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Budoucnost nakládání s odpadními vodami

… 1.2 miliardy
z nich nemá
přístup
k hygienicky
nezávadné
vodě ...

Posledních pár let se na různých konferencích, seminářích a vědeckých časopisech roztrhl pytel s vizemi, kam se bude nakládání s odpadními vodami ubírat. Překvapivě to není
žádná rozpolcená smršť názorů, ale většina prací se v jádru shoduje, pouze schémata
řešení jsou zpravidla různá.
V současnosti žije na Zemi téměř sedm miliard lidí a z toho 1.2 miliardy z nich nemá
přístup k hygienicky nezávadné vodě, což je 20 % současné populace a problém ca. 80
zemí. Pokud vezmeme v potaz předpokládané scénáře, že v r. 2050 nás tu bude devět
miliard, tak dle OSN bude bez přístupu k hygienicky nezávadné vodě při nejčernějších
scénářích okolo 7 miliard lidí. Při nastalé globální změně klimatu nasimulovaly matematické modely akutní nedostatek vody v příštích 10 – 20 letech především v subtropickém
pásu (Španělsko, Itálie, Řecko, sever Afriky, Blízký Východ) a dále např. v Jihoafrické
republice. Pokračující
růst populace, zvyšující se standardy bydlení, změny klimatu, industrializace, zemědělství a urbanizace zvyšují potřeby využití
vody, ačkoliv voda je
limitovaný zdroj .
Všechny tyto aspekty
jsou hnacími silami
pro změnu současného
nakládání s odpadními
vodami.
Současný systém nakládání si klade za cíl vodu co nejrychleji odvést do recipientu,
téměř nevyužívá recyklace, produkuje velké množství odpadu a především znečišťuje
recipient velkým množstvím nutrientů, které způsobují zvýšenou trofizaci vodních toků
a nezřídka jsou příčinou např. masivního rozvoje vodního květu sinic.
Budoucí scénáře nakládání s odpadními vodami, ať už se jedná o centralizovaná nebo
decentralizovaná řešení, se snaží v maximální možné míře zabránit vnosu nutrientů do
recipientů. Systémy známé pod jmény DESAR (DEcentralised SAnitation and Reuse),
ROSA (Resource Oriented SAnitation), EcoSan (Ecological Sanitation) se zaměřují na
dělení odpadních vod u zdroje a jejich následné znovuvyužití. Komunální odpadní vody
lze rozdělit na žluté (moč), hnědé (fekálie), černé (směs žlutých a hnědých), šedé (vody
z praní, sprchování, koupání, atd.) a srážkové. Žluté vody obsahují valnou většinu znečištění přítomného v odpadní vodě (70 – 80 % veškerého dusíku a okolo 50 % veškerého fosforu a draslíku), ačkoliv objemově činí pouze jednotky procent a budoucí scénáře
předpokládají po jejich zakoncentrování další využití ve formě hnojiva. Hnědé, resp.
černé vody se předpokládají využít anaerobním způsobem spolu s komunálním odpadem
za účelem produkce bioplynu. Šedé vody se po vyčištění předpokládají recyklovat ve
formě užitkové vody v domácnostech nebo na závlahy. U srážkových vod předpokládají
budoucí scénáře jejich oddělení od vod odpadních a jejich optimální využití pro závlahy
nebo zásak.
Vedle již zmíněné recyklace nutrientů se předpokládá masivní rozvoj znovuvyužití vody. Z anglických odborných termínů již pomalu mizí výrazy typu wastewater (odpadní
voda), který je nahrazován termínem used water (použitá voda), dále např. wastewater
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treatment (čištění odpadních vod) je nahrazováno termínem water reclamation (obnovení vody). Současné technologie umožňují využívat vyčištěnou odpadní vodu nejen jako závlahovou, ale po jejím
vyčištění i jako vodu pitnou. Příklady jsou známy např. ze Singapuru, kde se vyrábí ze splaškové odpadní vody v podstatě deionizovaná voda, jejíž kvalita a cena je tak vysoká, že se používá spíše jako
voda průmyslová. Nicméně ca. 10 % této vody je po mineralizaci (přes vápenato- a hořečnatouhličitanová lože) prodáváno pod obchodním názvem NEWATER.
Posledním směrem je využití energetického potenciálu odpadní vody. Vedle již zmiňovaného využití
hnědých a černých vod pro anaerobní zpracování a následnou produkci bioplynu, jsou v některých
zemích s chladnějším klimatem využívány tepelná čerpadla pro využití rozdílu teploty odpadní vody
a okolního prostředí.
