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Recyklace průmyslových a komunálních odpadních
vod

… používanou

Odpadní voda může být recyklována různými způsoby. Největší procento je spojeno s využitím
v zemědělství, při hašení požárů, splachování toalet, chlazení, zavlažování parků a hřišť, na tvorbu mokřadů, rekreačních vodních nádrží, atd. Potenciální recyklace odpadní vody závisí na složení vody. Z hlediska zhodnocení nezávadného stavu se sledují zejména dva parametry:

na čištění
- přítomnost patogenů,

komunálních

- přítomnost těžkých kovů a zvýšená salinita vody.

vod v citlivých
oblastech

Aplikace membránových technologií
Membránové technologie jsou dnes již zavedenou technologií, uplatňující se u komunálních i
domovních ČOV včetně čištění vod průmyslových. V Evropě se stává standardem, že membránové technologie jsou technologií (BAT) používanou na čištění komunálních vod v citlivých
oblastech.

…
minimalizaci
prostorových
nároků

Na membránové technologie se dá pohlížet dvěma způsoby, jako na doplněk stávajícího způsobu
čištění nebo jako na zcela nový prvek. Membránová technologie tak může být i základem celého
nového schématu ČOV při minimalizaci prostorových nároků nebo za účelem zvýšení výkonu
bez nutnosti navýšení objemů.
Aplikace membránových technologií při čištění průmyslových vod slouží pak vedle čištění odpadních vod i k získávání cenných surovin z vody nebo jiných médií. Zde se skrývá obrovský
potenciál pro membránové technologie, neboť umožňují získávat ekonomicky hodnotné podíly
jak pevné, tak kapalné fáze a zároveň jsou ekonomicky zajímavou alternativou i oproti biologickým a chemickým způsobům čištění.
1.1 Získávání užitkové vody z komunálních vod pomocí membránových technologií
Pod pojmem membránové technologie si můžeme představit technologie založené na biologickém čištění se separačním stupněm tvořeným membránami. Jedná se tedy o klasickou biologickou čistírnu, u níž je dosazovací nádrž nahrazena membránovou vestavbou, umístěnou přímo
v aktivaci nebo samostatném stupni za aktivací. Není tedy třeba dosazovací nádrž a aktivace může v ideálním případě ušetřit až 70% objemu oproti dnes standardně navrhovaným ČOV. Nezanedbatelným efektem je i to, že voda je zároveň hygienicky zabezpečená.
Úroveň hygienického zabezpečení
Uvádí se, že úroveň hygienického zabezpečení odtoku z membránových modulů je dostatečná na
to, aby se vyčištěná voda mohla používat i jako voda užitková, tj. např. i na sprchování a koupání
osob. V praxi takovému použití brání spíše subjektivní pocity, ale tam, kde je vyčištěná voda
vracena ke spotřebiteli rozvodem užitkové vody, tj. spotřebitel přímo nevidí souvislost s odpadní
vodou, s takovým využitím problém není, viz zkušenosti z Austrálie nebo Japonska, kde je recirkulace u některých velkých hotelů přímo nařízená místními předpisy.

NEWS

ROČNÍK

8,

Č.47

STRÁNKA

Úroveň hygienického zabezpečení byla prověřena i v našich podmínkách. Jak na modelovém zařízení
s deskovými membránami provozovaném na VŠCHT v Praze, tak i na námi provozovaných a realizovaných čistírnách byly naměřeny následující hodnoty, které jsou pro zajímavost a pro srovnání v Tab.1 uvedeny spolu
s hodnotami požadovanými pro pitnou vodu (vyhláška č. 252/2004 Sb.) a pro vodu závlahovou (ČSN 757143).
Tab.1: Výsledky mikrobiologických rozborů na odtoku z membrán a srovnání s nejvyššími mezními hodnotami
pro pitnou a závlahovou vodu

Ukazatel
Escherichia coli

PV1

PV2

04 (NMH)

