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ASIO a rok 2008
- 15 let na trhu
Pøed 15 lety jsme s ASIEM zaèínali. A myslím, že nikdo z nás
jsme si nedokázali dost dobøe
pøedstavit, jak po tolika letech
bude naše podnikání vypadat…
Nìco z historie
Nìkolik akcí spojených s naším
životním výroèím zavdalo pøíèinu
ke vzpomínání o tom, jak jsme
vlastnì zaèínali. První akce
ve dvou, bez kanceláøe a se zdìdìnou Škodou 100MB a Favoritem.
Pak první spolupracovníci a stìhování do Slatiny. Dodávky, výstavy,
semináøe, zahranièní zastoupení…
Prostì kus života, který je nejvíc
vidìt na lidech. Což tajnì pøedpokládám, že nás opravòuje k malému ohlednutí…
Favoritem do Innsbrucku
Myslím, že naše firemní image je
spojena i s tím, že již dlouhou
dobu dodáváme výrobky do zahranièí. Pro období našich prvních
výbojù jsou charakteristické
dobrodružné dodávky èistíren
do Rakous….
Tak jako v zaèátcích bìhal pøed vlakem zøízenec s praporkem, tak i my
jsme pøed každou dodávkou projíždìli trasu proto, aby pak doprava
s nákladem probìhla hladce
a náklaïák nezùstal viset nìkde
pod mostem. Jednou pøed
vánocemi se mìla vést ÈOV

do Innsbrucku, a tak jsme jeli projet trasu s tím, že cestou pøespíme
nìkde v autì. No a když jsme se
o to v Kitzbühlu pokusili, tak
jsme vydrželi asi 10 minut a mráz
nás donutil pokraèovat v cestì.
Odmìnou za probdìlou noc
za volantem nám byl prázdný
popùlnoèní Innsbruck a ráno
teplá snídanì v Budìjovicích…
prostì romantika. Ta ale touto cestou ještì neskonèila. O dva dny
pozdìji jsme vyrazili i s èistírnou
na Avii (z poèátku se jezdilo vìtšinou tìmito vozy a ve dvou).
Po 5-ti hodinovém èekání na hranicích, tradièních obøadech celníkù (tenkrát jsme museli vylézt na
namrzlou èistírnu a otevøít víko,
aby se nakonec celník dovnitø ani

nepodíval) a cestì celým
Rakouskem, jsme èistírnu zdárnì
složili na místì urèení a vyrazili
smìrem domù. Protože jsme jeli
bez nákladu, tak jsme si zkrátili
cestu po ménì frekventovaných
cestách, které nás zavedly až
k horským prùsmykùm v okolí
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Hoch Königu. Po pár kilometrech
bylo jasné, že cesta zpátky nevede
a pøi pohledu do tmavých roklí pod
námi nám bylo úzko stejnì jako
té silnici bez svodidel. Naštìstí ten
den nesnìžilo. Kdyby totiž zaèal
padat sníh, tak nás dostali dolù asi
až na jaøe. V každém pøípadì
to byla zase romantická noc,
mrzlo, svítil mìsíc a ve støíbrném
svìtle mìsíce se odrážely
majestátné vršky hor…
Naše první výstava
První výstavou byla úèast
na Strojírenském veletrhu v Brnì.
Darem jsme dostali napeèené
perníèky se sovièkami a ty jsme
pak rozdávali jako suvenýry,
dodnes nìkteøí vzpomínají. Dalším charakteristickým rysem
bylo, že jsme se chovali jako všechny
z a è í n a j í c í
firmy. Èím menší
firma, tím více
èinností na vývìsním
štítì…
A tomu také
odpovídaly i první
požadavky na nás.
Prostì Ferda
mravenec - práce všeho druhu.
Mimo jiné, což mnozí neví, naší
první vìtší akcí byla dodávka a
montáž neutralizaèní stanice v
sodovkárnì ve Vyškovì.
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Zpùsoby likvidace
odpadních vod
v malých obcích
Ing. Milan Uher
V Èeské republice je stále mnoho
lokalit, které nejsou a ani
v budoucnu nebudou z ekonomických dùvodù napojeny na
mìstskou nebo obecní èistírnu.
Zejména pro malé obce i osamìlé
stojící objekty jsou tak východiskem jímky, septiky a domovní èistírny tj. decentrální zpùsoby èištìní.
Bohužel díky legislativì jde vývoj
u nás klikatou cestou. Napøíklad
pøed pár lety jsme tvrdili, že septiky se u nás již prakticky nepovolují, dnes øada úøadù tvrdí, že je lepší
septik, než nefungující domovní
èistírna. Místo toho, abychom
odstranili aspoò nejvìtší slabinu
systému provozování, tak úøady
radìji naøizují jímky na vyvážení.
A tak kombinace legislativy a chybìjícího systému kontroly pøímo
nabádá k realizaci "dìravých jímek
na vyvážení" a „zázraèných èistíren“. Proto nezbývá, než se spolehnout na vlastní úsudek.
K tomu je však zapotøebí mít
alespoò základní znalosti o existujících technologiích a možnostech
øešení.
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pøijde uživatele likvidace 1 m
odpadních vod na 100 až 400 Kè.
Septik:
Dnes opìt stále èastìji používaný
zpùsob u sezónních objektù.
Skládá se z nádrže rozdìlené
na dvì èi tøi komory, kde se zneèištìní odbourává pomocí anaerobních bakterií. Úèinnost èištìní
samotného septiku je 20 až 30 %.
Když se podíváme na standardy
v zahranièí, pak septik doplnìný
vhodným zemním filtrem je zcela
bìžné zaøízení považované jako
ekvivalentní k domovní èistírnì.
Nevýhodou septikù je jejich vìtší
objem proti domovním èistírnám,
proto i poøizovací cena je vyšší.
Klasická èistírna:
Domovní èistírna odpadních vod
je nejvýhodnìjším øešením
u objektù k trvalému obývání.
Odbourání zneèišujících látek je
založeno na pìstování aerobních
bakterií, které pro svùj život potøebují dostatek živin (odpadní voda)
a vzduch. Na našem trhu je k dostání více typù èistíren odpadních vod