Z technologického hlediska lze předpokládat strmý rozvoj membránových technologií nejen pro komunální čištění, ale i pro průmyslové odpadní vody. Membránová filtrace v celém měřítku od mikrofiltrace až po póry o velikosti několika desítek Daltonů (reverzní osmóza) produkuje vyčištěnou odpadní vodu, kterou je možno znovuvyužít. U ultrafiltračních systémů (velikost pórů v setinách mikrometru) lze vodu pokládat i za hygienicky zabezpečenou neboť membrány vystaví stop bakteriím
a virům. Vedle membránových technologií by se měl rozvíjet i obor dezinfekce odpadních vod, ať už
ozonizací nebo pomocí ultrafialového záření neb nároky na znovuvyužitou vodu zpravidla dezinfekci
vyžadují. Mezi další technologie budoucnosti patří i využití řas, které vedle toho, že likvidují znečištění z odpadní vody, tak pohlcují i CO2, který je řazen mezi skleníkové plyny a v neposlední řadě je
množství peněz vkládáno do výzkumu výroby bionafty z nich. Mezi další technologie, které zcela
jistě naleznou v bližší či vzdálenější budoucnosti uplatnění, jsou mikrobiální palivové články, poté co
se u nich podaří vyladit přeměnu chemické energie na elektrickou. Zajímavou technologií je bezesporu tvorba granulované biomasy aktivovaného kalu, která by do budoucna výrazně snížila plošné nároky na čistírny odpadních vod.
Samostatný odstavec si zaslouží recyklace fosforu do formy fosforečných hnojiv. Fosfátová krize
předpokládá vyčerpání ekonomicky těžitelných fosfátových rud v horizontu 30 – 40 let, kdy navíc
většina světových zásob fosforu je soustředěna v Číně anebo v Maroku (s čínskými investicemi). Cena fosfátových rud vzrostla za posledních pět let osminásobně a při
ignorování hledání alternativních
zdrojů fosforu se při exponenciálně
vzrůstajícím počtu obyvatel na planetě může objevit akutní nedostatek
fosforu pro výrobu hnojiv, ústící
v nedostatek potravin. Moč (potažmo
žluté vody) je koncentrovaným zdrojem fosforu a nyní zejména ve Švédsku a v USA investují do jejího využití ve formě hnojiv. Jako pomalu se
rozkládající hnojivo je vhodnou technologií krystalizace struvitu, která
ovšem vyžaduje současné dávkování
hořčíku (oxid nebo chlorid hořečnatý). V recipientech způsobují nadměrné koncentrace fosforu problémy a proto by měla být velice žádaná jeho recyklace ve formě hnojiva i z pohledu předpokládané fosfátové krize.
Co lze do budoucna tedy předpokládat? Jednoznačně smysluplnější nakládání s vodou, a to nejen
odpadní. U ekonomicky vyspělejších zemí bude kladen důraz na implementaci vyspělých technologií
vedoucí k recyklaci energie, nutrientů a vody. U zemí méně ekonomicky vyspělých bude především
snaha o rozvoj levných řešení, jak pro čištění tak pro nakládání s odpadní vodou, vedoucích
k zabezpečení udržitelné sanitace a k nezhoršování životního prostředí.
Ing. Marek Holba, PhD.
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Zkusme pochybovat
Jak jsem se dočetl v jednom článku na internetu, Galileo Galilei byl opravdu zvláštní
patron. Provokoval a dělal věci, které se dělat neslušelo. Například pověsil do kopule
slavného pisánského domu dlouhatánské kyvadlo a z trajektorie jeho pohybu určil, že se
Země točí. Všichni víme, že ho to málem přivedlo na hranici pro kacíře. A to i přesto, že
svá tvrzení mohl dokázat! Galileo si taky jednoho dne vylezl na šikmou věž v Pise a začal odtud házet různé předměty. Ne proto, že byl chuligán nebo chtěl někoho trefit, ale
proto, že si chtěl prakticky ověřit jedno z tvrzení, které si přečetl v Aristotelově Fyzice.
Šlo o zákon volného pádu. No a Galileo zjistil, že Aristoteles se pěkně seknul, když tvrdil, že čím je těleso těžší, tím padá k zemi rychleji. A co když se Aristoteles mýlil
i v jiných věcech? A tak začal Galileo prověřovat jedno Aristotelovo tvrzení po druhém
a svými pokusy dokázal, že Aristoteles se mýlil docela často. A tak Galileo založil moderní fyziku. A k němu se později přidal Isaac Newton a ještě později Albert Einstein.
Tihle tři pánové postupně měnili náš názor na svět kolem nás - říká se tomu změna vědeckého paradigmatu. Jak se taková změna dělá? Obvykle se začne právě tím, co udělal
Galileo: nad věcmi dávno považovanými za pravdu se začne pochybovat.
…
deklarujeme
5% , dáváme
2% z příjmu
obyvatel ...

