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ASIO, spol. s r.o. a WATENVI 2010
V expozici společnosti ASIO, spol. s r.o. (pavilon P, stánek č.084) Vám představíme
MBR technologie pro využití odpadních vod zpět v objektech a technologii AS-FLOT,
která umožňuje čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. Dále naleznete možnost setkat se s našimi odborníky pro vodohospodářské technologie a příjemně i cíleně
využít tohoto setkání.
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Čištění průmyslových odpadních vod

Strojně-technologické vybavení a technologický způsob čištění průmyslových odpadních vod jsme přizpůsobili pro několik průmyslových odvětví.
Čištění průmyslových odpadních vod jsme schopni zrealizovat pro průmysl:

… je založen
na stabilizaci
(neutralizaci)
odpadní
vody ...

papírenský,
dřevařský,
nábytkářský,
automobilový,
tiskařský,
textilní,
energetický,
stavební,
strojírenský,
potravinářský.
Princip čištění odpadních vod je založen na stabilizaci (neutralizaci) odpadní vody a následném srážení (koagulací) a sedimentací podpořenou flokulací vysráženého znečištění.
V sestavě čistícího zařízení je navržen automatizovaný systém optimální dávky provozních roztoků. Tím je také zabezpečeno, aby vzniklé vysrážené znečištění z odpadní vody
bylo možno odvodnit a minimalizovat tak objem vzniklých kalů.
S ohledem na množství vznikající odpadní vody je možno navrhnout kontinuální nebo
diskontinuální proces čištění.

Obecné technologické schéma kontinuálního procesu čištění průmyslových odpadních vod

Zařízení k čištění odpadních vod je možno umístit do stávajících výrobních prostorů
s minimálním zastavěným prostorem ve výrobní hale nebo lze zrealizovat jednoduchý
provozní objekt k instalaci technologického vybavení.
V níže uvedeném textu jsou prezentovány základní informace prostřednictvím technologických schémat, dispozičních uspořádání a přiložených fotografií z několika realizací
z různých průmyslových odvětví.
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Strojírenský a automobilový průmysl
Ve strojírenském a automobilovém průmyslu lze využít technologii čištění pro odpadní vody
s obsahem řezných emulzí, které vznikají z obrábění kovových (hliníkových) dílců.
V automobilovém průmyslu jsme se navíc setkali s požadavkem čištění lepidlových odpadních vod,
které vznikají z oplachu a odpadu při lepení interiéru vozidel.
Technologie čištění odpadních vod je použitelná i pro vodouředitelné pryskyřice, které vznikají při
výrobě pneumatik.
Zkušenost máme i z realizace čistícího zařízení, které vyčistí odpadní vody ze zpracovávání (pájení)
hliníkových dílců obsahující fluoridové pasty.
Výběr z referenční listiny:
Collins & Aikmann Automotive s.r.o.
Valeo Compressor Europe, s.r.o.
Barum Continental, spol.s r.o.
Visteon – Autopal, spol. s r.o.
TI Automotive AC, spol. s r.o.
MEGA, D.U.
United Energy, a.s. (EKY)

Hodonín
Humpolec
Otrokovice
Hluk
Jablonec nad Nisou
Uhřice (neutralizace – zinkovna)
Komořany u Mostu (mourové vody, skládka)
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Stavební průmysl
Ve stavebním průmyslu jsme schopni nabídnout čištění odpadních vod, která vznikají
například z oplachů výrobní linky při výrobě interiérových a exteriérových barev a
omítkovin. Nebo také z mytí autocisteren na dopravu betonářských a maltových směsí.
Odpadní voda, která vzniká ve stavebním průmyslu, splňuje podmínku odseparování
vysrážených vodouředitelných pigmentů a směsí.
Výběr z referenční listiny:
KM Beta, a.s.
HET , spol s r.o.
TBG Metrostav, s.r.o.

Kyjov
Ohníč u Teplic
Praha

Papírenský, dřevařský a nábytkářský průmysl
… se
požaduje
separace jen
lepidlového
znečištění
z mytí výrobní
linky ...

NEWS

Většinou se jedná o odpadní vody s obsahem vodouředitelných dispezních (škrobových)
lepidel. V papírenském průmyslu zajistíme i vyčištění směsné odpadní vody s obsahem
barev, které vznikají z potisku vyrobeného kartonu.
V nábytkářském a dřevařském průmyslu se požaduje separace jen lepidlového znečištění
z mytí výrobní linky.
Výběr z referenční listiny:
Smurfit Kappa Czech, s.r.o.
THIMM Obaly, k.s.
MORApack, s.r.o. (Verpackung Delkeskamp)
Orlické papírny , ORPA, a.s.
Orlické papírny, ORPA, a.s.
AGROP
KRONODOOR CZ, spol. s r.o.,
KRONOSPAN
JITONA, a.s. IKEA
Holz Schiller, spol. s r.o.
CVM Moravia, spol. s r.o.
MAXIS, a.s.

