zatapialne, 

których zadaniem będzie dozowanie ścieków do 2 komór reaktora biologicznego w zależności 

od wskazań sond hydrostatycznych umieszczonych w komorach reaktora biologicznego oraz 

ruszt napowietrzający w celu odświeżania ścieków dowożonych. W reaktorze biologicznym 

ścieki poddawane będą oczyszczaniu przy pomocy osadu czynnego o wysokim stężeniu do 10 

kgsm/m
3
. Reaktor biologiczny będzie się składał z dwóch identycznych komór ( tj. 2 

niezależnych ciągów technologicznych), które dodatkowo podzielone będą na 2 części – 

komorę denitryfikacji i komorę nitryfikacji. W natlenianej komorze nitryfikacji (przy pomocy 

dmuchaw umieszczonych w budynku technicznym, współpracujących z sondami tlenu) 

rozkładowi ulegać będą zanieczyszczenia organiczne oraz utleniany będzie azot amonowy do 

azotanów, dodatkowo w komorze nitryfikacji będzie mogła następować redukcja fosforu na 

drodze chemicznej – w tym celu do komory nitryfikacji dozowany będzie PIX.  Z komory 

nitryfikacji mieszanina ścieków i osadów będzie recyrkulowana do komory denitryfikacji 

(stopień recyrkulacji wewnętrznej wynosić będzie ok. 5,2). W komorze denitryfikacji o 

pojemności czynnej ok. 38 m
3 

–każda ( wyposażonej w mieszadło) w warunkach 

niedotlenienia azotany będą ulegać redukcji do azotu gazowego. W reaktorze biologicznym 

zamontowane zostaną 2 moduły membran płytowych pracujące na zasadzie ultrafiltracji – po 

1 w każdej komorze bioreaktora. Ścieki oczyszczone odpompowane z reaktora przechodzące 

poprzez moduły ultrafiltracyjne pozbawione zanieczyszczeń oraz zawiesiny, opomiarowane 
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za pomocą przepływomierza spłyną grawitacyjnie do zbiornika wody technologicznej a ich 

nadmiar odpływał będzie do kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika.  

Gospodarka osadowa 

Osad nadmierny odprowadzany będzie cyklicznie z 2 komór nitryfikacji przy pomocy  

2 pomp zatapialnych ( po jednej w każdej komorze nitryfikacji) do komory stabilizacji osadu. 

Osad nadmierny ustabilizowany ze względu na długi wiek osadu > 25 dni w komorze KTSO 

będzie dostabilizowywany, w tym celu komora osadu zostanie wyposażona w ruszt 

napowietrzający zasilany dmuchawą zlokalizowaną w pomieszczeniu urządzeń obsługujących 

bioreaktor ( w budynku technicznym). Zawartość suchej masy osadu będzie wynosiła 1-2%. 

Wody nadosadowe będą odprowadzane za pomocą pompy na pływającym dekanterze do 

pompowni ścieków surowych. Zbiornik wyposażony będzie także w sondę hydrostatyczną 

informującą o poziomie osadu w zbiorniku. Osad będzie odprowadzany pompowo na prasę w 

celu odwodnienia. 

Przewiduje się pracę prasy w ciągu ok. 4 godz. w ciągu doby. Przed podaniem osadu na prasę, 

do osadu doprowadzony będzie polielektrolit umożliwiający flokulację osadu i uzyskanie 

lepszych efektów odwadniania. Osad odwodniony na prasie do ok. 18% sm będzie 

higienizowany i  odprowadzany skośnym transporterem ślimakowym na przyczepę ustawioną 

pod wiatą- obok budynku. Przed budynkiem zostanie wykonana taca najazdowa wyposażona 

w lokalne odwodnienie do systemu kanalizacji własnej. Na zewnątrz budynku zostanie 

wyprowadzony przewód wodociągowy zakończony zaworem ze złączką do węża, do 

spłukiwania tacy najazdowej. Wapno do higienizacji osadu będzie zmagazynowane w 

pomieszczeniu budynku technicznego. 

Neutralizacja odorów 

Zanieczyszczone powietrze zasysane przez wentylator z części budynku z 

sitopiaskownikiem,  zbiornika buforowego, komory stabilizacji osadu, pompowni ścieków 

surowych  i pomieszczenia linii odwadniania i higienizacji osadu będzie podawane pod 

ciśnieniem do kolumny zraszacza,  gdzie zostanie wstępnie oczyszczone z zanieczyszczeń 

stałych i nawilgocone, następnie przez kolektor dolotowy kierowane będzie na złoże biofiltra.  

Zanieczyszczone powietrze będzie przechodzić przez materiał filtracyjny, na którym 

zachodzą procesy biologicznego rozkładu związków chemicznych (węgla, azotu i siarki) w 

biomasę. 
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Sterowanie i automatyka 

Wszystkie czynności związane z eksploatacją będą zautomatyzowane i nie będą 

wymagały stałej obsługi. Przewiduje się jedynie ręczne załączenie i wyłączenie instalacji 

odwadniania osadu. 

Szafy zasilająco - sterownicze będą zlokalizowane w budynku technicznym – w 

pomieszczeniu biurowym. Ponadto przy urządzeniach zamontowane zostaną lokalne 

wyłączniki bezpieczeństwa.  

Wizualizacja pracy oczyszczalni będzie wykonana na komputerze stacjonarnym w 

pomieszczeniu biurowym budynku technicznego. 

 Zmiany nastaw urządzeń będą dokonywane z poziomu paneli obsługowych szaf 

sterowniczych poszczególnych urządzeń. 

Zasilanie awaryjne 

W przypadku braku zasilania oczyszczalni ścieków wymagane będzie korzystanie z agregatu 

prądotwórczego. 

6 Obliczenia technologiczne 

6.1 Mechaniczne oczyszczanie ścieków. 

W procesie oczyszczania mechanicznego ścieków powstają następujące ilości odpadów: 

1) Skratki  –  20 l / MR x rok  = 20 l x 2000 RLM  =   40 m
3
/rok  = ok. 

109,6 l/d 

2) Piasek – 5 l / MR x rok  =5 l x 2000 RLM = 10 m
3
/rok = ok. 27,4  

l/d 

Odpady te przewiduje się wywozić na składowisko odpadów. 

6.2 Biologiczne oczyszczanie ścieków 

W procesie oczyszczania biologicznego ścieków powstaje osad nadmierny.  

a) Ilość osadu nadmiernego powstałego z rozkładu związków węgla i redukcji fosforu 

na drodze chemicznej odprowadzanego dobowo łącznie z 2 komór nitryfikacji: 

- objętość:   V = 13,18 m
3
/d 
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- uwodnienie:   W = 99% 

- zawartość suchej masy: SM = 131,78 kg/d 

 W tym ilość osadu chemicznego po redukcji fosforu: 13,6 kg/d 

 Pojemność zbiornika stabilizacji osadu pozwala na magazynowanie osadu przez ok. 5 dni. 

b) Ilość osadu odwodnionego: 

Osad  poddawany będzie odwodnieniu na prasie do ok. 18% sm.  

Ilość osadu do odwodnienia przy założeniu pracy prasy w ciągu 5 dni w tygodniu: 

7/5 * 13,18 m
3
/d= 18,45 m

3
/d  

Przy założeniu przepustowości prasy 5m
3
/h  – czas pracy prasy ok. 4 h w ciągu doby. 

Dobowa ilość osadu odwodnionego na prasie do zawartości suchej masy 18 %: 

- objętość:   V = 1,025 m
3
/d 

- zawartość suchej masy: SM = 18% 

Parametr Wartość Jednostka 

Wiek osadu 25 dni 

Przyrost osadu 131,78 kg sm/d 

Stężenie osadu czynnego w 

reaktorze 

10 kg sm/m
3
 

Zawartość tlenu 

rozpuszczonego 

2 gO2/m
3
 

Godzinowe procesowe 

zapotrzebowanie na tlen  

9,4 kgO2/h 

Tab.nr 3: Parametry pracy reaktora biologicznego 3.1 i 3.2 

Zapotrzebowanie napowietrzania do czyszczenia membran  

Wymagana ilość powietrza czyszczącego:  0,2-0,35 m³N/(m²MF x h), co przy powierzchni 

membrany 400 m² w jednym module wynosi: 80-140 m³N/h. 
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Powierzchnia Membran 

Dla obliczeń projektowych przyjęto dzienny przepływ ścieków  QDśr   = 200 m³. 