Co se stane, když na měsíci, kde není atmosféra a tedy žádný odpor vzduchu pustíte kladívko a husí brk se můžete např. vidět na videu s astronautem Davidem Scottem na:
http://fyzmatik.pise.cz/65483-spadne-na-povrch-mesice-drive-kladivko-nebo-pirko.html
Galilea tenkrát za jeho odhalení málem upálili a byl prohlášen za čaroděje. Myslíte si, že
dnes již podobná odhalení už nejsou možná, a že díky setrvačnosti se neřítíme do slepých uliček, zvláště když nás tam směrují lobby skupiny. Nebo že za ně nepadají hlavy.
Stačí se podívat na šílené krávy, prasečí chřipky, pitnou vodu v plastových lahvích…..
A proč, když se takové jevy objevují obecně, proč si myslíme, že tomu tak není ve vodním hospodářství?
Úběžníky 2010 v Kobylí na Moravě
V lednu 2010 se konal, myslím docela zajímavý, seminář o vizích v oblasti vod. Zazněla
tam jak řada podnětných přednášek, tak i myšlenek v diskuzi nad nimi i všeobecně
o vodách. Téma setkání bylo úmyslně pojato hodně zeširoka proto, aby se setkaly myšlenky z různých oblastí, které sice na sebe navazují, avšak každá se ubírá svým specifickým směrem, někdy bez toho, aby akceptovala priority navazující oblasti. Takové setkání a konfrontace různých pohledů, například biologa s chemikem nebo hydraulikem
a hydrologem, má pak předpoklady objevit i některé díry v paradigmatech jednotlivých
oborů. (I když slovo paradigma je tak trochu v tomto případě nadnesené). Na výše uvedený příběh o Galileovi nás na tomto setkání navedl RNDr. Vykydal ve svém příspěvku
o sociální únosnosti ceny vody. V diskuzi na fóru i v kuloárech se pak hovořilo hned
o několika dalších potřebách změn „paradigmat“, a tak by byla škoda se o názory nepodělit.
„Paradigma“ ceny vody
Úvahy o možnostech čištění vody končí až podezřele často slovy „ale na to nebudeme
mít“ abychom ji vyčistili tak, jak si představujeme nebo jak jsme se zavázali. Přitom se
vychází z toho, že dnes se na čištění vydává nějaký určitý podíl toho, co se vyprodukuje
a zvyšování tohoto podílu se zdá neúnosné (pro hrubou představu deklarujeme 5 % dáváme 2 % z příjmu obyvatel). Stačí se však podívat např. do Barcelony, která loděmi
dovážela, myslím v roce 2005, pitnou vodu z Marseille nebo do zemí s nedostatkem
vody (což za nějakou dobu budeme asi také) nebo zkusme vypnout na pár dní dodávku
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vody vodovodem a prokázat statisticky vztah mezi zdravím a kvalitou vody a najednou bude hranice pro vnímání únosnosti ceny úplně jinde. Třeba pak rádi dáme i 10 %. (Jak říká klasik – „Lidé často neznají hodnotu
toho, co používají“). A peníze najednou budou.
„Paradigma“ významu jednotlivých nutrientů v povrchových vodách
V souvislosti s nutrienty ve vodách mluvíme především o dusíku (N) a fosforu (P). Jako daleko větší nebezpečí byl a stále je vnímán dusík, viz dusičnany a kojenci (i když se později ukázalo, že to zas tak žhavé není…a že hranice 50 mg/l dusičnanů není ani pro ně zdravotně problém). Podrobnějším pohledem na stav toků a problematiku trofizace vod lze prokázat, že je všechno trochu (tedy vlastně podstatně) jinak. Že zatímco
voda v tocích splňuje i bez dalších opatření skoro všude nároky z hlediska dusíku na použití vod na vodu
pitnou, fosfor představuje díky následné trofizaci, množení cyanobakterií a produkci cyanotoxinů daleko
vyšší zdravotní riziko. Přesto jsou stále všechny předpisy nastaveny tak, aby byl přednostně odstraňován dusík, aby se na základě toho prosazovaly do projektů a pak
stavěly co největší nádrže a dodávaly speciální technologie na denitrifikaci vyžadující i vysoké provozní náklady.
Otázkou pak je a bude, jestli prostředky věnované na
„zbytečně precizní“ odstraňování dusíku nechybí někde
jinde. Třeba na odstraňování fosforu, kde i imisní hodnoty jsou dnes nastaveny o řád výše, než by potřebovala
povrchová voda, aby netrofizovala – no a zdůvodnění
k tomu je klasické – nižší požadované hodnoty P by vedly k neúnosnému navýšení ceny vody, přičemž mnohem
dražší opatření na odstranění dusíku se realizují. Což
nechávám a musím nechat dále beze slov (vím jak dopadl
Galilei). Nejhorší je, že do takového chování nás tlačí i
předpisy EU, a tak setrvačnost v hlavách těch, co rozhodují se dá předpokládat značná.
Obr. Sinice v povrchových vodách (doc. Maršálek)
„Paradigma“ pohledu na odpadní vodu jako na odpad
Je pravdou, že toto paradigma se již pomalu mění. Dokonce celosvětově – odpadní voda není odpadní, ale
„použitá“ a braná, i když zatím většinou jen teoreticky, jako zdroj nutrientů a energie. V praxi však pořád
ještě dobíhá starý pohled – hlavní je vyčistit vodu. Z nového úhlu pohledu je zrovna třeba taková klasická
aktivace příkladem plýtvání energií a surovinou – vynakládám energii (pohon dmychadel) na to, abych
z koloběhu v přírodě odstranil organické látky a dusík. Uspořádání budoucnosti předpokládají co největší
využití surovin – logická představa je - mechanicky odstranit z vody co nejvíce organických látek a živin,
tím získat zdroj pro výrobu energie a živin a takto předčištěnou vodu dočistit s co nejmenšími náklady
(případně na úroveň pro její znovupoužití). Příklady možného schématu ČOV byly již veřejnosti několikrát
představeny, přesto setrvačnost klasiky je a bude také v tomto případě značná. Debata se v tomto tématu vedla také o fosforu a jeho znovu využití – ukazuje se, že je jen otázkou času, kdy i pohled na náklady na znovuzískávání fosforu z odpadních vod se budou měnit s jeho úbytkem v koloběhu živin a růstem jeho ceny.
Schéma anaerobní
ČOV budoucnosti
(prof. Dohanyos)
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Schéma aerobní ČOV budoucnosti (Ing. Marek Holba, PhD.)
Mechanicky
předčištěná odpadní voda –
jemné česle