04

ZV1

ZV2

ZV3

VŠ

A1

A2

A3

02

04

04

04

04 (MH)

101

1001

>1001

12

4-121

11

0-51

Intestinální enterokoky

04 (NMH)

101

1001

>1001

42

01

01

01

Clostridium perfringens

04 (MH)

03

03

03

Kultivovatelné
při 22 °C

baktérie

2001 (MH)

1-9301

4101

353701

Kultivovatelné
při 36 °C

baktérie

1001 (MH)

1355301

5801

1055301

Termotolerantní
formní baktérie

koli-

5001
2001

Vysvětlivky k tabulce:
1

– KTJ v 1 mL; 2 – KTJ v 10 mL; 3 – KTJ v 50 mL; 4 – KTJ ve 100 mL

KTJ – kolonie tvořící jednotka; NMH – nejvyšší mezní hodnota; MH – mezní hodnota
PV1 – Příloha 1 vyhlášky 252/2004 Sb. o mikrobiologických ukazatelích pitné vody a jejích hygienických limitů
PV2 – Příloha 3 vyhlášky 252/2004 Sb. o mikrobiologických ukazatelích teplé vody pro účely osobní hygieny
zaměstnanců a jejích hygienických limitů
ZV1,2,3 – Nejvyšší přípustné hodnoty biologických ukazatelů jakosti dle ČSN 757143 vody I.třídy (voda vhodná
pro závlahy), II.třídy (voda podmíněně vhodná pro závlahy), III.třídy (voda nevhodná pro závlahy)
VŠ – výsledky modelu na VŠCHT
A1,2,3 – membránové čistírny odpadních vod dodávané a provozované firmou ASIO, spol. s r.o.

Použití membrán na domovních čistírnách – příklad recyklace v malém
Původně měla být právě oblast domovních čistíren dominantní pro využití membrán. Recyklace vod byla logickým řešením především pro malé zdroje a lokality. S membránami se tak setkáme jako s obvyklým řešením čištění v citlivých oblastech, na lokalitách s vypouštěním do stojatých vod, vod určených k rekreaci, na lodích
jak říčních, tak i námořních, nebo třeba na horských chatách.

3

STRÁNKA

4

Použití membránových technologií ve velkém
Čím větší ČOV, tím ekonomičtější je použití membrán. Ke zlevnění přispívají i
nové konstrukce membránových vestaveb.
Z tohoto důvodu pomalu přestává platit
tvrzení, že membránové technologie se
vyplatí jen tam, kde se uvažuje s využitím
vyčištěných vod. Další poklesy cen
v začátku roku 2009 ukazují, že membrány budou konkurenční technologií i
k dnešním klasickým technologiím.

Obr. 1: Membránová vestavba dodávaná
firmou ASIO, spol. s r.o. pro velké ČOV

… tyto
systémy

1.2 Získávání pitné vody z komunálních vod pomocí membránových technologií

umožňují až
80 %
recyklaci
vod.

