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PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy – część technologiczna
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sierakowicach, będącej
gminną oczyszczalnią, do której doprowadzane będą ścieki ze wszystkich
miejscowości oraz z istniejących i nowoprojektowanych zakładów
przemysłowych, głównie ubojni zlokalizowanych na terenie gminy,
zapewniający osiągnięcie parametrów odpływu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).
Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej, w którym przedstawiono
przyjęte rozwiązania techniczne z opisem technologii oczyszczania ścieków
oraz sposobem rozwiązania gospodarki osadowej oczyszczalni.
2. INWESTOR
Gmina Sierakowice
ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
woj. pomorskie
3. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Umowa pomiędzy Gminą Sierakowice a BSiPP „EKOMETRIA” Sp. z o.o. w
Gdańsku zawarta w dniu 15 grudnia 2005 r.;
- Dokumentacja projektowa istniejącej oczyszczalni ścieków;
- Bilans ilości ścieków, ładunku zanieczyszczeń dla projektowanej rozbudowy
i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sierakowicach opracowana przez
BSiPP „EKOMETRIA” Sp. z o.o. w Gdańsku w lutym 2006 roku;
- Informacje od uŜytkownika na temat zainstalowanych urządzeń i pracy
oczyszczalni;
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500 terenu oczyszczalni z
naniesionym uzbrojeniem terenu, obiektami technologicznymi;
- Dokumentacja geotechniczna (warunki geotechniczne) opracowana przez
Przedsiębiorstwo CONECO-BUD Sp. z o. o. w Gdyni w kwietniu 2006 roku;
- Informacje producentów urządzeń;
- Wizja w terenie;
- Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w
Sierakowicach (Nr arch. EKO-184.4) opracowany przez BSiPP
„EKOMETRIA” Sp. z o. o. w Gdańsku w czerwcu 2006 roku.

KRATO – PIASKOWNIK
Ob. proj. 2

KRATO-PIASKOWNIK OB. 2
Zaprojektowano komorĊ Īelbetową o wymiarach 12000x3400x3850mm.
w której umieszczono zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania
Ğcieków. Urządzenie składa siĊ z kraty schodkowej o przeĞwicie 3mm
oddzielającej zanieczyszczenia stałe, prasy Ğrubowej, przenoĞnika
odwadniająco-rozdrabniającego,
komory
piaskownika
oraz
komory
tłuszczownika. Komora piaskownika wyposaĪona w system napowietrzania i
dwa przenoĞniki: poziomy zainstalowany w dnie komory, doprowadzający
piasek do przenoĞnika ukoĞnego, który odwadnia piasek i transportuje go do
kontenera.
Komora tłuszczownika wyposaĪona w zgarniacz tłuszczu i czĊĞci
pływających oraz pompĊ tłuszczu.
SkutecznoĞü separacji piasku 90% dla granulacji 0,2mm, przy przepływie 100
l/s.
Urządzenia przystosowane do pracy na zewnątrz budynku, wyposaĪone w
ocieplenie z wełny mineralnej oraz instalacjĊ grzewczą załączaną czujnikiem
temperatury.

TABELA
ZESTAWIENIE URZĄDZEē, ARMATURY, KSZTAŁTEK DLA
MECHANICZNEGO STOPNIA OCZYSZCZANIA ĝCIEKÓW
L.P.

Wyszczególnienie

Sztuk

1

Zasuwa noĪowa DN 300 TYP EBES z
napĊdem rĊcznym

2

2

Komora piaskownika :
- długoĞü całkowita
- szerokoĞü
- powierzchnia

1
9000 mm
1600 mm
14,4 m2

WyposaĪenie komory piaskownika:
a) PrzenoĞnik SF –260 zainstalowany w dnie
komory piaskownika
- długoĞü ok.
9000 mm
- nachylenie
0º
- wydajnoĞü
1 m3/h
- moc silnika
1,5 kW
- Ğrednica spirali
190 mm

Dystrybutor,
Producent
EBRO
ARMATUREN
ul. Bojana 3 01904 Warszawa

Uwagi

MEVA-POL Sp.
Z o.o. 80-275
GdaĔsk ul
Karłowicza 63

-

b) PrzenoĞnik SF-260 odwadniający i
transportujący piasek z komory piaskownika
do kontenera
- nachylenie
36º
- wydajnoĞü
0,5 m3/h
- moc silnika
0,75 kW
- Ğrednica spirali
190 mm
c) Komora wyposaĪona w system
napowietrzania.
- dmuchawa Rietschle typ DLT 40 , moc
silnika
1,1 kW.
d) Komora tłuszczownika:
- długoĞü całkowita
- szerokoĞü
- powierzchnia

3

4

5

8500 mm
400 mm
3,4 m2

WyposaĪenie komory tłuszczownika:
pompa tłuszczu Seepex typ BN 5-6L
- wydajnoĞü
1 l/s,
- moc silnika
1,1 kW,
zgarniacz tłuszczu i czĊĞci pływających
- moc silnika
0,12 kW.
Krata Rotoscreen RS 10-100-3
- przepustowoĞü
100 l/s
- szerokoĞü uĪyteczna
972 mm
- szerokoĞü całkowita
1072 mm
- wysokoĞü podnoszenia
1030 mm
- wysokoĞü całkowita
1459 mm
- przeĞwit
3 mm
- moc silnika
0,37 kW
Prasa
SWP 20-100
- długoĞü całkowita
2269 mm
- wysokoĞü
330 mm
- Ğrednica spirali
200 mm
- kosz zasypowy
230 x 100 mm
- wydajnoĞü
1,0 m3/h
- moc silnika
4,0 kW
- pobór wody płuczącej maks.
40 l/min
PrzenoĞnik odwadniająco-rozdrabniający
CPS 20-300
- długoĞü całkowita 3812 mm
- nachylenie ok.
60°
- Ğrednica spirali
200 mm
- wydajnoĞü
1,0 m3/h
- moc silnika
2,2 kW

1

1

-

-

1

-

-

6

ZwĊĪka niesymetryczna φ315x17,9/φ450x25,5 2
SDR17,6PE

7

Kolano 90° φ40x2,3 SDR17,6PE

3

8

Kolano 90° φ110x6,6 SDR17PE

1

ZESTAWIENIE RUROCIĄGÓW
Rury do kanalizacji ciĞnieniowej z PE 100:
- φ 315 x 17,9mm PE SDR 17,6
- φ 110 x 6,6mm PE SDR 17
- φ 40 x 2,3mm PE SDR 17,6

L= 3m
L= 4,7m
L= 11,8m

Uwaga.
Dopuszcza siĊ zastosowanie urządzeĔ innych producentów o standardzie nie gorszym niĪ
przyjĊtym w projekcie, w uzgodnieniu z projektantem.

