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1. DANE OGÓLNE

1.1. CEL OPRACOWANIA 

Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie wstępnej koncepcji rozbudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków w gm. Krasnobród pracującej obecnie w układzie osadu czynnego 
w reaktorach sekwencyjnych. Potrzeba przebudowy wynika z faktu większego od projektowanego 
obciążenia obiektu ilością ścieków i ładunkiem zanieczyszczeń oraz poprawa skuteczności procesu 
oczyszczania (pewności eksploatacyjnej) a także poprawy stanu obiektu szczególnie w zakresie 
oczyszczania mechanicznego i skutecznej gospodarki osadowej. Przyjęto modernizację oczyszczalni 
z maksymalnym wykorzystaniem obiektów istniejących np. komór osadu czynnego 
Przebudowa będzie prowadzona w trakcie eksploatacji  istniejącej  oczyszczalni,  w taki  sposób,  aby
zminimalizować ewentualne chwilowe pogorszenia efektów procesu oczyszczania. 
Po  przebudowie  proces  oczyszczania  będzie  prowadzony  w  reaktorach  osadu  czynnego,
sekwencyjnych  typu  SBR  w celu  pełnego  mechaniczno-biologicznego,  z  opcją  awaryjnego
wspomagania  chemicznego.  Realizacja  inwestycji  zapewni  oczyszczenie  wszystkich  ścieków
doprowadzanych do obiektu efektywnie i pewnie w sposób dopasowany do rzeczywistych, zmiennych
potrzeb eksploatacyjnych i aktualnych wymagań prawnych. 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest realizacja obiektu o zmiennej średniej przepustowości 
hydraulicznej i ładunkowej wynikającej z sezonowości występującej w analizowanej zlewni. Bilans 
ilościowo jakościowy przedstawiono w rozdziale: „Wyjściowe dane bilansowe”. 
Proces oczyszczania ścieków musi zapewnić stopień oczyszczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 18.11.2014, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2014.1800). Dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 
między 2000 a 9999 dla odbiornika który nie jest zbiornikiem sztucznym, jeziorem lub jego 
bezpośrednim dopływem przewiduje się pełne oczyszczanie w zakresie związków węgla i zawiesiny. 
Ponadto należy przewidzieć przyjmowanie ścieków dowożonych w ilości do ok. 40 m3/d. 
Zakres planowanej inwestycji (lokalizację obiektów przedstawiono na załączonym schemacie)
 automatyczna stacja zlewcza [obiekt projektowany] 
 pompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjnym [obiekt istniejący modernizowany] 
 węzeł oczyszczania mechanicznego – sitopiaskownik [instalacja projektowana w istniejącym 

budynku]
 pompownia pośrednia [instalacja projektowana w istniejącym budynku]
 komory reakcji – 4 linie SBR-GT [obiekt istniejący modernizowany] 
 komory wylotowe [instalacja projektowana w istniejącym budynku] 
 komory tlenowej stabilizacji osadu z opcja zagęszczania [obiekt projektowany]
 przebudowa stacji mechanicznego odwadniania osadu [instalacja projektowana w istniejącym 

budynku]
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 budynek techniczny – węzeł dmuchaw rotacyjnych [instalacja projektowana w istniejącym 

budynku]
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa  niniejszego  opracowania  jest  uzgodnienie  między  Urzędem  Miasta  Krasnobród  a  firmą
wykonanie  analizy  możliwości  przebudowy  komunalnej  oczyszczalni  ścieków  w  zakresie  branży
technologicznej. W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 
• Wyjściowe dane bilansowe uzyskane od Zamawiającego,
• dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni, 
• dane zebrane w czasie wizji lokalnej, 
• dane katalogowe, normy, literatura fachowa.

1.4. ZAŁOŻENIA PROCESOWE, UZASADNIENIE PROPONAWANYCH ROZWIĄZAŃ

Z uwagi na znaczącą nierównomierność dopływu ścieków (ilościową i jakościową) charakterystyczna
dla  obiektów  o analizowanej  wielkości  a także  wynikającą  z charakterystyki  obiektu  (sezon
turystyczny,  pielgrzymi,  kuracjusze)  przyjęto  realizację  procesu  oczyszczania  w  reaktorach
sekwencyjnych SBR. Uwzględniając wymagany zakres zmienności dopływu do oczyszczalni 400÷800
m3/d  proponuje  się  realizację  (modernizację  istniejących  komór)  zespołu  4  równoległych  ciągów
oczyszczania  (komór  reakcji  SBR)  ze  stabilizacją  tlenową  w  wydzielonej  komorze  KTSO  (obiekt
projektowany). 

