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Nové technologie, nové možnosti
Japonec nakonec
Karel Plotěný, Oldřich Pírek
Úvod
Po zkušenosti z loňského roku, kdy jsme se
k „novým technologiím“ používaným firmou ASIO sešli poprvé, jsme připravili do
Kobylí na Moravě i druhé setkání. Na tomto
setkání byly demonstrovány nabyté zkušenosti z oblasti nových technologií jako jsou
SFT filtr, MBR, ATAD (aerobní termofilní
stabilizace). Můžeme se pochlubit řadou
měření prováděných na SFT filtru na lokalitách v České republice, a to jak na komunálních, tak i na průmyslových vodách, realizací
několika čistíren s membránami, provozními

zkušenostmi s dehydrátorem i poloprovozními
pokusy s čištěním vzduchu fyzikálně- chemickými metodami. Co však považujeme za nejcennější zkušenost, je zpracování několika
konkrétních nabídek a zjištění, že to, v co jsme
tajně doufali, je skutečnost. Tj. že pomocí
„nových technologií“ se dají ušetřit nemalé
investiční prostředky, a to úsporou potřebných objemů, úsporou na instalované technice
(provzdušňování) a rovněž i úsporou provozních nákladů – zejména energie.
Pokračování na straně 2.
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Pozvánka podzimní semináře firmy ASIO
NÁVAZNOSTI 2008
Firma ASIO, spol s r.o. si dovoluje pozvat všechny vodohospodářské pracovníky, zástupce
projekčních firem, pracovníky státní správy+pracovníky referátů ŽP , zástupce stavebních
firem a všechny odborné pracovníky, na pravidelné podzimní semináře. Semináře jsou
opět zařazeny do celoživotního vzdělávaní ČKAIT a akreditovány MV pro vzdělávání
pracovníků ve státní správě.
Program je volen tak, aby si každý našel zajímavá a pro sebe potřebná témata.
Program:
Vazby čištění odpadních vod na vodoteče a nádrže (nutrienty, cyanobakterie), na půdu
(problematika využívání kalů) a na vzduch ( problematika zápachu) a nejčastější chyby při
projektování.
• Jaký vliv mají nutrienty v tocích na vývoj mikroorganismů a jak lze snižovat jejich
množství vypouštěné do povrchových vod .
• Jak lze snížit výskyt sinic (cyanobanterií v povrchových vodách)
• Jaké jsou možnosti likvidace kalů z ČOV – od nejmenších zdrojů až po velké zdroje.
• Kompostování, jako možnost řešení likvidace kalů.
• Problematika zápachu na ČOV, legislativa, technická řešení.
• Nejčastější chyby při projektování ČOV.
Kde a kdy:
• 30.10.2008 Brno, Kongresové centrum, Výstaviště 1
• 4.11.2008 Praha, VŠCHT, Kolej Sázava, K Veneráku 950
Srdečně Vás zveme……….

„Spoří místo,
investiční
a provozní
náklady“

Nové technologie, nové možnosti
Japonec nakonec
Případ první : Rekonstrukce ČOV pro
20.000 EO
V původním projektu byla navržena klasická nízkozatěžovaná aktivace bez usazovací nádrže.
Tj. vzhledem k rozšíření čistírny se počítalo s výstavbou nových nádrží. Navržením SFT filtrů
došlo k podstatnému snížení
potřeb objemů. Tím by bylo
umožněno využití stávajících
nádrží (počítáno jen s náklady
na jejich opravu). Celková
úspora 30 – 40 mil. Kč
z původních 220 mil. Kč.

Případ druhý : Rekonstrukce ČOV pro 8 tis. EO
Obr.: Pozorný poslech diskutujících…. Při srovnání varianty s SFT
filtrem a bez SFT filtru
s následnou nízkozatěžovanou
aktivací a aerobní termofilní stabilizací
kalu vyšla varianta s SFT filtrem asi o 10
mil. Kč levněji. Zajímavostí je, že také
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byla zpracována varianta s použitím
membránových technologií. Tato varianta pak naopak byla jen o 10 mil. Kč
dražší než varianta s klasickou nízkozatěžovanou aktivací. Tj. použitím membrán (při použití SFT filtru) by došlo
k navýšení ceny o 1200 Kč na jednoho
EO.
Závěr
Víme, že zatím vlastních zkušeností
nemáme mnoho, avšak při využití poznatků našich partnerů a v kombinaci
s dalšími technologiemi se již teď ukazuje, že cesta s použitím „nových technologií“ je schůdná a co je důležité
i konkurenceschopná. To, že nás čeká
dořešení několika detailů víme. Víme
však také, že máme v rukou řešení vhodné pro značnou spoustu případů a nemusíme tedy bát a stydět se s novými technologiemi pochlubit na ENVI.
Karel Plotěný, Oldřich Pírek
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Vyhodnocení provozu, provozních a investičních nákladů
na ČOV s aerobní termofilní stabilizací PRO 12 000 EO
Karel Plotěný, Milan Uher
tému více než 30 čistíren v Německu a Rakousku a to pro lokality od 5.000 do 40.000 EO,
nejčastěji pak pro lokality kolem 20.000 EO.
Směrnice ATV pak doporučuje používání tohoto způsobu v rozmezí 5.000 – 70.000 EO, přičemž ekonomické výhody dané nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s anaerobií se
uplatní zejména v rozsahu 10.000 – 40.000 EO.

Úvod
Stabilizace kalu je proces, při kterém dochází
k odbourání organických látek. Při použití technologie ATS je tato redukce prováděna
s využitím aerobních mikroorganismů. Při tomto procesu se uvolňuje z kalu energie a dochází
tak k ohřevu až na více než 50 °C. Zvýšením
teploty se dosahuje zrychlení odbourávání organických látek, tudíž stačí pro účinnou stabilizaci (hygienizaci) doba zdržení kolem šesti dnů.
Metabolizmus aerobních organizmů vede
k inaktivaci patogenních bakterií a virů, tj.