Wymagana powierzchnia membran: 800 m² 

Liczba modułów: 2 moduły BC400 

Cykl filtracji min 10 

Czas filtracji w ciągu 1 cyklu min 8,5 

Przerwa, spoczynek min 0,5 

Płukanie wsteczne min 0,5 

Przerwa, spoczynek min 0,5 

Czas filtracji min/h 51 

Średnia wydajność membrany l/m
2
*h 11,9 

Łączna powierzchnia membran 2 modułów m
2
 800 

Średnia wydajność filtracji m³/h 8,4 

Tab.nr 4: Parametry pracy membran filtracyjnych 

Osad odprowadzany z komór nitryfikacji będzie dostabilizowywany i mieszany w komorze 

stabilizacji. 

Parametr Wartość Jednostka 

Ilość  osadu 131,78 kg sm/d 

Stężenie osadu czynnego w 

komorze stabilizacji 

10 - 20 kg sm/m
3
 

Zawartość tlenu 

rozpuszczonego 

2 gO2/m
3
 

Godzinowe procesowe 

zapotrzebowanie na tlen  

5 kgO2/h 

Tab.nr 5: Parametry pracy komory stabilizacji osadu 

Ustabilizowany osad będzie odwadniany na prasie filtracyjnej. 
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6.3 Zużycie mediów 

Zużycie wody wodociągowej: 

1) Do płukania prasy w trakcie jej pracy 4 m
3
/h  ( 6 bar, ok. 16 m

3
/d ) oraz po zakończeniu 

procesu odwadniania: ok. 0,5-1 m
3
/d ( może być stosowana woda technologiczna) 

2) Do stacji dozowania polielektrolitu  – zasilanie –ok. 0,2 -1,1 m
3
/h (woda czysta) 

3) Do nawilżacza powietrza w biofiltrze: ok. 0,42 m
3
/d (może być stosowana woda 

technologiczna – po konsultacji z dostawcą urządzenia) 

4) Do utrzymania czystości na terenie oczyszczalni: ok. 3 m
3
/d ( może być stosowana woda 

technologiczna). 

5) Do celów socjalno-bytowych – ok. 0,3 m
3
/d 

6) Do układu płuczącego stacji zlewczej ( po każdym spuście ścieków) – ok. 0,4 m
3
/d 

Zużycie flokulantu: 

W procesie odwadniania osadu stosowany będzie  flokulant w ilości 3-6 kg/t sm. 

Zużycie flokulantu: 7/5 x 6 kg/t sm x 131,78 kg sm/d = ok. 1,11 kg/d 

Rzeczywista dawka flokulantu ustalona będzie w trakcie rozruchu prasy, po dostosowaniu 

układu do specyficznych parametrów osadu. 

7 Wyposażenie obiektów oczyszczalni 

7.1 Pompownia ścieków surowych 

Betonowy zbiornik o średnicy wewnętrznej 2 m z nadstawkami w postaci kręgów 

betonowych łączonych na uszczelkę gumową, zagłębiony w gruncie, z pokrywą betonową 

wyposażoną we właz żeliwny typu A o wymiarze DN800, otwór montażowy pomp 

zabezpieczony pokrywą ze stali nierdzewnej  oraz kominek wentylacyjny DN150. 

Wyposażenie technologiczne pompowni: 

a) Pompa  zatapialna  ścieków – 2 kpl. 

b) Armatura odcinająca – 2szt. 

c) Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100 

d) Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

e) Sonda hydrostatyczna do sterowania pracą pomp – 1kpl. 
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f) Szafa zasilająco- sterownicza posadowiona przy pompowni 

g) Krata koszowa rzadka – 1 kpl. 

o Parametry techniczne pompy  zatapialnej  

 pracująca w układzie 1+1,  

 Znamionowa moc silnika (P2): 2,2 kW 

 Znamionowy pobór mocy z sieci (P1): 2,54 kW 

 Napięcie znamionowe: 400 V 

 Prąd znamionowy: 4,564 A 

 Rodzaj rozruchu: bezpośredni 

 Długość kabla elektrycznego: 10 m 

 Średnica króćca tłocznego: DN 80 

 Masa pompy: 97,5 kg 

 Wydajność: Q = 8 l/s 

 Geometryczna wysokość podnoszenia: Hgeo = 7 m 

 Średnica rurociągu tłocznego: DN100 

o Parametry techniczne kraty koszowej 

Główne elementy kraty koszowej: 

 Prowadnica kosza 

 Kosz 

 Krata płaska o prześwicie 12mm 

 Zespół napędowy o mocy 1 kW 

 Układ sterowania 

Zasada działania 

Kosz po uruchomieniu wciągarki wyjeżdżać będzie po prowadnicach i wykonywać 

obrót  w górnym położeniu wysypując zawartość do pojemnika na skratki 

usytuowanego na płycie pompowni ścieków. Z koszem układem cięgien i lin 

połączona będzie krata płaska, której zamknięcie powoduje zatrzymanie 

zanieczyszczeń oraz skratek w kanale doprowadzającym ścieki do pompowni. Po 

powrocie kosza w dolne położenie otwierana będzie krata płaska a zatrzymane 

zanieczyszczenia wpływać będą do kosza. Napełnienie kosza skratkami nie powinno 

przekroczyć 2/3 pojemności roboczej kosza aby nie nastąpiło wypłukanie skratek 
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przez napływające ścieki. Usuwanie pozostałości zanieczyszczeń z kosza odbywać się 

będzie ręcznie. 

Zatrzymane skratki będą wysypywane do pojemnika z PEHD o poj. 120 l i okresowo 

przesypywane wapnem. Otwór w płycie stropowej pompowni ścieków surowych 

umożliwiający montaż kraty koszowej i wyjazd kosza należy zabezpieczyć barierką 

ochronną wykonaną ze stali nierdzewnej min. 1.4031. 

o Parametry techniczne sondy hydrostatycznej 

 hydrostatyczny przetwornik poziomu z celą pomiarową oraz z membraną ceramiczną, 

charakteryzującą się 10-krotnie lepszą wytrzymałością mechaniczną na uszkodzenia lub 

ścieranie od celi metalowych; 

 wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowaną barierą przeciwprzepięciową; 

 zasilanie: 12..36 V DC; 

 wpływ temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C); 

 stabilność: 0,05% / rok; 

 średnica czujnika 32mm; 

 przeciążalność: 100 x dla 0,2 bar 

 stopień ochrony: IP68 

 wykonanie standardowe 

 klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301 

 kabel z PE (-20..+60 C) 

 długość kabla 12 m 

 materiał obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, średnica 32mm 

 uszczelnienie FKM (VP2/A) 

 zakres 0..1 bar (0....100kPa) 

 elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu) 

 klasa dokładności 0.2 

 bez dodatkowego pokrycia przetwornika 
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7.2 Zbiornik buforowy  

Projektuje się zbiornik buforowy  w postaci betonowego zbiornika  ( ob. nr 2) o 

pojemności czynnej ok. 100 m
3
.Wymiary wewnętrzne zbiornika: 3,5 m x 7,9 m , głębokość 

całkowita 4,7 m  ( pojemność całkowita ok. 130 m
3
). Zbiornik będzie przykryty pokrywą 

żelbetową z wszystkimi niezbędnymi otworami montażowymi, kominkami wentylacyjnymi 

itp. 

Wyposażenie technologiczne zbiornika buforowego: 

 Pompa zatapialna do ścieków wraz ze stopą sprzęgającą, prowadnicami ze stali 

nierdzewnej, łańcuchem ze stali nierdzewnej, kompletem śrub ze stali nierdzewnej 

mocujących pompę do betonu i prowadnicę do ściany pionowej zbiornika , (pompa 

współpracująca z sondą hydrostatyczną w buforze oraz sondą hydrostatyczną 

umieszczoną w bioreaktorze) – 2 kpl 

 Sonda hydrostatyczna – 1kpl.  