Do realizacji zadania modernizacji oczyszczalni przyjęto proces osadu czynnego prowadzony 
w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych reprezentowanych przez BZT5 i ChZT oraz zawiesiny
ogólnej a poza limitem częściowo dla zanieczyszczeń związkami azotu. 
Osad nadmierny będzie stabilizowany na drodze tlenowej w wydzielonej komorze stabilizacji. 
Osad ustabilizowany będzie zagęszczany grawitacyjnie i następnie odwadniany mechanicznie 
na projektowanej prasie taśmowej. 

Przyjęto obliczeniowy wiek osadu ok. 10 dni w temperaturze obliczeniowej dla okresu sezonowego 
(letniego – 20°C), dla tych warunków zwymiarowano komory reakcji oraz przeprowadzono 
wymiarowanie systemów napowietrzania. 
W zespole reaktorów SBR zaprojektowano cztery (4) pracujące niezależnie komory reakcji (komory 
osadu czynnego) poprzedzone wspólnym zbiornikiem buforowym – pompownią lokalną oraz 
pompowniami pośrednimi bezpośrednio zasilającymi komory reakcji w sposób kontrolowany . 
Przewiduje się nową komorę tlenowej stabilizacji osadu zlokalizowana między istniejącymi komorami. 
Komora z uwagi na okresowe zasilanie będzie też pełniła funkcję zagęszczania grawitacyjnego osadu 
przed podaniem na prasę taśmową). 
Przyjęto dla każdej komory SBR jako podstawę 4 cykle dobowe poza sezonem i 6 cykli w sezonie. 
Przewidziano napełnianie szarżowe (szybkie, jednorazowe napełnianie) realizowane na początku cyklu
jednocześnie z dekantacją ścieków oczyszczanych. System automatyki będzie przewidywał możliwość 
dynamicznej zmiany ilości cykli (i długości ich trwania) w zależności od rzeczywistych warunków 
napływu – np. w czasie deszczu nawalnego tzw. tryb sztorm. 
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Stabilizacja osadu nadmiernego oraz jego wstępne zagęszczanie będzie realizowane w wydzielonej 
nowoprojektowanej komorze tlenowej stabilizacji osadu – ogólny wiek osadu stabilizowanego 
nie krótszy niż 25 dni (w sezonie). 

1.5. WYJŚCIOWE DANE BILANSOWE

1.5.1. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW SUROWYCH

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem, bazując na istniejącej dokumentacji projektowej oraz Uchwale
w sprawie powołania aglomeracji przyjęto następujący docelowy wariant bilansu ilościowo-
jakościowego. 
Tabela danych bilansowych dla modernizowanej oczyszczalni ścieków tabela nr 1

Wskaźnik Jednostka Wartość Uwagi 
1 2 3 4

RLM - 5 155
Qśrd m3/d 620

Qmaxd m3/d 800
Qmaxh m3/h 67
SBZT5 gO2/m3 498
SChZT gO2/m3 998
S

ZO g/m3 498

Snog g/m3 91
Spog g/m3 15

1.5.2. JAKOŚĆ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Jakość ścieków oczyszczonych określona na podstawie obliczeń technologicznych, będzie zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014.1800). Dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o równoważnej 
o liczbie mieszkańców RLM między 2000 a 9999 dla odbiornika który nie jest zbiornikiem sztucznym, 
jeziorem lub jego bezpośrednim dopływem przewiduje się pełne oczyszczanie w zakresie związków 
węgla i zawiesiny, proces usuwana zanieczyszczeń biogennych – przede wszystkim częściowa 
eliminacja azotu będzie prowadzona w celu poprawy efektywności energetycznej oraz poprawy 
kondycji osadu (opadalności) lecz bez uwzględniania limitów wynikających z powyższego 
Rozporządzenia. 