Základním principem metody je to, že kalová
nádrž je provzdušňována a vhodným uspořádáním je dosaženo toho, že obsah nádrže se ohřeje
na více než 50 oC. Při dostatečném zdržení je
tak zabezpečena nejen stabilizace, ale i dostatečná hygienizace kalu.
Technologie využívá toho, že při biochemické
oxidaci se uvolňuje teplo a tohoto tepla je možné využít k ohřátí celého objemu nádrže
a k udržování teploty mezi 50-60 oC. Je však
2

„Při
biochemické
oxidaci se
uvolňuje teplo
a tohoto je

3
Obr.: Příklad uspořádání ATS v Lubani
k hygienizaci.
Aerobní termofilní stabilizace – ATS
Aerobní termofilní stabilizace je v našich podmínkách novinkou, i když první výsledky pocházejí z roku 1968 a od té doby se použití tohoto procesu dále rozšiřuje. Nejprve byla použita pro zpracování prasečích exkrementů, pak
postupně k stabilizaci kalů na ČOV, a to opět
nejprve v USA a pak se jeho použití rozšířilo
i do Evropy. V současnosti využívá tohoto sys-

možné využít

1

k hygienizaci
kalu“
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Obr.: Schéma uspořádání reaktoru ATS
přitom nutno dodržet jednak technologické uspořádání a jednak postup. Technologie je především vhodná tam, kde sušina
kalu dosahuje nejméně 4-6%, přičemž
podíl organické hmoty musí být alespoň
70 %. V případech, kdy je podíl organické
hmoty nižší, je nutno použít ještě výměník tepla.
Doba zdržení v systému je pak předpokládána 6-9 dní.

Obr.: Optimální použití různých způsobů stabilizace
a hygienizace kalu

Samotná technologie se pak skládá obvykle ze dvou provzdušňovaných zateplených nádrží, dále vhodného provzdušňovacího a míchacího systému a čerpací
techniky. Důležitá je i regulace výšky
pěny na hladině.

www.asio.cz
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zení (EuroPat). V tomto případě je do systému
vložen výměník a termofilní oblasti potřebné
pro zajištění hygienizace je dosaženo ve druhé
nádrži.

Obr: Detaily jednotlivých zařízení

„Při rozšiřování
čistírny je
možno při
použití ATS
technologie

1 – boční provzdušňovač
2 – řezací zařízení k regulaci pěny
3 – centrální provzdušňovací a míchací zařízení
4 – uzavřená zateplená nádrž
Zpracování kalu vyžaduje spolehlivá zařízení. Injektory a provzdušňovače jsou stavěny
s ohledem na extrémní podmínky při zpracování kalů. Zařízení se vyrábějí z korozivzdorných materiálů a pod vodou nemají
žádná ložiska ani těsnění.

ušetřit až….“
teplota

čas [dny]
Obr.: Příklad typického průběhu teplot v reaktorech
Popis procesu stabilizace
Jednou denně je stabilizovaný a hygienizovaný kal odebrán z reaktoru 2 a dopraven do
vyrovnávací nádrže. Po vyrovnání obou reaktorů je do reaktoru vpravena denní dávka
surového kalu. V prvním reaktoru je udržována teplota mezi 35 a 45 oC a ve druhém
pak mezi 50 a 60 oC. Pokud je požadována
vedle stabilizace i hygienizace, musí být
dosaženo zdržení nejméně 23 hodin při teplotě vyšší než 50 oC. Pro stabilizaci a hygienizaci přebytečného kalu z nízko zatěžovaných aktivací bylo vyvinuto třístupňové zaří-

Pokud je hlavním cílem stabilizace, lze technologii ATS navrhovat a provozovat i jako
jednostupňovou nebo kontinuální. Při kontinuálním provozu se jak konstrukce, tak proces
ještě zjednoduší. Použití oddělených stabilizačních nádrží vede k zmenšení aktivačních
nádrží. Při rozšiřování čistírny je možno při
použití ATS technologie ušetřit za stavbu dodatečných aktivačních nádrží. Jsou tak minimalizovány nároky na prostor a získá se navíc spolehlivý produkt, v němž jsou podstatným způsobem redukovány počty patogenních
zárodků. Pokud je požadováno hygienické
zabezpečení, musí být použit předstupeň typu
AT. Zde delší doby zdržení nebo výměníky
zabezpečují zajištění větší teploty než 50 oC
a tedy termofilní podmínky.
Srovnání různých řešení
Pro porovnání s dosud užívanými technologiemi bylo provedeno orientační porovnání investičních nákladů a provozních nákladů na
hygienizaci kalů pro ČOV aktuálně pracující
na výkonu 12 000 EO. Porovnání bylo provedeno s technologiemi využívajícími k hygienizaci vápno a kyslík. Ukazuje se, že co se týká
investičních nákladů, je navýšení ceny za
technologii kompenzováno snížením ceny
nádrží (potřebné zdržení u ATS je jen 7 dní, u
jiných systémů je navrhováno 20 – 30 dnů).
Provozní náklady, cena za energii, je pak nižší
než cena za aplikaci čistého kyslíku a srovnatelná s náklady na aplikaci vápna.
Příklad provozních a investičních nákladů na
ČOV s aerobní termofilní stabilizací – simulace byla provedena na ČOV pro 17 tis. EO
s aktuálním zatížením 12.000 EO. Součástí
kalkulace je jen samotný reaktor bez čerpací
jímky a bez odvodňovací části.
Uvažovaná produkce kalu (4,2% sušiny) – 20
m3/den.
Současná produkce kalu (4,2% sušiny) – 14,5
m3/den.
Produkce kalu při 30% sušiny je asi 700 t/rok
( ve skutečnosti bude asi % sušiny mírně nižší,
což sníží náklady na 1t a naopak mírně zvýší
celkové roční náklady).
Nádrže pro ATS se navrhují na zdržení 7 dnů
tj. potřebný objem je asi 160 m3.