Žimrovice
Všetaty
Odry
Lanškroun
Hostačov
Ptení
Jihlava
Jihlava
Klatovy
Klatovy
Moravský Písek (tiskařský p.)
Valašské Meziříčí
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Potravinářský průmysl
K čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít technologii pod obchodním označením
AS-FLOT.
Konkrétní použití má v odvětvích potravinářského průmyslu:
masný průmysl,
porážka dobytku,
mlékárny,
sýrárny,
pivovary,
zpracování ryb,
výroba bramborových lupínků.
Princip technologie je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic
z kapaliny. Při flotaci se částice znečištění shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační pěny. Pěna je vynášena na hladinu flotační jednotky, odkud je stahována do kontejneru.

Výběr z referenční listiny:
Masná výroba Josef Filák
Kostelecké uzeniny, a.s.
MASO V + W, s.r.o
MVDr. Jaromír Steinhauser
ABOLIV
Drůbeží polotovary
SVAMAN, s.r.o.
Řeznictví František Šutera
Gordon Prod
VESUVIUS, a.s.
Drůbež CZ, s.r.o.
Masna Příbram, spol. s r.o.
Jatka Poběžovice
Mlékárna Hlinsko

Horní Lideč
Kostelec u Jihlavy
Krnov
Brno
Mihai Viteazu
NANJUK Kolarovo
Myjava
Olešnice
Bisericani
Ostrava
Kunštát na Moravě
Příbram
Poběžovice
Hlinsko

110 m3/d
900 m3/d
20 m3/d
76 m3/d
80 m3/d
40 m3/d
210 m3/d
45 m3/d
90 m3/d
864 m3/d
55 m3/d
500 m3/d
75 m3/d
800 m3/d

Ing. Martin Šrámek
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ASIO, spol. s r.o. a seminář „Novinky na WATENVI“

Největší vodohospodářská výstava v ČR se již tradičně neobejde bez prezentace novinek
jak technologických, tak i legislativních. Poslední den WATENVI tj. 27.5.2010 jsou na
pořadu dvě akce na jejichž pořádání má podstatnou zásluhu i ASIO, spol. s r.o.

Zaujetí
a napětí
nejen
z vlastního
závodu …..

Dopolední seminář „Malé čistírny odpadních vod“ podpoří svou přednáškou Ing. Plotěný. Budou zde prezentovány poslední novinky z tvorby legislativy a poznatky z praxe
navrhování DČOV. Předpokládá se, že DČOV, pokud se prosadí nový Vodní zákon,
spadnou do režimu povolování kusových vodohospodářských výrobků, což bude v naší
legislativně znamenat zcela nový přístup k vodoprávnímu řízení. K pochopení tohoto
přístupu a k tomu, jak bude konkrétně tento přístup naplňován v praxi by měl přispět
tento seminář.
Odpolední seminář věnovaný inovacím v oblasti průmyslových vod pak pořádá CzWA
spolu s MPO. Představit by se měly v přehledu sestaveném z krátkých příspěvků nejnovější technologie pro čištění průmyslových vod. Cílem této akce je vlastně takový brainstorming, tedy navržení nápadů a námětů, které pak mohou někoho přivést na nová řešení. ASIO tam vystoupí s přednáškou na téma - Membránové technologie a pokusí se
přesvědčit okolí, že už membrány jsou stejně tak drahé jako klasická řešení – nebo i levnější.

Představení japonských čistých environmentálních technologií

… a využití
materiálu
získaného z
elektronického
odpadu ...

24.-26. listopadu 2009 se v Praze konalo představení japonských čistých environmentálních technologií. Setkání bylo pořádáno v rámci programu MŽP Zelená úsporám administrovaného pomocí Státního fondu ŽP ČR ve spolupráci s japonskou environmentální
organizací NEDO. Z časových důvodů jsme se zúčastnili pouze posledních dvou dnů,
které bezprostředně souvisejí s našim oborem podnikání.
První den byl zaměřen na technologie tepelné izolace, využití tepelných čerpadel
v domácnostech, technologie nuceného odvětrávání s rekuperací tepla a technologie pasivního domu s nulovou spotřebou energie na topení. Druhý den byl zaměřen na využití
sluneční energie na topení, fotovoltaické systémy a mikrokogeneraci - kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla z biomasy a zemního plynu. Po obědě byly diskutovány bioplynové stanice za účelem výroby tepelné a elektrické energie, kotle na biomasu a kombinovaný cyklus výroby elektřiny a tepla a krátká prezentace o dostupnosti biomasy
v České republice. Poslední den byl zaměřen na čisté uhelné technologie, inteligentní
rozvodné sítě a využití materiálu získaného z elektronického odpadu. Po obědě byla na
řadě čistírenská sekce zahájená vizí nakládání s odpadními vodami v japonském i světovém měřítku a využití energie a nutrientů z odpadní vody a čistírenských kalů.
Spektrum přednášek docela široce pokrylo oblast životního prostředí a vypadá na první
pohled velice lákavě. Nicméně hlavním problémem bylo, že prezentace byly prezentovány v rodilém jazyce mluvčích. Slidy byly sice přeloženy do češtiny, ale vůbec jsem
nezáviděl překladatelům, kteří museli překládat technické výrazy z japonštiny do
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češtiny a obráceně. Odborný jazyk se vyvíjí tak dynamicky, že jsem místy neznal ani některé
české výrazy v příbuzných oblastech. Výsledný dojem z překládaných prezentací byl proto
více než rozpačitý a pokud jsem si sliboval, že mi to rozšíří obzory i v ostatních environmentálních oblastech, tak jsem odcházel hluboce zklamán. Snad se napříště poučí a bude to celé
v angličtině, kdy to i výrazně usnadní tlumočení a výrazně zvýší množství předaných informací.
Ing. Marek Holba, Ph.D.