 Ruszt napowietrzający – 1 kpl. 

 Armatura odcinająca – 2szt. 

 Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN80 – 2 kpl. 

 Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej  

o Parametry pompy zatapialnej   

 Napięcie znamionowe: 400 V 

 Moc znamionowa silnika:1,3 kW 

 Natężenie znamionowe 3,60 A 

 Rodzaj rozruchu: bezpośredni 

 Długość kabla elektrycznego: 10 m 

 Wymiar substancji stałych 60 mm 

 Średnica króćca tłocznego: DN 80 

 Masa pompy: 37 kg 

o Ruszt napowietrzający na bazie dyfuzorów rurowych drobnopęcherzykowych 

 Podstawa dyfuzora: materiał PP, fi 63, długość 750 mm 

 Mocowanie na ruszcie: gwint wewnętrzny 1” lub ½ ” 

 Uszczelka: O-ring, EPDM 
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 Membrana: EPDM/silikon, grubość:1,9+/-0,15mm, powierzchnia czynna 1350 

cm
2
 

 Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ºC, silikon:+5 do +100 ºC 

 Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/m
3
Nx głębokość w m) 

 Zakres pracy: 2-9 m
3
/h 

 Minimalny przepływ powietrza: 2 m
3
/h lub całkowite wyłączenie 

 Maksymalny przepływ powietrza: krótkotrwale do 15 m
3
/h ( 10 min.) 

 Straty ciśnienia: <50 hPa przy przepływie powietrza 4 m
3
/h 

 Straty ciśnienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przepływie powietrza 4 

m
3
/h 

 Ilość dyfuzorów: 28 szt. 

o Parametry techniczne sondy hydrostatycznej 

 hydrostatyczny przetwornik poziomu z celą pomiarową oraz z membraną ceramiczną, 

charakteryzującą się 10-krotnie lepszą wytrzymałością mechaniczną na uszkodzenia lub 

ścieranie od celi metalowych; 

 wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowaną barierą przeciwprzepięciową; 

 zasilanie: 12..36 V DC; 

 wpływ temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C); 

 stabilność: 0,05% / rok; 

 średnica czujnika 32mm; 

 przeciążalność: 100 x dla 0,2 bar 

 stopień ochrony: IP68 

 wykonanie standardowe 

 klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301 

 kabel z PE (-20..+60 C) 

 długość kabla 12 m 

 materiał obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, średnica 32mm 

 uszczelnienie FKM (VP2/A) 

 zakres 0..1 bar (0....100kPa) 

 elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu) 

 klasa dokładności 0.2 
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 bez dodatkowego pokrycia przetwornika 

7.3 Bioreaktor  

Projektuje się bioreaktor w postaci zbiornika  betonowego przedzielonego  wzdłuż 

przegrodą na 2 identyczne komory ( ob. nr 3.1 i 3.2 ) - 2 niezależne ciągi technologiczne. 

Pojemność czynna całkowita ( łącznie obu komór): ok. 335 m
3
, wymiary wewnętrzne jednej 

komory (3.1): 12,3 m x 3,8 m , głębokość całkowita 4,7 m ( pojemność całkowita łącznie obu 

komór 439 m
3
). W każdej komorze bioreaktora wydzielona zostanie komora denitryfikacji i 

nitryfikacji. 

Niemal cały zbiornik będzie przykryty pokrywą żelbetową z wszystkimi niezbędnymi 

otworami montażowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. – jedynie nad modułami będzie 

przykrycie lekkie z niekorodującego materiału. 

Wyposażenie technologiczne komór nitryfikacji bioreaktora ( łącznie obu komór) 

o Moduły ultra filtracyjne z kompletem orurowania – 2 szt. 

o Pompa recyrkulacyjna – 2 szt.  

o Pompa osadu nadmiernego – 2szt. 

o Ruszt napowietrzający – 2kpl. 

o Sonda hydrostatyczna – 2 kpl. 

o Sonda tlenu – 2 kpl. 

o Armatura odcinająca – 4szt. 

o Komplet orurowania ze stali nierdzewnej – 4 kpl. 

o Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

o Zasada działania modułów membranowych 

Moduły membranowe są bezpośrednio  zanurzone w ściekach, osadzie czynnym a 

woda zostaje odseparowana od osadu  przy pomocy lekkiej próżni (podciśnienia). Filtracja 

wymuszona jest z zewnątrz do wewnątrz modułu membranowego. Filtrat (ścieki 

oczyszczone) przepływa pompowo z membrany do zbiornika filtratu. Powierzchnia membran 

czyszczona jest na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wtłaczanie powietrza pomiędzy 

arkusze membran a drugi sposób polega na płukaniu wstecznym, które odbywa się po każdym 

zakończonym cyklu odpompowania ścieków. Podstawą modułów jest  membrana 

ultrafiltracyjna.  Membrana płytowa charakteryzuje się dużą chemiczną i mechaniczną 
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stabilnością.  Membrana jest materiałem hydrofilowym, którego cechą jest dobre czyszczenie 

i niska zdolność do zapychania przy dużych strumieniach w tego typu aplikacjach. Membrana 

wykonana jest z hydrofilowego sulfonu polietylenowego (PES) o rozmiarach por 0.04 µm 

(150 kDa). Ten typ polimeru pozwala na ciągłą pracę oraz na czyszczenie w szerokim 

zakresie pH i temperatury.  

Membrana w procesie laminacji połączona jest z przepuszczalną warstwą wykonaną z 

poliestru.  Wynikiem tego jest stabilne połączenie, które nie ma wpływu na wydajność 

membrany. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest zastosowanie płukania wstecznego 

(Rys.1).  

 

Rysunek 1: Arkusz membrany z możliwością płukania wstecznego 

Arkusze membrany zabudowane są w modułach membranowych, dla technicznego 

modułowego użytku. Moduł membranowy wyposażony jest w złączki dla sprężonego 

powietrza i permeatu, co pozwala na zabudowanie go w kasecie, która ochrania membrany. 

Kaseta zapewnia także dobrą mechaniczną, chemiczną i termiczną stabilność.  

Moduły membranowe wykonane są z polietylenowej ramy, kasety PVC oraz złączek 

ze stali nierdzewnej, dzięki temu moduły są odporne na korozję. Zamontowane w ramie 

poniżej membran dystrybutory powietrza zapewniają przepływ powietrza po całej 

powierzchni membrany, wywołują wiele małych turbulencji na powierzchni membrany, co 

zapewnia ciągłe usuwanie osadu z powierzchni membrany.  System ten także przeciwdziała 

tendencji gromadzenia się osadu na  membranie, a różnica ciśnień w wirze cząstek, które 

przykleiły się do powierzchni pozwala na łatwe  czyszczenie modułu. System napowietrzania 

wykonany z PVC jest zintegrowany z modułem membranowym.  Powierzchnia drobno 
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pęcherzykowych dyfuzorów rurowych wykonana jest z EPDM, aby uzyskać maksymalną 

wydajność tlenu. 

Rys. 2 pokazuje podstawową zasadę działania zanurzonych modułów membranowych w  

reaktorze MBR .  

 

Rysunek 2: Schemat instalacji membranowej  w zbiorniku napowietrzającym 

Pompa filtratu (permeatu ) sterowana jest przez ustawienia czasu przepływu i 

płukania, alternatywnie może być kontrolowana przez różnicę ciśnienia trans membranowego.  