HALA DMUCHAW
Ob. proj. 7

HALA DMUCHAW – obiekt projektowany
( OB. NR 7 )
Dmuchawy – sztuk 4 ( 3 projektowane i 1 istniejąca ) zlokalizowano w
projektowanej hali dmuchaw. Powietrze bĊdzie dostarczane do dmuchaw
poprzez dwie czerpnie Ğcienne. Czerpanie powietrza przez dmuchawy odbywaü
siĊ bĊdzie z wnĊtrza hali dmuchaw. PrzyjĊto pracĊ czterech dmuchaw, jedna
stanowi rezerwĊ. Dmuchawy dostarczaü bĊdą powietrze na wspólny rurociąg
tłoczny z którego dostarczane bĊdzie powietrze do dwóch komór nitryfikacji
zlokalizowanych w istniejącym reaktorze biologicznym OB.10, do dwóch
komór nitryfikacji zlokalizowanych w projektowanym reaktorze biologicznym
OB.12 oraz do dwóch komór stabilizacji tlenowej osadu ( komora istniejąca OB. 9, komora projektowana - OB.8 ). Powietrze dostarczane bĊdzie w iloĞci
zaleĪnej od wymaganego, chwilowego zapotrzebowania tlenu. Sterowanie
wydajnoĞcią dmuchaw nastąpi automatycznie poprzez zmianĊ prĊdkoĞci
obrotowej silnika dmuchawy jako funkcji pomiaru stĊĪenia tlenu w komorach
napowietrzania, w przedziale 1,7 ÷ 2,5 gO2/m3, wydajnoĞci rurociągu
zasilającego komorĊ nitryfikacji ( połoĪenia dysku w przepustnicy z napĊdem
elektrycznym doprowadzającej powietrze do komory nitryfikacji ), ciĞnienia
powietrza w instalacji.
• Wymagana wydajnoĞü dmuchaw
- Zapotrzebowanie powietrza przez reaktor biologiczny istniejący - komory
nitryfikacji ( szt.2 ) = 1335 Nm3/h
- Zapotrzebowanie powietrza przez istniejącą komorĊ stabilizacji tlenowej
osadu ( szt.1 ) = 281 Nm3/h
- Zapotrzebowanie powietrza przez projektowaną komorĊ stabilizacji tlenowej
osadu ( szt.1 ) = 250 Nm3/h
- Zapotrzebowanie powietrza przez reaktor biologiczny projektowany komory nitryfikacji ( szt.2 ) = 2003 Nm3/h
- Łączne zapotrzebowanie powietrza wynosi 1335 Nm3/h + 281 Nm3/h +
250 Nm3/h + 2003 Nm3/h = 3869 Nm3/h
PrzyjĊto 3 dmuchawy o maksymalnej wydajnoĞci jednej dmuchawy 1600
Nm3/h, oraz jedną dmuchawĊ istniejącą o maksymalnej wydajnoĞci dmuchawy
900 Nm3/h. Trzy (duĪe) dmuchawy dają odpowiednio 4800 Nm3/h, dwie duĪe i
jedna mała 4100 Nm3/h ,co zabezpiecza w pełni maksymalne zapotrzebowanie
powietrza.

1

ZESTAWIENIE URZĄDZEē, ARMATURY I KSZTAŁTEK DLA HALI
DMUCHAW

Producent,
dystrybutor

Lp.

Wyszczególnienie

Sztuk

1

Dmuchawy wyporowe Roots’a
wraz z obudową tłumiącą hałas
• ROBOX ES 66/3P
- wydajnoĞü: 1600 m3/h
- nadciĞnienie: 700 mbar
- zapotrzebowanie mocy: 40,2
kW
- poziom hałasu (z obudową) :
79 dBA
- obroty: 3947
- króciec stopnia: 150
silnik
- typ: 2Sg 225 M2
- moc: 45 kW
- zasilanie: 380 V; 21-50 Hz
- obroty: 2960 obr/min
wentylator silnika obudowy
- moc: 176/260 W
- wydajnoĞü: 2300 m3/h
- zasilanie: 380 V; 50 Hz; 0,330,39 A
Dmuchawa wyporowa Roots’a istniejąca
- wydajnoĞü: 900 m3/h
- nadciĞnienie: 700 mbar
- silnik: 30 kW
Czerpnia Ğcienna
( 800 × 1200 mm)

3

2

-

3a

Przepustnica wielopłaszczyznowa
prostokątna PWP 800/1200mm

2

4

Przepustnica jednopłaszczyznowa
kołowa PJ0 - φ400

6

5

Przepustnica typ Z 011-K1

3

RDJ Klima
87-800 Włocławek
ul. Spokojna 97A
RDJ Klima
87-800 Włocławek
ul. Spokojna 97A
EBRO

2

3

1

EKOFINN-POL
Sp. Z o.o.
80-297 Banino ul.
LeĞna

-

Uwagi
Przy
zamówieniu
dmuchawy
dołączyü
rysunek hali
dmuchaw.
Zwróciü
uwagĊ na
wylot ciepłego
powietrza z
obudowy
dmuchawy. W
konstrukcji
obudowy
dmuchawy
wykonaü
króciec
kołnierzowy.

-

WysokoĞü
nad posadzką
1,50 m

2

DN 150, przekładnia rĊczna

6

Przepustnica typ Z 011-K1
DN 100, przekładnia rĊczna

1

7

Kolano stalowe φ408x4

3

8

Kolano stalowe φ258x4

1

9

ZwĊĪka stalowa symetryczna
φ156/256x3
ZwĊĪka stalowa symetryczna
φ258/308x4
ZwĊĪka stalowa symetryczna
φ308/358x4

3

10
11

1
1

ARMATUREN
Spółka z o.o.
Odział w Polsce
Warszawa 01-904
ul. Bojana 3
EBRO
ARMATUREN
Spółka z o.o.
Odział w Polsce
Warszawa 01-904
ul. Bojana 3
Wykonanie
warsztatowe
Wykonanie
warsztatowe
Wykonanie
warsztatowe
Wykonanie
warsztatowe
Wykonanie
warsztatowe

