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   Imiona i nazwiska projektantów opracowujących projekt wykonawczy, wraz z określeniem specjalności i numeru posiadanych uprawnień 
budowlanych, data opracowania i podpisy: 

 

 

 

Imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności 
i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, data opracowania i podpisy: 

 

 

 

 

 

Spis zawartości projektu wykonawczego:  

1. Strona tytułowa 
2. Spis treści 
3. Spis rysunków  
4. Opis techniczny 
5. Rysunki  
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Fugasówka ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec 
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50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 
tel.:+48 71 717 57 35; fax: +48 71 717 57 30 
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Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., 
ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wrocław 

 

Lokalizacja inwestycji: 

Bełchatów, ul. Piotrkowska 110 

Inwestor: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w 
Bełchatowie   
Adres 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97- 400 Bełchatów 

Obiekt (y): 

BIOFILTR 

Przedsięwzięcie: 

Kontrakt 10 – „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni 
ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach projektu: "Budowa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" 
 
Część projektu: 

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA 
 
 Nr projektu: 

14/049   (S103-1/2014) 
Tom: 

1/1  

Specjalność Funkcja Imię i Nazwisko 
Nr uprawnień 
budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 

Sanitarna Projektant mgr inż. Mariusz Biliński 109/DOŚ/08 12.2014 
 
 

Specjalność Funkcja Imię i Nazwisko 
Nr uprawnień 
budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 

Sanitarna Sprawdzający mgr inż. Maria Klimowicz 194/72/Wm 12.2014 
 
 

Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony 
prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). 

BPB
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http://www.awbud.pl/


 

 

 
 
 
Produkt certyfikowany  
zgodnie z DIN ISO EN 9001 

 
 
Instalacja biofiltra bioteg MCBF 1500 QSW  
do redukcji odoru, o wydajno ści 1500 m³/h  
zanieczyszczonego powietrza 
 
Opis techniczny   
 
 

1. Opis funkcjonalny 
 

Instalacja biofilttra składa się zasadniczo z wentylatora promieniowego, kontenera ze złożem 
filtracyjnym, wstępnej płuczki/nawilżacza i szafy sterującej. Wentylator, płuczka oraz armatura do 
spustu i opróżniania zabudowane są w oddzielnym pomieszczeniu technicznym. Instalacja 
zaprojektowana jest do pracy automatycznej, bezobsługowej. Dzięki zabudowaniu napędu wentylatora 
w pomieszczeniu technicznym emisja hałasu do otoczenia jest zredukowana do minimum. Czas życia 
komponentów zostaje również wydłużony dzięki brakowi bezpośredniego narażenia na warunki 
atmosferyczne. 
 
Obciążone zapachami powietrze jest zasysane przez wentylator i po optymalnym nawilżeniu podane 
do modułu biofiltra.  
 

Woda do wstępnego oczyszczenia (nawilżenia) zgromadzona jest w dolnej części płuczki i 
wprowadzona do obiegu. Wyłączniki pływakowe w połączeniu z zaworem elektromagnetycznym (do 
automatycznego uzupełniania świeżej wody) oraz przelew awaryjny utrzymują stały poziom wody. 
Pompa obiegowa z ochroną przed suchobiegiem oraz komplet dysz zabezpieczają właściwe 
nawilżanie powietrza. Dla łatwego kontrolowania dysz zastosowano otwór rewizyjny w płuczce. 
Grzałka elektryczna z termostatem jako ochrona przed zamarzaniem gwarantują bezpieczną pracę 
nawet poniżej temperatury zamarzania.  
 

Podczas przepływu przez materiał filtracyjny zostaną adsorbowane związki zapachowe i redukowane 
przez mikroorganizmy. Oczyszczone powietrze ulatnia się do atmosfery. 
 
Przy projektowaniu kładzie się szczególny nacisk na materiał filtracyjny (mielone korzenie drzew), 
odpowiednie wymiary oraz nawilżanie powietrza. Te trzy czynniki decydują o funkcjonowaniu instalacji 
biofiltra. Zastosowany materiał filtracyjny, jest bardzo stabilny i minimalnie zmienia swoje właściwości 
z upływem czasu (praktycznie brak zagęszczania). Gwarantuje to długotrwałe, pewne funkcjonowanie 
filtra w zależności od stopnia obciążenia zanieczyszczonym powietrzem (z reguły 3 do 6 lat). 
 
Aktualny stan pracy instalacji biofiltra sygnalizowany jest na dostarczonej szafie sterującej. 
 
Zastosowane materiały posiadają wysoką odporność na agresywne, zanieczyszczone media. 
 
 

Instalacja biofiltra odpowiada wytycznym normy VDI 3477: „Biofiltry” 
 w zakresie projektowania i produkcji. 