Stężenia ścieków oczyszczonych i wskaźniki redukcji zanieczyszczeń tabela nr 2

Wskaźnik Jednostka Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Wymagana redukcja 
1 2 3 4 5

SBZT5 gO2/m3 498 25 95,0 %
SChZT gO2/m3 998 125 87,5 %
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S

ZO g/m3 498 35 93,0 %



Analiza Technologiczna przebudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Gm. KRASNOBRÓD
rewizja 1 

strona 6
1.6. OPIS PROCESU OCZYSZCZANIA 

Z terenu objętego kanalizacją ścieki dopływają do terenu oczyszczalni pompowi i razem że ściekami 
dowożonymi (projektowany punkt zlewczy) oraz powstającymi lokalnie trafiają do pompowni I° - 
pełniącej również funkcję zbiornika buforowego (modernizacja istniejącego zbiornika ścieków 
dowożonych) W ramach modernizacji przewiduje się zainstalowanie nowych pomp zatapialnych o 
odpowiedniej do planowanego dopływu maksymalnego wydajności oraz wysokości podnoszenia 
wymaganej z uwagi na budowę węzła mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzenia 
mieszającego (mieszadło zatapialne lub strumienica). 

Do oczyszczalni będą też dowożone ścieki taborem asenizacyjnym. Do kontrolowanego przyjmowania 
ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym przewiduje się zainstalowanie automatycznej stacji 
zlewczej w kontenerze umieszczonym na fundamencie betonowym. Projektowana stacja mierzy, 
rejestruje i kontroluje parametry oraz ilość ścieków dowożonych, zabezpieczając dalsze obiekty 
oczyszczalni przed przekroczeniem założonych (dopuszczalnych) wskaźników zanieczyszczeń. 
Automatyczna stacja w chwili rozładunku rejestruje ilość, jakość i źródło (dostawcę) danej porcji 
ścieków. Ścieki przez stację trafią do pompowni I °. 

Wszystkie ścieki z pompowni będą kierowane do nowoprojektowanego węzła oczyszczania 
mechanicznego zlokalizowanego w istniejącym budynku . W zakresie oczyszczania mechanicznego 
przewiduje się zainstalowanej w istniejącym budynku technicznym sitopiaskownika z komora 
cylindryczną. W pomieszczeniu sitopiaskownika będą zlokalizowane pojemniki na zatrzymane 
zanieczyszczenia (piasek, skratki). Przed skierowaniem zatrzymanego piasku do pojemnika nastąpi 
jego wypłukanie w celu zredukowania zawartości w piasku części organicznych. 

Oczyszczone mechanicznie ścieki będą odpływały grawitacyjnie do pompowni pośrednich (zespół 
czterech istniejących komór połączonych kolektorem w celu wyrównywania poziomów) skąd będą 
tłoczone do ko0mór reakcji SBR przez niezależne pompy zatapialne. 

W komorach reakcji pracujących sekwencyjnie prowadzone będą następujące jednostkowe procesy 
fizyko-chemiczne i biologiczne mające na celu oczyszczenie ścieków: 

• pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego w zakresie 
usuwania związków węgla organicznego i zawiesiny, 
• sedymentacja - klarowanie ścieków oczyszczonych biologicznie,
• dekantacja - odprowadzenie sklarowanych ścieków oczyszczonych przy jednoczesnym 
napełnianiu komory ściekami oczyszczonymi mechanicznie,
• wydzielona stabilizacja tlenowa osadu, zagęszczanie i magazynowanie osadu przed dalszymi 
procesami przeróbki. 

Ścieki oczyszczone będą porcjowo odprowadzane do odbiornika przez statyczny dekanter 
zamocowany do ściany komory reakcji. Elementem inicjującym spust będzie rozpoczęcie napełniania 
komory porcją ścieków ze zbiornika buforowego przez specjalnie zaprojektowany układ wlotowy. 
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W pierwszej fazie dekantacji nastąpi odprowadzenie pierwszej porcji ścieków oczyszczonych 
(zawierających ewentualne resztkowe zanieczyszczenia) do kanalizacji i lokalnej pompowni ścieków. 
Po określonym czasie zasuwa zostanie zamknięta i ścieki odpłyną do odbiornika. Ścieki odpływają 
przez istniejący kanał i wylot ścieków oczyszczonych. Zespół spustowy zlokalizowany w istniejących – 
zmodernizowanych komorach zagęszczania osadu. 