www.asio.cz
NEWS
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Stavební náklady (2 nádrže á 80m3 )
2,0 mil. Kč,
Technologie (ATS, bez čerpací stanice)
3,3 mil. Kč,
Celkem 5,3 mil. Kč.
Provozní náklady
Injektory, středový provzdušňovač a řezač pěny,
celkový instalovaný výkon 25 kW,
skutečný výkon na současnou produkci 17 kW á 23
hod. = 280 tis. Kč/rok,
Tj. 23 Kč/EO/rok, tj. 400 Kč/t sušiny kalu.
Aktuální cena za odvoz kalu třídy A je asi 320 Kč/t
což představuje asi 224 tis. Kč/rok .
Tj. celkem náklady za odvoz a energii 504 tis. Kč /

5

rok, tj. 42 Kč/EO/rok.
Z toho vyplývá, že náklady na hygienizaci, stabilizaci a odvoz 1 tuny sušiny kalu by se mohly
pohybovat kolem 2400 Kč/m3, což je např. ve
srovnání s publikovanými náklady na stabilizaci
kyslíkem nižší o více než 10 %.
Závěr
Aerobní termofilní stabilizace je jednou z metod,
které jsou ve hře při rozhodování, jakým způsobem zajistit likvidaci kalu. Je to způsob jak ekologický – kal je použit jako hnojivo, tak ekonomický ve srovnání s dalšími dnešními možnostmi.

Zkušenosti s certifikací DČOV v ČR
Karel Plotěný
Dlouhodobé zkoušky prokazující funkčnost domovních čistíren probíhají v ČR více než 20 roků. První
zkoušky probíhaly na VUV v Praze a na ČOV
v Brně, kde existovaly polygony, na kterých bylo
možno si nechat odzkoušet nepovinně funkčnost
ČOV. Což řada výrobců využívala, jednak proto,
aby si ověřila funkčnost své ČOV a jednak ze strachu, že to bude vyžadováno při certifikaci. Ve skutečnosti však těchto výrobců bylo jen pár a ostatní
si prosadili a zkušebny na to rády přistoupily ( odpovědné zkoušení je náročné i pro zkušebny), že při
certifikaci dlouhodobá zkouška funkčnosti požadována nebyla. Záleželo pak na odpovědnosti zkušebny co požadovala – některá dlouhodobou zkoušku,
některé se dokonce spokojili i s jednorázovým odběrem vzorku na lokalitě a jeho vyhodnocením. Co
se tedy týká vypovídací schopnosti původní certifikace, z hlediska funkčnosti byla velmi různorodá.
Proto byla z iniciativy několika výrobců a AČE ČR
zpracována na základě prEN metodika AČE ČAO,
která byla využívána některými zkušebnami – tj.
předběhli jsme tak v ČR dobu a již před účinností
EN se zkoušelo podobně jako v Německu víceméně
podle prEN. Tato metodika byla první metodikou,
která již zabezpečila srovnatelnost provedených
zkoušek typu. I když opět některé ze zkušeben využily možnosti udělat si vlastní, méně náročnou, metodiku a tak se touto metodikou neřídili. Dokonce
to využívali jako konkurenční výhodu. Teprve po
vydání ČSN EN a sjednocení postupů se začala
provádět zkouška typu ve všech AO podle postupů
uvedených v ČSN EN (začátek 2007).
Změny v postoji legislativců k domovním čistírnám
Domovní čistírny byly donedávna brány jako nutné
zlo a úřady je často povolovaly jen velmi nerady.
Teprve po zjištění, že některé lokality nepůjde
z ekonomických hledisek řešit jinak, se situace pomalu mění a spíše než jak to udělat aby to nešlo, se

začíná hledat jak to udělat aby to šlo a bylo to
dobře. Ty obce, které si odpovědně nechaly
zpracovat PRVKUC (plán rozvoje vodovodů a
kanalizací) v řadě případů zjistily, že nejlepším
řešením bude soustava domovních nebo skupinových čistíren. A od tohoto zjištění je již krok
k hledání co nejekonomičtějšího a nejefektivnějšího způsobu provozování. Také vodoprávní
úřady pomalu začínají vnímat tuto problematiku
jako hodnou zájmu, a tak přibývá rozumných
návrhů na to, jak čistírny provozovat.
V souvislosti s přípravou nového vodního zákona se v ČR mluví o kontrole provozu DČOV
pomocí systému tzv. kontroly komínů, tj. uživatel si najme posuzovatele a ten funkčnost odpovědně posoudí a vydá záznam o revizi. Dalším
novým prvkem je to, že v řadě obcí se uvažuje
o centrální kontrole provozu jednotlivých
DČOV, tj. odpovědnost za své obyvatele převezme obec, a to jak ve stadiu nakupování čistíren (využije lépe možnost získat dotace), tak
i provozování.
Vývoj požadavků na úroveň čištění
Zatímco v období, kdy NV bylo bez emisních
hodnot pro domovní ČOV, byly často požadovány nesmyslně nízké hodnoty, dnes se požadované hodnoty ustálily na nejvyšších hodnotách
(nejnižších požadavcích) za několik desítek
roků. Otázkou je, zda budou tyto hodnoty udržitelné i do budoucna. Určitě se totiž setkáme
s lokalitami na kterých, pokud budeme chtít
dosáhnout dobrého stavu vod, budou muset být
požadovány hodnoty přísnější. K tomu, aby se
v těchto případech postupovalo systémově, by
měly sloužit třídy. Tj. již při zkoušení by ČOV
byla zařazená do příslušné třídy a systém tříd by
odpovídal tomu, jaké by byly požadavky
z hlediska exponovanosti lokalit. Tj. při zpracoPokračování na straně 14