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI?
Odvážení vod z jímek:
Pøichází v úvahu v pøípadì sezónnì obývaných objektù, kde by biologické èištìní bylo zjevnì
nefunkèní z dùvodu nenastartování
procesù. Naopak nevhodné (až
nesmyslné) je tam, kde objekt bude
celoroènì obýván, nebo náklady
na vyvážení by byly nejvyšší ze
všech variant odvádìní odpadních
vod. Jednak je jímka dražší než
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(ÈOV), které se liší nejen cenou,
ale i technickým uspoøádáním,
materiálem, spotøebou elektrické
energie (40-120 W) atd.
K významnìjším výhodám patøí i
vybavení ÈOV akumulaèním prostorem zaruèující stabilitu biologických procesù, které jsou potøebné k likvidaci zneèištìní. Úèinnost
èištìní klasických domovních èistíren je zhruba 93-94 %.

KAM KRÁÈÍ VÝVOJ
Vývoj se ubírá dvìma smìry. První
je založen na zdokonalení separace
na odtoku z ÈOV. Jde o tzv. membrány, které jsou schopny zachytit
vìtšinu nerozpuštìných látek vèetnì virù a nìkterých bakterií. Tato
technologie je provoznì a investiènì dražší, avšak je schopna zajistit
kvalitu vyèištìné vody na úroveò
nezneèištìné dešové vody
(CHSK 40 mg/1, BSK5 pod
5 mg/l, NL pod 1 mg/ 1 atd.,
tj. úèinnost 98–99 %).
Druhý smìr je založen na dìlení
odpadních vod. Pøièemž se využívá toho, že vody žluté (moè) obsahují pøibližnì 80 % obsažených
nutrientù (fosfor, dusík) a naopak
vody hnìdé (fekálie) a šedé (vody
z koupelen, praní a kuchyní) obsahují 80 % uhlíkatého zneèištìní.
Tato metoda je vhodná a lze ji doporuèit tam, kde budou vody recyklovány.
Nedá se øíci, který systém odvádìní odpadních vod je jednoznaènì
lepší. Záleží vždy na posouzení
konkrétních podmínek. Výsledné
øešení by však mìlo sledovat rovnováhu mezi ekonomickými
náklady a ekologickými pøínosy.
Je dobré se obrátit na odborníky,
kteøí dokáží vyhodnotit situaci
komplexnì, tj. od návrhu øešení
pøes jeho financování až po samotnou realizaci.
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Hvìzdárna
Jednou z propagaèních akcí
z poèátku ASIA, která nám
dodala odvahy a sebedùvìry
do budoucna a založila tak
tradici našich semináøù, byl
námi poøádaný semináø
na hvìzdárnì v Brnì.
Pøedstavte si dnes firmu, která po roce èinnosti udìlá
semináø, na který pøijde skoro 200 lidí, mezi nimi
dokonce i cizinci (Poláci).
Docela jsme z toho tenkrát
mìli strach. Naštìstí se semináø vydaøil jak po stránce
odborné (mimo nás pøednášel i Ing. Vršecký, Ing.
Novotný atd.), tak hlavnì
poutavou režií. Pøedstavte si dovolujeme pozvat dùležité
na zaèátku tma, hvìzdná obloha, odborníky (projektanty a pracovpak svítání, rosa v trávì a do toho níky vysokých škol) k nám
Automatický
lapák dál
tukùzapadaly
v provedení z plastù
pomalu
a polehouèku
na semináø, abychom jim pøedstanaše námìty a odborné pøednášky. vili v rámci mezinárodního semiJeštì dnes nìkteøí úèastníci uvádìjí náøe nové technologie, které
tuto akci jako nepøekonanou…
mohou zásadnì ovlivnit navrhování velkých èistíren odpadních vod,
A co souèasnost ?
které posouvají hranice možného
…právì jsme dopsali pozvánku a které jsou v souèasné nabídce
pro VIP v oblasti vody, kterou si firmy ASIO …

Podìkování
Na závìr tohoto malého vzpomínání patøí podìkování všem, kteøí
nám v prùbìhu tìchto patnácti let
byli a zùstali naklonìni a které
jsme rádi potkali, a doufáme, že
i oni nás nadále rádi budou potkávat. Tìch, se kterými jsme se
potkali pøi nejrùznìjších pøíležitostech jsou desítky a možná i stovky.
Proto bychom rádi podìkovali
všem našim kolegùm ve firmì
a všem ve výrobnách, kteøí s námi
zažili nejrùznorodìjší dobrodružství po celém svìtì, všem spolupracujícím partnerùm v projekèních firmách a všem, se kterými se
setkáváme na stavbách.
Vìøíme, že i v další pìtiletce Asia
nám zùstanete naklonìni.
Olda Pírek a Karel Plotìný
jednatelé

