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KOMBIBLOK®

Systém KOMBIBLOK® je biologická jednotka pro
biologické išt ní odpadních vod nejr zn jšího charakteru,
zejména však pro komunální odpadní vody. Jednotka se
skládá z aktiva ní nádrže, nádrže dosazovací a za ízení pro
recirkulaci aktiva ního kalu. Základní velikostní ada jednotek vychází z rozm rového modulu dosazovacích nádrží
typu DN nebo DNS. Na tento modul stavebn navazuje
aktiva ní nádrž, jejíž rozd lení na jednotlivé prostory je
dáno technologickým procesem išt ní.

Velikost
systému

Produkce
p ebyt. kalu
[m3/rok]
(4% sušiny)
65

Dosazovací
nádrž [m]

Pr tok OV
Q24 [m3/den]

Po et ekv.
obyvatel

KOMBIBLOK 1

3,0 x 3,0

40 - 56

200 - 280

KOMBIBLOK 2

3,6 x 3,6

56 - 80

280 - 400

95

KOMBIBLOK 3

4,2 x 4,2

80 - 116

400 - 580

140

KOMBIBLOK 4

4,8 x 4,8

116 - 160

580 - 800

190

KOMBIBLOK 5

5,4 x 5,4

160 - 230

800 - 1 150

270

KOMBIBLOK 6

6,0 x 6,0

230 - 320

1 150 - 1 600

380

KOMBIBLOK 7

7,5 x 7,5

320 - 460

1 600 - 2 300

550

KOMBIBLOK 8

9,0 x 9,0

460 - 640

2 300 - 3 200

760

KOMBIBLOK 9

10,5 x 10,5

640 - 900

3 200 - 4 500

1 100

KOMBIBLOK 10

12,0 x 12,0

900 - 1200

4 500 - 6 000

1 520

Po dopln ní jednoduchým mechanickým išt ním a jednoduchým kalovým hospodá stvím je možno systém KOMBIBLOK® použít jako kompletní ucelený soubor pro išt ní komunálních a jim podobných vod z menších a st edních zdroj zne išt ní. Sestavováním jednotek
vedle sebe lze istírnu postavit, event. uvád t do provozu v etapách.
Tvar aktiva ní nádrže dovoluje realizovat v návaznosti na druhu odpadní vody a požadovaném stupni išt ní r zné technologické postupy išt ní. Lze realizovat nejjednodušší
sm šovací aktivaci nebo až aktivaci s nitrifikací a denitrifikací organických látek. Technologické
za ízení je pak závislé na technologickém postupu. B žn se používají jemnobublinné aera ní
systémy a vertikální míchadla. Tato za ízení jsou pom rn levná a velmi spolehlivá s malými
nároky na obsluhu, takže istírna vyžaduje pouze ob asný dohled. Všechny procesy jsou automatizovány. Systém KOMBIBLOK® produkuje ur ité množství p ebyte ného kalu, který je nutno
zpracovat.

EKOPROGRES HRANICE, akciová spole nost, t ída 1. máje 1013, 753 01 Hranice I – M sto, Czech Republic
tel. 581 603 314 fax 581 603 010 I : 56 23 01 GPS: N 49°33‘33,0“, E 17°44‘06,7“
e-mail: ekoprogres@ekoprogres.cz http://www.ekoprogres.cz