Źródłem sprężonego powietrza dla systemu napowietrzania w komorach reakcji będą dmuchawy 
rotacyjne pracujące naprzemiennie (każda z komór reakcji połączona z 2 dmuchawami – łącznie 4 
dmuchawy robocze oraz jedna dmuchawa rezerwowa). 
Dmuchawy będą wyposażone w obudowy dźwiękochłonne Sterowanie pracą zespołu dmuchaw 
będzie realizowane w zależności od stężenia tlenu rozpuszczonego mierzonego w komorze reakcji za 
pomocą tlenomierza lub opcjonalnie w układzie czasowym. W okresach osiągnięcia zadanego 
maksymalnego stężenia tlenu w komorze nastąpi wyłączenie dmuchaw, do czasu osiągniecia dolnego 
poziomu tlenu komora będzie mieszana krótkotrwałymi (impulsowymi) włączeniami dmuchawy - ma 
to na celu redukcję zużycia energii elektrycznej oraz uniknięcia przetleniania ścieków. Z uwagi na 
niekorzystny kształt komór napowietrzania nie proponuje się instalacji mieszadeł zatapialnych.  

Powstający osad nadmierny biologiczny będzie okresowo odprowadzany pompowo z komór reakcji do
komory stabilizacji (obiekt nowoprojektowany) Dzięki okresowemu napełnianiu komory stabilizacji 
będzie następowało wstępne zagęszczenie osadu przed procesem odwadniania. Wydzielona woda 
nadosadowa będzie odprowadzana do pompowni pośrednich i trafiać będzie z powrotem do procesu 
oczyszczania. Źródłem sprężonego powietrza dla systemu napowietrzania w komorze tlenowej 
stabilizacji będzie dmuchawa rotacyjna wyposażona w obudowę dźwiękochłonną (identyczna 
z dmuchawami dla komór reakcji SBR ) co zapewnia zapas rezerwowy bez konieczności powielania 
urządzeń. Sterowanie pracą dmuchawy oraz rusztu napowietrzającego będzie realizowane w układzie 
czasowym w powiązaniu z pracą pomp osadowych w reaktorach SBR oraz pracy stacji odwadniania. 
Porcja zagęszczonego do ok. 2% s.m. ustabilizowanego osadu będzie przetłaczana pompą zatapialną 
z komory tlenowej stabilizacji osadu do instalacji mechanicznego odwadniania. 

Praca oczyszczalni odbywać się będzie w oparciu o sekwencyjny system działania określony 
odpowiednimi algorytmami opracowanymi dla poszczególnych procesów w cyklu dobowym. 
Wszystkie operacje technologiczne są zaprogramowane i realizowane za pośrednictwem sterownika 
mikroprocesorowego. Poszczególne czasy operacji technologicznych wynikają z wstępnie ustalonego 
cyklogramu stanowiącego „Know-How” i ostatecznie zostaną uściślone podczas wstępnej eksploatacji 
i mogą być dowolnie korygowane stosownie do rzeczywistych potrzeb eksploatacyjnych w 
porozumieniu z technologiem. 

Przebieg procesu oczyszczania przedstawiono na schemacie blokowym technologicznym stanowiącym
załącznik na końcu opracowania 
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1.7. STREFA UCIĄŻLIWOŚCI

Intensywne procesy technologiczne prowadzone w projektowanej oczyszczalni będą realizowane 
głownie w obiektach zamkniętych - jako procesy tlenowe. Zastosowane na oczyszczalni urządzenia 
to przede wszystkim maszyny zatapialne, a jedynie dmuchawy mogące stanowić źródło hałasu będą 
zainstalowane w specjalnych osłonach dźwiękochłonnych w budynku technicznym . Na tej podstawie 
można wnioskować, że oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla otoczenia w stopniu większym niż 
w obecnym stanie. Z uwagi na poprawę procesu oczyszczania mechanicznego można domniemywać 
zmniejszenie uciążliwości np. zapachowej w porównaniu do stanu obecnego. 

1.8. ZAKRES OBSŁUGI EKSPOLATACYJNEJ 

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków po przebudowie będzie działała automatycznie w zakresie 
realizacji procesu, wymagając okresowego dozoru. Proces przyjmowania ścieków dowożonych oraz 
odwadniania osadu może wymagać stałego nadzoru. Decyzję o zakresie automatyzacji podejmuje 
zawsze Inwestor dokonując oceny lokalnym możliwości i potrzeb (zasobów osobowych).
Do podstawowych czynności eksploatacyjnych wykonywanych okresowo – częstotliwość winna być 
ustalona w nawiązaniu do realnych warunków pracy obiektu – należą: 