Programy a projekty

Nevím, jestli je to ve vyspělých státech normální, aby se stále někdo zabýval psaním projektů
a získávání peněz na různé projekty. V současnosti to vypadá, že se všichni snaží nějaký ten
grant utrhnout. Pro školy je to způsob jak přežít, pro firmy pak jak kdy. Většinou příležitost
dělat něco, na co by nebyl čas a peníze.
Současnost
Zvyšuje se intenzita podávání projektů i u nás na firmě. Z těch podaných se nám podařilo dotáhnout do
konce (tj. až k zisku podpory) u
dvou „Marketingu“ a „Školení je
šance“.
Marketing je zaměřen hlavně na
podporu propagace v zahraničí –
peníze si rozebere zahraniční oddělení hlavně na výstavy v Rumunsku,
Bulharsku, atd.
Mimo to bojujeme ještě i o projekt
na podporu naší účasti na výstavě
IFAT 2010 v Mnichově.

Školení je šance je pak projekt zaměřený
na podporu vzdělávání. Obvykle jako firma utratíme cca 500 tis. Kč za vzdělávání
zaměstnanců – tento projekt nám umožní
zvládnout ještě větší dávku a po dobu
dvou roků zadarmo, a navíc si vyškolíme
vlastní lektory, kteří budou moci přednášet, školit a koučovat jak nás ve firmě, tak
i ve výhledu naše dceřiné firmy a subdodavatele. Prostě čekají nás dva roky
s větší koncentrací školení.
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Budoucnost
Perspektivu podpory vidíme zejména u vývojových projektů, je pravda, že těch zkratek je opravdu hodně – GAČR, TA ČR, MPO… Věříme, že využitím grantových peněz urychlíme vývoj. Myslím, že témata i partneři jsou kvalitní – nové postupy při
odstraňování fosforu, energie, nanotechnologie…a to s VŠCHT, VUT, STU atd. jen
z toho jde hlava kolem jak je najednou všechno aktuální.
Vedle vývojových projektů zkoušíme i personální s cílem získat nové a mladé nadějné
spolupracovníky. V poslední době jsme se pokusili o dva nadějné projekty – jeden je
řízen RHK a druhý jednou zahraniční universitou. Prostě je obecně snaha i o propojení
škol a praxe a byla by škoda toho nevyužít pro rozšíření našich kádrů.

Snímek ze zahajovací
schůzky projektu RHK na
podporu absolventů škol.

… snaha i
o
propojení
škol
a
praxe ...

Mezinárodní projekty
Asi začne být normální ráno zajet do Vídně, odletět do Bruselu, objednat a doletět
zpět. Což je scénář, kterým se začíná náš nový projekt FP 7 – na kterém spolupracujeme v mezinárodní sestavě. A jehož cílem je nová technologie na ČOV obsahující nerozložitelné organické látky. Jde teď jen o to, zda administrativní zátěž (vykazování a
smlouvy) nám nezlámou vaz. Snad bude platit to, že co tě nezabije, to tě posílí.
Nároky na lidský potenciál
Asi všechno nové trochu bolí a vyžaduje návyk na přizpůsobení se vyšším standardům. Ale pokud chceme hrát první ligu, tak vývoj nových technologií a schopnost
přizpůsobit se je nezbytnou podmínkou. Z tohoto pohledu by např. znalost AJ měla
být standard – tj. musíme zabrat a nebrat některé věci na lehkou váhu – zejména to
důležité, i když to zrovna není naléhavé.