3

KOMORA
STABILIZACJI
TLENOWEJ OSADU
Ob. proj. 8

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU – KST – OBIEKT
PROJEKTOWANY
Zaprojektowano zbiornik Īelbetowy o Ğrednicy D = 12,0m i głĊbokoĞci
czynnej 6,0m. Do zbiornika doprowadzany bĊdzie osad nadmierny z reaktora
rurociągiem Ӆ180x10,2 SDR 17,6 PE. Odprowadzenie osadu ustabilizowanego
tlenowo odbywaü siĊ bĊdzie rurociągiem Ӆ180x10,2 SDR 17,6 PE. Rurociąg
odprowadzający wyposaĪony został w króciec jednokołnierzowy wystający
ponad zwierciadło osadu, pozwalający na udroĪnienie rurociągu w przypadku
jego zablokowania oraz zasuwĊ ziemną DN200.
W celu odprowadzenia wód nadosadowych do pompowni Ğcieków
zaprojektowano rurociąg Ӆ225x10,2 SDR 22 PE od strony komory zakoĔczony
konfuzorem.
Zbiornik przykryty kopułą z laminatu.
W miejscach wynikających z technologii obsługi, zaprojektowano włazy dla
rewizji (szt. 2).
Rozwiązanie przykrycia wraz z włazami po stronie Wykonawcy.
TABELA
ZESTAWIENIE URZĄDZEē, ARMATURY, KSZTAŁTEK DLA KOMORY
STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU
L.P.
1

2

Wyszczególnienie

Sztuk

Ruszt napowietrzający:
1 kpl.
- iloĞü dyfuzorów nd= 120 szt.
- zagĊszczenie dyfuzorów dd= 1,1 dyf.
- wydajnoĞü dyfuzora qp= 1,99 Nm3/h dyf
- zapotrzebowanie powietrza Qp = 239 Nm3/h
- absorpcja tlenu E= 15,1g O2 /Nm3/m
W skład rusztów wchodzą:
- kolektory poziome rozprowadzające
powietrze (PVC)
- odgałĊzienia Ø90 (PVC) z dyfuzorami (PP) z
przeponami elastomerowymi (EPDM)
- kształtki (PVC), elementy podporowe (PP),
elementy kotwiące
- układy odwodnienia
- piony zasilające (PVC) wyprowadzone do
lustra Ğcieków, z nasuwkami (PVC) słuĪącymi
do połączenia rur PVC z rurami stalowymi
rurociągu zewnĊtrznego
Przepustnica DN 100 Typ Z 011-K1 PN 16
1
- napĊd: elektryczny (ujĊty w projekcie
AKPiA)

Dystrybutor,
Producent
WOD-EKO
Sp. z o.o.
Sosnowiec ul.
PoleĞna 26

EBRO
ARMATUREN
ul. Bojana 3 01904 Warszawa

Uwagi

Rura zasilająca
ruszt, dyski oraz
układ
odwodnienia w
dostawie systemu
napowietrzania
Producenta

Kołnierz ze stali nierdzewnej dla rury 105 ×
2,5 mm

2

Kołnierz
dopasowaü do
przepustnicy.

3

Kolano dla rury φ180x10,2 SDR17,6PE

1

4

ZwĊĪka symetryczna DN 200 x DN400 stal
nierdzewna L=600 mm

1

-

5
6

Kolano dla rury φ225x10,2 SDR17,6PE
Trójnik bosy dla rur φ180x10,2 SDR17,6PE

1
1

-

Łączona z PE na
kołnierz+króciec
kołnierzowy
-

7

Króciec z rury PE φ180x10,2 SDR17,6 PE
zakoĔczony Ğlepym kołnierzem

1

-

-

8

Kolano bose ze stali nierdzewnej φ105x2,5

2

-

-

9

Zasuwa doziemna DN 200

1

-

-

ZESTAWIENIE RUROCIĄGÓW
Rury do kanalizacji ciĞnieniowej z PE 100
- φ 180 x 10,2 SDR17,6PE
- φ 225x10,2 SDR17,6PE

L= 11m
L= 5m

Rury ze stali nierdzewnej 0H18N9
- φ 105 × 2,5 mm

L = 1m

Uwaga.
Dopuszcza siĊ zastosowanie urządzeĔ innych producentów o standardzie nie gorszym niĪ
przyjĊtym w projekcie, w uzgodnieniu z projektantem.

REAKTOR
BIOLOGICZNY
Ob. proj. 12

REAKTOR BIOLOGICZNY – OBIEKT PROJEKTOWANY NR 12
Zaprojektowano reaktor biologiczny o konstrukcji Īelbetowej zespolony z
trzema osadnikami wtórnymi. Reaktor podzielono na dwa niezaleĪne ciągi
technologiczne w układzie przepływowym.
ĝcieki surowe po czĊĞci mechanicznej oczyszczania trafiają do komory
rozdziału (KR – Ob. Nr 11) a nastĊpnie do komory beztlenowej (KB) kaĪdego z
ciągów, do której doprowadzany jest osad powrotny z osadników koĔcowych.
Z komory beztlenowej, poprzez otwory przepływowe w Ğcianie, mieszanina
Ğcieków i osadu przedostaje siĊ do komory denitryfikacji (KD).
Komora ta wyposaĪona została w dwa mieszadła wolnoobrotowe.
Z komory Ğcieki przedostają siĊ rurą Dn 560 x 25,5 PE do komory
nitryfikacji
(KN),
gdzie
znajduje
siĊ
system
napowietrzania
drobnopĊcherzykowego
z
dyfuzorami
talerzowymi
przeponowoelastomerowymi. W koĔcowej strefie komory nitryfikacji, gdzie nie
przewidziano dysków, zamontowano mieszadło Ğrednioobrotowe dla utrzymania
pełnego wymieszania oraz mieszadło pompujące, którego zadaniem jest
przepompowanie czĊĞci mieszaniny osadu i Ğcieków z powrotem do komory
denitryfikacji.
Z komory nitryfikacji Ğcieki trafiają poprzez przelew do komory rozdziału
(KR) a stamtąd poprzez zastawki na jeden z trzech osadników wtórnych (OW).
Zasilanie osadników nastĊpuje poprzez rurĊ centralną. ĝcieki oczyszczone
poprzez koryta odpływowe kierowane są na filtr Īwirowy, a dalej przez punkt
pomiarowy do istniejącego rowu melioracyjnego.
Filtr Īwirowy ma za zadanie usuniĊcia szczątkowych iloĞci zawiesiny oraz w
razie potrzeby w wyniku dozowanego PIX wytrącenia Ğladowych,
przekraczających dopuszczalne stĊĪenia, iloĞci fosforu.
Osad z osadników wtórnych bĊdzie trafiał do komory predenitryfikacji
(KPD),a stamtąd przetłaczany bĊdzie za pomocą pompy do: osad powrotnykomory beztlenowej; osad nadmierny – komory stabilizacji tlenowej osadu.
Obiekt reaktor biologiczny przykryty kopułą z laminatu. W miejscach
montaĪu pomp i mieszdeł zaprojektowano klapy rewizyjno – montaĪowe,
natomiast w miejscach wynikających z technologii obsługi przewidziano włazy
rewizyjne. WielkoĞü klap rewizyjno – montaĪowych dostosowaü do
zakupionych urządzeĔ. Rozwiązanie przykrycia wraz z włazami po stronie
Wykonawcy.
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TABELA- ZESTAWIENIE URZĄDZEē, ARMATURY, KSZTAŁTEK DLA REAKTORA
BIOLOGICZNEGO
L. Wyszczególnienie
p.
1. Mieszadło Ğrednioobrotowe
Amamix C 424/48UDG
N=4,0 kW
− ciĊĪar: 91 kg
− z zestawem montaĪowym (w tym
prowadnica rurowa)
− stal nierdzewna