Automatický lapák tukù v provedení z nerezi
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Nové technologie
a norské fjordy
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kálií. Tento kal se spaluje anebo
skládkuje, ale od roku 2009 bude
Ing. Marek Holba
v Norsku platit pøísnìjší legislativa
a doposud skládkovaný kal se bude
muset zpracovávat jinak (kompostování, spalování, ATAD, stabilizace vápnem, atd.).
Všechny realizace byly umístìny
poblíž mìsta Aalesund v pobøežní
èásti centrálního Norska. První realizace byla ÈOV Skutvika
pro 20 000 EO (norský ekvivalentní obyvatel se poèítá
200 l/obyv./den násobený koeficientem stáøí stokové sítì – zpravidla
okolo 3. Na èistírnì byly umístìny
tøi jednotky SFT6000 (pozn. jedna
jednotka SFT6000 zvládá pøítok
až do 180 l/s) s nainstalovanými
síty o velikosti 840 mikronù.
Zaujalo mì pøedevším to, že na filtry byla èerpána pøímo surová voda
(žádné by hrubé èesle, žádný
lapák tuku, písku, štìrku).
Vyžaduje to samozøejmì kvalitní
èerpadla, jež jsou schopna vìtší èástice v pøitékající odpadní vodì zpraN a k o n c i l i s t o p a d u j s m e notky i odvodnit na sušinu 25-35 % covat na menší èástice. Co se týká
s Lukášem Šefraným a nìkolika bez pøídavku jakýchkoliv chemi- trvanlivosti polyesterových sít, tak
dalšími lidmi z rùzných firem (Vegaspol, Enviconsult, Podtatranská
vodárenská spoleènost) vyrazili
na ukázky realizací firmy Salsnes
v Norsku. Tato firma se zabývá
výrobou sítopásového filtraèního
zaøízení, jež je u nás známo
pod názvem SFT filtr.
V Norsku na územích, jež nejsou
prohlášeny za citlivá, platí do roku
2009 mírnìjší legislativa, kdy
splaškové odpadní vody staèí pouze mechanicky pøedèistit a odstranit alespoò 50 % nerozpuštìných
látek a 20 % organických látek (mìøeno parametrem BSK5) a takto
vyèištìnou vodu vypouštìt
do moøe. Na menších èistírnách
se provádí kontrola 12x do roka
a na vìtších 24x do roka, kdy 10
resp. 21 vzorkù musí vyhovìt výše
uvedeným požadavkùm. SFT filtr,
vedle toho, že separuje nerozpuštìné látky, umí kal i zahustit a pomocí integrované odvodòovací jed-
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vydrží zhruba jeden až dva roky:
1-2x do roka jezdí servisní technici
a celé zaøízení kontrolují a doporuèují pøíp. výmìnu sít.

S touto mechanickou èistírnou
odpadních vod, jež je orientována
v husté zástavbì obytných domù,
je spojené zaøízení na èištìní vzduchu. Na vìtších èistírnách
v Norsku se používají modernìjší
metody jako fotokatalytická oxidace nebo ozonizace zápachu.
Na malých èistírnách jsme vidìli
pøedevším biofiltry s granulovaným aktivním uhlím. Konkrétnì
na této èistírnì to byl biofiltr s kapacitou 20 m3/h z úlomkù vìtvièek
a kùry, jež byl cca týdnì zkrápìn
médiem. Zajímal jsem se i jak je to
s legislativou v Norsku ohlednì
odstraòování zápachu. Neexistuje
žádné naøízení na množství OU,
ale když si lidé na zápach linoucí se
z èistírny stìžují, pak se musí zaøízení na èištìní vzduchu prostì
postavit.
Další ÈOV se jmenovala Flisnes
a byla pro 12 000 EO. Byly zde
umístìny dvì jednotky SFT4000
se síty 350 mikronù. Opìt zde nebylo žádné hrubé pøedèištìní odpadní
vody. Zbylé dvì malé komunální
èistírny Haroey (5000 EO)
a Vartdal (2000 EO) byly vybaveny jedním zaøízením – SFT4000,
resp. SFT2000. Na obou se nacházel i biofiltr na èištìní zápachu.
ASIO, spol. s r.o.
Tuøanka 1, P.O.BOX 56
CZ 627 00 BRNO
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Akce splnila naše oèekávání a aèkoliv máme s SFT filtry kvùli odlišné
legislativì úplnì jiné plány,
tak bylo vidìt, že zaøízení jsou spolehlivá, bezproblémová a funkèní.
Hlavní sféra uplatnìní SFT filtrù
bude pøedevším na prùmyslových
odpadních vodách (firma má
momentálnì pøes sto prùmyslových realizací: celulózky, zpracování ryb, koželužský a kožedìlný
prùmysl, zpracování vína, pivovarský prùmysl, rybí farmy,
nemocnice, atd.). Nicménì
ani uplatnìní na komunálních èistírnách odpadních vod není zanedbatelné. SFT filtr lze na vìtších
èistírnách použít jako náhradu usazovacích nádrží nebo na odlehèení
látkovì pøetìžovaných èistíren.
V pøípadì nedostateèného odstraòování nutrientù na velkých èistírnách lze zachycený kal na SFT filtru pøevést do fermentoru,
zde dojde k hydrolýze partikulovaného pomalu rozložitelného substrátu, jež je dùležitý zejména pro
mechanismus zvýšeného biologického odstraòování fosforu a denitrifikaci. U menších èistíren odpadních vod lze s úspìchem aplikovat
SFT filtr vedle primárního pøedèištìní na zahuštìní (odvodnìní) pøebyteèného kalu a ušetøit tak náklady i prostor za jiné zahušovací (odvodòovací) zaøízení.
Když jsme pøejíždìli z realizace na
realizaci, byli jsme konfrontováni
s úžasnou norskou pøírodou.
Spousty fjordù, zasnìžených
vrcholkù mezi nimi, úsvitù v jedenáct a západù slunce krátce po tøetí
odpoledne a èasté pøejíždìní na trajektech se mi vryly do pamìti
a Norsko se chystám urèitì nìkdy
navštívit jako bìžný turista.
Vynikající bylo i norské pivo
– tzv. vánoèní pivo se vyrábí pouze
v období od listopadu do ledna.
Je tmavé a trochu nasládlé, má
docela øíz, okolo šesti procent alkoe-mail:asio@asio.cz
http://www.asio.cz