Ing. Karel Plotěný
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Čištění odpadních vod v malých obcích
Membrány na dosah i pro komunální ČOV
Membránová separace aktivovaného kalu je v současné době bezesporu nejlepší technologií, která
zaručuje značné výhody jak pro biologické a separační procesy, tak i pro zajištění stabilně nízkých
koncentrací znečištění na odtoku z ČOV. Proč se tedy ještě tato technologie neuplatňuje v praxi na
českém trhu? K těm nejzávažnějším důvodům vždy patřil nedostatek informací pro návrh a minimum praktických zkušeností s jejich provozem. To se během posledních sedmi let u firmy
ASIO, spol. s r.o. změnilo. V současné době máme za sebou desítky realizací menších ČOV, kde
došlo k dostatečnému ověření této technologie. Z našeho pohledu se vyplatila sázka na lepší stabilitu a snazší provozování deskových membránových modulů, které si svoje místo nacházejí u čistíren v řádech tisíců EO.
V posledních letech se klade důraz na opětovné využití vyčištění odpadních vod, což znamená, že
se dá předpokládat legislativní podpora i zvýšená poptávka. A tak se zdá, že poslední brzdou bránící v uplatnění této vyspělé technologie jsou tedy finanční náklady. Proto mi dovolte se na tuto
problematiku podívat z pohledu nejnovější realizace, která proběhla v německém Hiltpoltsteinu u
našeho strategického partnera - Martin Systems AG.
Tato čistírna je navržena na 1200 EO pro čištění klasických splaškových komunálních vod. Čistírna je složena ze vstupní čerpací šachty, hrubého a jemného předčištění, vyrovnávací zdrže, vlastní
biologie, membránové sekce a kalové nádrže. Rozdíly od klasické čistírny odpadních vod jsou
v dokonalejším předčištění, které je v tomto případě realizované přes jemné síto SFT o velikosti ok
0,3 mm. Takovéto předčištění zabraňuje nadměrnému zanášení membránových modulů. Další
podstatnou změnou je návrh aktivace. Jedná se o přerušovanou nitrifikaci a denitrifikaci
s koncentrací kalu 10 g/l a stářím kalu 25 dní. Takto navržené parametry umožňují značné snížení
potřebného objemu nádrží oproti klasické aktivaci, což může znamenat úsporu až o 70 % na objemu nádrží a 80 % potřebné ploše areálu čistírny. Předností membrán oproti klasickým separačním
stupňům je, že projde jen to, co membrána dovolí, tj. nehrozí problémy s plovoucím kalem, denitrifikací a následným únikem kalu z dosazovací nádrže, problémy s vláknitými mikroorganismy a
bytněním kalu apod. Konkrétně u této ČOV se počítá s denní produkcí přebytečného kalu
2,56 – 3,6 m3/den a gravitačním zahuštěním kalu v kalové nádrži na 3 % sušiny tj. 0,84 m3/den.
Provozní náklady se od klasické čistírny budou lišit pouze v navýšené spotřebě el. energie na čerpání permeátu 8,8 kW a v péči o membrány.
tab.1 - Energetické potřeby pro ČOV Hiltpoltstein

Zařízení
1
2
3
4
5
6
7

Čerpací stanice
Vyrovnávací nádrž
Předčištění
Vodárna pro užitkovou vodu
Aktivace
Membránová filtrace
Přebytečný kal
Celkem pozice 1-7
Celkem s 5 % rezervou
Osvětlení
Celkový jmenovitý výkon

Instalovaný
výkon
kW
4,0
2,8
5,7
5,5
25,0
15,7
4,0
62,7
65,8
0,5
66,3

Souběh v provozu
kW
0,8
1,1
4,0
3,2
4,3
8,8
1,3
23,5
24,7
0,2
24,9

Potřeba
kWh/d
7,6
0,1
12,1
7,9
38,8
107,6
0,5
174,6
183,3
1,6
184,9
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Zde se dá zhruba uvažovat, že náklady na regeneraci membrán budou 39 tis. Kč/rok a náklady na
amortizaci membrán při předpokládané desetileté amortizaci budou navýšené o
cca 144 tis. Kč/rok. V součtu se tedy provozní náklady oproti klasické čistírně mohou navýšit o
3,4 Kč/m3. Srovnání základních parametrů této membránové ČOV s podobnou klasickou ČOV
je provedeno v následující tabulce.
tab.2 - Srovnání základních parametru ČOV s MBR a s klasickou aktivací
Parametr
Počet obyvatel
Průtok

jednotky
EO
3

m /h

MBR

aktivace
1 200

1 350

10,0

12,6

Plocha areálu

m

2

350

1 500

Objem nádrží

m3

310

1 400

SO

mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč

7,5
8

16,4

PS

15,5

5,8
22,2

Kč/EO
kW

12 900
24,8

16 444
54,0*

Investiční náklady

Celkem
Na EO
Energie v souběhu

* rozdíl je tvořen potřebou odvodnění kalu (rozdílná technologie)

Lze předpokládat, že membránová separace si najde místo i v našem regionu a nebude to pouze … kvalitativně
v případě plnění přísných odtokových parametrů nebo nemožnosti rozšíření stávajících objemů,
ale že se tato technologie uplatní i v případě nově budovaných větších komunálních čistíren od- nesrovnatelpadních vod. Nadějí pro budoucnost může být i to, že za srovnatelné náklady se můžeme dostat
nou úroveň
na kvalitativně nesrovnatelnou úroveň odtokových koncentrací, které umožní vyčištěnou vodu
použít jako vodu užitkovou. V případě uplatnění recyklace vyčištěné odpadní vody bude návratodtokových
nost takovéto investice ještě daleko zajímavější.
koncentrací ...

