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Výrobek, užití 
Rozpouštěcí stanice BIOCHEM slouží k přípravě a dávkování roztoku flokulantu, případně dalších 
chemických organických i anorganických práškových a sypkých látek. Lze je využít i pro přípravu roz-
toků kapalných koncentrátů příslušných chemikálií. BIOREAL s.r.o. vyrábí a dodává několik typových 
řad rozpouštěcích stanic, přičemž výkon, skladbu, vybavení i charakter řízení stanice lze variabilně 
upravit podle typu zpracovávané chemikálie, požadovaného výkonu i rozsahu požadované automati-
zace. Rozpouštěcí stanice tvoří typovou řadu skládající se ze systému jedno, dvou a tří-komorových 
kruhových, případně hranatých nádrží. Tyto nádrže jsou pak doplněny příslušným vybavením: násyp-
kou s nerezovou šnekovnicí, míchadly, potrubními rozvody, prvky pro MaR (elektro-ventily, čidly pro 
sledování výšky hladiny apod.). Součástí kompletní stanice je i elektrorozváděč zajišťující jištění jed-
notlivých elektropohonů, signalizaci stavů a poruch, řízení návaznosti jednotlivých operací, ale i pří-
padný výstup datových informací do nadřízeného SŘTP. Rozsah vybavení příslušné stanice lze upra-
vit podle požadavků: od jednoduchého ručního řízení technologického procesu až po zcela automa-
tické řízení stanice pomocí programovatelného automatu Mitsubishi, resp. průmyslového počítače. 
Volitelná je i instalace dalších doplňujících komponent stanice: ohřev dávkovací šnekovnice, vibrátor 
násypky, injektor pro dávkování chemikálií vytvářejících při styku s vodou obtížně rozpustné hrudky. 
Materiál nádrží stanice je určen charakterem zpracovávané chemikálie – pro venkovní aplikace jsou 
nádrže vyráběny převážně z materiálu PE – 100, který nemění své mechanické vlastnosti ani při níz-
kých venkovních teplotách, lze jej použít pro většinu anorganických i organických chemikálií a je 
odolný proti UV záření. Pro vnitřní aplikace je pro výrobu stanic použit materiál PE-100 nebo PPC, 
resp. PPH - kopolymer, případně homopolymer polypropylenu. Vhodnost příslušného materiálu je 
nutno (zejména u speciálních chemikálií) posoudit na základě chemické odolnosti plastů vůči přísluš-
né chemikálii. 

Technický popis  

Jednotlivé stanice typové řady BIOCHEM pro přípravu flokulantu případně pro rozpouštění a dávko-
vání dalších práškových a sypkých chemiká l ií je tvořena třemi základními jednotkami. Stanice BIO-
CHEM 1D-250, (500, 1000,1500,2000) se skládá z jedné kruhové míchané nádrže provozované dis-
kontinuálně. BIOCHEM 2KV(H)-250, (500, 1000,1500, 2000) je sestavena ze dvou míchaných nádrží, 
přičemž ve variantě V je umístěna kruhová nádrž na hranaté zásobní nádrži, ve variantě H jsou dvě 
hranaté nádrže (propojené komory) umístěny vedle sebe. Stanice 2KV(H) může být provozována kon-
tinuálně (K), ale i vsázkově (diskontinuálně, varianta D). BIOCHEM 3K (D)- 500, 1000, 1500, 2000, 
3000, 4000 se skládá z hranaté nádrže se třemi propojenými komorami provozovanými kontinuálně i 
diskontinuálně. Rozměry nádrží a tím i celé stanice jsou dány režimem jejich provozu (diskontinuální 
- kontinuální) a požadovaným objemem rozmíchaného a vyzrálého kapalného roztoku chemikálie za 1 
hod.   
 
Typové řady 
 
1) BIOCHEM 1D-250 (500, 1000,1500,2000) – jedna nádrž, diskontinuální provoz  
2) BIOCHEM 2K(V)(H)-250 (500, 1000,1500,2000) – dvě nádrže, diskontinuální i kontinuální provoz, 

horní kruhová a spodní nádrž nad sebou (V), případně dvě hranaté nádrže (komory) vedle sebe 
(H). 

3)  BIOCHEM 3KH-500 (1000,2000,3000,4000) – tři nádrže (komory) vedle sebe, kontinuální i diskon-
tinuální i provoz. 