holu a je vhodné jej konzumovat
s tìžkými pokrmy, jichž je bìhem
vánoèních svátkù pøehršel.
Kulináøskými hody bylo i ochutnávání místních specialit
– tzv. Christmas plate obsahoval
sice jelito, jitrnici, párek a kusy
hovìzího a vepøového s brambory
(tudíž nic extra), ale ryby a rùzné
plody moøe byly vynikající. Zkusil
jsem salát se slávkami a krevetami
nebo norskou specialitu Luttefisk,
což jsou filety z tresky, jež se naloží do hydroxidu sodného, aby se
rozložily kosti a filety dostaly konzistenci jako želé. Když to pak jíte,
pøipadá Vám, že vlastnì nic nejíte.
Filety se pak podávají s rozškvaøenou slaninou, vepøovým sádlem
a brambory. Ideální je to zapít norskou tradièní koøalkou z brambor
– Aquavit. Aquavit má dost silný
chuový ocas a panákovat se rozhodopádnì nedá. Další norskou
zajímavou specialitou podávanou
zejména ve vánoèním èase je tøeba
Ratfisk, což je nasolený pstruh, jež
se nechá hnít pùl roku v nìjakém
sudu. Aèkoliv to voní dost nevábnì
(asi jako zkažená vajíèka), chutná
to bájeènì.
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ASIO, spol. s r.o.
èistírny odpadních vod
s membránovou technologií
Ing. Karel Plotìný
Vzhledem ke stále zvyšujícímu
se nároku na životní úroveò a požadavky na kvalitu životního prostøedí, zaèlenila firma ASIO spol. s r.o.
do svého výrobního programu èistírny odpadních vod s membránovou technologií (membránovou filtrací) pod obchodním oznaèením
AS - VARIOcomp ULTRA.
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pro svoji polohu pøipojit na kanalizaèní systém. K tìmto objektùm
patøí: rodinné domy, bytové lokality, rekreaèní zaøízení, hotely, kempy atd.
Membránová filtrace pøedstavuje
kombinaci èištìní pomocí standardního aktivaèního procesu s velmi úèinnou separací pevné tekuté
fáze.
V uplynulém roce byla nìkolika
realizacemi ovìøena vhodnost použití a úèinnost èištìní odpadních
vod pomocí membránové filtrace
na ÈOV. Realizace se uskuteènily
na rùzných lokalitách ve vztahu
k charakteru odpadních vod. Tímto
lze považovat sledování limitù
zbytkového zneèištìní za reprezentativní. V pøepoètu na ekvivalentní obyvatele (EO) byly realizovány velikosti ÈOV s membránovou filtrací od 5 EO do 300 EO.

vé úrovni, že umožòuje její zpìtné
využití napø. jako užitkovou vodu.
V praxi se potvrdilo, že ÈOV
s membránovou filtrací je možno
použít i pøi rekonstrukcích stávajících ÈOV. Instalací membránového modulu nedochází ke zvìtšování objemù nádrží, není tøeba rozšiøovat systém o pøídavnou aktivaci,
ani dosazovací nádrž.
Provozem ÈOV se prokázalo,
že k zajištìní kontinuálního a stabilního odtoku vyèištìné vody
je nutné membrány pravidelnì
èistit – regenerovat.
ASIO spol. s r.o. má již v souèasné
dobì vybudovanou regeneraèní stanici, na které provádí regenerace
již provozovaných membránových
modulù. Regeneraci provede autorizovaný servis ASIO spol. s r.o.

Bylo vysledováno a v praxi ovìøeno, že na odtoku z ÈOV s membránovou filtrací lze dosáhnout násleÈistírny odpadních vod
AS - VARIOcomp ULTRA slouží dujících hodnot: BSK5 < 5 mg/l,
k èištìní odpadních vod z objektù, CHSK < 40 mg/l, NL < 1 mg/l.
které není možno nebo výhodné Kvalita vody na odtoku je na tako-

Vodohospodáøské úsmìvy od ASIA

Noemova archa:
Nejlevnìjší prostøedek pro øešení odpadních vod: Endiaron a živoèišné úhlí
Až voda opadne, bude zachránìn zástupce od každého druhu..! ...rodinné balení !!!!
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SPECIÁLNÍ PROJEKTY:
Dodávka míchacího
a dávkovacího zaøízení pro
papírnu Buckeye, Steinfurt
Ing. Antonín Vondruška
Dne 26. listopadu probìhla montáž
zaøízení pro dávkování chemikálií
pro papírnu Buckeye ve mìstì
Steinfurt v Nìmecku. Ale to už
byla pouze tøešnièka na dortu
a pøíjemný závìr této zakázky.
Technologický návrh zaøízení
zpracoval Herbert Bürger
z ASIO D, technickou sestavu
navrhl Richard Gál a celé zaøízení
mìlo být vyrobeno v nerezové
výrobnì ASIO KOVO
v Polešovicích. Tady ovšem nastal

první zádrhel. Pøetížená
kovovýroba nebyla schopna
v požadovaném termínu zaøízení
zhotovit, a tak bylo nutno najít
náhradní øešení výrobou
u externího dodavatele. Vzhledem
k velké složitosti zaøízení bylo
nutno nalézt nìkoho s alespoò
minimální znalostí obdobných
procesù, aby byl schopen tuto
sestavu vyrobit. Tím se nakonec
ukázala firma Kovovýroba
ASIO, spol. s r.o.
Tuøanka 1, P.O.BOX 56
CZ 627 00 BRNO
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Va l o u c h , k t e r á p ø i s l í b i l a
v požadovaném termínu celou
sestavu zhotovit. Druhý zádrhel.
Tato kovovýroba zjevnì pøecenila
svoje síly a výsledkem bylo to, že
témìø pro každý technologický
uzel vyžadovala technickou
konzultaci. A tak nakonec strávil
Richard Gál pøi pøípravì a rovnìž
pøímo ve výrobnì mnohonásobnì
více èasu, než bylo pùvodnì
plánováno. Navíc výroba
probíhala ve velmi stísnìných
a nereprezentativních prostorách,
takže když se zákazník chtìl na
rozpracované dílo pøijet podívat,
muselo být celé pøevezeno do
nepomìrnì vhodnìjších prostor
kovovýroby v Polešovicích.
Potom na dopracování nazpìt a po
dokonèení znovu do Polešovic,
kde probíhala závìreèná fáze
moøení jednotlivých dílù,
kompletace, odzkoušení zaøízení,
rozebrání na jednotlivé díly pro
pøepravu a zabalení. Vzhledem
k èasovému skluzu ve výrobì, bylo
toto vše nutno stihnout v èasovì
velmi omezené dobì a obraznì
i reálnì øeèeno „pøes noc“. Tady je
nutno ocenit maximální
angažovanost Richarda Gála, který
nejenže celé zaøízení rozložil,
složil, odzkoušel, ale ještì ráno
vypadal, že by zvládl takové druhé.
Tady patøí dík rovnìž Luïkovi
Šedému, který mu pøi první fázi
asistoval a ocenit ochotu celé dílny
kovovýroby pøi jakýchkoliv
problémech pøijet, opravit, prostì
pomoci. Rozložené zaøízení odjelo
na místo urèení, kde na nás mìlo
poèkat do zaèátku montáže, která
byla naplánovaná na pondìlí v 7
hodin. Vzhledem k velké
vzdálenosti stavby jsme vyrazili
již v nedìli ráno a tak jsme mohli v
nedìli veèer po krátkém breefingu
naší ètyøèlenné skupinky na druhý
den zapoèít s montáží. Stavba to je