Ing. Milan Uher

STRÁNKA

11

Předpokládaný vývoj v oblasti decentralizovaných systémů

Úvod

…
ekonomická
cena by měla
být ještě
kolem
90 Kč/m3
...

To, že decentralizované systémy se prosadí do praxe, je již zřejmé. Stačí se podívat
např. do Německa na vývoj myšlení v této oblasti. Velkolepé plány o tom, že všechny
komunální vody budou čištěny centrálně, byly nahrazeny střízlivými pragmatickými
řešeními vycházejícími z ekonomických kalkulací pro jednotlivé lokality. V našich podmínkách sice zatím jasná koncepce řešení chybí, ale částečně je regulace prováděna dotační politikou a je také nutno říci, že i v „plánování povodí“ a dalších plánovacích
územních aktivitách je stálý posun, a tak se už dá i ledacos vysledovat a vytušit.
Jasné například už je, že naše plánované závazky v oblasti imisních hodnot vůči EU nesplníme a pokud budeme chtít splnit to, aby vody netrofizovaly (požadavek našich vlastních předpisů – viz příloha č.2 k NV 61/2003 ve znění změn NV 229/2008), budeme
muset změnit priority v legislativě a zpřísnit zejména požadavky na odstraňování fosforu. Dále se budeme také muset srovnat s několikanásobným zvýšením ceny vody pro
obyvatelstvo, neboť i v této oblasti máme závazek vůči EU v tom, že zreálníme cenu
vody a výroba a čištění vod nebudou dotovány státem. Pokud bychom se drželi našich
východisek uplatňovaných při vstupu do EU, tak sociálně ekonomická cena by měla být
ještě kolem 90 Kč/m3. Již jen z výše uvedeného je jasné a logické, že dojde ke změnám
přístupu a k prosazení se nových technologií směrem ke zvýšení účinnosti čištění na
fosfor na jedné straně a k využití i ekonomicky náročnějších technologií na straně druhé.
Priority, východiska a možnosti řešení
Ukazuje se, že prioritou v oblasti odstraňování nutrientů by měl být spíše fosfor než dusík, a že dnes vynakládané prostředky na přehnané požadavky v oblasti odstraňování
dusíku by účinněji mohly být využity při odstraňování fosforu. V praxi dochází i
k takovým paradoxním situacím, kdy na ČOV denitrifikujeme za použití nadstandardních technologií proto, abychom srazili každý miligram celkového dusíku z vod na odtoku do toku a vzápětí se dávkují tuny dusičnanů z důvodů podpory přirozených denitrifikačních procesů v nádržích.
Dosažení mikrogramových koncentrací fosforu v tocích však předpokládá nejen účinnější technologie u větších čistíren, ale řešení problematiky fosforu u decentrálu. Viz simulace provedená v Německu v Sasku na území 5000 km2, kde se ukázalo, že v obdobných
podmínkách jako máme v ČR (aglomerace na málo vodných tocích) bude odstraňování
fosforu i u decentrálu nutností (až 30% fosforu pocházelo od necentrálních zdrojů) - tedy pokud by nedošlo k podstatné změně
chování obyvatel (všechno v domácnosti
bezfosfátové) nebo se zavedly do praxe
technologie snižující vypouštění nutrientů
jako je dělení vod, maximální recyklace
vod nebo bezodtoké systémy. Což bude asi
nejschůdnější cesta. Na obrázku jsou uvedeny poměry mezi zdroji fosforu u malých
a centrálních ČOV v jednotlivých malých
povodích tak, jak vyplynulo ze simulace
řešení celé oblasti.
Obr.1
ČOV)
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Možnosti odstraňování fosforu u malých zdrojů
a) Dávkování srážedel fosforu do zařizovacích předmětů – tj. s každým použitím WC tj.
s každým spláchnutím by se nadávkovala i odpovídající dávka srážedla. Výhodou by byl
způsob aplikace, proporcionálnost dávkování, nevýhodou pak nemožnost kontroly.
b) Dávkování srážedel do aktivace – využití již dnes občas používané sestavy – nádrž a
peristaltické čerpadlo a časové řízení provozu. Výhoda – možná lepší kontrola provozu,
nevýhoda neproporcionálnost dávkování a tedy nebezpečí snížení účinnosti nebo destabilizace biologických procesů ČOV.
c) Dočištění za ČOV v nějakém přírodním útvaru – vhodné vzhledem k možné kapacitě
jen u malých zdrojů, velmi extenzivní způsob, naopak zase asi nejstabilnější. Tj. uplatnění např. pro sezónně obývaná rekreační zařízení.

