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PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 Sklypo plano sprendiniai 

Arti centralizuotų buitinių nuotekų tinklų nėra, todėl esamuose pastatuose susidarančių nuotekų 

valymui Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., Rokiškio r. sav., vietoje esamo rezervuaro projektuojamas pagal 

LST EN 12566-3:2006+A1:2009 sertifikuotas, VFL (vertikalaus srauto labirinto) technologijos uždaras 

biologinis nuotekų valymo įrenginys AT-100, kurio našumas – 15,0 m3/d, arba analogiškas. 

Susidarančių nuotekų kiekiai pateikti užsakovo techninėje projektavimo užduotyje. Po valymo nuotekos 

išleidžiamos į valytų nuotekų siurblinę, iš kurios išpumpuojamos į esamą melioracijos griovį, kuris 

susisiekia su Apvalasai ežeru už daugiau kaip 800 m (žiūr. pav. 1).   

Ilzenbergo k. 3 sklype, kurio kd. Nr. 7363/0001:179 projektuojamas nuotekų valymo įrenginys 

AT-75, kurio našumas 11,5 m3/d. įrenginys bus naudojamas esamo vienbučio gyvenamojo namo 

nuotekoms valyti ir statomam poilsio paskirties pastatui. Valytos nuotekos išleidžiamos į bendrą valytų 

nuotekų sistemą. Valytas nuotekas planuojama išleisti į esamą griovį, kuris  

Saugomos teritorijos 

Sklypai, kuriuose projektuojami buitinių nuotekų valymo įrenginiai patenka į kultūros paveldo 

teritorijas – Ilzenbergo dvaro sodyba (kodas 555). Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai ir tinklai 

žalingo poveikio esantiems statiniams nedarys. 
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Valymo įrenginio technologija/valymo procesas 

Organinės medžiagos nuotekose mikroorganizmų yra perdirbamos į anglies dioksidą, vandenį ir 

azoto dujas. Kadangi mikroorganizmams reikia ne tik organinių medžiagų, bet kad jie išgyventų, jiems reikia 

ir ištirpusio deguonies aktyvuotame dumble, nuotekos turi būti nuolat maišomos su aktyvuotu dumblu ir turi 

būti suspensijoje. Šio balanso parametrų teisingas išlaikymas yra pagrindas užtikrinant gerą sistemos darbą. 

Aeracijos (nitrifikacijos) zona yra pati didžiausia, nes šioje zonoje bakterinė masė yra aeruojama ir 

laikoma ilgiausiai. Tai leidžia maksimaliai panaudoti „maistines” medžiagas ir paversti teršalus dar 

neapdorotose nuotekose į anglies dioksidą ir vandenį - oksidacijos, ir nitritus bei nitratus - nitrifikacijos 

procesuose. Ištirpusio deguonies mišinyje turėtų būti nuo 2 iki 3 mg/l. Esant tinkamiems nustatymams, 

tiekiamo oro srautas užtikrins reiamą ir pastovų aeracijos (nitrifikacijos) zonos turinio maišymą. 

Po bet kokio oro padavimo programos nustatymo (ir/ar dumblo koncentracijos pakeitimo), reikia kad sistema 

24-48 val. dirbtų iki bet kokio kito reguliavimo.  

Denitrifikacijos zonoje pašalinamas deguonis iš nitratų ir nitritų, taip susiformuojant azoto dujoms ir 

vandeniui. Žema ištirpusio deguonies koncentracija (mažiau kaip 0,4 mg/l) ir atitinkamas cirkuliacija yra 

reikalinga, kad užtikrinti denitrifikacijos procesus. 

Pasiekti galutinį nitrifikacijos ir paskesnį denitrifikacijos procesus galima tik užtikrinus geras sąlygas 

(aeracijos laikas, dumblo amžius ir t.t.) ir teisingą periodišką deguonies padavimą ir geras oksidacines ir 

anoksines sąlygas. Per mažas oro kiekis bus neužbaigtos nitrifikacijos pasekmė, o per didelis oro kiekis 

sulaikys denitrifikacijos procesą. 

Pastaba: Nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesą nurodo pH kiekis skystyje. Bendrai, padidėjęs pH kiekis 

rodo žemą nitratų lygį dėl denitrifikacijos; žemas pH kiekis rodo padidėjusį nitratų kiekį dėl nitrifikacijos. 

Atskyrimo zonoje, dėl dumblo filtro (klodo), dumblo dribsniai yra atskiriami nuo sumaišyto skysčio. 

Šioje vietoje turėtų būti ryški dumblo sluoksnio ir nuotekų sandūra. Didžiausia (maksimali) ištakų sandūra 

neturėtų pakilti daugiau 10 cm žemiau nuotekų lygio. 

Aktyviojo dumblo perdirbimas priklauso nuo organinių medžiagų nuotekose pavertimo į gyvas 

medžiagas, užtikrinti bakterijų augimą. Dumblo amžius įtakoja įrenginių poreikius deguoniui, ir turi 

reikšmės dumblo nusėdimo savybėms bei dumble esančių bakterijų tipui. „AUGUST IR KO“ gaminamuose 

nuotekų valymo įrenginiuose dumblo amžius yra parinktas, toks kad dumblas būtų pilnai aerobiškai 

stabilizuotas ir bekvapis. 

 Architektūra 

Projektuojamiems nuotekų valymo įrenginiams aptarnauti pastatas nebus statomas. 