Dávkování chemikálií
Aerobní membránový reaktor:
Θ = 1 – 2 dny

Odstranění fosforu: adsorpcesrážení-filtrace

Zaujetí
a napětí

Proplach
filtru

Zahuštěný
kal

nejen
z vlastního

Odstranění
dusíku –
reverzní
osmóza

Separace kapalné a
pevné fáze
Předčištění/hydrolýza
organických látek

Pevná fáze na
recyklaci fosforu

závodu …..
Anaerobní
membránový
reaktor

… úspora
objemů je až

Koncentrát na
recyklaci dusíku

Produkce bioplynu –
využití energie

Kalové hospodářství

70% ...

A co na to ASIO, spol. s r.o. ?
ASIO, spol. s r.o. se snaží jít tímto směrem již několik roků. Vybírá technologie, které
těmto vizím odpovídají. Možná, že jste zaregistrovali tzv. SFT filtr, kterým jde odstranit
velký podíl nerozpušrěných látek z odpadních vod i při vysokých průtocích, membrány,
které jsou vhodné pro intenzivní biologické procesy a postupy při získávání nutrientů
atd. Prozatím máme připravené k realizaci následující schéma šetřící prostor a umožňující vyšší energetické zhodnocení odpadních vod. Úspora objemů je až 70%.
Schéma ČOV tak je připravilo ASIO, spol. s r.o.

NEWS

ROČNÍK

9,

Č.49

STRÁNKA

„Paradigma“ pohledu na odvádění srážkových vod.
Také v této oblasti se už ledacos co bylo proti přírodě odehrálo, a tak jsme také na cestě
v přehodnocování toho, co se srážkovými vodami. Ukazuje se, že množství vody v přírodě má
spoustu dalších důsledků. A tak od požadavků na to, aby vody byly co nejrychleji odvedeny
z území, jsme přešli na druhou stranu uličky a požadujeme, aby byly co nejvíce zachyceny a
co nejvíce zpomalen jejich
odtok. Mění se pohled na
odvodnění urbanizovaných
území. Dokonce za obrovské prostředky opět kroutíme řekami, zřizujeme bažiny a vracíme přírodu tam,
kde byla před desítkami let.
Tam, kde byla, než si vyzkoušela tuto námi draze
zaplacenou slepou uličku.
Obr. Příklad erozí poškozeného vodního toku (Ing.
David Stránský, PhD.)
Nejhorší na tom však je, že máme sklon nová paradigmata dále vytvářet a dnešní technické
možnosti šíření informací tuto možnost podporují. Nové nadějné objevy se totiž rychle transformují na zboží, a i když se pak objeví, že ne všechno funguje univerzálně, džin je z lahve
venku a je těžké ho zahnat zpět. Argumenty pro (zbožná přání) a emoce jsou silnější než naměřené hodnoty a rozum. Vedle spontánně vzniklých paradigmat existují názory, které byly
vytvořeny od začátku na základě úmyslně vypouštěné desinformace s cílem získat nějakou
výhodu nebo někoho podvést.
Odlučovače lehkých kapalin – „paradigma“ ignorance.
Nějak stále nemůžu pochopit, že i přesto, že již více než 10 roků upozorňujeme na to, že úřady požadují nesmysly a firmy je pak nabízí, se stále setkáváme s nesmysly v rozhodnutích.
Stačí se jen podívat do kterékoliv knížky chemie na tabulku rozpustnosti uhlovodíků – rozpustnost C10-C40 je v mg/l, ne v desetinách miligramu. Tj. požadovat hodnoty 0,2 nebo dokonce 0,05 je zjevný nesmysl, přesto ho stále nacházíme ve stovkách vodoprávních rozhodnutí.
Proto, abychom se vyvarovali i aristotelovského věření v napsané, nechali jsme si udělat rozpustnost u řady vzorků znečištěných vod a … a dokonce i zkušební kapalina (olej) má v čisté
vodě rozpustnost v mg/l.
Někdy se pak názory a pohledy mění na základě vývoje. Technologie se vyvíjí, více používá,
a tak je jasné, že její cena klesá a její technické parametry se zlepšují. Tento vývoj můžeme
sledovat např. u membránových procesů, kdy cena zařízení s MBR se již u čistíren kolem 500
EO blíží cenám klasických technologií – navíc vyčištěnou vodu je možné recirkulovat.
V případě recirkulace je pak ekonomika jednoznačná. Přesto je zřejmé, že i tady bude nějaký
čas trvat, než se většina přesvědčí o vhodnosti této technologie. Na druhé straně je zřejmé, že
se seriózními zařízeními se povezou i řešení založená na zbožných přáních, a tak nemůžeme
šmahem zazlívat někomu, že hned neuvěří, dokonce je to i dobře.
A tak zkusme pochybovat, vylezme si na věž a hoďme si tím kamenem jako Galileo, no a
když budeme na té věži, pokusme se podívat škvírou mezi reklamními bannery za první kopec ... Můžeme si tím ušetřit třeba i pár miliard ...
Ing. Karel Plotěný
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Chytré řešení odvodňování kalů pro menší biologické ČOV
Odvodňování kalů je v dnešní době zrealizováno u většiny biologických ČOV v České
republice. Zařízení, která umožní snížení objemu zahuštěného kalu z ČOV na našem
trhu jsou odstředivky, pásové lisy a komorové lisy. Firma ASIO, spol. s r.o. má ve
svém výrobním programu jiné odvodňovací zařízení prodávané pod obchodním názvem Volute Dehydrátor.

… zařízení je
malé a lehké
a může
pracovat v
automatickém
provozu
s minimálními
nároky na
údržbu ...