… že dochází
k zachycení
fosforu a jeho
možnému
znovu využití

...

Nové přístupy a technologie
a) Dělení vod (DESAR atd.)
Vyhází z toho, že převážná část nutrientů (až 70%) se vyskytuje v moči. Jejím odloučením hned u zdroje by se tak podstatně snížily jak náklady na čištění, tak i odtokové hodnoty dusíku a zejména fosforu. Viz náš pokus na konkrétní lokalitě, kdy při separování
vod z myčky nádobí a moči klesly odtokové hodnoty v ukazateli Pcelk. za domovní čistírnou (bez srážení fosforu) pod 1 mg/l. Další výhodou tohoto přístupu je i to, že dochází k zachycení fosforu a jeho možnému znovu využití. Možnosti optimálního zpracování
moči se stále ještě zkoumají, vyzkoušené však už je to, že naředěná moč po asi půlročním skladování vyhoví k zálivce co do obsahu mikrobiologického osídlení – tedy dá se
považovat za hygienizovanou.
K možnému rozvoji tohoto přístupu přispívá i to, že se nemusí omezit na jednotlivé
zdroje, ale že je již odzkoušené řešení se zásobníky moči u zdrojů a transportem moči
kanalizací (např. v noci v určitou hodinu se vypustí všechny zásobníky a moč se zachytí
na ČOV před jejím nátokem do klasického procesu čištění).
b) Recyklace vod
Pokud vyjdeme z toho, že nedeformovaná cena (tj. bez dotací, zahrnující veškeré náklady) za čištění vod bude u centrálních systémů někde kolem 100 Kč/m3 – viz provedený
benchmarking v EU publikovaný na semináři IWA v Berchingenu, pak cena vody získané recyklací např. s využitím
membránových technologií
bude více než konkurenční a dá
se předpokládat rozmach těchto technologií a tohoto způsobu
zacházení s odpadní vodou.
Navíc tomuto způsobu hospodaření nahrává i to, že se mění
i pohled na hospodaření
s dešťovými vodami a že lze
s výhodou recyklaci a využití
dešťových vod řešit jako jeden
problém. Nejlepší řešení
z hlediska zatížení toků nutrienty je nevypouštět ani vyčištěné odpadní vody.
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c) Bezodtoké systémy
Další možnost, jak nevypouštět odpadní vodu, jsou bezodtoké systémy na bázi přírodních řešení.
Na řadě menších těžko přístupných lokalit nebo lokalit s možností extenzivního řešení se již dnes
můžeme setkat s řešením, kdy vyčištěná odpadní voda natéká do bezodtokého prostoru osázeného zelení a je pak „spotřebována“ touto zelení. K návrhu těchto řešení již také existuje dostatek
podkladů tykajících se evapotranspiračních vlastností jednotlivých rostlin a stromů.
Problematika fosforu jako suroviny
Problémem fosforu je, že nemá přirozený koloběh v přírodě jako dusík – tj. je jednosměrný a nakonec odteče do moře. Pokud by se fosfor těžil jako doposud, tak kolem roku 2020-2030 bude
nedostatkovým zbožím, tj. již dnes jeho cena podstatně roste, zvláště když rozhodující naleziště
v Číně a Maroku ovládají stejní čínští investoři. Je tedy nutno začít přemýšlet nad hospodařením
s ním a minimalizaci jeho vypouštění do vod i z druhého pohledu. Jedním z častých námětů výzkumných úkolů současnosti je tedy znovuzískávání fosforu z vod a kalů.
Závěr
Tam, kde budou domovní a malé ČOV jen doplňkem centrálních systémů, vystačíme
s klasickými, dnes známými, biologickými čistírnami. Pokud však budeme chtít splnit naše závazky ve vztahu k trofii vod, pak se neobejdeme tam kde jsou málo vodnaté toky, a tam kde decentrálním způsobem bude řešena celá lokalita, bez nových přístupů a technologií. Zaměřit se
budeme muset více na problematiku fosforu, který je aktuální jako těžiště zájmů nejen z pohledu
trofie vod, ale i z pohledu jeho omezeného použitelného výskytu. Některé technologie a postupy
již k dispozici jsou a další se hledají. Jejich prosazení bude záviset na politicích a legislativě, na
tlaku EU na splnění naších závazků v ochraně vod a na cenovém vývoji vody a fosforu.

Ing. Oldřich Pírek
Ing. Karel Plotěný
Ing. Marek Holba, Ph.D.
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Pachatel se vrací na místo činu aneb rekonstrukce ČOV po
patnácti letech

… se na nás
znovu obrátil
se žádostí o
rekonstrukci
tohoto
zařízení ...