 
 
 
 
 

Rozpouštěcí stanice chemikálií (flokulantu) BIOCHEM 
Obecný popis 

 
 
 
 



 
 
 
 
Technická a rozměrová specifikace typové řady BIOCHEM 1D 

BIOCHEM 1D-250 (500, 1000,1500,2000) 
  jednotky 1D-250 1D-500 1D-1000 1D-1500 1D-2000 

Maximální výkon stanice  l/hod 250 500 1000 1500 2000 

Koncentrace dávkovaného roztoku* % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Průměr nádrže přípravy flokulantu m 0,70 1,00 1,30 1,5 1,5 

Výška nádrže přípravy flokulantu m 1,00 1,00 1,15 1,27 1,60 

Užitný objem stanice m3 0,3 0,60 1,20 1,80 2,40 

Celkový objem stanice m3 0,39 0,78 1,53 2,25 2,83 

Výška nádrže s násypkou m 1,61 1,61 1,76 1,88 2,21 

Hmotnost dávkované chemikálie kg/min 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 

Hmotnost stanice bez náplně kg 90,00 110,00 135,00 165,00 190,00 

Hmotnost stanice s náplní kg 370,00 640,00 1 165,00 1 695,00 2 220,00 

Technická a rozměrová specifikace typové řady BIOCHEM 2KV 

BIOCHEM 2KV-250 (500, 1000,1500,2000) 
  jednotky 2KV-250 2KV-500 2KV-1000 2KV-1500 2KV-2000 

Maximální výkon stanice  l/hod 250 500 1000 1500 2000 

Koncentrace dávkovaného roztoku* % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Průměr nádrže přípravy flokulantu m 0,70 1,00 1,30 1,5 1,5 

Výška nádrže přípravy flokulantu m 1,00 1,00 1,15 1,27 1,60 

Šířka zásobní nádrže stanice m 0,70 0,85 1,10 1,30 1,30 

Délka zásobní nádrže stanice m 1,00 1,20 1,80 2,30 2,30 

Výška zásobní nádrže m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 

Celková výška stanice včetně násypky m 1,65 1,75 1,95 1,95 2,35 

Celkový objem stanice m3 0,39 0,78 1,53 2,25 2,83 

Hmotnost dávkované chemikálie kg/min 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 

Hmotnost stanice bez náplně kg 150,0 210,0 280,0 330,0 390,0 

Hmotnost stanice s náplní kg 462,5 835,0 1 530,0 2 205,0 2 890,0 

Technická a rozměrová specifikace typové řady BIOCHEM 2KH 

BIOCHEM 2KH-250 (500, 1000,1500,2000) 
  jednotky 2KH-250 2KH -500 2KH -1000 2KH -1500 2KH -2000 

Maximální výkon stanice  l/hod 250 500 1000 1500 2000 

Koncentrace dávkovaného roztoku* % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Šířka zásobní nádrže stanice m 0,700 0,800 1,100 1,300 1,400 

Délka zásobní nádrže stanice m 0,800 1,300 1,550 2,000 2,400 

Výška zásobní nádrže m 0,850 0,850 0,950 0,950 0,950 

Celková výška stanice včetně násypky m 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 

Celkový objem stanice m3 0,476 0,884 1,620 2,470 3,192 

Hmotnost dávkované chemikálie kg/min 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 0,125-0,25 

Hmotnost stanice bez náplně kg 160 230 290 340 410 

Hmotnost stanice s náplní kg 460 830 1490 2140 2810 
 
 
 



 
 
 
 

Technická a rozměrová specifikace typové řady BIOCHEM 3KH 

BIOCHEM 3KH-500 (1000, 2000,3000,4 000) 
  jednotky 3KH-500 3KH -1000 3KH -2000 3KH -3000 3KH -4000 

Maximální výkon stanice  l/hod 500 1000 2000 3000 4000 

Koncentrace dávkovaného roztoku* % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Šířka zásobní nádrže stanice m 0,700 0,800 1,200 1,400 1,500 

Délka zásobní nádrže stanice m 1,100 1,800 2,400 2,800 3,500 

Výška zásobní nádrže m 0,850 1,000 1,000 1,100 1,100 

Celková výška stanice včetně násypky m 1,400 1,550 1,550 1,650 1,650 

Celkový objem stanice m3 0,655 1,440 2,880 4,312 5,775 

Hmotnost dávkované chemikálie kg/min 0,125-0,25 0,125-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 0,5-1,0 

Hmotnost stanice bez náplně kg 170,00 230,00 290,00 340,00 395,00 

Hmotnost stanice s náplní kg 770,00 1 430,00 2 690,00 3 940,00 5 195,00 
 

Technické vlastnosti rozmíchávacích nádrží, požadavky pro návrh 

• způsob výroby umožňuje velkou variabilitu a rozměrovou rozmanitost vyráběných stanic 
• pro návrh a projektovou přípravu instalace je nutno definovat: druh rozmíchávaného flokulantu 

(chemikálie), koncentraci, hustotu, viskozitu atd. 

Instalace, obsluha a údržba plastových flokulačních stanic 

Obsluha a údržba plastových stanic přípravy flokulantu je detailně popsána v samostatném písem-
ném dokumentu (viz Návody a provozní řád rozmíchávacích stanic flokulantu). 

Záruky, servis 

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 28 mě-
síců ode dne instalace. Servis je poskytován v plném rozsahu (včetně dodávky náhradních dílů) i 
po ukončení záruční doby. 
 
 
 
 
 
 

  

  