e-mail:asio@asio.cz
http://www.asio.cz

ovšem souhrn vìtších, èi menších
technických potíží. Pøístup
k zaøízení nejdøíve na 2 hodiny
zablokoval kamion, poté se
zjistilo, že pøístupové dveøe jsou
pøesnì o 3 cm užší než náš nejvìtší
díl. Prostì jako obvykle.
Po vybourání rámu dveøí
a odstranìní nerezového zábradlí
už nám nic nebránilo v kompletaci.
Pro pøedstavu nutno upøesnit,
že zaøízení obsahuje ètyøi
dávkovací èerpadla, øízení patnácti
uzavíracích ventilù tlakovým
vzduchem, filtraci dávkovaného
média pøes dvojici tlakových filtrù
a vše je kontrolováno sestavou
manometrù Pro sehranou sestavu
montérù Richarda Gála a Luïka
Šedého to ovšem byla hraèka, a tak

již po cca 9 hodinách bylo dílo
kompletní a pøipraveno
pro montáž elektro! Nutno
konstatovat, že toto zaøízení
se ponìkud vymyká našim
standardním produktùm a rovnìž
hektika, s jakou byla dodávka
provádìna, byla znaènì
nadstandardní. Ukázalo se ovšem,
že i za velmi nepøíznivých
okolností a podmínek se umí náš
tým semknout a splnit, co se od nìj
oèekává.
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AMGUID, Alžírsko
aneb
„Jak vypadá ÈOV po tøech
letech provozu
v extrémních podmínkách“
Ing. Antonín Vondruška
Ve dnech 31.8. – 3.9.2007 byla na
základì požadavku z alžírské strany
provedena kontrola zaøízení, strojù,
programového vybavení a elektro na
ÈOV Amguid. Již cesta probìhla
nestandardnì, dá se øíct „po africku“,
nebo cestou jsme pøišli o zavazadla,

což pro nás znamenalo ztrátu
veškerého jídla, náhradního
i pracovního obleèení, ale hlavnì
pøístrojù, náøadí a náhradních dílù
nutných k odzkoušení jednotlivých
strojù a celé ÈOV. Po zakoupení
náhradních trenýrek, kartáèkù na
zuby, mýdel a podobnì jsme tedy
mohli, teï již „nalehko“ pokraèovat
vnitrostátním pøeletem z Alžíru do
Tamanrasetu. Letenky jsme mìli
zakoupeny již z ÈR, takže to nemìl
být problém. Bohužel
na vnitrostátním letišti nefungovaly
terminály, ani obrazovky s odlety
a pøílety a tak jsme se mohli jen
dotazovat, kdy poletíme. Èas na
letence je více ménì orientaèní
a neøídí se jím nikdo, natožpak letecká
spoleènost Air – Algérie. Jako jediná
odpovìï na naše dotazy, kdy poletíme
byla neustále opakovaná informace,
že je špatné poèasí v místì pøíletu
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a èeká se na nové „meteo“ zprávy.
No, mohlo nám to být trochu
podezøelé, ale nesmyslných
informací musí èlovìk
v Alžírsku vstøebat více.
A koneènì hlásili náš odlet! Šli
jsme se tedy odbavit
a pøitom jsme zjistili, že naše
letadlo, na které jsme mìli
nakoupeny letenky do 1. tøídy
je již plnì obsazeno a odlétá
smìrem Tamanraset. To asi
nemáme moc šancí se na místo
vùbec dostat. Kolega Cerezo
se pouští do hádky postupnì
s celým personálem letištì až
po nejvyššího velitele,
kolem nás korzují
vojáci, pøíjemnì se na nás
usmívají a velitel letištì po
roztržce s naším milým
francouzským kolegou mizí
v útrobách letištì, aby se s
námi nemusel dál bavit.
Horeènì diskutujeme co dál,
leè nakonec se rozhodujeme
ještì na letišti zùstat (je teprve
kolem pùlnoci místního èasu)
a zkusit podplatit personál
letištì, aby nás propašoval do
nìjakého dalšího letu (prostì
nìkoho vyšoupnout tak, jak to udìlali
nám). Budeme èekat. Náhle
se po cca 40 minutách odnìkud
zjevuje náèelník letištì se zprávou, že
letadlo neodletìlo, dále je na letištní
ploše a on pro nás vytvoøil nejen tøi,
ale dokonce pìt míst! Rychle se
odbavujeme (stejnì nemáme žádná
zavazadla) a pøi vstupu do letadla
to zaèínáme chápat. Komandant
se snaží pøesadit menší pasažéry a dìti