2

3

Szt Dystrybutor,
Producent
2
KSB Pompy i
Armatura
Sp. z o.o.

ĩurawik typu ĩPR 150 z prowadnicą typu
PR/B
− udĨwig: 150 kg
− zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie ogniowe

2

PROMA s.c.

Mieszadło wolnoobrotowe
Amaprop V 88-1400/44URG
N=5,5 kW
− ciĊĪar: 209 kg
− w zbiorniku
− z zestawem montaĪowym (w tym
prowadnica rurowa)
− stal nierdzewna

4

KSB Pompy i
Armatura
Sp. z o.o.

ĩurawik typu ĩPR 300 z prowadnicą typu
PR/B
− udĨwig: 300 kg
− zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie ogniowe

4

PROMA s.c.

Pompa do płukania filtra
KRT F150-401/206UG-330
− ciĊĪar: nie wiĊcej niĪ 150 kg
− Q=60l/s
− H=10 m
− N=18kW
− z zestawem montaĪowym (w tym
prowadnica rurowa) stal nierdzewna
l=6,0 m

2

KSB Pompy i
Armatura
Sp. z o.o.

ĩurawik typu ĩPR 150 z prowadnicą typu
PR/B
− udĨwig: 150 kg
− zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie ogniowe

2

PROMA s.c.

Uwagi
MontaĪ w
komorze
beztlenowej

MontaĪ prowadnic
do konstrukcji a
takĪe Īurawików
w dostosowaniu
do zakupionych
urządzeĔ
MontaĪ w
komorze
denitryfikacji

MontaĪ prowadnic
do konstrukcji a
takĪe Īurawików
w dostosowaniu
do zakupionych
urządzeĔ

MontaĪ prowadnic
do konstrukcji a
takĪe Īurawików
w dostosowaniu
do zakupionych
urządzeĔ

2

4

5

6

7

8

Mieszadło pompujące Amaline 725301/58UMG
− ciĊĪar: nie wiĊcej niĪ 140 kg
− Q=350 m3/h
− H=0,8 m
− prowadnica rurowa
ĩurawik typu ĩPR 150 z prowadnicą typu
PR/B
− udĨwig: 150 kg
− zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie ogniowe

2

KSB Pompy i
Armatura
Sp. z o.o.

MontaĪ w
komorze
nitryfikacji

2

PROMA s.c.

Mieszadło Ğrednioobrotowe Amamix C
424/48UDG
− ciĊĪar: 84 kg
− N= 4,0 kW
− z zestawem montaĪowym (w tym
prowadnica rurowa) stal nierdzewna

2

KSB Pompy i
Armatura
Sp. z o.o.

MontaĪ prowadnic
do konstrukcji a
takĪe Īurawików
w dostosowaniu
do zakupionych
urządzeĔ
MontaĪ w
komorze
nitryfikacji

ĩurawik typu ĩPR 150 z prowadnicą typu
PR/B
− udĨwig: 150 kg
− zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie ogniowe

2

PROMA s.c.

Pompa osadu Amarex NF80-220/044ULG195
− ciĊĪar: nie wiĊcej niĪ 65 kg
− Q=90m3/h
− H=7 m
− N=3,7 kW
− ze stopą sprzĊgającą i prowadnicami
rurowymi

2

KSB Pompy i
Armatura
Sp. z o.o.

ĩurawik typu ĩPR 150 z prowadnicą typu
PR/B
− udĨwig: 150 kg
− zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie ogniowe

2

PROMA s.c.

Zastawka przelewowa naĞcienna
- B=800 mm
- Hz=1000 mm
- wykonanie: stal k.o. OH18N9
Zasuwa noĪowa miĊdzykołnierzowa
DN 300 typu EBES do zabudowy miĊdzy
kołnierzowej
- napĊd koło rĊczne
- korpus:GG 25
- płyta (nóĪ):1.4301

3

Eko - Celkon s.c.
Celbówko 2
84-100 Słupsk

4

EBRO
ARMATUREN
Ul. Bojana 3
01-904 Warszawa

MontaĪ prowadnic
do konstrukcji a
takĪe Īurawików
w dostosowaniu
do zakupionych
urządzeĔ
MontaĪ w
komorze
predenitryfikacji

MontaĪ prowadnic
do konstrukcji a
takĪe Īurawików
w dostosowaniu
do zakupionych
urządzeĔ
Komora rozdziału

3

9

10

11

12

13

- ciĞnienie robocze: max. 10 bar
Zastawka kanałowa
- B=400 mm
- Hz=400 mm
- wykonanie: stal k.o. OH18N9
Zasuwa noĪowa miĊdzykołnierzowa
DN 200 typu EBES do zabudowy miĊdzy
kołnierzowej
- napĊd koło rĊczne
- korpus:GG 25
- płyta (nóĪ):1.4301
- ciĞnienie robocze: max. 10 bar
Zasuwa noĪowa miĊdzykołnierzowa DN
250 typu EBES do zabudowy miĊdzy
kołnierzowej
- napĊd koło rĊczne
- korpus:GG 25
- płyta (nóĪ):1.4301
- ciĞnienie robocze: max. 10 bar
Przepustnica miĊdzykołnierzowa DN 150
typ Z 011 PN 6
- napĊd elektryczny regulacyjny
AUMA
- zasilanie 400 V 50 Hz
- zabezpieczenie IP6A
- głowica Matic z modułem sterowania
miejscowego
- 2 wyłączniki kraĔcowe
- 2 wyłączniki modułowe
Zasuwa noĪowa doziemna DN 450