Cykl filtracji odbywa się w następujących fazach: 

o filtracja – przerwa 1 – płukanie wsteczne - przerwa 2 

o Okresowo lub w razie potrzeby membrany mogą być czyszczone chemicznie w czasie 

płukania wstecznego (zgodnie z instrukcją producenta membran ) -  w ramach serwisu 

przez dostawcę technologii -  poprzez zadozowanie roztworu podchlorynu sodu ( w celu 

usunięcia  zanieczyszczeń organicznych,  250 ppm Cl) lub kwasku np. cytrynowego, 

mrówkowego < 2% ( w celu usunięcia zanieczyszczeń nieorganicznych) do rurociągu 

filtratu w czasie płukania wstecznego, ewentualnie w razie potrzeby może być 

przeprowadzane czyszczenie kompletne przez dostawcę technologii - na czas regeneracji 

modułu użytkownik otrzyma zastępczy moduł membranowy od dostawcy technologii – by 

zachować płynność  pracy oczyszczalni. Załadunek/rozładunek jak i transport będzie 

zapewniony przez dostawcę technologii. 
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o Pompa recyrkulacyjna   

 Znamionowa moc silnika: 2,2 kW 

 Napięcie znamionowe: 400 V 

 Natężenie znamionowe 4,56 A 

 Rodzaj rozruchu: Y/Δ, bezpośredni 

 Długość kabla elektrycznego: 10 m 

 Wymiar substancji stałych 100 mm 

 Średnica króćca tłocznego: DN 100 

 Masa pompy: 94 kg 

 Średnica rurociągu tłocznego oraz pionów DN125 

 Wydajność: 7-21 l/s 

o Pompa osadu nadmiernego  

 Znamionowa moc silnika: 1,5 kW 

 Napięcie znamionowe: 400 V 

 Natężenie znamionowe 3,22 A 

 Rodzaj rozruchu: Y/Δ, bezpośredni 

 Wymiar substancji stałych 80 mm 

 Średnica króćca tłocznego: DN 80 

 Masa pompy: 95,5 kg 

 Średnica  rurociągu: DN65 

 Długość kabla elektrycznego: 10 m 

 Wydajność: 4 l/s 

o Ruszt napowietrzający z dyfuzorami rurowymi drobnopęcherzykowymi 

 Podstawa dyfuzora: materiał PP, fi 63, długość 750 mm 

 Mocowanie na ruszcie: gwint wewnętrzny 1” lub ½ ” 

 Uszczelka: O-ring, EPDM 

 Membrana: EPDM/silikon, grubość:1,9+/-0,15mm, powierzchnia czynna 1350 cm
2
 

 Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ºC, silikon:+5 do +100 ºC 

 Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/m
3
Nx głębokość w m) 

 Zakres pracy: 2-9 m
3
/h 
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 Minimalny przepływ powietrza: 2 m
3
/h lub całkowite wyłączenie 

 Maksymalny przepływ powietrza: krótkotrwale do 15 m
3
/h ( 10 min.) 

 Straty ciśnienia: <50 hPa przy przepływie powietrza 4 m
3
/h 

 Straty ciśnienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przepływie powietrza 4 

m
3
/h 

 Ilość dyfuzorów: 2 kpl x 30 szt. 

o Parametry techniczne sondy tlenu 

Konstrukcja mechaniczna:  

 zasada działania: czujnik membranowy, amperometryczny 

 materiały: korpus czujnika: POM; nasadka membrany: POM 

 grubość membrany ok. 50 μm 

 połączenia mechaniczne gwint: G 1 oraz NPT ¾" 

 połączenia elektryczne: - kabel mocowany na stałe lub ze złączem TOP 68 : 

podwójnie ekranowany, koncentryczny z dwoma pomocniczymi żyłami zakończonymi 

tulejkami ochronnymi 

Zakres pomiarowy:  

 dolny zakres pomiarowy typ. 0.05 mg/l 

 górny zakres pomiarowy 20 mg/l 

 pomiar temperatury: wewnętrzny czujnik temperatury NTC, 0 ... 50 °C 

Warunki pracy:  

 czas reakcji 90% wartości końcowej po 3 min. w 20 °C 

 99% wartości końcowej po 9 min. w 20 °C 

 czas polaryzacji < 60 min 

 minimalny przepływ cieczy typ. 0.5 cm/s 

 kontrola czujnika we współpracy z przetwornikiem pomiarowym : 

 przerwanie lub zwarcie kabla pomiarowego, 

 błąd pomiaru, pasywacja czujnika 

Warunki procesowe:  

 dopuszczalne nadciśnienie 10 bar 

 stopień ochrony IP 68 

 nominalna temperatura pracy –5 ... 50 °C 
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 temperatura przechowywania napełniony: –5 ... 50 °C, opróżniony: –20 ... 60 °C 

Przetwornik z dwuliniowym wyświetlaczem z możliwością: 

 sygnalizacji wartości mierzonej 

 sygnalizacji temperatury 

 regulator P(ID) 

 sterowanie czasowe czyszczeniem (zegar) 

 armatura zanurzeniowa 

o Parametry techniczne sondy hydrostatycznej 

 hydrostatyczny przetwornik poziomu z celą pomiarową oraz z membraną ceramiczną, 

charakteryzującą się 10-krotnie lepszą wytrzymałością mechaniczną na uszkodzenia lub 

ścieranie od celi metalowych; 

 wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowaną barierą przeciwprzepięciową; 

 zasilanie: 12..36 V DC; 

 wpływ temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C); 

 stabilność: 0,05% / rok; 

 średnica czujnika 32mm; 

 przeciążalność: 100 x dla 0,2 bar 

 stopień ochrony: IP68 

 wykonanie standardowe 

 klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301 

 kabel z PE (-20..+60 C) 

 długość kabla 12 m 

 materiał obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, średnica 32mm 

 uszczelnienie FKM (VP2/A) 

 zakres 0..1 bar (0....100kPa) 

 elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu) 

 klasa dokładności 0.2 

 bez dodatkowego pokrycia przetwornika 

Wyposażenie technologiczne komory denitryfikacji: mieszadło zatapialne – 2 szt. ( po jednym 

w każdej komorze denitryfikacji). 
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o Parametry techniczne mieszadła zatapialnego w komorze denitryfikacji  

 Znamionowa moc silnika: 1,5 kW 

 Prędkość obrotowa: 904 min-1 

 Napięcie znamionowe: 400 V 

 Natężenie znamionowe 4,6 A 

 Rodzaj rozruchu: bezpośredni 

 Długość kabla elektrycznego: 10 m 

 Średnica śmigła: 300 mm 

 Profil prowadzący: 60x  60 mm 

 Masa mieszadła: 47 kg 

7.4 Komora stabilizacji osadu  

Komora stabilizacji osadu – betonowy zbiornik o pojemności czynnej ok. 70 m
3
 

(wymiary wewnętrzne: 2,4 m x 7,9 m , głębokość całkowita 4,7 m, pojemność całkowita 89 

m
3
), w którym osad będzie „dostabilizowywany”, mieszany i magazynowany. Zbiornik 

zostanie przykryty pokrywą żelbetową  z wszystkimi niezbędnymi otworami montażowymi, 

kominkami wentylacyjnymi itp. 

Wyposażenie technologiczne zbiornika: 

 Segment rusztu napowietrzającego z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi – 1 kpl. 

 Dekanter z pompą zatapialną- 1 kpl. 

 Komplet orurowania ze stali nierdzewnej – 2 kpl. 

 Sonda hydrostatyczna – 1 szt. 

o Ruszt napowietrzający z dyfuzorami rurowymi drobnopęcherzykowymi  

 Podstawa dyfuzora: materiał PP, fi 63, długość 750 mm 

 Mocowanie na ruszcie: gwint wewnętrzny 1” lub ½ ” 

 Uszczelka: O-ring, EPDM 

 Membrana: EPDM/silikon, grubość:1,9+/-0,15mm, powierzchnia czynna 1350 cm
2
 

 Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ºC, silikon:+5 do +100 ºC 

 Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/m
3
Nx głębokość w m) 

 Zakres pracy: 2-9 m
3
/h 
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 Minimalny przepływ powietrza: 2 m
3
/h lub całkowite wyłączenie 

 Maksymalny przepływ powietrza: krótkotrwale do 15 m
3
/h ( 10 min.) 