Volute Dehydrátor slouží
k odvodnění zahuštěného
kalu z kalové nádrže, k
odvodnění přebytečného
kalu nebo kalu přímo z
aktivace. Zařízení je malé
a lehké a může pracovat
v automatickém provozu
s minimálními nároky na
údržbu. Sušina odvodněného kalu se pohybuje
v rozmezí 15 - 18% u biologického kalu, u průmysČOV Kynšperk nad Ohří
lových aplikací je sušina
Volute Dehydrátor, ES-131
kalu v rozmezí 15 - 30%.
Zařízení
je
vyráběno
v několika typových řadách s výkonem od 5 do 135 kg a.s.*/h (* a.s. - absolutní sušina
kalu). Díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro
průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 500 do 5 000 EO.
ASIO, spol. s r.o. se v současnosti může pochlubit několika uskutečněnými realizacemi na dodávku kompletního odvodňování kalů pomocí Volute Dehydrátoru. Velikostně se jedná o menší ČOV. Celkem se jedná o 4 reference, přičemž z toho 3 jsou z komunální oblasti a 1 z průmyslové oblasti.
Uskutečněné realizace v ČR:
Název ČOV
Počet EO
ČOV Vranovice
2 400 EO
ČOV Holasice
1 800 EO
ČOV Kynšperk nad Ohří 1 200 EO
ČOV EKY Komořany 1 600 EO

Dodávané dílo
Uvedení do provozu
kompletní kalové hospodářství
2007
kompletní kalové hospodářství
2009
kompletní kalové hospodářství
2009
kompletní průmyslová ČOV
2009

Odvodnění kalů u všech referencí probíhá v automatickém režimu na modelu ES-131.
Max. výkon tohoto zařízení je 10 kg a.s.*/h (* a.s. - absolutní sušina kalu). Spotřeba
el.energie samotného zařízení je 0,4 kWh. Skladba technologické linky kalového hospodářství je následující:
- kalové čerpadlo (nebo vřetenové čerpadlo),
- Volute Dehydrátor s ovládacím panelem,
- kompletní manuální stanice na přípravu organického flokulantu včetně dávkovacího
čerpadla (nebo automatická stanice),
- pásový dopravník odvodněného kalu (nebo šnekový dopravník), kontejner na odvodněný kal.
Ing. Lukáš Šefraný
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Vyjádření Ing. Jana Helikara, starosty obce Vranovice ze dne 09.10.2009

„Používáme dodané odvodňovací zařízení, Volute Dehydrátor, typ ES-131 od firmy
ASIO, spol. s r.o. po dobu cca 24 měsíců. V průběhu této doby došlo k značným úsporám provozu
ČOV, a to v řádu 30.000,- Kč za každý měsíc. Důvodem úspor je snížení množství odváženého
kalu z ČOV“.
Během instalace a provozu zařízení došlo k odborné pomoci ze strany firmy ASIO, spol. s r.o. Za
dobu užívání nedošlo k žádné poruše, ani výpadku odvodňovacího zařízení pracujícího
v automatickém režimu.“
Chod odvodňovacího zařízení je jednoduchý a snadný. Obsluha ČOV je s ním velice spokojená.
Osazení kalové koncovky na ČOV pomocí Volute Dehydrátoru pro obce naší velikosti považuji za
chytré řešení.“

Výstavba čistírny mourových vod areálu nového Externího uhelného hospodářství – zauhlování
EKY, UE. a.s Most – Komořany (uhelná elektrárna)
V období srpen až říjen roku 2009 došlo k výstavbě čistírny mourových vod (dále jen ČMV) areálu nového Externího uhelného hospodářství – zauhlování, EKY, UE. a.s Most – Komořany (uhelná
elektrárna). Zde budou čištěny dešťové vody kontaminované mourem z areálu skládky hnědého
uhlí, které jsou následně vypouštěny do areálové kanalizace.
Technologická sestava ČMV je v uspořádání: odlehčovací komora, lapák písku, separátor písku,
akumulační (dešťová) nádrž, chemické hospodářství – chemická úprava mourové vody, flotační
jednotka, kde probíhá separace znečištění, dočišťovací bubnový filtr a kalová koncovka - dehydrátor s chemickým hospodářstvím.

Technologie ČMV je umístěna v novém dvoupatrovém objektu (podzemní a nadzemní část). Technologické uspořádání ČMV a způsob řízení byly navrženy společností ASIO, spol. s r.o.
Ing. Martin Matějík
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Čištění odpadních vod v malých obcích
Podzimní semináře 2009 aneb membrány po lopatě