„Byly často
požadovány
nesmyslně
nízké hodnoty,
…..“
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Zkušenosti s certifikací DČOV v ČR
Pokračování ze strany 5

vání plánů povodí a PRVKUC by se stanovilo, jaké nároky by měly být uplatněny i na
domovní čistírny v příslušné oblasti. První
takovou vlaštovkou jsou již ustanovení
v Metodice k Nařízení vlády. Představa je
rozdělení do tří tříd – první třída by zabezpečovala odstranění uhlíkatého znečištění (tj.
např. BSK5 = 40 mg/l), přísnější třída by již
např. vyžadovala nitrifikaci, nebo odstranění
fosforu a zvláštní třída by pak vyžadovala
čištění např. na úroveň dešťové vody tj. čištění například s využitím membránových technologií, což by umožňovalo bezproblémové
zasakování nebo vypouštění do stojatých vod
apod.

„V systému
schvalování
(prokazování
shody) i pár
slabých míst…“
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Certifikace v ČR z pohledu výrobce
Myslím, že certifikaci podle postupu v EN
uvítal každý korektní výrobce, a to i přesto, že
to vede k vyšším nákladům na zahájení výroby. Tím, že se postupuje jednotně, je možné
srovnat jednotlivé technologie a ze hry vypadla zařízení zjevně nefungující, což povede
k zdůvěryhodnění používání domovních čistíren. I pro korektní výrobce to v řadě případů
bylo zajímavé zjistit, že ne všechno funguje
tak jak mysleli.
Slabá místa v certifikaci
I přes certifikaci podle ČSN EN existuje
v systému schvalování (prokazování shody)
pár slabých míst.
Statika – je požadováno statické posouzení
a protože v normě neexistuje metodika statického výpočtu a výpočty často dělají lidé bez
zkušenosti s plasty, tak je opomíjeno posouzení stability. Je zjevné, že řada čistíren, pokud
by byly posouzeny na stabilitu by nevyhověla
ani na dobu životnosti 5 roků. Přitom by stačilo dát do EN nebo do nějakého prováděcího
předpisu pár vět o nutnosti při statickém výpočtu posoudit stabilitu. Naopak ze zkušenosti si myslíme, že některé země mají požadavky v této oblasti nadstandardní (např. požadavky LGA v Německu ), a že neodpovídají
možným v praxi se vyskytujícím stavům. Například posouzení postupem a za podmínek
obvykle požadovaných v Německu na zabezpečení čistírny proti vyplavání by zcela znemožnilo použití plastových čistíren. A tak
možná náhradní zkouška zatěžováním výrobku (mimochodem z pohledu materiálových
vlastností trochu nesmyslná) je jen zbytečným
kompromisem odpovídajícím na přehnané

požadavky teoretických statiků. Tj. je zřejmé,
že i do oblasti schvalování se prosazují nejen
oprávněné technické požadavky, ale i lobystická omezení. Demokracie je ale demokracie, a
to se všemi výhodami i nevýhodami a není
tedy na místě plakat, ale jednat.
Kalový prostor
Asi všichni jsou si vědomi toho, že nějaký
egalizační (většinou i sedimentační) prostor
před biologií je ke prospěchu věci zejména
z pohledu toxicity používaných desinfekčních
prostředků. Je také jasné, že řešit problematiku
kalu jeho vypouštěním do odtoku a prohlášením, že kal nevzniká, také není nejlepší řešení.
A tak by bylo dobré, i v zájmu korektní soutěže, předepsat podobně jako v Německu nějaký
minimální objem nádrže na kal. Ustanovení
v normě „dostatečný kalový prostor“ je asi
nedostatečné, přesto nebo proto řada čistíren
certifikací prošla i bez jakéhokoliv kalového
prostoru.
Nestejný výklad (přístup) v jednotlivých
zemích
Jsme sice v EU, ale tradice a pečlivost jednotlivých AO je různá, a tak existují obavy, že
v některých případech projdou certifikací
i „ošizené výrobky“ a tím získají konkurenční
výhodu. Další neošetřenou navazující oblastí je
možnost, že jsou prodávány plagiáty. Tj. s CE
získaným a prohlášeným na jednom výrobku
jsou prodávány vlastně úplně jiné nebo podstatně změněné výrobky. Viz praxe stávající
praxe s odlučovači ropných látek.
Závěr
Je jasné že instituce prohlašování shody posunula důvěryhodnost výrobků. Je však také jasné, že bez kontroly, jestli jsou prohlášení výrobců pravdivá to alespoň z počátku nepůjde
a tam by se měla aktivně zapojit i ČOI.

Obr.: Foto vnitřku ČOV AS-ROTO 5
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Výstava URBIS-ve znamení biofiltru a membrán
Karel Plotěný
Stejně jako jiné roky jsme se snažili přesvědčit naše zákazníky, že ASIO nespí a snaží se
reagovat co nejrychleji jak na nové trendy
v čištění odpadních vod, tak i poptávku zákazníků.
Asio se může pochlubit dlouhodobým výzkumem a řadou realizací v oblasti membránových ČOV, které jsou ve světě stále perspektivnější. I u nás se jich prodává již několik
desítek ročně a to zákazníkům, kteří buď
chtějí vodu recyklovat, nebo využít na zasakování nebo závlahu. Vedle membránových
čistíren, které jsou technicky přeci jen náročnější se objevuje potřeba i jednoduchých
účinných řešení pro decentrální systémy tj.
potřeba především levných systémů umožňujících předčištění vod na požadovanou úroveň
před jejich vypouštěním do přírody. Na tuto
potřebu reagovalo ASIO nabídkou biofiltru

řešeními určenými pro zasakování a akumulaci dešťových vod.