po dvou na jedno sedadlo. Atmosféra
je napjatá, letadlo už sedí na letištní

ploše minimálnì 1,5 hodiny
v dìsivém vedru, které tady panuje
i po pùlnoci. Velitel se hádá s již
sedícími pasažéry, nìkteré prosí,
nìkterým nadává a nakonec pøece jen
všichni sedíme a odlétáme smìr
Tamanraset. Vzhledem k brzké ranní
hodinì pøíletu je jediným zaøízením,
kde mùžeme pøespat, drahý hotel
TAHAT, kde si mùžeme alespoò na
ètyøi hodiny odpoèinout pøed cestou
terénním vozem do Amguidu.
Ráno je vojenská eskorta s pouze
pùlhodinovým zpoždìním
pøipravena, ještì nakoupíme na cestu
vodu a potraviny a mùžeme vyrazit.
Pøíjemné pøekvapení – èást cesty je
novì opravena, náš vùz je vcelku nový
a tak mu fungují nejen brzdy, ale i
spojka, tlumièe a dokonce není ani
rozbité pøední sklo. Toto vše má za
následek, že øidiè jede opravdu
na maximum. To je snesitelné u èásti,
kde je nová asfaltová silnice,
ovšem v pouštní èásti trasy
není o boule nouze a do
Amguidu pøijíždíme
naklepaní jako maso na
øízky, jen trochu nasolit a dát
na pánev. Ovšem na místì
jsme již za 7 hodin, což je
o hodinu lepší èas než
doposud nejkratší doba
cesty. Je 16 hodin místního
èasu, 40 °C ve stínu a stojíme
Pokraèování na str. 9
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Pokraèování ze str. 8
na ÈOV, která prý nefunguje z dùvodu
chybného programu. Jsme bez pasù,
které jsme museli hned po pøíjezdu na
místní vojenské stanici odevzdat,
kolem nás skupina vojákù, kteøí nás
neustále kontrolují, jsme bez nutných
diagnostických pøístrojù, se kterými
bychom mohli odhalit pøíslušnou
závadu, ale na druhé stranì máme
2 dny na to, abychom to zjistili. Navíc
jsme s úlevou zjistili, že na místì stojí
i náš kontejner, kam jsme uschovali
nìkteré náøadí po ukonèení montáže
pøed tøemi lety. A jsou tam
i šroubováky! Alespoò nìco. A žebøík!
Mohu se tedy spustit do SBR reaktorù,
abych zkontroloval funkci plovákù.
A skuteènì. V reaktoru SBR 2 jeden
z plovákù nedává žádný signál
a zùstává v poloze nad minimální
provozní hladinou. Takže buï plovák,
nebo chybný kontakt. Dnes už
musíme pøerušit pro tmu.
1.8. ráno zjišujeme, že jde skuteènì
o vadný plovák, výmìna je otázkou
nìkolika minut a ÈOV se okamžitì
rozjíždí ve smyslu nastaveného
programu. Velké vítìzství èlovìka nad
hmotou. Ale jen na krátko.
Po nìkolika minutách se celá ÈOV
sama bez nìjakého vnìjšího vlivu
odstaví. A jsme zase na zaèátku.
Po uvedení do provozu
se za cca 1 hodinu chyba opakuje
bez jakékoliv jasnì popsatelné
pøíèiny, èi závislosti. Zkoušíme
j e d n o t l i v é p r o v o z n í s t a v y,
kontrolujeme plnìní nastavených
èasù dle programu, všechno bìží jak
má, jen neustále se stínem
nepøíjemného pocitu, kdy dojde zase
k neèekané odstávce. Po celodenním
zkoušení nastává noc, reaktory bìží
dle nastavených kriterií a èekáme na
ukonèení dalších fází a cyklù v SBR
reaktorech. Vše v poøádku. Tak tu
chybu asi nezjistíme. Zjistíme!
Obsluha pøiznává, že od poèátku jsou
problémy se zemnìním. Pùda je zde
tak suchá, že se chová jako nevodiè
a tak jakékoliv výkyvy vedou
k výjimeèným stavùm. Ještì, že se
pøiznali. Aby tak ještì nìkde blízko
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uhodil blesk! Po dalším dni a pùl
zkoušení i havarijních stavù
konstatujeme, že celá ÈOV je
v naprostém poøádku a funkèní. Ještì
k jednotlivým strojùm a zaøízením.
Klobouk dolù pøed výrobky nìkterých
našich subdodavatelù. Napøíklad
dmychadla Kubíèek, mikrosíto
IN-EKO a síto od VODA-TECH
pracují sice v klimatizovaném
prostoru, ovšem klimatizaèní
jednotka je minimálnì posledních 6
mìsícù mimo provoz! A to pøi naší
montáži byly venkovní teploty ve
stínu i 48 °C! Rovnìž potrubí,
namontovaná spoleèností Kellner CZ
a èerpadla KSB nevykazují po tøech
letech provozu žádné vizuální, ani
tìsnostní vady. A tak jedinou
podstatnou závadou na obou ÈOV
instalovaných v Alžírsku bylo
poškozené míchadlo od firmy SIGMA
VVÚ, které bylo bezplatnì vymìnìno
za nové.
3.8. ráno ještì zaškolujeme obsluhu,
sepisujeme protokol a v 11 hodin
odjíždíme i s pasy, opìt ve vojenské
kolonì do Tamanrasetu. Vzhledem
k noènímu odletu ani nehledáme
hotel, podíváme se pouze po místním

trhu a už jdeme na letištì, odkud
s pouze hodinovým zpoždìním
odlétáme ve 04:00 do Alžíru
s mezipøistáním ve mìstì Ouargla.
V Alžíru rychle na mezinárodní
letištì, jestli se náhodou nezjistilo,
kde jsou naše kufry. Dotazem
u zástupce naší letecké spoleènosti
a po nìkolika vyhrùžkách se nakonec
tento úøedník vydává na oddìlení
ztráty kufrù. My tam nesmíme, je to ve
vnitøní zónì kam nemáme pøístup. Ten
se za pùl hodiny vrací, že jeden kufr
našel! Nesmí nám ho ovšem pøinést,
protože není osoba, které kufr patøí.
Tak se z letištì vydáváme do mìsta na
policii, aby nám vystavili potøebné
povolení ke vstupu do vnitøní zóny
letištì. Toto povolení se nám
v rekordnì krátkém èase podaøí
vyøídit a tak už za 30 minut opìt
stepujeme na vstupu do vnitøní zóny.
Bohužel oba kufry jsou napsány
na jméno Zdenek Sedlacek, který
bohužel pokud jde o cizí jazyky, jak
sám uvádí, disponuje pouze
brnìnským dialektem èeštiny. Sám
tedy nic nevyøídí. Musím se tam
dostat s ním stùj, co stùj. Vysvìtluji,
opakuji, prosím a nadávám, abych se
dostal pøes policejní a celní kontrolu