Rok se přehoupl do nového, byl zbilancován a připravuje se plán marketingu na příští rok a
s ním úvaha o tom, zda a jak na podzim. Loňské téma bylo membrány. To, že došlo na monotématický seminář celkem 200 lidí (stovka v Brně a
stovka v Praze) svědčí o tom, že membrány nejsou
zase až tak nadčasové téma. Pomalu jejich čas přichází a vypadá to, že budeme následovat ve vývoji takové země, jako jsou Německo, Španělsko, kde jsou
zrealizované i stotisícové ČOV s membránami. Údajně je v Evropě asi 2200 čistíren s membránami všech
velikostí a naplňují se tak prognózy, které například
v Německu počítají s tím, že až 10% odpadních vod
bude muset být čištěno na membránách.
Pro zopakování to nejdůležitější:
a) Membrány v komunálních čistírnách jsou mechanickým stupněm, tj. nenahradí biologii a jen
znásobí dobře fungující biologii. Bez fungující biologie nemohou fungovat ani membrány.
… použití
b) Je několik typů membrán a každé mají své přednosti i nedostatky tj. nelze přenášet informace
o jednom typu jako informace o jiném typu. Například předností deskových je jednodušší regenerace a delší intervaly, což je předurčuje pro použití v menších ČOV (tisíce EO) a předností membrán je i
vláknových je pak cena, ale nevýhodou složitější regenerace, tj. uplatní se s výhodou od desetitiekonomičtější
síců EO výše.
c) Již dnes je řada případů, kdy použití membrán je i ekonomičtější než použití klasických ČOV.
než použití
Zatím je to tam, kde potřebujeme terciární dočištění, rekonstruujeme nebo rozšiřujeme
v omezených prostorách, chceme recyklovat nebo řešíme některé speciální druhy odpadních vod.
klasických
Membrány by se měly stát v co nejbližší době BAT.
ČOV ...
d) Je již dostatek podkladů pro návrh ČOV s membránami, zejména je třeba zohlednit to, že je
potřebné dokonalé předčištění, a že se pracuje s několikanásobnými koncentracemi sušiny kalu
v aktivaci. Což sebou nese několik efektů vedoucích k úsporám objemů a k lepšímu hospodaření
s energií v odpadních vodách.
e) Při čištění některých typů průmyslových odpadních vod si řešení bez membrán už ani nedovedeme představit. Naše technologie FMX umožňující optimalizovat druh membrán je pak zcela
unikátní, škoda že zatím pro některá řešení dražší než technologie jednodušší, ale dostačující.
V každém případě si myslíme, že kdyby návštěvníkům zůstalo v mysli jen to výše uvedené, bude to zase pokrok, za který nám budou vděčné především
generace našich dětí. Poděkování patří Slovenské
technické universitě za spolupráci na přípravě semináře a hlavně všem, kteří si našli čas a přišli nasbírat
nějaké informace.
No a co se týká letošního roku – podzimu 2010, tak
už je nejvyšší čas přemýšlet nad tím, co bude zajímat
a čím zase můžeme posunout naše vědomosti dál.
Doufejme, že se nám zase podaří najít zajímavé a hlavně pro praxi využitelné téma. Těšíme se
na setkání na podzim.
Ing. Karel Plotěný
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ASIO, spol. s r.o. na Liptově
Také v minulém roce jsme se aktivně zúčastnili setkání průmyslových vodohospodářů
Slovenské republiky. Myslím, že je to akce, která si zaslouží pozornost vzhledem
k počtu zúčastněných – letos asi 150 (v loňském roce přes 200). Přednesena byla přednáška o membránách, a to jak o MBR, tak i o FMX. Myslím, že o membránách je třeba
teď přednášet proto, abychom se stali jedním z automaticky se vybavujících subjektů
v souvislosti s membránami. Dokonce jsem měl i pár zájemců o doplňující informace,
uvidíme co se z toho může ujmout. Určitě pro příští rok doporučuji zopakovat (myslím,
že je to akce hodně podobná semináři v Moravské Třebové) a začlenit se do debat. Případně vzít i něco tekutého na ochutnání a pro zlepšení česko- slovenského porozumění.

… v rádiu
říkali –
hmlisto a
dáždivo ...

Jinak Liptov nás přivítal pro toto místo a toto roční období typickým počasím, o kterém
stále dokola v rádiu říkali – hmlisto a dáždivo. U nás by se řeklo, ani psa bych ven nevyhnal. Ale nakonec to nebylo tak strašné a Janskou dolinu (méně známá než sousední
Demenovská dolina) jsme prošli a doporučujeme. Po cestě je řada hezkých skalních
útvarů, jeskyní. Říčka, podél které se jde, párkrát mizí v podzemí a na podzim je dolina
i hezky barevná. Vodohospodáře potěší pohled na dokonale provedený Thomsonův přepad na měření průtoku vody vytékající ze skály. Jinak je Jánská dolina známá i termálními prameny, a tak v řadě hotelů je i bazén tj. je kde prohřát zkřehlé kosti.

Ing. Karel Plotěný
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ČOV Bad Eisenkappel
ČOV Bad Eisenkappel
Město Bad Eisenkappel – Vellach leží v jižním Rakousku ve spolkové zemi Korutany
těsně na hranici se Slovinskem a svojí polohou tvoří bránu do Julských Alp. Vzhledem
ke značné hornatosti území je počet obyvatel náležící k tomuto katastru nízký, i když
celková plocha území spravovaná touto obcí je větší, než plocha blízkého hlavního spolkového města Klagenfurt. Tato obec vybudovala v letech 1993-1995 novou kanalizaci
včetně čistírny odpadních vod na principu dvou střídajících se SBR. Provzdušování
těchto nádrží bylo tehdy navrženo a provedeno se hvězdicovými provzdušovači, jejichž
provoz byl ovšem velmi energeticky nákladný a efektivita využití kyslíku byla nízká.

… po úspěšně
ukončeném
výběrovém
řízení a
upřesnění
technických
detailů ...