2

Eko- Celkon s.c.
Celbówko 2
84-100 Słupsk

1

EBRO
ARMATUREN
Ul. Bojana 3
01-904 Warszawa

4

EBRO
ARMATUREN
Ul. Bojana 3
01-904 Warszawa

2

EBRO
ARMATUREN
Ul. Bojana 3
01-904 Warszawa

4

EBRO
ARMATUREN
ul. Bojana 3
01-904 Warszawa
14 System napowietrzania
2
„WOD-EKO”
MontaĪ w
drobnopĊcherzykowego
kpl. spółka z o.o.
komorze
- iloĞü dyfuzorów:350
ul. PoleĞna 26
nitryfikacji
- zagĊszczenie dyfuzorów 1,9 dyf/m2
41-200 Sosnowiec
- zapotrzebowanie powietrza: 1001Nm3/h
Rura zasilająca
- absorpcja tlenu SOTE=33,2%
ruszt, dyski oraz
- efektywnoĞü natleniania E=15.5gO2/Nm3/m
układ
W skład rusztów wchodzą:
odwodnienia w
- kolektory poziome rozprowadzające
dostawie systemu
powietrze (PVC)
napowietrzania
- odgałĊzienia Ø90 (PVC) z dyfuzorami (PP)
Producenta
z przeponami elastomerowymi (EPDM)
- kształtki (PVC), elementy podporowe (PP),
elementy kotwiące
- układy odwodnienia
- piony zasilające (PVC) wyprowadzone do
lustra Ğcieków, z nasuwkami (PVC)
4

słuĪącymi do połączenia rur PVC z rurami
stalowymi rurociągu zewnĊtrznego
15 Zawór zwrotny DN 300
16 Kolano ze stali nierdzewnej φ312x6
17 Kolano segmentowe ze stali nierdzewnej
φ355x20
18 Kolano dla rury φ225x10,2 SDR 22 PE
19 Kolano 90° dla rury φ225x10,2 SDR 22 PE
20 Kolano 90° dla rury φ180x10,2 SDR 17,6 PE
21 ZwĊĪka 250/160 SDR 17,6 PE
22 Kolano 90° dla rury φ250x14,2 SDR 17,6 PE
23 Trójnik redukcyjny φ250/180 PE
24 Trójnik dla rury φ250x14,2 SDR 17,6PE
25 ZwĊĪka 250/180 SDR 22 PE
26 Kolano ze stali nierdzewnej φ207x3,5
27 Redukcja 250/150 SDR 17,6 PE
28 Trójnik dla rury φ450x25,5 SDR 17,6PE
29 Kolano 90° dla rury φ450x25,5 SDR 17,6 PE
30 Kolano 90° dla rury φ160x9,1 SDR 17,6 PE
31 Trójnik dla rury φ160x9,1 SDR 17,6 PE
32 Zawór kulowy DN 20
33 Zasuwa noĪowa DN 200

2
4
2
3
2
6
6
10
1
4
2
2
2
2
2
16
16
3
3

ZESTAWIENIE RUROCIĄGÓW DLA REAKTORA
•

Rury ze stali nierdzewnej OH18N9
- φ 312x6 mm
- φ 412x6 mm
- φ57x2 mm stal k.o.

•
-

Rury PE
φ20x2 mm SDR 11 PE
φ160x9,1 mm SDR 17,6 PE
φ180x10,2 mm SDR 17,6 PE
φ225x10,2 mm SDR 22 PE
φ250x14,2 mm SDR 17,6 PE
φ355x20,1 mm SDR 17,6 PE
φ450x25,5 mm SDR 17,6 PE
φ 560x25,5 mm SDR 22 PE
φ900x40,9 mm SDR 22 PE

L=14,0 m
L=19,70 m
L=45,0 m
L=23,0 m
L=34,0 m
L=36,0 m
L=28,0 m
L=46,0 m
L=14,30 m
L=13,0 m
L=10,0 m
L=15,0 m
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SPIS RYSUNKÓW
1. Profil po drodze Ğcieków
skala 1:100/500
2. Rurociąg osadu nadmiernego z Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 i Reaktora
biologicznego Ob. istn. 10 do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8
oraz z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 do Stacji mechanicznego
odwadniania osadu Ob. istn. moder. 13
skala 1:100/500
3. Odciek z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8
oraz z Biofiltra Ob. proj. B
skala 1:100/500
4. Wodociąg do Biofiltra Ob. proj. 4
skala 1:100/500
5. Instalacja dozowania PIX-u
skala 1:100/500
6. Rurociąg sprĊĪonego powietrza z Hali dmuchaw Ob. proj. 7 do Reaktora
biologicznego Ob. proj. 12, Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8, Komory
stabilizacji tlenowej Ob. istn. 9, Reaktora biologicznego Ob. istn. 10 skala 1:100/500
7. Rurociąg powietrza do dezodoryzacji z Krato-piaskownika Ob. proj. 2
do Biofiltra Ob. proj. 4
skala 1:100/500
8. PrzełoĪony wodociąg φ 90
skala 1:100/500
9. PrzełoĪona kanalizacja sanitarna φ 160 PVC
skala 1:100/500
9a. Powietrze do wzruszania złoĪa filtracyjnego
skala 1:100/500
w reaktorze biologicznym – Ob.12
10. Biofiltr Ob. proj. 4
skala ---------11. Komora przepływomierzy Ob. proj. K
skala 1:50
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1

WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

W podłoĪu badanego terenu poniĪej cienkiej warstwy gliniastej gleby zalegają plejstoceĔskie
osady lodowcowe, głównie gliny i piaski gliniaste zwałowe z przewarstwieniami piasków
wodno – lodowcowych.
Na badanym terenie nie napotkano na wodĊ gruntową. W otworach A3 i A4 wystĊpuje
sączenie wody w piaszczystych przewarstwieniach wĞródglinowych na głĊbokoĞci 1,9 – 3,3
m p.p.t. Sączenia mają charakter okresowy, są związane z przesiąkaniem wód opadowych w
podłoĪe gruntowe.
Badany teren jest naturalnie drenowany. Powierzchnia terenu na południe od badanego terenu
jest znacznie obniĪona. W dnie tego obszaru wystĊpuje rów odwadniający, który zbiera wody
opadowe z najbliĪszego terenu.