Před patnácti lety jsme dodali pro horskou chatu Kopphütte v nádherném prostředí rakouských Alp čistírnu odpadních vod AS-Biocomp, tehdy velmi oblíbenou, pracující na
principu biomasy přisedlé na otáčejícím se nosiči. Tato ČOV byla v bezproblémovém
provozu po celou dobu patnácti let, s výbornými odtokovými charakteristikami. Jedinou
nevýhodou bylo její osazení do betonové podzemní nádrže se dvěma samostatnými
vstupními poklopy, což znesnadňovalo údržbu a případné opravy tohoto zařízení.
Vzhledem ke spokojenosti zákazníka s funkcí
čistírny se na nás znovu
obrátil se žádostí o rekonstrukci tohoto zařízení. Jako technologie,
vyžadující
nejmenší
nároky na údržbu a
opravy a tím i přístup
k jednotlivým technologickým prvkům ČOV,
byla nakonec zvolena
technologie
SBR
(sequencing batch reactor), modifikovaná pro
sezónní provoz horské chaty a navržená dle striktních rakouských předpisů pro tato zařízení.
Dalším požadavkem bylo maximálně zkrátit dobu výměny zařízení a tedy nutné uzavření chaty pro veřejnost. I tento požadavek se podařilo splnit a v rámci jednoho dne se
podařilo odstranit starou ČOV a do nově uprázděné a vyčištěné nádrže osadit novou.
Následující den bylo provedeno konečné propojení s dmychadlem a technologickým
rozvaděčem, a tedy po necelých 30 hodinách po započetí prací byla nová ČOV uvedena
do provozu.

Osazená ČOV před zakrytím betonovými stropními dílci
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ČOV po kompletních terénních úpravách
Realizace této akce byla dokladem toho, že spokojený a náročný zákazník se, i když v tomto případě po 15 letech, rád vrací, a než aby experimentoval s novými dodavateli, spolehne se s důvěrou
na dodavatele zařízení, který už jednou nezklamal.
Ing. Antonín Vondruška

Pozvánka na podzimní semináře „hospodaření s dešťovými vodami“

Teď, když kvetou stromy se to nezdá, ale příprava na podzimní semináře je v plném proudu. Letošní pravidelné podzimní semináře budou hlavně o dešťových vodách.
Parlamentem prošel Zákon o vodách, který konečně dal srážkovým vodám tu důležitost, kterou
dlouho potřebovaly a připravují se i další kroky a další legislativa – Nařízení vlády a Metodika
zabývající se tímto tématem. Proto po dohodě se ČKAIT, střediskem v Brně zašťíťujícím problematiku vody, se skupinou CzWA pro Odvodnění urbanizovaných území a se skupinou ČAO - skupinou pro Čistírny a odlučovače bylo dohodnuto společné pořádání podzimních seminářů v Brně a
Praze. Cílem semináře je co nejkomplexněji vysvětlená problematika – něco jak jsme se snažili
v případě membrán „po lopatě“. Dalším cílem je co největší osvěta mezi projektanty a architekty.
Prostě se budeme snažit o co nejkvalitnější seminář a informace.
Připravujeme proto nejen obsazení přednášejícími podílejícími se na legislativních změnách (Ing.
Stránský, Ing. Vítek, Ing. Kabelková, Ing. Pírek, atd.) ale i příručku (publikaci) shrnující a dávající přehled o celé problematice srážkových vod – tedy všechno na jednom místě pohromadě.
Termíny: 02.11.2010 Brno, 03.11.2010 a 04.11.2010 Praha
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Vývojové projekty

ASIO, spol. s r.o. jako firma známá svými inovačními snahami nemůže nepodávat žádosti o poskytnutí grantů. A tak více než kdy jindy pokračuje letos v podávání žádostí a
jednání o vývojových projektech, a to jak v rámci ČR, tak i na mezinárodním poli.
Ze zahraničních projektů je nejdále projekt Leachate na čištění skládkových vod – získal body, byl přijat, a tak
v Bruselu probíhalo vyjednávání o konečné podobě smlouvy mezi EU a
naším mezinárodním konsorciem. Vstupujeme tímto obrazně i přímo na zahradu EU – viz FOTO a
věříme, že okusíme ze
stromů vědění špičkových
firem z tohoto oboru. FUTURE STARTS NOW –
je heslo na budově a tak
doufejme, že jsme odstartovali dobře a že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
Ing. Karel Plotěný

Pákistán – montáž vestaveb OLK v elektrárně Muridke a
Balloki

ن

… je druhou

ا ﮩرۂ

nejlidnatější
muslimskou

Hlavní město:
Rozloha:

zemí na

Nejvyšší bod:
Časové pásmo:

světě ...