 Straty ciśnienia: <50 hPa przy przepływie powietrza 4 m
3
/h 

 Straty ciśnienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przepływie powietrza 4 

m
3
/h 

 Ilość dyfuzorów: 23 szt. 

o Dekanter pływający z pompą zatapialną  

 Dekanter będzie utrzymywany na powierzchni za pomocą pływaków 

 Dekanter poruszać się będzie po prowadnicach  

 Moc pompy: 1,1 kW, 50 Hz, 230 V 

o Parametry techniczne sondy hydrostatycznej 

 hydrostatyczny przetwornik poziomu z celą pomiarową oraz z membraną ceramiczną, 

charakteryzującą się 10-krotnie lepszą wytrzymałością mechaniczną na uszkodzenia lub 

ścieranie od celi metalowych; 

 wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowaną barierą przeciwprzepięciową; 

 zasilanie: 12..36 V DC; 

 wpływ temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C); 

 stabilność: 0,05% / rok; 

 średnica czujnika 32mm; 

 przeciążalność: 100 x dla 0,2 bar 

 stopień ochrony: IP68 

 wykonanie standardowe 

 klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301 

 kabel z PE (-20..+60 C) 

 długość kabla 12 m 

 materiał obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, średnica 32mm 

 uszczelnienie FKM (VP2/A) 

 zakres 0..1 bar (0....100kPa) 

 elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu) 

 klasa dokładności 0.2 
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 bez dodatkowego pokrycia przetwornika 

7.5 Zbiornik ścieków oczyszczonych 

Betonowy zbiornik o średnicy wewnętrznej 2 m z nadstawkami w postaci kręgów 

betonowych łączonych na uszczelkę gumową, zagłębiony w gruncie, z pokrywą betonową 

wyposażoną we właz żeliwny typu A o wymiarze DN800  oraz kominek wentylacyjny 

DN150. Zbiornik wyposażony będzie w instalację wody technologicznej. 

7.6 Budynek techniczny 

Budynek murowany, zadaszony i ocieplony. 

7.6.1 Pomieszczenie sita zintegrowanego z separatorem piasku 

o Sitopiaskownik ( sito zintegrowane z separatorem piasku ) 

 Przepływ obliczeniowy : 10 l/s przy efektywności usuwania piasku do 90 % ( średnica 

ziarna >0,2mm) 

  Materiały:  

 Sito spiralne, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali szlachetnej 

AISI 304 

 Spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej 

 Motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane 

 Wyposażenie: 

1. Sito spiralne typ SWZ 300 zintegrowane z prasą do skratek bezwałowe, spirale 

wynoszące: 

 Średnica strefy sita: 300 mm 

 Średnica strefy transportu  i prasowania: 300 mm 

 Perforacja sita: 3 mm 

 Kąt zainstalowania: 35 
o
 

 Napęd ( motoreduktor) :  

 moc silnika: 1,5 kW 

 zasilanie: 400 V 50Hz 

 klasa ochrony: IP 55 
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2. Zbiornik sita 

 z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylaną pokrywą i 

miejscem instalacyjnym sita 

 króciec wlotowy: DN100 

3. Separator piasku SP260 

 Zbiornik piaskownika: 

 Z kompletnym okapturzeniem higienicznym 

 Z przykręcanymi pokrywami ( uszczelki) 

 Króciec odpływowy DN150 

o Spirala wynosząca piasek 

 Wysokość wyrzutu : ok. 1500 mm 

 Kąt zainstalowania: 35
o
 

o Napęd (motoreduktor) 

 Moc silnika: 0,37 kW 

 Zasilanie: 400 V 50Hz 

 Klasa ochrony: IP55 

4. Układ kontrolno-sterujący 

o Do pomiaru poziomu ścieków przy pomocy sondy 

konduktometrycznej  

5. Zestaw sterowania do automatycznej pracy sita zintegrowanego z separatorem 

piasku 

 

o Ciąg zlewczy ścieków dowożonych 

 Przepustowość : 6-8 wozów lub przyczep asenizacyjnych na godzinę 

 Pomiar ilościowy i jakościowy ścieków komunalnych lub przemysłowych 

o Przepływomierz elektromagnetyczny 

o Moduł pomiaru pH, temperatury, przewodności 

 Identyfikacja przewoźników i producentów ścieków 

 Zabezpieczenie przed przyjęciem ścieków nie spełniających norm poprzez 

zastosowanie automatycznego zamknięcia zaworu wlotowego 

 Układ samopłuczący oczyszczający automatycznie układ pomiarowy po każdym 

spuście ścieków 
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 Odbiór ścieków tylko od dostawców zarejestrowanych w systemie 

 Identyfikacja dostawców ścieków oraz producentów ścieków ( karty identyfikacyjne) 

 Rejestracja danych dotyczących dostawy ( data, godzina zrzutu, ilość i jakość 

przywiezionych ścieków, nazwa przewoźników, źródła pochodzenia) 

o W skład ciągu zlewczego wchodzą: 

1) Komputer przemysłowy EBOX z systemem Windows Embedded, panelem sterowania 

wyposażonym w ekran dotykowy oraz klawiaturę przemysłową 

2) Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej Ø 125 wraz ze sterowaniem 

 zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym typu ZEN wraz z kolektorem 

płuczącym 

 rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do 

kolektora zakończona odpowiednim złączem 

3) Instalacja płukania automatycznego wyposażona m.in. w wodomierz i zawór zwrotny 

antyskażeniowy typu EA 

4) Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 

5) Drukarka z obcinaczem papieru 

6) Sprężarka olejowa 

7) Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych 

systemu MIFARE 

8) Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.) 

9) Dotykowy ekran LCD 7” 

10) Klawiatura przemysłowa „wandalo-odporna” , wykonanie ze stali kwasoodpornej 

11) Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem 

wyposażony w: 

 pomiar pH (elektroda przemysłowa typu Jumo TecLine) 

 pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności) 

 indukcyjny pomiar przewodności (sonda Jumo CTI-500) 

12) Program “SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawców 

13) Wąż długości ok. 3,0 m wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem 
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7.6.2 Pomieszczenie urządzeń obsługujących bioreaktor, komorę stabilizacji i 

zbiornik retencyjny 

Wyposażenie technologiczne pomieszczenia: 

o Dmuchawa napowietrzająca komory bioreaktora – 2 szt. 

o Dmuchawa czyszcząca membrany modułów ultrafiltracyjnych – 2 szt. 

o Pompa ścieków oczyszczonych – 2szt. 

o Instalacja odpowietrzająca – 2 kpl. 

o Stacja dozowania PIX- 1 kpl. 

o Zestaw do podnoszenia ciśnienia z pompą wody technologicznej – 1 kpl. 

o Czujnik podciśnienia   - 2 szt. 

o Przepływomierz elektromagnetyczny – 2szt. 

o Zbiornik przelewowy filtratu – 1 szt. – zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 

ok. 1,2 m
3
 

o Dmuchawa napowietrzająca zbiornik retencyjny – 1szt. 

o Dmuchawa napowietrzająca komorę stabilizacji – 1szt. 

o Dmuchawa napowietrzająca komorę  bioreaktora – 2 szt. 

 Wydajność  wymagana 140 m
3
/h 

 Obudowa dźwiękochłonna 

 Do współpracy z falownikiem 

 Ciśnienie na ssaniu 970 mbar 

 Temp. na ssaniu 35 °C 

 Przyrost ciśnienia 470 mbar 

 Ciśnienie końcowe(abs) 1440 mbar 

 Zakres pracy f.min /f.max. 

o Częstotliwość 21,0/60,0 Hz 

o Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min 

 Wydajność efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,51/2,83 m
3
/min 

 Temp. wylotowa 139/89 °C 

 Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW 

 Moc silnika 4,0 kW 

 Klasa ochronna silnika IP 55 

 Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy 
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 Chłodzenie powietrzem 

 Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm 

 Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm 

 Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A) 

 Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym, 

o orurowanie izolowane 

o przy 50 Hz 73 dB(A) 

o przy f.max. 74 dB(A) 

o Waga 188 kg 

o Dmuchawa czyszcząca powierzchnie membran – 2 szt. 

 Wydajność  max 140 m
3
/h 

 Obudowa dźwiękochłonna 

 Do współpracy z falownikiem 

 Ciśnienie na ssaniu 970 mbar 

 Temp. na ssaniu 35 °C 

 Przyrost ciśnienia 470 mbar 

 Ciśnienie końcowe(abs) 1440 mbar 

 Zakres pracy f.min /f.max. 

o Częstotliwość 21,0/60,0 Hz 

o Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min 

o Wydajność efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,51/2,83 m
3
/min 

 Temp. wylotowa 139/89 °C 

 Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW 

 Moc silnika 4,0 kW 

 Klasa ochronna silnika IP 55 

 Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy 

 Chłodzenie powietrzem 

 Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm 

 Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm 

 Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A) 

 Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym, 
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o orurowanie izolowane 

o przy 50 Hz 73 dB(A) 

o przy f.max. 74 dB(A) 

o Waga 188 kg 

o Dmuchawa napowietrzająca osad w komorze stabilizacji – 1 szt. 