2
2.1

ROZWIĄZANIE TECHNICZNE NASTĉPUJĄCYCH
RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW MIĉDZYOBIEKTOWYCH
Rurociąg doprowadzający Ğcieki surowe z istniejącego Punktu zlewnego Ob. istn. 1
do Krato – piaskownika Ob. Proj. 2
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE L = 6,2 m

2.2

Rurociąg doprowadzający Ğcieki z Krato – piaskownika Ob. Proj. 2 do Komory
rozdziału Ob. moder. 11
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE L = 26,0 m
• Studzienka kanalizacyjna φ1,20 – 1 szt.

2.3

Rurociągi doprowadzające Ğcieki z Komory rozdziału Ob. moder. 11 do Komory
przepływomierzy Ob. proj. K
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE L = 47,0 m

2.4

Rurociągi doprowadzające Ğcieki z Komory przepływomierzy Ob. proj. K do
Reaktora biologicznego Ob. proj.12
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE L = 41,3 m

2.5

Kanał odpływowy Ğcieków oczyszczonych
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE L = 8,4 m
φ 400 PCV L = 139,1 m
rury lite 8 kN/m2
• Studzienka kanalizacyjna φ1,20 – 8 szt.

2.6

Rurociąg osadu nadmiernego z Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 i Reaktora
biologicznego Ob. istn. 10 do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8
φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE L = 93,0 m
• Zasuwa płaska kołnierzowa doziemna DN 200 – 3 szt.
• Zasuwa doziemna DN 125 - 1 szt.
• Zasuwa DN 125 - na Reaktorze biologicznym Ob. istn. 10 – 1 szt.

4

2.7

Rurociąg osadu nadmiernego z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 do
Stacji mechanicznego odwadniania osadu Ob. istn. moder. 13
φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE L = 15,1 m
Uwaga: Na istniejącym przewodzie osadu nadmiernego z Komory stabilizacji tlenowej
Ob. istn. 9 do Stacji mechanicznego odwadniania osadu Ob. istn. moder. 13
• Zasuwa doziemna DN 100 – 1 szt.

2.8

Odciek z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8
φ 225 x 10,2 SDR 22 PE L = 18,9 m

2.9

Odciek z Biofiltra Ob. proj. 4
φ 63 x 3,6 SDR 17,6 PE L = 5,6 m

2.10 Wodociąg do Biofiltra Ob. proj. 4
φ 32 x 2,0 SDR 17,6 PE L = 9,2 m
2.11 Instalacja dozowania PIX-u
φ 20 x 2 SDR 11 PE L = 47,1 m
2.12 Rurociąg sprĊĪonego powietrza z Hali dmuchaw Ob. proj. 7 do Reaktora
biologicznego Ob. proj. 12, Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8,
Komory stabilizacji tlenowej Ob. istn. 9, Reaktora biologicznego Ob. istn. 10
φ 358 x 4
φ 308 x 4
φ 258 x 4
φ 207 x 3,5
φ 156 x 3
φ 105 x 2,5

stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9

L = 12,8 m
L = 57,9 m
L = 1,2 m
L = 20,3 m
L = 2,5 m
L = 26,5 m

2.13 Rurociąg powietrza do dezodoryzacji z Krato-piaskownika Ob. proj. 2 do Biofiltra
Ob. proj. 4
φ 64 x 2 stal nierdzewna OH18N9 L = 6,9 m
2.14 PrzełoĪony wodociąg φ 90
φ 90 x 5,1 SDR 17,6 PE L = 15,5 m
2.15 PrzełoĪona kanalizacja sanitarna φ 160 PVC
φ 160 PVC

P 10 bar

L = 12,6 m
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3
3.1

OPIS SZCZEGÓŁOWY RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW
MIĉDZYOBIEKTOWYCH
Rurociąg doprowadzający Ğcieki surowe z istniejącego Punktu zlewnego
Ob. istn. 1 do Krato – piaskownika Ob. Proj. 2 - profil rys. nr 1

ĝcieki surowe doprowadzane są z Punktu zlewnego Ob. istn. 1 do Krato – piaskownika
Ob. proj. 2. zaprojektowanym rurociągiem φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE.
3.2

Rurociąg doprowadzający Ğcieki z Krato – piaskownika Ob. Proj. 2
do Komory rozdziału Ob. moder. 11 - profil rys. nr 1

ĝcieki z Krato – piaskownika Ob. proj. 2 odpływają zaprojektowanym rurociągiem
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE, który włącza siĊ do istniejącej kanalizacji sanitarnej φ 400 i płyną
do Komory rozdziału Ob. moder. 11. W Komorze rozdziału Ob. istn. 11 nastĊpuje rozdział
Ğcieków na dwa Reaktory biologiczne Ob. istn. 10 i Ob. proj. 12.
3.3

Rurociągi doprowadzające Ğcieki z Komory rozdziału Ob. moder. 11
do Komory przepływomierzy Ob. proj. K - profil rys. nr 1

Z Komory rozdziału Ob. moder. 11 Ğcieki płyną dwoma przewodami φ 450 x 25,5 SDR 17,6
PE do Komory przepływomierzy Ob. proj. K.
3.4

Rurociągi doprowadzające Ğcieki z Komory przepływomierzy Ob. proj. K
do Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 - profil rys. nr 1

Z
Komory
przepływomierzy
Ğcieki
prowadzone
są
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE do Reaktora biologicznego Ob. proj. 12.
3.5

dwoma

przewodami

Kanał odpływowy Ğcieków oczyszczonych - profil rys. nr 1

ĝcieki oczyszczone odpływają z Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 dwoma kanałami
φ 450 x 25,5 SDR 17,6 PE, które nastĊpnie przechodzą w φ 400 PVC i łączą siĊ we wspólny
kanał odpływowy w studzience kanalizacyjnej (20ss). Zaprojektowany kanał odpływowy
φ 400 PVC włącza siĊ w studzience kanalizacyjnej (21ss) do istniejącego kanału
odpływowego z Reaktora biologicznego Ob. istn. 10. ĝcieki oczyszczone z dwóch reaktorów
odprowadzane są dalej kanałem φ 400 PVC, który włącza siĊ poprzez studzienkĊ
kanalizacyjną do istniejącej kanalizacji sanitarnej φ 300 odprowadzającej Ğcieki oczyszczone
do odbiornika.
3.6

Rurociąg osadu nadmiernego z Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 i Reaktora
biologicznego Ob. istn. 10 do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8
- profil rys. nr 1

Osad nadmierny odprowadzany jest z Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 przewodem
φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8. Do przewodu
tego włącza siĊ przewód φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE odprowadzający osad z Reaktora
biologicznego Ob. istn. 10.
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Na projektowanych przewodach φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE zaprojektowano 3 zasuwy płaskie
kołnierzowe doziemne DN 200, a na istniejącym przewodzie φ 125 PE odprowadzającym
osad z Reaktora biologicznego Ob. istn. 10 – zasuwĊ doziemną DN 125 oraz zaprojektowano
zasuwĊ na Reaktorze biologicznym Ob. istn. 10 DN 125.
L.P.