1* kontrola  prawidłowości  pracy  wszystkich  podstawowych urządzeń  technologicznych  (sondy
tlenowej,  pomp,  mieszadła/strumienicy,  dmuchaw  itd.  oraz infrastrukturalnych  (np.  sieci
i instalacji), 

2* kontrola  pracy  pompowni  i urządzeń  oczyszczania  mechanicznego,  okresowe  usuwanie
zatrzymanych  zanieczyszczeń  piasku,  skratek,  części  pływających,  higienizacja  wapnem
i gromadzeni ich w pojemnikach z tworzywa sztucznego przed wywozem poza teren obiektu, 

3* kontrola (obserwacja) podstawowych parametrów osadu biologicznego, ewentualna korekta
parametrów procesu (w porozumieniu z technologiem). 

4* inicjowanie  i nadzór  nad odwadnianiem i wywozem ustabilizowanego  odwodnionego  osadu
do ostatecznego unieszkodliwienia poza terenem projektowanej oczyszczalni, 

5* doraźne  prace  porządkowe,  zapewnienie  ładu  na terenie  całego  obiektu,  usuwanie  śniegu
i śliskości zimowej ze schodów, podestów, pomostów, przejść itp. 

Specjalistyczne prace porządkowe, transportowe a zwłaszcza remontowe i konserwatorskie należy 
zlecać wyspecjalizowanym firmom dysponującym odpowiednim sprzętem i przeszkolonym 
personelem. 
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2. ODPADY I MEDIA POMOCNICZE 

Na oczyszczalni ścieków jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) powstawać będą 
piaselk/skratki i osad nadmierny. Przeciętne ilości odpadów dla docelowego obciążenia oczyszczalni 
ładunkiem pochodzącym od 5155 RLM) wyniosą: 
• Ilość zatrzymywanych skratek i piasku wyniesie szacunkowo :
Vs = 280 dm3/d = 103 m3/rok
• Przeciętna ilość osadów po procesie stabilizacji i odwodnieniu wyniesie maksymalnie: 
G = 200 kgsm/d [do 73 Mg sm/rok] 
co odpowiada objętości osadu odwodnionego (w=82 %) około 400 m3/rok. 

Do prawidłowego prowadzenia procesu potrzebne są media pomocnicze (podstawowe to energia 
elektryczna, polielektrolit do kondycjonowania osadu przed mechanicznym odwodnieniem, woda):
 energia elektryczna docelowa MAKSYMALNA (zgodnie z zestawieniem pkt. 5 tabela 4)

6* moc zainstalowana [kW] 68,7
7* średniodobowe zużycie energii [kWh/d] 433
8* wskaźnik energochłonności [kWh/m3d] 0,70

9* polielektrolit do kondycjonowania osadu: rzeczywista ilość zostanie ustalona w trakcie 
rozruchu i wstępnej eksploatacji, wstępnie przyjęto średnie zużycie 5 kg/Mgsm (wg danych 
literaturowych i eksploatacyjnych dla osadów stabilizowanych tlenowo zużycie w zakresie 
3÷7kg/Mgsm) 

Gpel= 1,0 kg/d = 30 kg/m-c = 360 kg/rok
 wapno do higienizacji osadu odwodnionego: rzeczywista ilość zostanie ustalona w trakcie rozruchu 

i wstępnej eksploatacji, wstępnie przyjęto średnie zużycie 200 kg/Mgsm. 
Gw= 40 kg/d = 1200 kg/m-c = 14 Mg/rok

3. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

Sprawdzające obliczenia technologiczne komór reakcji SBR projektowanego obiektu przeprowadzono 
zgodnie z metodyką opisaną w materiałach: „Wytyczna ATV-DVWK - A131P” wyd. maj 2000 
oraz „Materiały pomocnicze ATV-DVWK - M210P” wyd. wrzesień 1997. Raporty z obliczeń dla 
warunków zimowych oraz dla warunków letnich jako SEZON maksymalnego obciążenia 
(wymiarowanie komór reakcji, parametry procesowe oraz wymiarowanie instalacji napowietrzania) 
załączono do niniejszej koncepcji. 
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4. CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA

W poniższej tabeli podano wykaz podstawowego wyposażenia technologicznego w     zakresie niniejszej 
analizy koncepcyjnej. 
Charakterystyka podstawowego wyposażenia technologicznego tabela nr 3