 Do współpracy z falownikiem 

 Obudowa dźwiękochłonna 

 Ciśnienie na ssaniu 970 mbar 

 Temp. na ssaniu 35 °C 

 Przyrost ciśnienia 570 mbar 

 Ciśnienie końcowe(abs) 1540 mbar 

 Zakres pracy f.min /f.max. 

o Częstotliwość 29,0/53,8 Hz 

o Obroty dmuchawy 1890/3510 obr/min 

o Wydajność efektywna Q1zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,83/2,23 m
3
/min 

 Temp. wylotowa 137/105 °C 

 Moc na wale dmuchawy 1,9/3,4 kW 

 Moc silnika 4,0 kW 

 Klasa ochronna silnika IP 55 

 Zasilanie 400 V 50 Hz 3 fazy 

 Chłodzenie powietrzem 

 Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm 

 Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm 

 Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A) 

 Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym, 

o Orurowanie izolowane 

o przy 50 Hz 73 dB(A) 

o przy f.max 74 dB(A) 

 waga  188 kg 
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o Dmuchawa napowietrzająca ścieki w zbiorniku buforowym – 1 szt. 

 Obudowa dźwiękochłonna 

 Do współpracy z falownikiem 

 Ciśnienie na ssaniu 970 mbar 

 Temp. na ssaniu 35 °C 

 Przyrost ciśnienia 470 mbar 

 Ciśnienie końcowe(abs) 1440 mbar 

 Zakres pracy f.min /f.max. 

o Częstotliwość 21,0/60,0 Hz 

o Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min 

o Wydajność efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,51/2,83 m
3
/min 

 Temp. wylotowa 139/89 °C 

 Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW 

 Moc silnika 4,0 kW 

 Klasa ochronna silnika IP 55 

 Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy 

 Chłodzenie powietrzem 

 Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm 

 Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm 

 Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A) 

 Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym, 

o orurowanie izolowane 

o przy 50 Hz 73 dB(A) 

o przy f.max. 74 dB(A) 

o Waga 188 kg 

o Pompa filtratu  - 2 szt. 

 Medium : ścieki oczyszczone 

 Wydajność : 5 – 10 m³/h 

 Wysokość ssania : podciśnienie do „-0,3 bar” 

 Różnica ciśnień : Δp=1,0 bar 

 Lepkość : 1,0 cP 
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 Temperatura : „+10” – „+35” °C 

 Zawartość suchej masy : 0 % 

 Wielkość cząstek stałych : < 40 mm 

 Gęstość : 1,0 kg/dm³ 

 Przyłącza:  ssący DN 80 PN16 DIN 2633 łabędzia szyja 

  tłoczny DN 80 PN16 DIN 2633 łabędzia szyja 

 NAPĘD silnik elektryczny z przekładnią 

 Producent : Getriebebau NORD (EU) 

 Typ silnika : SK 25 - 100 LH/4 

 Moc silnika : 2,2 kW 

 Prędkość obr napędu : 485 obr/min przy 50 Hz 

 Napięcie : 3 x 400/690 Volt 

 Częstotliwość : 50 Hz 

 Prędkość obr silnika : 1440 obr/min 

 Rodzaj zabezpieczenia : IP 66 

 Klasa ISO : F 

 Forma budowy : B3 

 Czujnik termometryczny : 3 sztuki 

o Parametry techniczne przetwornika ciśnienia do pomiaru podciśnienia podczas 

filtracji i nadciśnienia podczas fazy płukania wstecznego 

 ciągły pomiar ciśnienia  

 montaż na rurociągu 

 bardzo duża stabilność długoterminowa przetwornika oraz odporność na 

przeciążenia 

 Zakres:  -1.. 0,5 bar 

 Sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA, 2-przewodowy 

 Przyłącze procesowe: G1/2 

 Klasa dokładności: 0,5 % 

 Zasilanie: 12 ... 30 V DC 

 Kalibracja zera: +/- 5% 

 Zakres kompensacji temperatury: 0 ... 70 °C 
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 Stabilność: 0,15 % / 2 lata 

 Średni współczynnik temperaturowy: 0,15 %/10K 

 Wtyczka: typu DIN 43 650 

 Obudowa IP65: brąz niklowany 

 Elementy stykające z medium: stal nierdzewna 1.4301/Al2O3 

 Temperatura medium: -20 ... +100 °C 

 Temperatura otoczenia: -20 ... +85°C 

o Zbiornik przelewowy filtratu – 1 szt. – zbiornik z tworzywa sztucznego o 

pojemności ok. 1,2 m
3 

o odpowiedniej konstrukcji, umożliwiający wykonywanie 

płukania wstecznego 

o Stacja dozowania  PIXu 

 Zbiornik magazynowy 300l z polietylenu PE (biały,  przejrzysty, z 

zakręcanym otworem  rewizyjnym  150, z korkiem spustowym ¾”. 

Wymiary zbiornika:  660mm  h =1030mm. 

Zbiornik może zostać posadowiony w wannie ochronnej  wykonanej z laminatu 

poliestrowego TWS ( 1200mm  h 300mm ) zabezpieczającej przed rozlaniem cieczy 

przy jego rozszczelnieniu.  

 Pompa dozująca typ KCL0705, membranowa, napędzana 

elektromagnesem, (1x230V, 22W) z ręczną regulacją skoku i częstotliwości 

impulsowania membrany (pokrętła na obudowie) = ręczna regulacja 

wydajności, o parametrach Q max. = 5 l/h i max. przeciwciśnieniu  7 barów. 

 Szafka sterowania – gabaryty 400x300x200mm,  

obudowa naścienna usytuowana w pobliżu pomp mieści obwody: 

o sygnalizacja pracy / awarii   pomp 

o przekazywanie informacji o stanach sterowania do sterowni centralnej 

(styki beznapięciowe) 

o start / stop pomp zdalny / lokalny (sterownia / pulpit kasety) 

o lampki kontrolne (zasilanie, awaria, praca pomp) 
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o Układ do zasilania wody technologicznej 

Zestaw służący do podnoszenia ciśnienia o zwartej budowie składający się z: 

pionowej pompy odśrodkowej,  zaworów, membranowego zbiornika ciśnieniowego 

12 l(16 bar), hydraulicznego opóźniania wyłączania, skrzynki sterowniczej, łącznika 

ciśnieniowego,  

Moc: 3 kW 

Napięcie nominalne: 3 x 380 - 480 V, 50 Hz 

Rozruch:  elektroniczny 

7.6.3 Pomieszczenie linii odwadniania i higienizacji osadu 

W skład wyposażenia technologicznego wchodzą: 

 Stacja odwadniania osadu: 

a. Prasa taśmowa – 1 szt. 

b. Automatyczna stacja polielektrolitu – 1 szt. 

c. Pompa polielektrolitu – 1 szt. 

d. Pompa nadawy osadu – 1 szt. 

e. Pompa wody płuczącej – 1 szt. 

f. Szafa sterownicza – szt. 

g. Zbiornik na wapno – 1 szt. 

h. Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260 – 1szt. 

i. Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260 częściowo ogrzewany – 1szt. 

Wydajność procesu: Q=2-6 m
3
/h  przy zawartości suchej masy na wejściu 1-3% 

Zużycie flokulanta: 3-6 g/kg s.m. 

Zużycie wody technologicznej do płukania taśm: ok. 4 m
3
/h  przy 6 bar 

 Parametry techniczne prasy filtracyjnej osadu  

 Szerokość taśmy: 1000 mm 

 Ilość taśm: 2 

 Prędkość przesuwu taśmy: 2,2 obr./min. 