Obec se tedy rozhodla tento nevyhovující systém nahradit modernějším, energeticky
méně náročným systémem s vyšší efektivitou přestupu kyslíku. Zároveň byla i zvýšena
uvažovaná kapacita ČOV na 4000 ekvivalentních obyvatel.
V této fázi projektu bylo rozhodnuto o použití jemnobublinné aerace a navýšení kapacity stávajících dmychadel na ČOV. Toto s sebou neslo zároveň nutnost vybudování nového vedení tlakového vzduchu mezi objektem dmychárny a oběma nádržemi SBR. Rovněž bylo rozhodnuto o zvýšení objemu stálého zadžení v obou reaktorech ČOV, tím pádem výškového posunutí čerpadel vyčištěné vody a o změně délky cyklu v systému řízení. Technický návrh zpracovával Dr. Gerd Kronhofer ve spolupráci s firmou
Katzenberger a naší ASIO, spol. s r.o. Po úspěšně ukončeném výběrovém řízení a upřesnění technických detailů byl zpracován harmonogram výstavby, neboť celá rekonstrukce
měla proběhnout za plného provozu této
ČOV. Jediným, ovšem podstatným, problémem byl termín provedení stavby, protože v
dohodnutém termínu – přelom listopadu a
prosince bývá obvykle v této horské obci
tuhá zima a přes metr sněhu. Na druhou
stranu nebylo ovšem možno z hlediska čerpání finančních prostředků akci přesunout
na rok 2010 a tak nám nezbývalo než doufat, že místní Krakonoš udělá tento rok
výjimku a dovolí nám na hodiny zpracova- Nádrž SBR 1 po demontáži stávajícího zařízení a úpravě
čerpadel
ný harmonogram dodržet.
Doručení zařízení a materiálu k montáži klapla na minutu přesně a kdyby mne paní domácí na rakouské ubytovně omylem nezamkla, stihnul bych ji taky. Nicméně ostatní
zúčastnění, tj. kamion s nákladem, zástupce firmy Katzenberger a montéři provzdušovacích elementů se potkali na domluveném místě, aby společně zavedli kamion na ČOV.
Provzdušovací elementy v kruhové nádrži SBR

NEWS

V první fázi montáže bylo nutno osadit
provzdušovací elementy v SBR1 a
zhotovit z přivezených segmentů potrubí tlakového vzduchu pro SBR1 a
částečně i pro SBR2. Díky příznivému
počasí se nakonec podařilo dokončit
práci v reaktoru č.1 přesně načas a nakonec se podařilo dokončit s drobnými
problémy kompletní dodávku nerezového potrubí tlakového vzduchu pro
obě linky SBR. Po odzkoušení potrubí
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i provzdušovacích elementů už bylo nutno jen přečerpat obsah SBR 2 do SBR 1 a nová linka
začala plnit svůj úkol.
V druhé fázi montáže už nás začalo počasí pořádně zlobit, protože kvůli silnému větru a dešti
nebylo nejdříve možno provést výškové přemístění čerpadel a na ně navazující montáž provzdušovacích elementů musela být posunuta a nakonec prováděna také za silného deště. Tak nás mohlo jen těšit, že celou část montáže nerezového vedení tlakového vzduchu jsme mohli provést již
o týden dříve, neboť svařování nerezového potrubí za takových podmínek by bylo opravdu velice
komplikované. Přesto, pouze s jednodenním zpožděním byla dokončena
Reaktor SBR 1 v plném provozu
montáž i druhého reaktoru ČOV. Po
provedených zkouškách reaktoru 2
bylo tedy možno stavbu kompletně
předat investorovi stavby a ČOV tedy
opět provozovat na obě biologické
linky.
Jsem si jist, že na této ČOV za námi
zůstala perfektně provedená práce a
dojem, který jsme zanechali, ať už šlo
o organizaci práce, její provedení , ale
i pokud jde o předvedené pracovní
nasazení, nám určitě přinese ovoce i
do budoucnosti při dalších zakázkách.
Ing. Antonín Vondruška

Bioplynové stanice v Nemecku – exkurzia október 2009
V dňoch 5 - 9 októbra sme sa zúčastnili exkurzie na bioplynových staniciach v Nemecku, ktorú
organizovala česko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Spoločnosť ASIO-SK, s.r.o. na
exkurzii zastupoval Ing. R. Kuffa.
Počas exkurzie sme navštívili 6 fungujúcich bioplynových staníc (BPS) z ktorých 3 boli poľnohospodárske BPS (t.z. spracovávali iba statkové hnojivá a poľnohospodársku biomasu) a 3 spracovávali aj bioodpady a vedľajšie živočíšne produkty.
Absolvovanie exkurzie prinieslo veľa poznatkov a skutočností z prevádzky reálnych BPS, ktoré
sa premietnu aj pri návrhu a projektovaní BPS firmou ASIO-SK, s.r.o.. Z jednotlivých technologických uzlov BPS sme získali cenné informácie ohľadne skladovania jednotlivých surovín,
hygienizácie a hydrolýze substrátu, veľkosti a počet stupňov fermentorov a ich návrhové zaťaženie a prevádzkové parametre, spracovanie a úprava bioplynu, navrhovanie veľkosti a počet
kogeneračných jednotiek, riešenie skladu digestátu ako aj postup pri aplikácii digestátu priamo
na polia.
V rámci exkurzie bol aj diskusný večer s prevádzkovateľmi BPS v Nemecku, kde sme sa dozvedeli niekoľko závažných skutočností pri reálnej prevádzke BPS ako vhodnosť resp. menej
vhodnosť spracovávania niektorých bioodpadov na BPS. Prevádzkovatelia v Nemecku majú
veľké skúsenosti s prevádzkou BPS z dôvodu toho, že v Nemecku je v prevádzke 5 400 ks BPS.
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Niekoľko stručných informácií ohľadne jednotlivých navštívených BPS:

