
Kontenerowa MBR OŚ typu ALVEST
Wykorzystanie

Opis funkcjonowania

Kontenerowa MBR OŚ typu ALVEST jest odpowiednia do biologicznego 
oczyszczania ścieków :

- komunalnych
- przemysłowych z produkcji mięsa, owoców i jarzyn, mleka, produkcji 

napojów, artykułów spożywczych, hodowli zwierząt gospodarczych i innych 
biologicznie możliwych do oczyszczania wód ściekowych

Ścieki wpadają do podziemnej pompowni. Stąd się je automatycznie czerpie 
do mechanicznego przedoczyszczania, które tworzy sito grawitacyjne 
umiejscowione nad pierwszym zbiornikiem. OŚ składa się z jednego lub 
więcej nadziemnych stalowych zbiorników. Odseparowane zawiesiny spadają 
do przygotowanego akumulacyjnego naczynia. Mechanicznie 
przedoczyszczona woda jest akumulowana w zbiorniku wyrównywującym. Z 
tego zbiornika jest woda równomiernie pompowana do zbiornika 
biologicznego s nitryfikacją i denitryfikacją. Tutaj wykonuje się biologiczne 
oczyszczanie. Mieszanka osadów biologicznych i oczyszczonej wody wcieka 
grawitacyjnie do zbiornika membranowego. W tym zbiorniku znajdują się 
membranowe moduły Mitsubishi. Przez membrany filtruje się oczyszczona 
woda. Zagęszczona mieszanka biologiczna powraca z powrotem do zbiornika 
biologicznego. Z tego zbiornika się nadmiar osadów pompuje do osadnika, 
gdzie dochodzi do większego zagęszczenia i przede wszystkim magazynuje 
się na dłuższy okres. 
Względem na to, że kontenery pokłada się nad poziomem terenu, extrajcja 
oczyszczonej wody – fikltracja jest bardzo prosta. Wykorzystuje się 
spadzistość grawitacyjną, pompy są w zasadzie tylko do pomiaru wymaganej 
filtrowanej ilości oczyszczonej wody. 
W przypadku, że wymaga się również gwarancja co do zawartości fosforu w 
oczyszczonej wodzie, można uzupełnić chemiczne krzepnięcie fosforu.

Całe funkcjonowanie OŚ je automatyzowane i można ją również zdalnie 
kierować pomocą internetu.

Wizualny przykład  projektowana  
kontenerowa OŚ

Konstrukcyjne rozwiązanie:

Zalety:

Postęp realizacji:Postęp realizacji:

Kontenery są stalowe, standardowych rozmiarów dostosowane również do transportu morskiego i 
kładą się tylko na równą betonową płytę. W ciągu zimowego okresu jest korzystne kontenery 
obsypać ziemią.

- niskie inwestycyjne oraz eksploatacyjne koszty
- szybka montaż na budowie 
- duży zakres biologicznej funkcyjności ok. od 5 % do 100 % projektowych wartości
- duża wydajność również małych OŚ, gdzie się wyraźnie waha jakość i ilość ścieków
- jakość oczyszczonej wody jest zazwyczaj na poziomie mniej niż 30 % konwencyjnych 

technologii, naprz. BSK  = 3 mg/l, NL = 0, CHSK = 30 mg/l, N  = 15 mg/l 
- możliwość kierowania pośrednictwem internetu
- wysoka trwałość i odporność stalowych kontenerów
- jakościowa forma zewnętrzna gwarantuje długą żywotność

- opracowanie cenowej i technicznej oferty na podstawie zamówienia klienta
- opracowanie projektowej dokumentacji OŚ, położenie w terenie, w wypadku potrzeby
- produkcja
- szybka montaż na budowie na betonową płytę – ok. 3 až 7 dni i rozpoczęcie eksploatacji

5 celk

Kontenerowa OŚ 50 m3/d

Kontenerowa OŚ 150 m3/d

web:   
email: info@alvestmont.sk

www.alvestmont.sk

Liczba
osób-
RLM
(max)

Q24
(m3/dzień)

Qmax
(m3/dzień)

Qh(m3/h) BSK5
(kg/dzień)
Max. dzienna
ilość

Max.Moc(kW) Średniedzienne
zużycieenergii
elektrycznej(kWh/d)

Wymiary
DxWxH
(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