 



bioteg MCBF 1500 QSW 

2. Elementy składowe instalacji biofiltra MCBF 1500  QSW 
 
Wentylator 
promieniowy  
 

Wydajność do 1700 m³/h  
1500 m³/h przy ciśnieniu 1,400 Pa 
Zasilany za pomocą falownika 
Odporny na korozję 
Moc silnika 1,5 kW, około 0,9 kW w punkcie pracy 
Silnik z ochroną przed przeciążeniem 
 

Płuczka / nawil żacz  
 

Płuczka z mechanicznym i elektrycznym wyposażeniem  
Pompa obiegowa 0,9 kW 
3 wyłączniki pływakowe poziomu dla automatycznej pracy płuczki 
Spust z syfonem do zanieczyszczonej wody 
 

Kontener biofiltra Zewnętrzny kontener ze stali nie mający kontaktu z medium 
Wymiary: około 7100 mm x 2200 m x 2270 mm (D x S x W) 
Wewnętrzny kontener z PE-HD, grubość 4 mm 
Elementy siatki z PE z recyklingu około 10,0 m² 
Otwór rewizyjny DN 300 do kontroli przestrzeni ciśnieniowej filtra 
 2” spust kondensatu do podłączenia zabudowanego przewodu 
kanalizacyjnego 
 

Pomieszczenie 
technicznez drzwiami 
 

Wymiary: 2000 mm x 2000 mm x 2100 mm (D x S x W) 
Oświetlone, dach ze  stali nierdzewnej 
Zawierające: wentylator, płuczkę i instalację do spustu (odwadniającą) 
 

Złoże filtracyjne 
biofiltra 
 

Instalacja biofiltra jest dostarczana z około 15 m³ materiału filtracyjnego, 
bioteg bpc 50/100  
Specjalnie preparowane mielone korzenie drzew  
Wysokość warstwy filtracyjnej, około 1.500 mm 
 

Szafa steruj ąca 
 

W stabilnym wykonaniu (Rittal) wg wytycznych norm VDE oraz DIN 
(budowa i testowanie), stopień ochrony IP54, 
zamocowana na kontenerze biofiltra obok drzwi  
Podstawowe elementy: 
- sterownik programowalny - Siemens LOGO (opcjonalnie Siemens    
  S7-1200 przy konieczności komunikacji z systemem nadrzędnym) 
- sterowanie wentylatorem za pomoca falownika, ochrona przed      
  przeciążeniem 
  obroty dowolnie wybierane w nastawionym zakresie 
- terowanie pompą obiegową (ZAŁ-AUTO-WYŁ) 
- sterowanie napełnianiem wody (ZAŁ-AUTO-WYŁ) 
- sterowanie czasowe zraszaniem złoża (ZAŁ-AUTO-WYŁ) 
- lampka zbiorczej awarii z potwierdzeniem zakłócenia do dyspozycji    
  zbiorczy sygnał awarii jako styk bezpotencjałowy, doprowadzony do  
  zacisków szeregowych na listwie zaciskowej 
- automatyczna ochrona przed zamarzaniem ze wskazaniem 
   temperatury i nastawianiem 
- wyłącznik główny 
- gniazdo serwisowe 
- regulacja temperatury wewnątrz szafki sterującej 
 
Wskazania: temperatura wody w płuczce 
                    temperatura załączenia ochrony przed zamarzaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



bioteg MCBF 1500 QSW 

3. Dane dotycz ące pracy i energochłonno ści instalacji biofiltra 
 
Prędko ść 
powierzchniowa 
 

150 m³/m² x h    przy wydajności 1500 m³/h  

Prędko ść obj ętościowa  
 

100 m³/m³ x h      przy wydajności 1500 m³/h   

Czas kontaktu 
 

36 s 

Zużycie energii w 
punkcie pracy 

Wentylator, pompa, szafa sterująca                                    max. 1,9 kW 
Ochrona przed zamarzaniem                                             około 3,5 kW 
 

Zużycie wody 
 

W zależności od wilgotności zanieczyszczonego powietrza   około 14 l/h 
 

Czynno ści serwisowe 
 

Raz w tygodniu:  
Sprawdzenie filtra wody, ewentualne czyszczenie (czas: 5 min.) 
 
Co dwa tygodnie:  
Opróżnienie i napełnienie płuczki (czas: 10 min) 
  
Raz na pół roku: 
Inspekcja instalacji biofiltra (czas: 3 godz.) 
  

 
4. Gwarancja 

 
Gwarancja zgodna z ogólnymi warunkami gwarancji za wyjątkiem elementów naturalnie zużywających 
się. 
 
Gwarancja funkcjonalna: 
stopień oczyszczenia: 
dla amoniaku – lepiej niż 90%             przy 50 ppm koncentracji w zanieczyszczonym powietrzu 
dla H2S     -  lepiej niż 90 %  przy 50 ppm koncentracji w zanieczyszczonym powietrzu 
dla odoru  - lepiej niż 90 %                  przy 15 000 OU/m³  w zanieczyszczonym powietrzu  
   
 
5. Wymagania na miejscu zabudowy 
 
5.1. Swobodny dostęp do miejsca zabudowy, możliwy dojazd dla środków ciężkiego transportu   
 
5.2. Przyłącza na miejscu zainstalowania: 
 Doprowadzenie powietrza (DN 200) 

Podłączenie czystej wody (3/4", min. 3 bar, max. 6 bar) 
Podłączeniu spustu kondensatu z syfonem (ścieki, rura KG, DN 100)  
Podłączenie elektryczne (400 V, 50 Hz, 16 A) 
Uziemienie 

 
5.3. Przygotowanie właściwego, utwardzonego podłoża dla instalacji biofiltra (płyta betonowa):

  
Powierzchnia           wymiary  ca. 7,30 m x 2,40 (D x S) 

 Obciążalność podłoża        1,5 t/m²  
 
5.4. Przygotowanie dźwigu do rozładunku i ustawienia modułu, waga ok. 21 t (dźwig samochodowy) 

 