Řešení, kdy se odpadní voda použila přímo na výrobu pitné vody, existují, ale z důvodů pocitových se prozatím rozšíření tohoto způsobu nepředpokládá. Spíše lze očekávat řešení obdobná
jako u často uváděného příkladu pro Wulpen v Belgii (membrány a infiltrace).
1.3 Získávání užitkové vody z vod průmyslových pomocí membránových technologií
V oblasti průmyslových odpadních vod se nejčastěji znovu využívají vody, u kterých nevyžadujeme kvalitu pitné vody a tuto vodu pak používáme na chlazení nebo jako procesní vodu. Například v Austrálii je na základě poloprovozních testů prováděn návrh předčištění chladících vod
v mnoha továrnách pomocí mikrofiltračních membránových modulů. Často používaným řešením
je využití membrán k čištění vod z prádelen. Tyto systémy umožňují až 80 % recyklaci vod.
1.4 Získávání ekonomicky zajímavých produktů z odpadních vod pomocí membránových
technologií
Jiný pohled na recyklaci odpadních vod dávají membránové aplikace, kdy není hlavním předmětem zájmu vyčištěná odpadní voda, ale získaný pevný podíl. Nicméně s recyklací odpadních vod
to úzce souvisí, protože vyčištěná voda lze přinejmenším jako procesní nebo chladící voda znovu
využít. Příkladem takovéto technologie je například technologie FMX – novinka firmy ASIO,
spol. s r.o..
Technologie FMX je ekonomičtější řešení než běžné membránové technologie a umožňuje využít
membránovou separaci i pro filtraci látek s velkou hustotou a viskozitou. Zároveň díky inovačnímu řešení bránícímu ucpávání membrán jsou výrazně nižší provozní náklady na chemické čištění
membrán a výrazně se prodlužuje i jejich životnost.
Slibnou aplikací je recyklace různých drahých nebo těžkých kovů. Několik realizací lze nalézt i
ve farmaceutickém průmyslu, dále při znovuzískávání nátěrových pigmentů, znovuzískávání cenných surovin, např. methylcelulózy, při výrobě bionafty, v potravinářském průmyslu (pivovarský,
koření, ocet, atd.).
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V oblasti klasického čištění odpadních vod je nejvíce aplikací na jatkách, při zahuštění nebo odvodnění kalu, ale
především u bioplynových stanic, kde se pomocí dvoustupňové separace (ultrafiltrace a reverzní osmóza) získávají dva hodnotné produkty – hnojivo a vyčištěná odpadní
voda kvality destilované vody.
Z dalších aplikací nesouvisejících již s odpadní vodou lze
vybrat zejména recyklaci odpadních olejů, jíž se podniky
obvykle obtížně jako odpadu zbavují. Pomocí FMX technologie se odpadní oleje vyčistí a získá se recyklovaný
produkt, jež lze opětovně využít nebo prodat.
Obr. 2: Technologie FMX - novinka dodavatele ASIO,
spol. s r.o.

3. Závěr
Recyklace vod a získávání surovin z odpadních vod pomocí
membrán bude nabývat na významu a ASIO, spol. s r.o. se
na to poctivě připravuje jak po stránce odborné, tak i po
stránce dodavatelské. Nabízíme Vám pomoc při řešení návrhu a řešení konkrétních situací.

Karel Plotěný

Omezení rozvoje sinic na vodních nádržích
V posledním desetiletí se problematika nadměrného růstu sinic stává stále závažnějším problémem. Metod
řešení je několik od preventivních metod snížení trofie až po opatření, která řeší následek nadměrné trofie [1].
Metod pro omezování rozvoje vodního květu sinic je celá řada, jsou to například:
chemická metoda (dávkování koagulantu, flokulantu, ….), biologická metoda (bioseparace fosforu, bioaugmentace, alelopatie, …), mechanické (odtěžení biomasy sinic, odtěžení sedimentu, …), fyzikální ( použití ultrazvuku, mikrovlnného záření, ….)[1].
Společnost ASIO, spol. s r.o. přesto, že se zabývá čištěním odpadních vod, se v posledních třech letech začala
zabývat i problematikou znečištění povrchových vod a omezováním rozvoje sinic ve vodních nádržích.
Z celé plejády metod a způsobů řešení omezování rozvoje vodního květu sinic v jezerech jsme si vybrali zatím
dva způsoby.
1. chemickou metodu dávkování koagulantu
2. mechanickou metodu odstraňování sinic z povrchu hladiny
První metoda – dávkování koagulantu pod vodní hladinu se na první pohled zdá
být jednoduchá, ale při detailnějším prozkoumání zjistíme, že je zde řada skutečností, kterým je potřeba věnovat důkladnější pozornost.
Pokračování na straně 14
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… koagulant
je dávkován
do vody
ekologicky a
zároveň
ekonomicky

