
Kontajnerová typu ALVEST  ČOV  MBR MITSUBISHI

Použitie

Popis funkcie

Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST je vhodná pre biologické čistenie 
odpadových vôd :

- komunálnych
- priemyselných z výroby a spracovania mäsa, ovocia a zeleniny, mlieka, 

výroby nápojov, potravín, chov hospodárskych zvierat a iných biologicky 
čistiteľných odpadových vôd

Odpadová voda nateká do pozemnej čerpacej stanice. Odtiaľto sa automaticky 
čerpá na mechanické predčistenie, ktoré je spádové sito umiestnené nad prvým 
kontajnerom. ČOV je tvorená nadzemným jedným alebo viacerými oceľovými 
kontajnermi. Odseparované zhrabky padajú do pristavenej akumulačnej nádoby. 
Takto mechanicky predčistená voda je akumulovaná vo vyrovnávacej nádrži. Z 
vyrovnávacej nádrže je odpadová voda rovnomerne čerpaná do aktivačnej nádrže s 
nitrifikáciou a denitrifikáciou. V aktivačnej nádrži prebieha biologické čistenie. Zmes 
aktivačného kalu a vyčistenej vody nateká gravitačne do membránovej nádrže. V 
tejto nádrži sú umiestnené membránové moduly Mitsubishi. Cez membrány sa 
filtruje vyčistená voda. Zahustená aktivačná zmes sa recirkuluje naspäť do 
aktivačnej nádrže. Z tejto nádrže sa prebytočný kal čerpá do kalojemu, kde sa viac 
zahustí a hlavne uskladní na dlhšie obdobie. 
Vzhľadom na to, že kontajnery sa navrhuje umiestniť nad terénom je extrakcia 
vyčistenej vody – filtrácia vyčistenej vody veľmi jednoduchá. Využíva sa gravitačný 
spád, čerpadlá v podstate len odmeriavajú požadované filtrované množstvo 
vyčistenej vody. 

Celá funkcia ČOV je automatizovaná a je možné aj diaľkové riadenie cez internet.

Názorné príklady projektovaných 
kontajnerových ČOV:

Konštrukčné riešenie

Výhody

Postup realizácie

Kontajnery sú oceľové, štandardizovaných rozmerov aj pre námornú dopravu a umiestňujú sa len 
na rovnú betónovú dosku. Pre zimné obdobie je výhodné kontajnery z vonka obsypať zeminou.

- nízke investičné aj prevádzkové náklady
- rýchla montáž na stavbe 
- veľký rozsah biologickej funkčnosti cca od 5 % do 100 % projektových hodnôt
- vysoká účinnosť aj u malých ČOV, kde výrazne kolíše kvalita aj množstvá odpadových vôd
- kvalita vyčistenej vody je bežne na úrovni menej ako 30 % konvenčných technológii, napr. 

BSK  = 3 mg/l, NL = 0, CHSK = 30 mg/l, N  = 15 mg/l 
- možnosť riadenia cez internet
- vysoká pevnosť a odolnosť oceľových kontajnerov
- kvalitná povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť

- vypracovanie cenovej a technickej ponuky na základe dopytu zákazníka
- vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV, osadenie v teréne, ak bude potrebné
- výroba
- montáž na stavbe na podkladnú betónovú dosku

5 celk

Kontajnerová ČOV 50 m3/d

Kontajnerová ČOV 150 m3/d

web:   
email: info@alvestmont.sk

www.alvestmont.sk

EO(max) Q24(m3/deň) Qmax(m3/deň) Qh(m3/hod) BSK5(kg/deň)
Max. den.množstvo

Max.Príkon(kW) Priemernádenná
spotrebael. energie
(kWh/d)

Rozmery
DxŠxV
(mm)

MBR-25 200 25,00 37,50 2,70 12,00 4,80 20 6000x2438x2590
MBR-50 400 50,00 75,00 5,40 24,00 5,91 40 12000x2438x2590
MBR-100 800 100,00 150,00 13,70 48,00 9,80 80 6000x7314x2590
MBR-150 1000 150,00 225,00 20,60 60,00 14.54 120 12000x4876x2590
MBR-200 1500 200,00 280,00 24,50 90,00 18,88 160 12000x7314x2590
MBR-250 1500 250,00 350,00 30,60 90,00 24,34 200 12000x7314x2590
MBR-300 2000 300,00 420,00 36,70 120,00 29,08 240 12000x9752x2590
MBR-400 2500 400,00 560,00 49,00 150,00 35,45 320 12000x7314x4100
MBR-500 3000 500,00 700,00 61,20 180,00 48,0 400 12000x7314x5000