ASIO-SK,

BPS Behringen:

hovädzia kejda, bioodpady rastlinné a živočíšne
elektrický výkon:
900 kWhel

BPS Werlte :

substrát:

hovädzia kejda, bioodpady rastlinné a živočíšne
elektrický výkon:
2,5 MWhel

BPS Wittmund :

substrát:

hovädzia a prasačia kejda, bioodpady rastlinné a živočíšne
elektrický výkon:
2,5 MWhel

BPS Upschört :

substrát:
kukuričná siláž, hovädzia a prasačia kejda
elektrický výkon:
1,2 MWhel

BPS Vösshöhlen:

substrát:
kukuričná siláž, hovädzí a kurací hnoj
elektrický výkon:
716 kWhel

BPS Bad Dürrenberg:

substrát:

s.r.o.
&
bioplynové
stanice

substrát:

kukuričná siláž, prasačia kejda, hovädzí
a kurací hnoj
elektrický výkon:
537 kWhel

BPS na bioodpady

BPS poľnohospodárska

Ing. Karol Kratochvíl, PhD. (ASIO-SK, s.r.o.)
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Estonsko — čistírna odpadních vod pro obec Palivere
Ve dnech 26.-29.10. 2009 jsem v rámci dokončovacích prací navštívil čistírnu odpadních vod pro
obec Palivere. Tato ČOV se nachází asi 80 km jihozápadním směrem od hlavního města Tallinnu
a vlastní město není daleko od Baltského moře. Koncept čistírny vznikl na základě naší zpracované velikostní řady čistíren pro obce do 2000 EO s označením AS-VARIOcomp D1200B, s několika drobnými změnami. Místní projektant požadoval snížení velikosti kalové nádrže na téměř polovinu naší výpočtové velikosti, tedy ve svém důsledku s maximálním zdržením cca 14 dnů a z cenových důvodů jsme byli nuceni přikročit ke zjednodušení ČOV jak po stránce ovládání minimální
automatizace, tak po stránce vnitřního vybavení (veškerá čerpadla pro vratný kal, interní recirkulaci a pro plovoucí kal v dosazovacích nádržích byla nahrazena čerpadly mamutkovými). Z tohoto
důvodu bylo přizpůsobeno i vnitřní vystrojení dosazovacích nádrží, aktivační nádrže byly vybaveny kolektory pro sběr plovoucího, vratného kalu a kalu interní recirkulace a z dvoulinkové ČOV se
tak stala ČOV se dvěma prakticky nezávislými biologickými částmi, se všemi důsledky pro následné provozování. Na druhou stranu je ale možno konstatovat, že toto cenové „soft“ řešení je
velmi blízké právě zpracovávané verzi ČOV AS-VARIOcomp D 1000 – 5000 EO v nejlevnější
možné variantě, odmyslím li-si Volute dehydrator. Dost ale technologických litanií, které nezasvěcenému oku a uchu stejně mnohé neřeknou. Jak ostatně téměř celé Estonsko, i ČOV Palivere leží
uprostřed lesů s převahou jehličnanů a zejména borovic a takové místo je samozřejmě jako ušité
pro stavbu čistíren odpadních vod. Navíc jak je v Estonsku obvyklé, za ČOV je ještě terciální dočištění v biologických rybnících, v tomto případě dokonce dvoustupňových. To samozřejmě poskytuje vyšší stupeň zabezpečení zejména z pohledu možných havárií, či špatné funkce ČOV. Na
druhé straně požadované odtokové parametry v parametru BSK7 = 15 mg/l (a to jde o bodový odběr!) takové opatření přímo vyžadují. Celou zakázku prováděla naše partnerská společnost v Estonsku – firma Schöttli Keskhonnatehnika, která měla na starosti zakázku nejen po stránce technologické, ale i stavební a projekční a myslím, že ji zvládla dobře. Rovněž naše část dodaného technologického vybavení proběhla bez problémů a za to je potřeba poděkovat dnes již zkušené montážní skupině pod vedením Luďka Šedého (montáže v Alžírsku naučí každého). A abych nebyl
pouze pozitivní, tato montáž posloužila i k odstranění některých problémů zejména s dílenským
provedením segmentů pro míchací zařízení denitrifikačních nádrží. Takže jsem nakonec stejně
pozitivní byl.

Ing. Antonín Vondruška
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Le mans Šaratice – aneb 24 hodin bez hluku motorů ...
Staří páni si zase něco dokazovali byla nejčastější
reakce doma a v našem
okolí, kdyby raději ……
Nelitujeme, zajímavá zkušenost to byla, strávit 24
hodin na kole systémem le
mans. Napřed trochu obav z
deště a noci, pak naštvání z
rozhodnutí se zúčastnit (to
jsme se zase nechali na něco vyprovokovat) a nakonec
pocit uspokojení, když jsme
vydrželi – nakonec ani to
umístění nebylo vzhledem k
našemu věku (byli jsme
nejstarší tým) zase tak nejhorší. Sedmým místem ze
38 účastnících se družstev, ujetými 729 km a s průměrnou rychlostí přes 30 km/hod jsme ani tentokrát týmu ASIO ostudu neudělali.
Ing. Karel Plotěný

Řešení, které Vám spoří náklady na vodu