Obr.: Akce „Vezmi si mě a šťastný výherce“

„Asio se může
pochlubit
dlouhodobým
výzkumem…“

Obr.: Poslední pokyny z domu

Obr.: Obrázek exponátu AS-Biofitr
AS-BIOFILTR, určeného pro dočištění vod
po septiku.
O výrobky byl docela zájem, a to i díky doprovodným akcí jako byla akce „ vezmi si
mě „ , kdy ti, kteří se nechali přesvědčit
k nazvednutí nového typu víka byli odměněni
lahví pěnivého moku, který tam na ně čekal.
Vedle domovních čistíren jsme se chlubili
i novým typem AS Krecht a AS NIDA, tedy

Obr.: Schéma ČOV +AS-Biofiltr
Pokračování na straně 16.
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SFT Filtr
Marek Holba

„Na pásu lze
zachytit až
80 %
nerozpuštěných
látek….“

SFT filtr je kompaktní jednotka určená pro mechanickou separaci nerozpuštěných látek, jejich zahuštění a jeli integrována i odvodňovací jednotka, tak i pro jejich odvodnění. Současné modely se dodávají o výkonu
od 10 do 180 L/s tj. od 36 do 648 m3/
h, ale přirozeně je lze použít i paralelně. Tkanina síta má okatost od 0.1
mm do 1 mm a spolu s možností nastavení rychlosti posunu pásu a otáčení šroubovice v zahušťovací zóně
umožňuje optimalizaci odstranění
nerozpuštěných látek. Nastavení
přítlačné desky v odvodňovací zóně
umožňuje regulovat sušinu zahuštěného kalu.
Schéma zařízení je na Obrázku 1. Odpadní voda je přiváděna nátokovým
potrubím (1) a filtrována přes nekonečný pás tkaniny (5). Na pásu lze zachytit
až 80 % nerozpuštěných látek. Přefiltrovaná voda je pak odváděna odtokovým potrubím (3). Dráha tkaniny je
zřejmá z obrázku. Tkanina transportuje
zachycený kal do kalového prostoru
(8), přičemž čištění pásu tkaniny je
prováděno stlačeným horkým vzduchem vycházejícím z trysky (9). První
fáze zahuštění probíhá již na tkanině, druhá pak
v odvodňovacím válci. Sušinu kalu lze dle potřeby regulovat. Přefiltrovaná voda odtéká k
dalšímu čištění, zachycené nerozpuštěné látky
jsou
odvodněny
a
zahuštěny
v integrovaném odvodňovacím zařízení ve formě vřetenového lisu, kde je kal zahuštěn na
25 - 40 % sušiny.
Vedle nerozpuštěných látek dochází i ke snížení koncentrace CHSK, BSK5, dusíku a fosforu
(u komunálních ČOV a běžně užívanými síty o
okatosti 0.35 mm dochází k odstranění 50 %
NL, 30 % CHSK, 25 % BSK5 a 10 % TN
a TP). Díky velké průtočnosti a vysoké efektivitě při odstranění nerozpuštěných látek se SFT
s výhodou používá jako náhrada za usazovací
nádrže u komunálních čistíren nebo jako předčištění u čistíren průmyslových vod.
Filtrační pás je vyroben z různých umělých
materiálů o rozdílné tloušťce a velikosti ok.
Údržba filtračního pásu se provádí oplachem
horkou vodou dvakrát denně (2 x 20 L), zejména pro odstranění tuků a mastnoty.

NEWS

Obr.1: Schéma SFT filtru
Zařízení má nainstalován senzor hladiny
odpadní vody, dle jejíž výšky se ovládá
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- provozní bezpečnost – zařízení se v praxi

na více než 200 průmyslových
Čištění odpadních vodosvědčilo
v malých
obcícha komunálních ČOV; čištění tlakovým horkým

rychlost filtračního pásu, aby se dosáhlo maximální
účinnosti odstranění při dynamickém přítoku a koncentraci nerozpuštěných látek. Pokud je hladina
vody v přívodní nádrži nízká, pak se filtrační pás

Obr.2: Dvě jednotky SFT-4000

vzduchem navíc umožňuje i použití pro vody
s vyšším obsahem tuků.
- velký výkon – řada výrobků až do průtoku 140
L/s (při paralelním zapojení zvládá přirozeně
i vyšší přítok OV) s nastavitelným odstraněním
nerozpuštěných látek a s nastavitelným stupněm
odvodnění. Vhodné i k předčištění odlehčovaného podílu odpadních vod, nebo jako náhrada
dešťových zdrží.
- možnost použití při intenzifikaci čistíren - minimalizace objemů při kombinaci s jinými technologiemi, např. v kombinaci s MBR může snížit potřebné objemy i na méně než polovinu ve
srovnání s klasickými čistírnami.
- odlehčování látkového zatížení vysokozatěžovaných ČOV, totéž platí i pro průmyslové vody
- zlepšení energetické bilance ČOV
Realizace a aplikace SFT filtrů
a) klasické komunální ČOV
SFT filtr zde slouží jako klasické mechanické
předčištění na komunálních čistírnách. Na některých aplikacích v Kanadě slouží zařízení
zároveň na zahušťování a odvodňování kalu.
b) průmyslové OV
celulózky, zpracování ryb, koželužny, pivovarský a vinařský průmysl, rybí farmy a nemocnice
c) pouze mechanické předčištění a lodě

Obr.3: Zahušťovací a odvodňovací zařízení
zastaví. Částice se naakumulují na povrchu filtračního pásu a hladina odpadní vody se tím pádem
zvedne, čímž senzor spustí motor. Pokud se hladina
vody zvyšuje během pohybu filtračního pásu, pak
se rychlost pásu automaticky zvýší.