Na základě studia problematiky omezování růstu sinic a na základě konzultace se specialisty
v této oblasti jsme vyvinuli plavidlo, které je schopno „sofistikovaně“ a exaktně dávkovat koagulant nebo jinou kapalnou látku pod vodní hladinu. Dávkování probíhá z aplikačního rámu, kterým se koagulant dostává do vody. Aplikační rám je možné umístit do hloubky 10 až 30 cm pod
vodní hladinu. Uvažovaná šířka záběru z aplikačního rámu je 10 m. Loď pro dávkování koagulantu je vybavena dvěma námořními GPS navigacemi a sonarem, které umožňují systematické
plavení po vodní hladině. Co to znamená? To znamená, že lodivod má okamžitou informaci o
poloze lodi v GPS souřadnicích, dále pak o rychlosti pohybu lodi a hloubce vodního profilu, nad
kterým se právě loď nachází. Tyto informace jsou doplněny o trajektorii již projeté trasy, takže
dávkování dvakrát (nebo vícekrát) na jednom místě je vyloučeno. Všechny tyto informace jsou
potřebné i pro lodního operátora,
který stanovuje množství dávkovaného koagulantu. Přičemž dávkované
množství závisí na koagulační zkoušce, na rychlosti lodi a na hloubce
vody v aplikovaném profilu. Tím, že
operátor ihned vypočítá dle výše zmíněných požadavků okamžitou optimální koncentraci pro každý profil dá
se tvrdit, že koagulant je dávkován
do vody EKOLOGICKY a zároveň
EKONOMICKY – dávkujeme jen
přesně vypočtenou (potřebnou) dávku – nic míň, nic víc - což je ekologické pro ekosystém nádrže a ekonomické pro investora. Vzhledem
k tomu, že všechny jmenované přístroje jsou vybaveny datalogery, je možné ze záznamu určit, kdy, kde v jakém profilu se dávkovalo jaké množství koagulantu, což jsou velmi důležité informace pro analýzu a reporting aplikace.
Loď pro aplikování látek pod vodní hladinu má na své palubě zásobní nádrž, která pojme cca 6 t
koagulantu. Ten je skladován ve dvou zásobních nádržích na
břehu jezera, odkud je přečerpáván do lodi. Zásobní nádrže
jsou plněny z autocisterny.
Loď jakožto plavidlo podléhá předpisům a schválení Státní
plavební správy a musí být opatřena povolením k plavbě
v určité plavební zóně. Taktéž lodivod musí mít oprávnění
k řízení daného plavidla.
V průběhu loňského roku jsme již absolvovali několik aplikací s tímto plavidlem. Konkrétně se jednalo o ošetření nádrže koagulantem polyaluminiumchloridem. Ve vodoprávním
rozhodnutí byly stanoveny podmínky aplikace, které bylo
nutné respektovat. Nádrž měla cca 68 ha, aplikace probíhala podle vodoprávního rozhodnutí 3
dny. Za tuto dobu byl ošetřen kompletně celý objem nádrže. Průhlednost vody měřená Secchiho
diskem před aplikací byla 0,2 m, po aplikaci 3,0 m.
Funkce dalšího plavidla, které jsme vyvinuli, je založena na mechanickém odstraňování plovoucí
biomasy z vodní hladiny. Tato metoda patří k nechemickým metodám ošetřování vodní plochy,
takže není do nádrže dávkována žádná chemikálie. Vodní květ sinic je oddělován filtrací. Separovaná biomasa, která má vzhled a konzistenci mixovaného špenátu je uskladňovaná
v kontejneru na lodi, po zaplnění kontejneru je kontejner vyměněn za jiný a sinice jsou odvezeny
k ekologické likvidaci. Přefiltrovaná voda je buď zpět odváděna do jezera nebo může být ještě
upravena jinou například fyzikální či biologickou metodou.
Jak jsem se již zmínil – metod k omezování růstu sinic nebo k odstraňování sinic je mnoho a vývoj dalších není ještě ukončen. S určitostí můžeme však říct, že pokusy o odstranění sinic nebo o
omezení jejich růstu by měly v prvé řadě být preventivní a především systematické, tak aby zabránily zvyšování koncentrací fosforu v nádržích a v jejich sedimentech. Proto je při výše uve-
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dených aktivitách jednou z hlavních zásad firmy ASIO, spol. s r.o. být především co nejkomplexnější – využít jak poznatků z vlastního vývoje a výzkumu, tak i nejnovějších poznatků subjektů působících v této bouřlivě se vyvíjející oblasti. Neboť jen tak se dá předcházet neekonomickému chování a případným zbytečným
škodám.