Islámábád
803 940 km² (34. na světě)
z toho 3,1 % vodní plochy
Čhokori (K2) (8611 m n. m.)
+5
Obyvatelstvo

Počet obyvatel:
Hustota zalidnění:

158 241 000 (6. na světě, 2006)
197 ob. / km²

Jazyk:

urdština, angličtina

Náboženství

islám

Pákistán (oficiálním názvem Islámská republika Pákistán) je islámská federativní republika ležící v jižní Asii. Na jihovýchodě hraničí s Indií, na severovýchodě s Čínou, na
severozápadě s Afghánistánem, na jihozápadě s Íránem, na jihu s Arabským mořem.
Pákistán je druhou nejlidnatější muslimskou zemí na světě. Vlastní jaderné zbraně a byla
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do roku 2007 členskou zemí Commonwealthu a OIC. Největším přístavem je Karáčí.
Pákistán má velice různorodý terén. Nejdůležitější řekou Pákistánu je řeka Indus, která odvodňuje
celou zemi. Nejvyšší horou je známá K2 místně zvaná Čhogori. V severní části země se rozprostírají Himaláje. Západ země a především hranice s Afgánistánem je velice hornatý. Rozprostírá se
zde pohoří Hindúkuš. Na jihu země se rozprostírají úrodné nížiny Pandžábu, které jsou zavodňovány řekou Indus. Jihozápad je pokryt plošinami Balúčistánu. Pákistán má především vnitrozemské
subtropické klima, které se vyznačuje horkými léty a mírnými zimami. Velký teplotní rozdíl je
mezi dnem a nocí.
zdroj: www.wikipedia.cz

Po vystoupení z letadla, společnosti Ethiad, v Pákistánské Lahore jsme hned poznali, že jsme se
dostali do „jiného“ světa. Klasický (pro nás) chaos na místním letišti byl doprovázen arabskou
hudbou. Než jsme se stihli na letišti zorientovat, tak k nám přiskočil chlapík v uniformě a začal
nám brát kufry. Mysleli jsme si, že je to místní pomocník. Po tom, co jsme mu poděkovali a řekli,
že si kufry vezmeme sami, nám oznámil, že je celník a že s ním máme jít ke kontrole. Kufry nám
projel přes rentgen a doprovázel nás k východu. Hned několikrát si stihnul říct o peníze. Ptal jsem
se ho za co, ale nikdy mi neodpověděl. Takže jsme mu poděkovali, rozloučili se a odešli jsme východem z letištní haly, kde nás čekal řidič s cedulkou ASIO. Další směr naší cesty byla elektrárna
Muridke.
Elektrárna Muridke 200MW je paroplynová elektrárna, kterou ve spolupráci s dalšími firmami
stavěl ČKD Export Praha (dříve ŠKODAEXPORT). Momentálně probíhají testy před samotným
spuštěním elektrárny. Naším úkolem byla montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy u třech vestaveb odlučovačů lehkých kapalin AS-TOP. Po ubytování se v kempu, který byl střežený speciálními jednotkami Komandos, vyskladnění věcí z kontejneru a rozmístění na určená místa mohla
samotná montáž začít. Tak jak v arabských zemích bývá zvykem, po celou dobu jsme měli společnost. Nevím, jestli to bylo tím, že se místním nechtělo pracovat anebo že se zajímali, co budou mít
v kanalizaci. Samotná montáž proběhla bez větších problémů.

Obr.1: kemp ve kterém jsme bydleli
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Obr.2: Zaškolení obsluhy OLK

Po dokončení prací v elektrárně Muridke a krátkém čekání jsme se přesunuli do elektrárny Balloki
225MW, kde na nás čekala montáž šesti vestaveb AS-TOP. Na tak krátkou dobu, jakou jsme na
montáž měli, jsme věděli, že to bude náročné - a taky, že bylo. Teploty šplhající se k 45 °C ve stínu nám zrovna k vyšším výkonům nepomáhaly, ale po boji jsme zvítězili a montáž včetně zaškolení obsluhy proběhla úspěšně.

S dobrým pocitem po výborně odvedené práci jsme se všichni těšili domů. Na rodiny, české pivo a
jídlo (i když na místní jídlo jsme si stěžovat nemohli). Díky upozornění Marka Šmerdy jsme byli
připraveni, že díky výbuchu Islandské sopky Eyjafjallajökull nás asi budou čekat nějaké ty nástrahy na letišti. Plán byl jasný.
Co nejdříve se postupně
dostat zpět do Evropy. I
přes snahu se dostat do letadla, které dle našeho letového plánu mířilo do Abu
Dhabi se nám to nepodařilo
a museli jsme zůstat na letišti. Po 12-ti hodinovém
čekání jsme se přes kancelář letecké společnosti Ethiad v Lahore dostali zpět do
elektrárny Muridke, kde
jsme přečkali čtyři dny čekání a nakonec se úspěšně
dostali domů.

Obr.3: elektrárna Balloki

Bc. Michal Plotěný