Výhody SFT filtrů
- úspory objemů – multifunkčnost SFT filtru
(separace, zahuštění a odvodnění NL) umožňuje
ušetření nejen objemů odpovídající usazovací nádrže, ale i aktivace (méně přiváděného znečištění)
a objemů potřebných pro manipulaci a skladování
kalů (kal je skladován při vyšší koncentraci sušiny
a není třeba vyrovnávacích nádrží před jeho odvodněním).

V přímořských oblastech některých zemí (např.
Norsko) totiž platí s ohledem na čištění odpadních vod poněkud volnější legislativa, kdy stačí
z odpadní vody odstranit pouze 50 % nerozpuštěných látek a 20 % organických látek ve formě
BSK5. Proto se na čištění odpadních vod používá pouze mechanické předčištění, pro něž je
SFT filtr dokonalým reprezentantem. Stejně tak
na výletních lodích stačí odpadní vodu před
vypuštěním do moře zpravidla jen mechanicky
předčistit.
Realizace v České republice
a) testování optimálních podmínek pro zahuštění a odvodnění kalu na ČOV pro 2400 EO
Během testování bylo sledováno zahuštění primárního a směsného kalu. Hodnota sušiny pri-

„Zachycený
kal se
i zahustí
a odvodní“
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S uš ina za huš tě né ho k a lu (% )

márního kalu se pohybovala okolo 5.5 – 7 %.
Byl také zahušťován přebytečný kal a kal
z kalojemu, který byl ředěn přitékající odpadní vodou. Při naředění obou typů kalu na
ca. 1.5 g/L bylo dosaženo sušiny zahuštěného
kalu okolo 5 %, při nižším naředění byla sušina zahušťovaného kalu okolo 4 %. Všechny

S uš ina za huš tě né ho k a lu (% )

„SFT filtr je
vhodný na
průmyslové
vody“

6

Během provozní zkoušky jsme sledovali, jak
se chová a funguje SFT filtr s provozní surovou odpadní vodou a chemicky upravenou
odpadní vodou. Bylo dosaženo následující
účinností odstranění sledovaných parametrů
bez přídavku chemikálií: CHSK: 36 – 38 %,
BSK5: 15 – 28 %, NL 67 – 83 % se sítem
o okatosti 90 mikronů.
c) provozní zkouška s odpadní vodou
v podniku na výrobu izolačních materiálů

5

Během provozní zkoušky jsme sledovali
účinnost odstranění nerozpuštěných látek na
SFT filtru a porovnávali jej s hodnotami
dosahovanými s nainstalovaným papírovým
filtrem. Bylo dosaženo vyšší a požadované
účinnosti od zadavatele provozní zkoušky
a navíc bylo dosaženo zamezení ucpávání
trysek nerozpuštěnými látkami, což byl déletrvající obtížně řešitelný problém.

4
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Obr.4: Zahušťování
přebytečného
(horní
graf) a předzahuštěného kalu

testy byly prováděny bez přídavku chemikálií.
Výsledky testování jsou shrnuty v níže uvedených grafech.
V současnosti probíhá intenzívní testování
zahušťování přebytečného a předzahuštěného
kalu s pomocí chemikálií a budou taky provedeny testy odvodnění přebytečného a předzahuštěného kalu na SFT filtru s/bez pomoci
chemikálií.

Závěry
SFT filtr je kompaktní plně automatické zařízení umožňující řízenou účinnou separaci
nerozpuštěných látek na mechanickém předčištění komunálních ČOV anebo průmyslových odpadních vod. Integrovaná zahušťovací a odvodňovací jednotka nabízí další možnosti využití úspory množství instalovaných
zařízení, nároků na prostor a energie.
SFT filtr by neměl chybět při návrhu takových čistíren, kde se předpokládá (an)
aerobní stabilizace kalu a je tam předpokládána řízená produkce primárního/směsného
kalu. Také je ideální variantou tam, kde jsou
zvýšené prostorové nároky.
Co se týká intenzifikace čistíren, tak je SFT
filtr ideálním řešením pro látkově přetěžované provozy.
Variabilita zařízení dokáže také pokrýt široké spektrum čištění průmyslových odpadních vod.

b) provozní zkouška v průmyslu zpracování
brambor

Vodohospodářské
úsměvy

NEWS
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Spirálový dehydrátor

Čištění odpadních
vod
Marek
Holbav malých obcích
Spirálový dehydrátor je zařízení primárně navržené
pro odvodnění kalu, ačkoliv na jeho principu funguje i zahušťovací zařízení.

se pohybují od 0.5 mm v zahušťovací zóně až
po 0.1 mm v odvodňovací zóně. Na konci šroubovice je umístěna přítlačná deska, jejímž nastavením můžeme nastavovat výslednou sušinu

šroubovice
pohybující se kroužek
pevně uchycený kroužek

odvodněného kalu. Schéma zařízení je na Obrázku 2.
Obr.1: Princip spirálového dehydrátoru
Princip spirálového dehydrátoru je znázorněn na
Obrázku 1. Pravidelně se střídají pevně uchycená
a po šroubovici se pohybující lamela. Prostor mezi

Kal je přiváděn do zásobní nádrže vybavené
nakalibrovaným stavoznakem čerpaného množství kalu a přepadem nadčerpaného množství
přivedeného kalu. Kal je přiváděn véčkovým
přelivem do flokulační (koagulační) zóny, kam

Trysky
Flokulační nádrž
Míchá a vločkuje
přiváděný kal

Spirála

Strhávají ulpělý kal
proudem vody

ČOV“

Dávkuje chemikálie
do nádrže
Motor
Otáčí spirálou
Kontrolní panel
Řídí provoz dehydrátoru,
přívod chemikálií, atd.