Pokraèování na str 10.
e-mail:asio@asio.cz
http://www.asio.cz

Tel.: +420548428111
Fax.: +420548428100

NEWS

Pokraèování ze str. 9
dál. Nelze. Naštìstí se zatím za námi
vytvoøila už pìknì velká fronta lidí,
která na tyto policejní úøedníky
pokøikuje, nadává jim, mává jim pøed
oèima palubními lístky, povolenkami
na vstup, letenkami rùzných
leteckých spoleèností a vážnì hrozí
jejich okamžitá inzultace. Nevydrželi
to. Neznatelným pohybem ruky jeden
z nich naznaèil, že máme zmizet a tak
jdeme dál až do kanceláøe se
ztracenými zavazadly. Odtud do
skladu se zavazadly a opravdu jsou
zde oba dva naše kufry! Radost netrvá
dlouho. Kufr Zdeòka Sedláèka je
evidentnì poškozený a tak ještì rychle
kontrolujeme obsah obou kufrù. Nic
se neztratilo. Další reklamace,
tentokrát poškození kufru. Leè jsme
v Africe. To znamená, že nic není tak
jednoduché jako v Evropì.
Po nìkolika hodinách dohadování je
jasné, že, kromì protokolu
o poškození, nièeho jiného
nedosáhneme. Vsadíme tedy všechno
na kartu „vylepšení“ našich letenek,
což se ukáže jako prùchodné, a tak
do Barcelony odlétáme první tøídou
s tím, že reklamovat kufry mùžeme
tam.
V evropské Barcelonì se všemi kufry
je ovšem situace nápadnì podobné té
v Africe. Kanceláø pro ztracená
a poškozená zavazadla je ve vnitøním
prostoru letištì, kam je možno
vstoupit pouze s palubním
zavazadlem a nikoliv s kufrem,
tøebaže jdete na „claim office“
reklamovat poškození zavazadla.
Tady ovšem ztrácím nervy já. Poté,
co celnímu úøedníkovi po nìkolikáté
vysvìtluji proè jdu do vnitøního
prostoru a proè mám s sebou kufr
který není odbaven mi tento úøedník
vyhazuje z kufru nìkteré drobnosti,
které nesmí být v tomto prostoru, na
což já reaguji zahozením jejich
pøíruèky pro vstup do vnitøního
prostoru. Okamžitì mì odvádí letištní
policie k výslechu pro nevhodné
chování a nerespektování pravidel
pohybu po letišti. Policejní úøedníci
demonstrují svoji sílu, chovají se jako
bych byl terorista, který chce vyhodit
ASIO, spol. s r.o.
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do vzduchu letadlo, ale nakonec se mi
podaøí jim vysvìtlit, že mají díru ve
svých pøedpisech. To však neznamená
vítìzství, protože se musí zavolat
vyšší velitel, s ním se historie opakuje,
vysvìtlování, pak i pochopení
a zavolání ještì vyššího náèelníka
a tak dále. Náèelník ètvrté úrovnì
nakonec rozhoduje, že pøedpis se musí
dodržovat i když je špatný a má chyby.
Takže nic. Alespoò, že mì nezavøeli.
Prohlašuji se tedy za Sedláèka
a s reklamaèními protokoly, ovšem
bez kufrù postupuji sám až
do kanceláøe pro reklamaci bagáže.
Zde se dovídám, že mi rovnìž
nepomohou a sepisují se mnou další
protokol o poškození zavazadla,
nakonec tedy i když ho s sebou
nemám a všechno poškození, vèetnì
vlastního kufru jim jenom barvitì
popisuji.
Po dlouhé noci na letišti v Barcelonì
odlétáme koneènì ráno 5.9. do Vídnì.
Zde už s absolutní nechutí a nevírou
v možné vítìzství v boji o poškozený
kufr jdeme na reklamaèní oddìlení,
kde nás odkazují na opravny kufrù
ve Vídni, pøípadnì v Bratislavì
s možnou refakturací práce na
leteckou spoleènost. S tím se
nespokojujeme a tak nám dávají
kontakt na jednu opravnu kufrù pøímo
na letišti. Ta je uschována v druhém
podzemním podlaží v provozní èásti
objektu našli jsme ji až napodruhé.
Tam ovšem reagují neèekanì
a po telefonické konzultaci s leteckou
spoleèností nám (tedy Zdeòkovi)
vymìòují jeho starý roztržený kufr za
úplnì nový a snad i o dvì tøídy lepší!

Veletrh ACQUARIA
Ing. Antonín Vondruška
Ve dnech 23 - 25.10. 2007
se zúèastnila naše spoleènost
veletrhu ACQUARIA 2007
ve Veronì v Itálii. Jedná se
o veletrh s úzce oborovou
specializací se zamìøením
na problematiku likvidace
odpadu, odpadních vod a èištìní
vzduchu. Spoleènost ASIO
se akce zúèastnila na spoleèném
veletržním stánku Èeské
r e p u b l i k y, o rg a n i z o v a n é m
spoleèností Czech trade, která
zorganizovala i jednotlivá
obchodní jednání s italskými
firmami. Zajímavostí byla
i spoleèná úèast na stánku
s jedním z našich pøímých
konkurentù firmou ACO
Industries, ovšem vztahy
na stánku se nakonec ukázaly
jako velice korektní. Další firmou
na našem spoleèném stánku byla
spolupracující firma LUTOS
Lubenec. Získané kontakty
z tohoto veletrhu jsou rozhodnì
zajímavé a hodné dalšího
zpracování.