Wyszczególnienie

Sztuk

1

Zasuwa płaska kołnierzowa doziemna DN200

3

2

Zasuwa doziemna DN 125

1

3

Zasuwa DN 125 na Reaktorze Ob. proj. 10

1

3.7

Dystrybutor,
Producent

Uwagi

Rurociąg osadu nadmiernego z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8
do Stacji mechanicznego odwadniania osadu Ob. istn. moder. 13 - profil rys. nr 2

Z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 osad kierowany jest do Stacji
mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu Ob. istn. 13 przewodem
φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE, który włącza siĊ w istniejący rurociąg osadu φ110 PE z Komory
stabilizacji tlenowej osadu Ob. istn. 9 do Stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji
osadu Ob. istn. moder. 13.
Na istniejącym przewodzie φ 110 PE odprowadzającym osad z Komory stabilizacji tlenowej
osadu Ob. istn. 9 zaprojektowano zasuwĊ doziemną DN 100.
L.P.
1

Wyszczególnienie

Sztuk

Zasuwa doziemna DN100

Dystrybutor,
Producent

Uwagi

1

ZasuwĊ doziemną na projektowanym przewodzie φ 180 x 10,2 SDR 17,6 PE
odprowadzającym osad z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 ujĊto w opisie
technicznym Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8.
3.8

Odciek z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 - profil rys. nr 3

Odciek z Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 odprowadzany jest przewodem
φ 225 x 10,2 SDR 22 PE do Przepompowni Ğcieków własnych PP.
3.9

Odciek z Biofiltra Ob. proj. B - profil rys. nr 3

Odciek z Biofiltra Ob. proj. 4 odprowadzany jest przewodem φ 63 x 3,6 SDR 17,6 PE
do istniejącej kanalizacji sanitarnej φ 400.
3.10 Wodociąg do Biofiltra Ob. proj. 4 - profil rys. nr 4
Woda do Biofiltra Ob. proj. 4 doprowadzana jest przewodem φ 32 x 2,0 SDR 17,6 PE
z istniejącego wodociągu φ 90.
3.11 Instalacja dozowania PIX-u - profil rys. nr 5
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PIX do Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 doprowadzany jest ze Stacji dozowania Pix-u
Ob. istn. 15 przewodem φ 20 x 2 SDR 11 PE.
3.12 Rurociąg sprĊĪonego powietrza z Hali dmuchaw Ob. proj. 7 do Reaktora
biologicznego Ob. proj. 12, Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8,
Komory stabilizacji tlenowej Ob. istn. 9, Reaktora biologicznego Ob. istn. 10 profil rys. nr 6
SprĊĪone powietrze doprowadzane jest z Hali dmuchaw Ob. proj. 7 do:
•
•
•
•

do Reaktora biologicznego Ob.proj.12 – dwoma przewodami φ 207 x 3,5 stal
nierdzewna OH18N9
do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 – przewodem φ 105 x 2,5 stal
nierdzewna OH18N9
do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. istn. 9 – przewodem φ 105 x 2,5 stal
nierdzewna OH18N9, który włącza siĊ przed obiektem w istniejący przewód φ 125 PE
do Reaktora biologicznego Ob.istn.10 – przewodem φ 258 x 4 stal nierdzewna
OH18N9, który włącza siĊ przed obiektem w istniejący przewód φ 258

Przepustnice typu Z 011 DN 150 PN6 – szt.2 na przewodzie doprowadzającym sprĊĪone
powietrze do Reaktora biologicznego Ob. proj. 12 zostały ujĊte w opisie technicznym
Reaktora biologicznego Ob. proj. 12.
Przepustnica typu Z 011 DN 65 PN6, – szt.1 na przewodzie doprowadzającym sprĊĪone
powietrze do Komory stabilizacji tlenowej osadu Ob. proj. 8 została ujĊta w opisie
technicznym Komory stabilizacji tlenowej Ob. proj. 8.
3.13 Rurociąg powietrza do dezodoryzacji z Krato-piaskownika Ob. proj. 2 do Biofiltra
Ob. proj. 4 – profil rys. nr 7
ZałoĪono oczyszczenie powietrza z Krato – piaskownika Ob. proj. 2.
Powietrze bĊdzie przetransportowane do Biofiltra Ob. proj.4 przewodem ze stali nierdzewnej
OH18N φ 64 x 2.
3.14 PrzełoĪony wodociąg φ 90 – profil rys. nr 8
Zaprojektowana Komora stabilizacji tlenowej osadu – Ob. proj. 8 została zlokalizowana w
ten sposób, Īe koliduje z istniejącym wodociągiem φ 90, dlatego został on przełoĪony.
Zaprojektowano nowy odcinek wodociągu φ 90 x 5,1 SDR 17,6 PE.
3.15 PrzełoĪona kanalizacja sanitarna φ 160 PVC – profil rys. nr 9
Zaprojektowana Hala dmuchaw – Ob. proj. 7 została zlokalizowana w ten sposób, Īe koliduje
z istniejącą kanalizacją sanitarną φ 160. Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej
φ 160 PVC.
3.16 Biofiltr Ob. proj. 4 – rys. nr 10
Projektowane urządzenie ma na celu neutralizacjĊ związków zapachowych
uciąĪliwych dla obsługi i otoczenia w oparciu o technologiĊ biofiltracji, poniewaĪ rodzaj i
skład gazów zawartych w powietrzu odlotowym, pozwalają na ich biologiczny rozkład przez
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mikroorganizmy. Taki sposób oczyszczania nie generuje Īadnych dodatkowych
zanieczyszczeĔ. Proces oczyszczania powietrza rozpoczyna siĊ od wyciągu powietrza z
miejsc emisji i przetransportowania za pomocą kanałów wentylacyjnych i wentylatora, do
nawilĪacza powietrza. W nawilĪaczu powietrza nastĊpuje wzrost wilgotnoĞci wzglĊdnej
powietrza na skutek rozpylania wody w komorze nawilĪacza. Woda jest rozpylana za pomocą
pompy cyrkulacyjnej i zespołu dysz. Po przejĞciu przez nawilĪacz, powietrze tłoczone jest
pod złoĪe biofiltra.
Na skutek przyrostu ciĞnienia wytworzonego przez wentylator, powietrze pokonuje opór
hydrauliczny złoĪa i przechodzi przez biomasĊ, gdzie nastĊpuje biologiczny rozkład
związków zapachowych. Oczyszczone powietrze swobodnie uchodzi do atmosfery przez
górną powierzchniĊ złoĪa.
PrzyjĊto, Īe wentylowany i poddany hermetyzacji bĊdzie Krato – piaskownik
Ob. proj. 2.
ħródła powietrza odlotowego:
•