Čerpání kalu

menší
komunální

Přívod chemikálií

Přívod kalu

„Určený pro

Odvodněný kal
Buben spirály
Shromažďuje fugát

Obr.2: Popis spirálového dehydrátoru
lamelami se směrem ke konci postupně zužuje. Pohybující se lamela napomáhá odvodnění kalu a zároveň svým účinným pohybem zabraňuje ucpávání
zařízení. Lamely na začátku spirály (zahušťovací
zóna) jsou umělohmotné a v odvodňovací zóně jsou
vyrobeny z nerezové oceli. Mezery mezi lamelami

jsou dávkovány chemikálie (flokulant, příp.
i koagulant) pro efektivní vyvločkování kalu.
Z flokulační nádrže je kal přiváděn do šroubovice, kde dochází k jeho zahuštění a posléze odvodnění. Odvodněný kal odpadává od přítlačné
desky buď do sběrného kontejneru nebo na pás.
Pokračování na straně 12.
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Fugát je shromažďován ve sběrné nádrži pod
dehydrátorem, odkud je přiváděn zpět do
technologické linky na čistírnu. Ostřik ulpěného kalu na povrchu lamel je prováděn pomocí trysek. Pro dostatečně efektivní vyčištění povrchu lamel stačí ostřik po dobu 15
sekund každých 10 – 15 minut. Veškeré procesy jsou plně automatizovány
v řídící jednotce, která řídí
motory šroubovice a míchadla a zároveň dobu a
časování ostřiku lamel.
Může v ní být zároveň zautomatizován proces dávkování chemikálií (včetně
hladinových
senzorů
v zásobní nádrži flokulantu
(koagulantu)),
čerpadla
přivádějícího kal, resp.
posunu pásu odvádějícího
odvodněný kal.

„Spoří
náklady na
odvoz kalu“

komunálních ČOV se pohybuje mezi 15 – 20
%). Tato nevýhoda se smazává při odvodňování některých průmyslových odpadních vod
(papírenský, potravinářský průmysl, zpracování všech typů kejdy), kdy sušina dosahuje
až 35 – 40 %. Struktura zařízení nedovoluje
efektivněji odvodnit ani čistě anorganický

Výhody a nevýhody zaříObr.3: Procentuální rozvrstvení realizací dehydrátoru
zení
Hlavní výhodou (zejména
kal, pro jehož odvodnění je třeba provést propři návrhu nových čistíren) je schopnost zavozní zkoušku, resp. použít jiný typ zařízení.
řízení
odvodňovat
i při nízké koncentraci kalu (tj. jak kal
z aktivace, tak čerstvý přebytečný kal). PřiVývojová řada zařízení
rozeně zařízení zvládá odvodňovat i kal
Dehydrátory jsou vyráběny pro průtoky kalu
z kalových nádrží anebo stabilizovaný kal.
od 1 – 135 kg X/h, kdy samozřejmě pro poNicméně při návrhu nové čistírny není nutné
třebu většího množství odvodňovaného zařínavrhovat zásobní, resp. zahušťovací nádrže.
zení mohou pracovat paralelně. Některé typy
Další předností dehydrátoru je, že u něj nejsou vybaveny jednou šroubovicí, jiné dvěmi
dochází k ucpávání díky pohybu lamel. Zánebo třemi šroubovicemi. Rozeznáváme dvě
roveň spotřeba vody v porovnání s např.
základní řady dehydrátorů a to, tzv. „single
pásovým lisem je mizivá. Za výhodu lze
tank model“ a „twin tank model“. Jak už je
jednoznačně považovat kompaktnost, nízké
z názvu patrné, jedná se o množství nádrží,
prostorové nároky, nenáročnou údržbu, spodo kterých jsou dávkovány chemikálie. Je-li
lehlivost a velice jednoduchou obsluhu zařípotřeba dávkovat pouze flokulant, pak využizení s možností plné automatizace provozu.
jeme „single tank model“, je-li třeba dávkoV porovnání např. s odstředivkou lze vyvat i koagulant, využijeme předřazenou názdvihnout i minimální hlučnost zařízení.
drž, tj. tzv. „twin tank model“.
Velice významným faktorem jsou i nízké
provozní náklady.
Realizace a aplikace dehydrátoru
Nevýhodou
zařízení
je,
v porovnání
Momentálně je ca. 1200 realizací na dehydrás ostatními zařízeními na odvodnění kalu,
tor, jež jsou shrnuty v koláčovém grafu. Jak
nízká sušina odvodněného kalu (v případě
je z něj patrné, tak ca. 65 % realizací je na
průmyslové odpadní vody.

ASIO posiluje oblast investičních akcí
Vzhledem k tomu, že přibývá zakázek v oblasti komunálních a průmyslových vod a to jak v ČR, tak i v zahraničí, rozšiřuje se i tým pracující
na těchto zakázkách - novou posilou je Martin Matějík
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Spirálový
zahušťovač
Čištění odpadních
vod
v malých obcích
Marek Holba