Do Brna už je to jenom skok.
No nejeïte se podívat do Afriky na
konci srpna !

e-mail:asio@asio.cz
http://www.asio.cz

Tel.: +420548428111
Fax.: +420548428100

NEWS

strana 11
- porážka drùbeže
- jatka
- zpracovatelský masný prùmysl

ZAJÍMAVÉ
INVESTIÈNÍ AKCE
Ing. Martin Šrámek
Pokusili jsem se vytvoøit pøehled
významnìjších zrealizovaných
zakázek za poslední období.
Zámìrem níže uvedené prezentace
je pøedat Vám informaci o tom,
v jakých odvìtvích a oborech
se pohybujeme a jaké speciální Bohaté zkušenosti máme i s dodávakce realizujeme .
kami a montážemi v oblasti komunálního èištìní odpadních vod.
Mezi velmi významné akce lze Realizujeme i klasické biologické
zaøadit dodávky èistíren odpad- è i s t í r n y o d p a d n í c h v o d
ních vod s membránovou tech- pod obchodním oznaèením
nologií. Jedná se o vùbec první rea- AS-VARIOcomp.
lizace èistíren odpadních vod tohoto typu v Èeské republice.
Obchodní oznaèení tohoto typu
ÈOV je AS-VARIOcomp ULTRA.
Slouží k èištìní odpadních vod
z objektù, které není možno nebo
výhodné pro svoji polohu pøipojit
na kanalizaèní systém. Za pøedpokladu, že je dobøe provozovaný biologický stupeò èištìní odpadních
vod, uvádíme následující výhody
ÈOV s membránovým modulem:
- kvalita vyèištìné vody je na
Další oblastí, ve které se naše
takové úrovni, že umožòuje její investièní oddìlení angažuje je
zpìtné využití
oblast prùmyslového èištìní
- vyèištìná voda je hygienicky
odpadních vod. Mezi nejèastìji
(bakteriálnì) zabezpeèena
realizované patøí akce z oboru
- možnost použití pøi rekonstruk- potravináøského prùmyslu jako
cích stávajících ÈOV
jsou napøíklad:
(bez nároku na stavební øešení). - zpracování drùbežích
polotovarù

A ostatní prùmysl, kde se uplatòuje
speciální technologie
AS - ASLI jako je:
- papírenský prùmysl
- výroba vlnité lepenky
- potisk papíru
- recyklace papíru
- døevaøský prùmysl
- výroba nábytku
- automobilový prùmysl
- øezné emulze a odpadní vody
z pájecích pecí
- stavební prùmysl
- fasádní a interiérové barvy

Potravináøský prùmysl
Princip èištìní odpadních vod
z potravináøského prùmyslu spoèívá v tom, že se nejdøíve odseparuje
mechanické zneèištìní z odpadní
vody.
Následnì je tøeba odstranit vysoké
koncentrace tukového zneèištìní.
K tomu slouží tzv. flotaèní jednotka. Je to zaøízení, pomocí kterého
je tlakovým vzduchem vynášeno
tukové zneèištìní z odpadní vody
na hladinu ve formì tukové pìny.
Ta je z hladiny flotaèní jednotky
pravidelnì odtahována a shromažïována k odvozu.
Aby byla podpoøena vyšší úèinnost
flotace, zpravidla bývá zaøazeno
Pokraèování na str.12
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tlakové flotace.
Pokud je zapotøebí realizovat i dalc h e m i c k é h o s p o d á ø s t v í . ší stupeò doèištìní, obvykle to
K tomu je zapotøebí sestavy nádrží bývá biologickým stupnìm èištìní.
na pøípravu vhodné koncentrace Takto vyèištìnou vodu je možno
chemických roztokù.
vypouštìt pøímo do vodoteèe.
Dávkování chemických roztokù
Technologie AS - ASLI
V papírenském, døevaøském,
nábytkáøském, automobilovém
i stavebním prùmyslu se využívá
vodou øeditelných lepidel
a barevných pigmentù.
Technologií pod obchodním oznaèením AS – ASLI je možno odseparovat zneèištìní v odpadních
vodách.
Princip èištìní je založen na stabilizaci odpadní vody. Zpravidla se
do odpadní vody pøed vstupem jedná o úpravu pH vody, aby byly
do flotace se zajistí minimálnì vytvoøeny podmínky srážení
30 % vyšší úèinnost než u prosté a následné “vyvloèkování” zneèištìní z odpadní vody.
Koagulace je další stupeò èištìní, kdy je do odpadní vody dávkován koagulant k tvorbì drobných vloèek.
V pøípadì nutnosti zvýšit sedimentaèní schopnosti vloèek, je v
dalším stupni dávkován tzv. flokulant. Jedná se o polymerní
organickou látku, která shlukne

vloèky v makrovloèku. Ty pak lépe
sedimentují. V separaèním reaktoru nakonec dochází k oddìlení zneèištìní od vyèištìné vody.
K minimalizaci objemu vzniklého
kalu je vìtšinou dodáván i kalolis
na odvodnìní.
Vyèištìná voda má takový charakter, že investor vìtšinou tuto vodu
recykluje zpìt do výrobního procesu. Napø. ji využívá
pro oplach výrobního zaøízení
nebo pøípravu chemických
roztokù.
Nedílnou souèástí technologie
AS-ASLI je i dodávka technologie
pro lepidlové hospodáøství
a zásobníky barevných pigmentù.

Technologické schéma ÈOV AS-ASLI

1)
2)
3)
4)
5)

Koagulaèní a sedimentaèní reaktor
Akumulaèní jímka
Kalolis
Homogenizaèní nádrž na chemický kal
Nádrž stabilizátoru
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6) Nádrž srážedla
7) Nádrž flokulantu
8) Nerezové síto
9) Trubkový smìšovaè
10) Záchytná nádrž
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11) Výklopný kontejner
12) Kalové èerpadlo
13) Doèišovací nádrž na odtoku z ÈOV
14) Odvodòovací jímka
15) Odpad do kanalizace
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