Krato – piaskownik Ob. proj. 2
- kubatura
11,2 m3
- krotnoĞü wymiany
x8
iloĞü usuwanego powietrza 89,6m3

IloĞü powietrza przeznaczonego do dezodoryzacji wynosi 89,6 m3.
PrzyjĊto urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów BIOWENT typ BW-100
o wydajnoĞci 100 m3/h przy maksymalnym stĊĪeniu H2S 20 ppm.
Producentem urządzenia jest firma EKOFINN-POL Sp. z o.o. 80 – 297 Banino ul. LeĞna.
Dopuszcza siĊ przyjĊcie innego producenta produkującego urządzenie j.w. o podobnym
standardzie technicznym.
W skład urządzenia wchodzą nastĊpujące elementy:
A. wentylator CK200B o mocy 0,15kW
Moc wentylatora moĪe ulec zmianie ze wzglĊdu na długoĞü i ĞrednicĊ
zaprojektowanych przewodów wentylacyjnych. Wentylator umieszczony jest w
obudowie stanowiącej integralną czĊĞü głównego zbiornika biofiltra.
B. zbiornik nawilĪacza – laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, odporny
na korozjĊ i promieniowanie UV – zbiornik stanowi integralną czĊĞü głównego
zbiornika biofiltra.
wymiary: podstawa
600 x 1000 mm;
wysokoĞü
1800 mm.
Zbiornik wypełniony jest w automatyczny system kontroli poziomu wody. Moc
pompy wchodzącej w skład systemu 0,3 kW. Zbiornik umieszczony jest w obudowie
stanowiącej integralną czĊĞü głównego zbiornika biofiltra.
C. zbiornik biofiltra – laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, odporny na
korozjĊ i promieniowanie UV
wymiary: Ğrednica
2000 mm;
wysokoĞü
2000 mm;
ciĊĪar (ze złoĪem) 3000 kg.
Zbiornik wypełniony jest złoĪem biologicznym zapewniającym neutralizacjĊ odorów.
Zbiornik wraz z osprzĊtem został pokazany na rysunku w załączniku do oferty.
D. tablica kontrolno – sterująca
E. nagrzewnica powietrza – urządzenie utrzymujące dodatnią temperaturĊ powietrza
(moc urządzenia 1kW).
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Doprowadzenie wody
Do celów nawilĪania powietrza zostanie uĪyta woda słodka. Wodociąg φ32 podłączony
bĊdzie do elektrozaworu znajdującego siĊ w zbiorniku nawilĪacza.
Odprowadzanie odcieku spod biofiltra przewodem φ 63 x 3,6 SDR 17,6 PE. Na wypływie z
biofiltra naleĪy wykonaü syfon o wysokoĞci lustra wody 200 mm. Syfon ten zabezpieczy
przed przedmuchem zanieczyszczonego powietrza do rur kanalizacyjnych. Syfon naleĪy
ułoĪyü poniĪej strefy przemarzania, aby zabezpieczyü siĊ przed zamarzniĊciem wody przy
niskich temperaturach.
Biofiltr posadowiony bĊdzie na betonowej płycie fundamentowej. Fundament musi posiadaü
konstrukcyjny spadek około 1% w kierunku instalacji odciekowej komory kontenera z
bomasą. Pochylenie to jest niezbĊdne do odwodnienia kontenera biofiltra.
3.17 Komora przepływomierzy – Ob. proj. K – rys. nr. 11
Zaprojektowano komorĊ Īelbetową o wymiarach 375x280x280cm. Przez komorĊ przechodzą
dwa rurociągi φ 450x25,5 SDR 17,6 PE doprowadzające Ğcieki z komory rozdział na dwa
ciągi technologiczne reaktora Ob. proj. 12. Na rurociągach umieszczono przepływomierze
elektromagnetyczne DN200. W celu prawidłowego działania przepływomierzy zachowano
odcinki proste rurociągów 160cm przed i 80cm za przepływomierzem. Na kaĪdym rurociągu
zaprojektowano dwie zasuwy miĊdzy kołnierzowe oraz kształtkĊ montaĪową.
TABELA
ZESTAWIENIE URZĄDZEē, ARMATURY, KSZTAŁTEK DLA KOMORY
PRZEPŁYWOMIERZY
L.P.

Wyszczególnienie

Sztuk

1

Przepływomierz elektromagnetyczny DN200

2

2

Zasuwa noĪowa DN 400 TYP EBES z
napĊdem rĊcznym

4

3

Wstawka montaĪowa typ F3

2

4

ZwĊĪka symetryczna φ 450x φ 200 dla rur PE

4

Dystrybutor,
Producent

EBRO
ARMATUREN
ul. Bojana 3 01904 Warszawa
SOBTRADE Sp.
z o.o. ul. Jowisza
8 01-934
Warszawa

3.18
Uwagi
UjĊto w
zestawieniu
w projekcie
AKPiA
Kołnierz
dopasowaü
do zasuwy.

ZESTAWIENIE RUROCIĄGÓW
Rury do kanalizacji ciĞnieniowej z PE 100
- φ 450 x 25,5mm PE SDR 17,6

L= 3m

Uwaga.
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Dopuszcza siĊ zastosowanie urządzeĔ innych producentów o standardzie nie gorszym niĪ
przyjĊtym w projekcie, w uzgodnieniu z projektantem.

4

POSADOWIENIE PRZEWODÓW MIĉDZYOBIEKTOWYCH

W podłoĪu badanego terenu poniĪej warstwy gleby zalegają grunty noĞne, odpowiednie
do bezpoĞredniego posadowienia projektowanych rurociągów i kanałów.
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