Obr. Před aplikací (průhlednost 20cm)

Obr. Po aplikaci (průhlednost 3,0m)

Použitá literatura:
[1]
Maršálek B., Maršálková E., Vinklárková D.- Nechemické metody omezení rozvoje sinic, Vodárenská
biologie 2009, str. 84-93.
Jiří Palčík

Výrobkový přístup v návrhu Vodního zákona
Tvorba Zákona o vodách je věcí stále živou, a tak je zajímavé sledovat, jak se jednotlivá, zejména ta nová
ustanovení stále vyvíjejí. Jedním z těch nových ustanovení je i tzv. výrobkový přístup (viz připravovaný paragraf 15a).
§ 15a
Ohlášení vodních děl
1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu 10a), postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se postupuje přiměřeně podle Stavebního zákona.
2) Ohlášení vodního díla podle odstavce 1 obsahuje:
a) náležitosti podle zvláštního právního předpisu 4),
b) kategorii výrobku označeného CE,
c) projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního
právního předpisu 10b),
d) způsob vypouštění odpadních vod,
e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod
povrchových,
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f) stanovisko správce povodí,
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla
přes půdní vrstvy do vod podzemních,
h) provozní řád.
(3) Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního
díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl
zničených živelní pohromou nebo havárií; v těchto případech činí lhůta pro sdělení vodoprávního
úřadu, že proti obnovení nemá námitek, 15 dnů nebo v této lhůtě může ohlášenou obnovu zakázat.
(4) Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla
souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1
písm. c); ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém případě neuplatní. Vodoprávní úřad sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu správci povodí. V případě, že je dotčen vodní tok, sdělí vodoprávní úřad tyto skutečnosti též příslušnému správci vodního toku.

Exkurze pro „ruské šajby“ na čištění obtěžujícího
zápachu na ČOVkách v okolí Mnichova

… cílem
návštěvy

Ve dnech 2. až 3.4.2009 se uskutečnila exkurze pro ruské zástupce firmy Vodokanal, St. Petersburg na městských čistírnách v blízkém okolí Mnichova. Jednalo se o pokračování vzájemné
spolupráce, která začala presentací v lednu tohoto roku v ruském St. Petersburgu. Cílem návštěvy
ruských zástupců bylo vidět a „očichat“ si přímo na biologických čistírnách chod a spolehlivost
jednotek odstraňujících zápach pomocí fotokatalytické oxidace (PCO), resp. to co v lednu slyšeli,
aby se na vlastní oči přesvědčili.

ruských
zástupců
bylo vidět a
„očichat“ si
přímo na
biologických
čistírnách ...

