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K separaci aktivovaného kalu od vyèištìné vody slouží dvì nové kruhové dosazovací nádrže o prùmìru 27 m a
hloubce 5,4 m. Strojní zaøízení dosazovacích nádrží využívá systém Floc-In s konstrukcí flokulaèní zóny
chránìnou užitným vzorem. Z kalových jímek dosazovacích nádrží je aktivovaný kal èerpán do nové regeneraèní
nádrže pomocí èerpadel vratného kalu umístìných v suché jímce. Èerpadla jsou vybavena regulací a mìøením
èerpaného množství. Pøebyteèný kal je odtahován na strojní zahuštìní odboèkou na výtlaku vratného kalu z nových
dosazovacích nádrží. Trubní propojení umožòuje odtah pøebyteèného kalu i pøed usazovací nádrže.

V novém objektu zahuštìní a odvodnìní kalu je pøebyteèný kal spoleènì s primárním kalem zahušován na
rotaèním zahušovaèi. Zahuštìná smìs primárního a pøebyteèného kalu je èerpána pøes sání cirkulace do
vyhnívací nádrže VN I° a odtud gravitaènì pøepadá do uskladòovací nádrže VN II°, na které je nasazen suchý
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membránový plynojem o objemu 400m . Obì nádrže jsou míchány èerpadly tj. hydraulicky a bioplynem pomocí
dvou nových kompresorù. Vyhnilý kal pøepadá z druhého stupnì do nové jímky vyhnilého kalu v objektu odvodnìní
a zahuštìní kalu. K odvodnìní vyhnilého kalu je použita dekantaèní odstøedivka.

Investorem intenzifikace ÈOV I a vlastníkem je akciová spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostøedí ÈR, Fondem soudržnosti Evropské unie a pomáhá
snižovat sociální a ekonomické rozdíly mezi obèany Evropské unie.

Partneøi výstavby

V rámci rekonstrukce ÈOV je rovnìž modernizována stávající kotelna, ve které jsou osazeny dva kotle o výkonu 113
a 198 kW a dvì nové kogeneraèní jednotky s tepelným výkonem 2 x 84 kW a elektrickým výkonem 2 x 51 kW.
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Chod ÈOV umožòuje øídit a sledovat nový systém SØTP.
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Mladá Boleslav, ÈOV I - intenzifikace
Pùvodní èistírna odpadních vod I Mladá Boleslav - Neuberk byla vybudována v letech 1955 až 1968. Od roku 1990
sice prošla øadou rekonstrukcí a úprav, ale pøesto pùvodní technologie èištìní odpadních vod neumožòovala
plnìní souèasných požadavkù na kvalitu odtoku pøedepisovaných legislativou. Èistírna odpadních vod je po
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intenzifikaci dimenzována na kapacitu 40 000 EO a prùmìrný denní prùtok 12 096 m /den.
Realizace díla:
Uvedení do trvalého provozu:
Cena technologické èásti díla:

10/2007 - 09/2009
05/2010
pøevyšuje 100 mil. Kè

Mladá Boleslav, ÈOV I - intenzifikace
Mechanicky pøedèištìné odpadní vody jsou za stupnìm primární sedimentace pøivádìny do novì vybudovaného
biologického stupnì ÈOV. Biologický systém se skládá z dvojice paralelnì protékaných obìhových aktivací
doplnìných stupnìm regenerace v proudu vratného kalu (R-OAN systém) a z dvojice kruhových dosazovacích
nádrží. Biologický systém je realizován s uplatnìním in-situ metody bioaugmentace nitrifikace zavedením proudu
kalové vody do profilu regenerace kalu. Zvýšená eliminace slouèenin fosforu je zajištìna simultánním srážením
železitou solí. Oxické zóny nádrží jsou vybaveny jemnobublinnými, pevnì kotvenými aeraèními rošty. Aeraèní
systém je navržen tak, že je možno aktivace provozovat pøi nastavené koncentraci kyslíku nebo v režimu
pøerušované aerace, pøípadnì pøi provzdušòování jen jedné nádrže.

Popis intenzifikované ÈOV
Odpadní vody pøitékají pøes vstupní šachtu na lapák štìrku, kde je osazeno nové zaøízení pro vybírání štìrku.
Pùvodní ruènì stírané hrubé èesle jsou nahrazeny strojními èeslemi se šnekovým dopravníkem. Hrubé pøedèištìní
dále tvoøí lapák písku a stávající jemné strojní i ruèní èesle. Shrabky zachycené na strojních èeslích jsou šnekovými
dopravníky dopravovány do kontejnerù. Vytìžený písek je odvodòován a ukládán do kontejneru pomocí
stávajícího separátoru písku, který je pøemístìn na nové místo. V rámci rekonstrukce je vymìnìno technologické
vystrojení lapákù písku a instalováno nové èerpadlo tìžení smìsi vody a písku. Poblíž lapáku štìrku je umístìna
nová kontejnerová stanice pro pøíjem fekálních vod.

Pro zajištìní cirkulace aktivaèní smìsi jsou v nádržích instalována horizontální vrtulová míchadla (2ks v každé
nádrži). Regeneraèní nádrž je podobnì jako aktivaèní nádrže vybavena jemnobublinnými aeraèními rošty.
Vzhledem k rozdílným hloubkám regenerace a obìhových aktivací jsou nezbytné dva nezávislé zdroje vzduchu.
V nové dmychárnì jsou osazeny tøi turbokompresory pro aktivaèní nádrže a dva turbokompresory pro regeneraci.

Z hrubého pøedèištìní natékají odpadní vody do stávajícího ústøedního objektu, odkud jsou pøeèerpávány na
mechanický stupeò tvoøený dvìma kruhovými usazovacími nádržemi o prùmìru 17,24 m a hloubce 2,71 m.
Primární kal z usazovacích nádrží je zaústìn do jímky smìsného kalu. V rámci rekonstrukce jsou vymìnìna
èerpadla v ústøedním objektu, realizován nový rozdìlovací objekt s armaturní komorou pøed usazovacími
nádržemi. Vlastní usazovací nádrže jsou stavebnì opraveny a vystrojeny novým technologickým zaøízením.

Pro chemické odstraòování fosforu je instalován nový dvouplášový zásobník síranu železitého a dávkovací
stanice s dávkovacími èerpadly pro proporcionální dávkování síranu, v závislosti na prùtoku odpadní vody.

KUNST, spol. s r. o. , Palackého 1906, 753 01 Hranice, tel. +420 581 699 999, +420 602 588 953, fax. +420 581 699 921 e-mail: kunst@kunst.cz

KUNST, spol. s r. o. , Palackého 1906, 753 01 Hranice, tel. +420 581 699 999, +420 602 588 953, fax. +420 581 699 921 e-mail: kunst@kunst.cz