Lp. Miejsce zabudowy Wyszczególnienie, charakterystyka Ilość
1 2 3 4

1 Punkt  zlewczy  ścieków
dowożonych 

Automatyczna  stacja  zlewcza  ścieków  dowożonych  
z  rejestracją  ilości  i  źródła  ścieków  oraz  ich  podstawowych
parametrów  fizykochemicznych  (temperatura,  odczyn,
przewodność) 

1

2 Pompownia I° Pompa, silnik 3,0 kW; 2
3 Mieszadło lub strumienica 

silnik 3,6 lub 5,0 kW 
1

4 Węzeł  oczyszczania
mechanicznego 

Sitopiaskownik o przepustowości ok. 30 l/s z separacją skratek i
piasku. Silnik 1,2 kW

1

5 Pompownia II° Pompa, silnik 0,9 kW; 4
6

Komora reakcji SBR-GT 
[4 linie równoległe]

Pompa, silnik 0,9 kW; 4

7 System napowietrzania EPDM 9” z podwójnym zaworem 
zwrotnym. 7 200 otworów wielkości 1 mm na membranie. 4 kpl.

8 Statyczny dekanter z kolumnami wlotowymi Q = 50±10% m3/h 4 kpl.

9
Komora tlenowej 
stabilizacji osadu KTSO

System  napowietrzania  EPDM  9”  z podwójnym  zaworem
zwrotnym. 7 200 otworów wielkości 1 mm na membranie. 1 kpl.

10 Pompa ,silnik 0,9 kW; 1

11 Budynek techniczny
[przy reaktorach SBR]

Dmuchawa, silnik 7,5 kW; obudowy dźwiękochłonne 4+R
12 Dmuchawa silnik 7,5 kW; obudowy dźwiękochłonne 1

13
Stacja  mechanicznego
odwadniania osadu

Stacja odwadniania osadu np. z prasą taśmową z zagęszczaczem 
np. typ NP08 + zestaw MHIG-03 zestaw do higienizacji wapnem 
z podajnikiem śrubowym osadu PS200/5. 

1
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5. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ZUŻYCIE ENERGII 

W poniższej tabeli podano wykaz urządzeń elektrycznych stanowiących podstawowe wyposażenie 
technologiczne, podano przewidywane czasy pracy oraz zużycia energii elektrycznej. Poniższy wykaz 
nie uwzględnia odbiorów pomocniczych (oświetlenie, ogrzewanie). Przyjęto wartości średnie przy 
założeniu okresu sezonowego 4 miesiące i poza sezonem 8 miesięcy. 

Zestawienie danych głównych technologicznych odbiorników energii tabela nr 4

Lp. Miejsce 
zabudowy Urządzenie Ilość 

[szt.]

Zainstalowana
moc znam.

[kW]

Moc 
pobierana

[kW]

Przybliżony
czas pracy

[h/d]

Dobowe 
zużycie
energii

[kWh/d]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Punkt zlewczy Stacja zlewcza 1 2,5 0,5 1,0 0,5

2
Pompownia

Pompa zatapialna 
2 2x3,0 3,6 6,2 22,3

3
Mieszadło zatapialne

1 3,6 3,6 5,0 18,0

4 Oczyszczanie
mechaniczne 

Sitopiaskownik 1 1,2 1,0 6,2 6,2

5 Pompownia
pośrednia

Pompa zatapialna 
4 4x0,9 1,2 11,4 13,7

6 Komora
reakcji

Pompa zatapialna 
4 0,9 1,2 1,0 1,2

7
Stacja

dmuchaw

Dmuchawa rotacyjna 
SBR

5 5x7,5 5,6 48 267*)

8 Dmuchawa rotacyjna 
KTSO

1 7,5 5,6 16 89*)

9 Komora
stabilizacji 

Pompa zatapialna 
1 0,9 1,0 3 3,0

10 SMOO Stacja mechanicznego
odwadniania osadu 

1 5,0 4,0 3 12,0

RAZEM 432,9

*) orientacyjnie, średnio wg obliczeń systemu napowietrzania dla warunków obliczeniowych.

Wskaźniki energetyczne: 
10* moc zainstalowana [kW] 68,7
11* średniodobowe zużycie energii [kWh/d] 433
12* wskaźnik energochłonności [kWh/m3d] 0,70

OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Jasiński
St-135/89 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie ochrony środowiska 
MAZ/0071/POOS/12 w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
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SCHEMAT BLOKOWY OCZYSZCZALNI
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ORIENTACYJNE ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI
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