Exkurze se rovněž zúčastnila skupina projektantů, která
v současnosti připravuje tendrovou dokumentaci na intenzifikaci ČOV v Rusku, kde naše PCO jednotky už nakresleny jsou!
Během exkurze jsme navštívili 2 čistírny odpadních vod.
První z nich byla ČOV Freising o velikosti ČOV 110 000
EO. Na této čistírně
jsou celkem instalovány
a v chodu provozovány 3 ks PCO jednotky, které odstraňují nepříjemný zápach. První jednotka PCO čistí zápach
z česlovny a zakrytovaných nátokových žlabů – viz
obr.č.1. Druhá a třetí PCO jednotka odbourává zápach ze
zakrytých usazovacích nádrží a z místnosti zahušťování
kalů. Jednotky PCO byly instalovány jednotlivě, tj. jedna
za druhou. Vstupní zápach je zatížen hlavně sirnými složkami (H2S, merkaptany, dimethylsulfid, ale také VOC). Obr. č.1
Zvláště v budově zahušťování kalů a ze zastřešených usa- PCO 1, ČOV Freising
zovacích nádržích je zápach velmi silný. Obecně je garantována hodnota pachových látek max.500 OU/m3 na výstupu ze všech jednotek. ČOV je dobře
technologicky vybavena a vyčištěná odpadní voda odtéká do řeky Inn. Vzhledem k tomu, že se
lidé v letním období chodí koupat do této řeky, vyčištěná odpadní voda musí být i desinfikována
(UV-technologie).
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Čištění odpadních vod v malých obcích

ČOV Moosburg je název druhé čistírny s kapacitou 40 000
EO. Před necelým rokem zde byla instalována PCO jednotka
o výkonu 10 000 m3/hod – viz.obr.č. 2. Zápach ze sušení
kalů je všeobecně velmi silně zapáchající. Na jiných místech
byla naměřena hodnota pachových látek několik 100 000
OU/m3 ve vstupním znečištěném vzduchu. Výrobce se pokoušel ze začátku čistit zápach z procesu sušení kalů pouze
vodní pračkou, ale bez úspěchu. PCO jednotka odstraňuje
zápach z garancí pachových látek max. 500 OU/m3 a VOC
20 mg/m3. Vstupní znečištění je hlavně amoniak (NH3)
s koncentracemi okolo 300-500 ppm. ČOV Moosburg je moderní a inovovanou čistírnou.

Na konec prohlídky čistírny jsme přichystali pro naše hosty
malé překvapení a
Obr. č.3
nechali je se podívat
– kontrola UV lamp
za provozu PCO jednotky na záření UV
lamp, samozřejmě
s ochrannými brýlemi
– viz.obr.č.3
Na závěr exkurze Obr. č.2 – PCO, ČOV Moosburg
jsme prohlídku referenčních čistíren vyměnili za trochu kultury. Přesunuli jsme se do
centra Mnichova a tam za letních teplot (23°C) nasávali atmosféru
historických památek města Mnichova během projížďky autobusem.
Doufejme, že „Ruské šajby“ byly s organizací, programem a průběhem exkurze během obou dní spokojeny a že nám zůstanou nakloněni i při rozhodování se o dodávkách.

Lukáš Šefraný

Vodohospodářské úsměvy
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Membránové technologie jako výhodná varianta při
Čištění
odpadních
vodČOV
v malých obcích
intenzifikaci
Membránové technologie nemusí být jen technologie určené k produkci vyčištěné použité vody, neboť jejich další předností je minimalizace objemů biologických procesů při zachování kvality parametrů vyčištěné
vody (MBR). Tím, že membránové technologie pracují s vyšší sušinou kalu v aktivaci, umožňují zvýšit objemové zatížení aktivace až na trojnásobek. Což vedle jednorázového zvýšení kapacity umožňuje i další
efekty – například postupný nárůst výkonu v závislosti s růstem zástavby nebo zatížení, případně i zvládnutí
nerovnoměrností v zatížení během týdenního cyklu.
Příklady intenzifikace :

… je využito
membrán
především k
minimalizaci
obsahu
V poslední době byly také vyvinuty a realizovány ČOV s tzv. hybridním systémem, kde je využito membrán především k minimalizaci obsahu nutrientů odtékajících do toku tím, že v době bezdešťných průtoků
je voda dočištěna na membránách, v době vyšších průtoků se pak využívají zároveň i klasické dosazovací
nádrže.
Příklad hybridního sériového uspořádání

Závěr
Rekonstrukce a hybridní způsoby jsou oblasti, kde membránové systémy budou po stránce ekonomické
nejdříve konkurovat klasickým způsobům.