Zařízení pracuje na stejném principu jako spirálový
dehydrátor. Popis jednotlivých částí je na Obrázku
1.
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Obr.1: Schéma spirálového zahušťovače
Princip funkce zařízení
Kal je přiváděn do zásobní nádrže vybavené nakalibrovaným stavoznakem čerpaného množství kalu
a přepadem nadčerpaného množství přivedeného

kalu. Kal je přiváděn véčkovým přelivem do
flokulační zóny, kam jsou dávkovány chemikálie pro efektivní zahuštění kalu. Z flokulační
nádrže je kal přiváděn do šroubovice, kde dochází k jeho zahuštění. Zahuštěný kal odpadává
od přítlačné desky do zásobní nádrže na zahuštěný kal. Fugát je shromažďován ve sběrné nádrži pod dehydrátorem, odkud je přiváděn zpět
do technologické linky na čistírnu. Ostřik ulpěného kalu na povrchu lamel je prováděn pomocí
trysek. Pro dostatečně efektivní vyčištění povrchu lamel stačí ostřik po dobu 15 sekund každých 10 – 15 minut. Veškeré procesy jsou plně
automatizovány v řídící jednotce, která řídí motory šroubovice a míchadla a zároveň dobu a
časování ostřiku lamel. Může v ní být zároveň
zautomatizován proces dávkování chemikálií
(včetně hladinových senzorů v zásobní nádrži)
a/nebo čerpadla přivádějícího kal.
Výhody a nevýhody zařízení
Hlavní výhodou zařízení je jeho automatický
provoz, jednoduchá obsluha, bezproblémový
a spolehlivý provoz. Významným faktorem jsou
i nízké provozní náklady. V porovnání např.
s odstředivkou lze vyzdvihnout i minimální
hlučnost zařízení.
Realizace a aplikace zahušťovače
Momentálně je zhruba osmdesát realizací,
z nichž ca. 65 se týká průmyslových odpadních
vod. Zahušťovač má čtyři hlavní sféry realizací:
1) nejčastější je umístění v podzemí výškových
budov, které mají vlastní čistírnu odpadních
vod. Tyto čistírny jsou situovány ca. ve 3 – 5
podzemním patře, tudíž je odsud snazší a ekonomičtější odčerpávat zahuštěný kal než se jej
snažit odvodnit
2) umístění jako náhrada za stávající kalové
nádrže nebo namísto flotace
3) umístění na malých čistírnách, kde chtějí
snížit množství kalu odváženého fekálními vozy
na další zpracování na větších čistírnách odpadních vod
4) předzahuštění kalu před odvodňovacími zařízeními
Pokračování na straně 14.

„...zároveň
zautomatizován
proces dávkování
chemikálií...“
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Koncentrace kalu: 0.3 %

Koncentrace kalu: 4 - 6 %

kalový koláč
aktivace

pásový
lis

VT-zahušťovač

Obr. 2: Aplikace na zahuštění kalu před pásovým lisem přímo z aktivace

usazovací
aktivace
nádrž
Koncentrace kalu: 4 – 6 %

..Nízké
provozní
náklady
a nároky
na
obsluhu..

kalový koláč

pásový
lis

dosazovací
nádrž
Koncentrace kalu: 1 – 3 %

kalová
nádrž

VT-zahušťovač

Obr. 3: Aplikace na zahuštění kalu před pásovým lisem z kalové zásobní nádrže
Zahušťovač napomáhá zvyšovat účinnost pásového lisu a další výhodou je možnost synchronizace jeho provozního času s pásovým lisem.
b) před (an)aerobní stabilizací kalu
Koncentrace kalu: 0.3 %

aktivace

Koncentrace kalu: 4 - 6 %

VT-zahušťovač

kalová nádrž

Obr. 4: Aplikace na zahuštění kalu přímo z aktivace před stabilizací kalu

Obr. 5: Provozní zkoušky zahušťovače

Obr. 6: Setkání s japonskými zástupci
Pokračování na straně 15.
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dosazovací
nádrž
Koncentrace kalu: 1 – 3 %

„Hlavní sféru
aplikace
kalová nádrž

VT-zahušťovač

kalová nádrž

Obr.5: Aplikace na zahuštění přebytečného kalu před jeho stabilizací

zahušťovače
v našich
podmínkách

Závěry:
Spirálový zahušťovač má následující výhody:
lze předpoklá• nízké provozní náklady a nároky na obsluhu
• spolehlivost a nenáročná údržba
dat ...„
• plně automatický provoz
• vysoká účinnost zařízení (koncentrace NL ve fugátu zanedbatelná)
• nízké opotřebení spotřebních součástek (výměna lamel a šroubovice probíhá ca. po 30 000 hodinách)
•
Hlavní sféru aplikace zahušťovače v našich podmínkách lze předpokládat při náhradě kalových nádrží,
kdy lze před odvodňovacím zařízením anebo před termofilní stabilizací kalu kalovou směs zahustit na ca.
4 – 6 %. Další možnou aplikací je použití na malých čistírnách pro snížení množství odčerpávaného kalu.
Dále lze předpokládat použití namísto stávajících zahušťovacích zařízení (např. flotace), pokud je vyžadována snadná obsluha a provoz s nízkými energetickými náklady.

Membrány pro velké ČOV
Karel Plotěný
Stále více se ČOV s membránami prosazují nejen na čištění průmyslových vod, ale i na čištění komunálních vod a to velkých čistírnách. Jejich předností jsou především velmi nízké odtokové hodnoty vyčištěné
vody, srovnatelné s kvalitou pitné vody a hygienizace vody, umožňující její opětovné využití. Novinkou
v nabídce ASIO jsou systémy
membrán umožňující jejich
využití i na ČOV pro např.
50 000 EO. Největším přínosem těchto membrán jsou
vedle účinnosti čištění i příznivé ekonomické parametry.
Membránové systémy u velkých čistíren navýší cenu ve
srovnání s klasickými čistírnami např. jen o 1000 Kč/EO…..
Obr.: Velké membránové systémy

Výstava URBIS-ve znamení biofiltru a membrán

Obr.: Celkový pohled na expozici

Obr.: Systémy AS-Krecht a AS-Nidaplast

Obr.: Úklid expozice po dešti

Obr.: ČOV a membránový modul MBR

Obr.: Nádstavec +víko na ČOV