 Napęd: 0,55 kW 

 Mieszacz statyczny 
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o Parametry techniczne automatycznej stacji polielektrolitu 

 Pojemność zbiornika: 1000 l 

 Stacja wyposażona w mieszadło o mocy: 0,75 kW 

o Parametry techniczne pompy polielektrolitu 

 Wydajność: 200-1100 l/h 

 Moc: 0,37 kW 

o Parametry techniczne pompy  nadawy osadu 

 Wydajność: 1,5 - 6 m
3
/h 

 Moc: 1,5 kW 

 Regulacja: falownik 

o Parametry techniczne pompy wody płuczącej 

 Wydajność: do 6,0 m
3
/h 

 Moc: 3 kW 

 Ciśnienie: 6 bar 

o Szafa sterownicza 

 Do sterowania wszystkimi  urządzeniami linii odwadniania i higienizacji, 

 Klasa zabezpieczenia IP 55 

o Zbiornik na wapno ok. 1 m
3
 

 Pojemność użyteczna: ok. 1 m
3
 

 Podest obsługowy 

 Pokrywa rewizyjna 

 Zasyp z pokrywą 

 Spirala dozownika z napędem 0,25 kW 

 Wykonanie zbiornika stal nierdzewna AISI 304 

 Zbiornik: stal trawiona i pasywowana 

 Dozownik O100 ok. 1500 mm 
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o Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260 

 Przepustowość przenośnika:  do 3 m
3
/h 

 Długość przenośnika:  ok.2000 mm 

 Kąt instalacji:  0
o
 

 Koryto rynny w kształcie litery U o grubości: 2,5 mm 

 Pokrywa rynny:  o grubości 2 mm 

 Koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 

 Spirala wykonana ze stali specjalnej 

 Moc: 1,1 kW 

o Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260 

 Przepustowość przenośnika:  do 3 m
3
/h 

 Długość przenośnika:  ok.7000 mm 

 Kąt instalacji:  ok. 18
o
 

 Koryto rynny w kształcie litery U o grubości 2,5 mm 

 Pokrywa rynny:  o grubości 2 mm 

 Koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 

 Spirala wykonana ze stali specjalnej 

 Pakiet „ZIMA” po części 

 Moc: 2,2 kW 

Łączna moc linii odwadniania z higienizacją : 9,72  kW 

7.7 Pomieszczenie agregatu prądotwórczego 

o Agregat prądotwórczy 

Trójfazowy zespół prądotwórczy typ: FD 130 RG 

 W wersji nieobudowanej 

 Moc maksymalna: 134 kVA/107 kW 

 Moc znam. : 122kVA/97,5 kW 

 Napięcie: 230/400  

 Częstotliwość: 50 Hz 

 Silnik: Doosan ON- diesel 
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 Wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia i układu 

odprowadzenia spalin 

7.8 Biofiltr – ob. nr 6. 

Zastosowanie biofiltra  pozwoli na oczyszczanie powietrza z budynku technicznego z 

sitopiaskownikiem, budynku linii odwadniania i higienizacji osadu, komory stabilizacji 

osadu, zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych mechanicznie,  pompowni ścieków 

surowych. 

Zasada działania biofiltra 

Biofiltracja opiera się na naturalnym procesie rozkładu zanieczyszczeń pochodzących z 

powietrza przez wyspecjalizowane mikroorganizmy, które zdolne są do przekształcenia ich do 

nieszkodliwych produktów (materii komórkowej, CO2 i H2O).  

W trakcie neutralizacji zanieczyszczeń zachodzą dwa główne procesy: 

a) pierwszy, transfer zanieczyszczeń z fazy gazowej do fazy płynnej poprzez absorpcję. 

b)  drugi - przekształcenie zaabsorbowanych zanieczyszczeń przez mikroorganizmy 

zasiedlające złoże filtracyjne. 

Proces rozkładu zanieczyszczeń zachodzi w organicznym materiale złoża filtracyjnego, 

zasiedlonego specyficzną florą bakteryjną. Neutralizacja zanieczyszczeń ma miejsce w 

cienkiej płynnej warstwie tzw. filmie, wokół materiału biologicznego (elementów złoża), w 

którym bytują mikroorganizmy. 

Zanieczyszczone gazy są zasysane przez wentylator promieniowy do komory skrubera 

wstępnego w biofiltrze. W miejscu tym powietrze przepływa horyzontalnie przez złoże 

upakowane, gdzie jest wstępnie oczyszczane roztworem cieczy natryskiwanym z systemu 

zraszania. Proces ten pozwala na wstępne oczyszczenie, schłodzenie oraz idealne nawilżenie 

powietrza. Przed opuszczeniem skrubera wstępnego strumień powietrza przechodzi przez 

wysokiej wydajności separator kropel, usuwający nadmiar cieczy z oczyszczonego wstępnie 

powietrza. Zanieczyszczony gaz po wstępnej obróbce w skruberze trafia na aktywne 

biologicznie złoże biofiltra, gdzie zachodzi mikrobiologiczny proces degradacji uciążliwych 

zapachowo zanieczyszczeń. 
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Jako materiał strukturalny oraz siedliskowo-bytowy dla kultur bakteryjnych używana jest 

specjalna mieszanka materiałów organicznych. W biofiltrze stosuje się dwa różne złoża 

organiczne: 

 dolna warstwa złoża zapewnia optymalną dystrybucję strumienia powietrza i jego 

jednolity przepływ do wyższych warstw złoża. Warstwę tę tworzą specjalnie 

przygotowane korzenie drzewne. Materiał ten charakteryzuje mechaniczna 

wytrzymałość, nośność oraz duża powierzchnia aktywna zapewniająca dobre warunki 

siedliskowe dla mikroorganizmów. Ta warstwa zatrzymuje także niezbędne 

mikroelementy oraz zapobiega kompresji złoża, która skutkować by mogła wysokim 

spadkiem ciśnienia na złożu oraz tworzeniu się stref przepływu (kanalikowanie). 

 Górna warstwa stanowi mieszankę materiału organicznego tj. kora drzewna i zrębki. 

Tworzy ona właściwe środowisko życia oraz źródło substancji pokarmowych dla 

mikroorganizmów stanowiąc niezbędny bufor w okresach niedostatku pożywienia 

dostarczanego wraz z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszanina ta gwarantuje 

jednorodną dystrybucję gazów w złożu filtracyjnym będąc jednocześnie odporna na 

biologiczną degradację. Struktura tej warstwy zapobiega jej blokowaniu pyłem 

powstałym w trakcie rozkładu materiału organicznego oraz tworzeniu kanalików. 

Mieszanina materiału filtracyjnego zapewnia niskie spadki ciśnienia na złożu, posiada 

wysoką pojemność wodną stanowiąc przeciwwagę dla zmiennego poziomu 

wilgotności oraz zapewnia optymalną wartość pH dla życia biologicznego. 

Powietrze przepływa bardzo powoli przez biologicznie aktywne warstwy złoża, gdzie jest 

efektywnie oczyszczane zanim zostanie uwolnione do atmosfery. 

Opcjonalnie biofiltr może być wyposażony w dach. Wówczas powietrze uwalniane jest do 

atmosfery poprzez komin. 

Pompa recyrkulacyjna zasysa ciecz  zraszającą z zintegrowanej ze skruberem ( nawilżaczem)  

studzienki, a następnie zrasza jednorodnie złoże  za pomocą wydajnego systemu dysz 

zraszających. W celu uniknięcia nagromadzenia zanieczyszczeń w roztworze cieczy 

zraszającej układ, niewielkie jego ilości są regularnie odprowadzane z systemu do drenażu, a 

usunięta objętość jest zastępowana świeżą wodą. Przed opuszczeniem skrubera wstępnego 

strumień powietrza przechodzi przez wysokiej wydajności separator kropel, usuwający 

nadmiar cieczy z oczyszczonego wstępnie powietrza. 

Zestaw kontrolno-pomiarowy biofiltra obejmuje: 

 kontrolę poziomu studzienki skrubera z automatycznym systemem uzupełniania wody 
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 zabezpieczenie przed sucho-biegiem pompy recyrkulacyjnej 

 czujnik ciśnienia na linii recyrkulacji przed dyszami zraszającymi 

 kontrolę pH poprzez dozowanie ługu / kwasu 

 grzałkę studzienki pompy z termostatem,  zapewniającą ochronę przed zamarzaniem 

Materiały instalacyjne 

Wszystkie elementy mające kontakt bezpośredni z zanieczyszczonym powietrzem czy też 

cieczą zraszającą są wykonane z odpornego na korozję plastiku. Materiał ten zapewnia 

wysoką stabilność oraz chemiczną odporność a co za tym idzie żywotność urządzenia. 