Karel Plotěný

nutrientů …
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Seminář - decentralizované nakládání s odpadními
vodami

… nejvíce se
mluvilo o
membránách
a dálkovém
přenosu

Po Velikonocích se v Brně sešli zájemci o decentralizované nakládání s odpadními vodami. Semináře pod záštitou skupiny AČE ČAO se zúčastnilo více než 100 zájemců a mohli se seznámit
jednak s trendy v této oblasti, a jednak s názory nejvýznamnějších výrobců. Co se týká nových
trendů, nejvíce se mluvilo o membránách a dálkovém přenosu informací z ČOV.
Tady jsme se aktivně zapojili příspěvkem Satturnu (dálkový přenos a telemetrie) a svými vlastními příspěvky o membránách (Plotěný, Polesňák, Holba).
Dálkový dozor ČOV by mohl být tím, co povede ke zvýšení spolehlivosti provozu a k rozptýlení
obav před decentrálními řešeními.
Membrány pak systém, který posunuje použitou vodu z oblasti odpadů do oblasti surovin, případně systém řešící velké nerovnoměrnosti nátoku nebo potřebu postupného růstu ČOV. Nevypouštěním vody, k čemuž dávají membrány příležitost, by se systémově snížilo zatížení vody
nutrienty, což je úkol, který nás v budoucnu čeká i u malých zdrojů (viz dobrý stav vod).
Zajímavé a inspirující byly i výsledky některých experimentů a projektů. Ukázalo se, že uplatněním systému na dělení vod (odloučením moči) se dá několikanásobně snížit obsah fosforu ve
vyčištěných vodách i bez chemického srážení. Příspěvek byl opět z dílny ASIO s.r.o. a Jirka
Palbuchta si na něm odbyl svou první prezentaci na veřejnosti. Tento systém by byl i nejelegantnějším řešením takových problémových míst, jako jsou motoresty se svými specifickými problémy danými vysokým obsahem amoniakálního dusíku ve vodách. Jak bylo zmíněno v jedné
z dalších poučných přednášek.
Zajímavé byly i přednášky profesora Šálka věnované tzv. bezodtokým řešením (vyčištěná voda
je spotřebovávána rostlinami) a odvodnění kalu pomocí přírodních způsobů – myslím, že i tímto
směrem se vývoj bude ubírat a že linka čištění bude v řadě případů rozšířena např. i o kapkovou
závlahu nebo závlahu podmokem ap. A protože na závlahu je třeba mít vodu řádně předčištěnou,
začínají se nám provazovat tzv. strojní a přírodní technologie – jen je třeba, aby se tak všechno
dělo profesionálně. Doufejme, že tento seminář k tomu „svou troškou do mlýna“ přispěl.

informací

Karel Plotěný

z ČOV

ASIO, spol. s r.o. - nové uspořádání technologie
ČOV do 5000 EO
Spolehlivost a úspornost
Vzhledem k blížícímu se termínu, kdy by Česká republika měla splnit sliby plynoucí z přístupových dohod k EU, zaznamenáváme zvýšenou poptávku po větších komunálních čistírnách odpadních vod. Proto jsme sesbírali z dříve dodávaných atypických čistíren zkušenosti a navrhli jsme
novou typovou řadu komunálních čistíren AS-VARIOcomp D. Tato řada je určena pro města a
obce od 400 do 5 000 obyvatel. Při návrhu jsme upřednostnili stabilitu čistícího procesu danou vyšší koncentrací aktivovaného kalu, vysokou účinnost čištění, která je založena na inovativním uspořádáním technologie v dosazovací nádrži a minimalizaci provozních nákladů.
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… technologie
kombinuje