Obudowa biofiltra wykonana jest z odpornego na korozję plastiku wzmacnianego włóknem 

szklanym (FRP). Obudowa oparta na wysokiej jakości bazie z żywicy poliestrowej jest 

ręcznie laminowana. Ściany boczne mają strukturę warstwową – warstwa wewnętrzna 

wypełniona jest pianką poliuretanową co zapewnia im wysoką stabilność, niską wagę oraz 

dobrą izolację. 

Wewnętrzna powierzchnia skrubera mająca kontakt z cieczą zraszającą jest pokryta specjalną 

warstwą odporną na działanie czynników chemicznych, natomiast ściany zewnętrzne pokryte 

są warstwą pigmentową pochłaniającą promienie UV.  

Parametry biofiltra 

Wydajność: 1740 m³/h 

Długość: 8,1 m 

Szerokość: 2,1 m 

Wysokość: 1,8 m 

Całkowity spadek ciśnienia: ~ 500 Pa 

Do zraszania w nawilżaczu biofiltra najlepiej stosować wodę wodociągową by uniknąć 

zanieczyszczenia złoża. 

Zużycie wody: 17,5 l/h 

Odprowadzenie odcieku: DN150 

Wymagane zasilanie 400V/ 50Hz. 

Zasilanie w świeżą wodę – R 3/4” 

Wymagany fundament – z odpowiednim spadkiem 

Biofiltr zbudowany jest z: 

 obudowy wykonanej z GRP 

 plastikowych  rusztów / podpór 
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 organicznego materiału filtracyjnego dla biologicznej degradacji zanieczyszczeń 

 skrubera wstępnego (nawilżacza) 

Skruber wstępny jest wyposażony w: 

 materiał upakowany 

 separator kropel 

 pompę recyrkulacyjną - 0,75 kW 

 system recyrkulacji z manometrem oraz dyszami zraszającymi 

 urządzenia pomiarowe 

 czujnik poziomu w studzience pompy (obejmuje przelew i drenaż) 

 zabezpieczenie przed sucho-biegiem pompy 

 niezbędne orurowanie 

 grzałkę studzienki pompy - 3 kW 

Parametry wentylatora ssawnego  

 Materiał: tworzywo PP/PPS 

 Wydajność: 1740 m³/h 

 Ciśnienie statyczne: 2000 Pa 

 Silnik: 2,2 kW 

 Hałas [1 m]: 82 dB 

 Akcesoria: absorber drgań, kompensatory 

Wszystkie urządzenia technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są rozwiązaniami 

przykładowymi. 

7.9 Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii elektrycznej na cele 

technologiczne 

1) Moc zainstalowana :     ok. 68,5  kW 

2) Zużycie energii elektrycznej :     ok. …..kWh/dobę 

3) Wskaźnik energochłonności w przeliczeniu na 1m
3
 oczyszczonych  ścieków:  

          …..kWh/m3 
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Uwaga: Energochłonność oczyszczalni nie obejmuje zużycia energii związanej z eksploatacją 

obiektu, jak ogrzewanie zimowe pomieszczeń, oświetlenie obiektu, itp. 

Lp. URZĄDZENIA SZT. kW kW 

1 
Pompa zatapialna do ścieków surowych  2 2,54 5,08 

2 
Krata koszowa 1 1 1 

3 Sitopiaskownik  10 l/s 1 1,87 1,87 

4 Pompa zatapialna do ścieków oczyszcz. mech.  2 1,3 2,6 

5 Mieszadło – komora denitryfikacji 2 1,5 3 

6 

Dmuchawa powietrza reaktor biologiczny, 140 m
3
/h, 

470mbar  2 4 8 

7 

Dmuchawa powietrza do czyszczenia powierzchni 

membran, 140 m
3
/h, 470 mbar 2 4 8 

8 Dmuchawa powietrza do stabilizacji osadu 1 4 4 

9 Pompa recyrkulacyjna 2 2,2 4,4 

10 Pompa odprowadzenia osadu nadmiernego  2 1,5 3 

11 Pompa permeatu 5-10 m3/h 2 2,2 4,4 

12 Pompa odprowadzająca wody nadosadowe 1 1,1 1,1 

14 Linia odwadniania z higienizacją i transporterami osadu 1 9,72 9,72 

15 Biofiltr 1 5,95 5,95 

16 Pompa zasilająca instalację wody technologicznej 1 3 3 

17 Dmuchawa ( bufor) 1 4 4 

Tab. nr 6: Zestawienie urządzeń 

7.10 Obsługa oczyszczalni 

Do obsługi technologicznej oczyszczalni należy zatrudnić pracownika zajmującego się 

urządzeniami i instalacjami do oczyszczania ścieków, po przeszkoleniu na stanowisku pracy 

przez realizatora oczyszczalni.   

Eksploatator oczyszczalni może zawrzeć umowę serwisową na przeprowadzanie okresowych 

przeglądów i napraw urządzeń oczyszczalni, a w okresie gwarancyjnym będą to robić 

dostawcy urządzeń. 
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Zakres czynności związanych z kontrolą codzienną oczyszczalni będzie opisany w instrukcji 

eksploatacji po przeprowadzonym rozruchu obiektu. 

7.11 Oddziaływanie na środowisko 

Ścieki oczyszczone przy zastosowaniu technologii ultrafiltracji membranowej 

odpowiadają I-ej klasie czystości wód płynących 

W ramach budowy oczyszczalni  zastosowanych zostanie  szereg rozwiązań ograniczających 

jej wpływ na środowisko: 

 w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery: 

– zastosowane będą  procesy tlenowe do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania 

osadów 

– oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w systemie zamkniętym, reaktor, zbiornik 

buforowy, komora stabilizacji osadu będą przykryte 

– urządzenia służące do mechanicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadu 

zlokalizowane będą w budynku, odseparowane na sitopiaskowniku skratki i piaski wrzucane 

będą  do kontenerów, a następnie wywożone na składowisko odpadów (poza teren 

oczyszczalni) przez podmioty do tego uprawnione 

– zastosowanie instalacji biofiltra z hermetyzacją procesów oczyszczania ścieków  

całkowicie będzie eliminować możliwość występowania odorów z pomieszczeń budynku 

technicznego z sito piaskownikiem i prasą, zbiornika buforowego, komory stabilizacji osadu, 

pompowni ścieków surowych. Nasilenie emisji uciążliwych zapachów i gazów może nastąpić 

jedynie w przypadku zaniedbań w eksploatacji.  

– pompownia ścieków będzie mieć przekrycie żelbetowe 

 w zakresie emisji hałasu 

 dmuchawy będą umieszczone w budynku, będą posiadać obudowy dźwiękochłonne, 

pompy będą zanurzone w ściekach,  

 w zakresie ochrony środowiska gruntowego 

 odpady będą gromadzone w szczelnych kontenerach. 

– obiekty oczyszczalni będą wyposażone w instalację wodną -  punkty czerpalne ze 

złączką do węża by umożliwić utrzymanie czystości i porządku, 

– na terenie oczyszczalni zostaną urządzone trawniki i zieleń wysoka 
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 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

 zbiorniki na ścieki i osady oraz rurociągi technologiczne podlegać będą próbom 

szczelności przed ich napełnieniem ściekami 

 odcieki i przelewy będą kierowane do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa, 

odcieki z prasy) 

 zastosowane zostaną urządzenia i materiały  budowlane renomowanych firm, które 

uzyskały atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania, 

 w zakresie oddziaływania na ludzi, zwierzęta, zieleń 

– ograniczone zostanie wystąpienie sytuacji awaryjnych poprzez: zainstalowanie 

rezerwowych pomp w pompowniach, automatyzację pracy oczyszczalni, w przypadku przerw 

w dostawie energii elektrycznej możliwość zastosowania agregatu prądotwórczego. 

 