Obr 1. – Pohled na ČOV AS/VARIOcomp D 1000 EO

vzájemně
mechanické a
biologické
procesy

Obecný popis, vstupní a výstupní parametry
Navržená technologie kombinuje vzájemně mechanické a biologické procesy při čištění odpadních vod tak, aby celková účinnost čištění byla ve vztahu k energetickým požadavkům co nejoptimálnější. Společnými prvky typové řady AS-VARIOcomp D jsou následující technologické celky:
- vstupní čerpací stanice,
- mechanické předčištění,
- nízkozatěžovanou aktivaci technologicky,
- řešenou s předřazenou denitrifikační zónou
efektivní vertikální dosazovací nádrž
- zařízení na odvodnění přebytečného kalu
tzv. Volute dehydrátor,
- a měření průtoku na odtoku.
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Tabulka 1: Obvykle dosahované parametry odpadních vod na odtoku
CHSKCr
P
M

p

1 000 EO

80

120

15

2 000 EO

70

110

3 000 EO

70

4 000 EO
5 000 EO

Kategorie
ČOV

BSK5
m

NL

N-NH4+
průměr
m

N-NO3průměr
m

Ncelk.
průměr
m

Pcelk.
průměr

m

45

2

6

35

45

2

6

30

30

40

2

6

20

30

30

40

2

6

20

30

30

40

2

6

p

m

25

20

35

5

12

25

35

35

10

20

20

35

5

12

25

35

100

10

20

15

30

4

10

20

60

90

10

20

15

30

4

10

60

90

10

20

15

30

4

10

Bude-li nařízeno splnění limitu Pcelk. pro ČOV do 2000 EO, pak jsou schopny všechny řady těchto limitů
dosáhnout instalací zařízení na chemické srážení fosforu.

Obr 2. – Technologické vystrojení dosazovací nádrže zabezpečující vysokou účinnost
Kalové hospodářství
je navrženo tak, aby minimalizovalo provozní náklady. Přebytečný aktivovaný kal je čerpán přes flokulační
stanici AS-PROchem D přímo na Volute dehydrátor, který je schopen při minimálních nárocích na prostor a
elektrické energii zahustit kal na 18-20% sušiny. Výhodou tohoto zařízení je, že je schopen pracovat v plně
automatickém provozu.
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Obr 3. – Volute dehydrátor

… vznikla na
Automatizace provozu

základě
dlouholetých

Systém řízení čistíren typové řady AS-VARIOcomp D je plně automatický včetně čerpání na
přítoku, čerpání vratného/ přebytečného kalu, odtah kalu a synchronizace s provozem kalové
koncovky (spirálního dehydrátoru).

zkušeností
s důrazem na
stabilitu,
účinnost a
ekonomiku

Komplexní přístup
Vzhledem ke snaze zajištění komplexních služeb jsme schopni na přání zajistit nejen dodávku
kompletní technologie, ale i vše ostatní, s čím se budete při výstavbě ČOV setkávat.
Zpracování a optimalizace žádosti dotačního titulu jak z fondů EU, tak ze státních zdrojů
Zpracování projektové dokumentace
Zpracování provozního řádu
Realizaci stavby
Vybudování čistírny v kryté verzi
Montáž, zkušební provoz a uvedení do něj
Optimalizace kalového hospodářství z hlediska provozního a investičního
Zajištění záručního a pozáručního servisu
Zajištění dlouhodobého provozu nebo zaškolení vlastní obsluhy
Závěr
Typová řada komunálních čistíren odpadních vod AS-VARIOcomp D vznikla na základě dlouholetých zkušeností s důrazem na stabilitu, účinnost a ekonomiku provozu. V základní verzi jsou
uplatněny všechny komponenty pro zajištění legislativních podmínek a jako modelové nástavby
lze použít individuální nadstandardní technologie schopné plnit extremní požadavky plynoucí
z potřeb vodoprávního úřadu, investora či životního prostředí.
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