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Dvě jedničky jako symbol zahájení několika vývojových projektů, tak by se dalo uvést jedno
z hlavních témat na firmě. Jako firma jsme podali několik žádostí o podporu projektů směřujících
k vývoji nových technologií. Byli jsme až nečekaně úspěšní, zejména v projektech TAČR, a tak
souběžně zvládáme osm různých menších, či větších projektů. Museli jsme díky tomu trochu přeskupit síly uvnitř firmy a přijmout novou, mladou nadějnou krev – jak se říká omladit kádr. Díky
tomu nám zároveň docela narostlo i vývojové oddělení a tím i potenciál lidí s různorodým typem
znalostí a zkušeností. Což, jak věříme, dokážeme proměnit nejen do splnění zadaných vývojových
úkolů, ale i do množství a rozmanitosti získaných praktických zakázek. Většina projektů je totiž
koncipována tak, aby výstupem byla konkrétní technologie schopná řešit konkrétní specifická
zadání. Vedle více praktických projektů jako je např. SynEnegy nebo šedé vody, které jsou zaměřeny úplně prakticky, na získávání energie nebo na recyklaci šedých vod, jsme i v projektech,
zabývajících se úplnými novinkami, a to i v celoevropském měřítku – viz projekt CleanLeachate,
na kterém pracujeme především s Frauenhoferinstitutem v Německu.
Přejme si tedy letos do nového roku nejen to tradiční štěstí a zdraví, ale i tvořivost a nadšení objevovat nové možnosti a příležitost. To abychom mohli svým činěním poděkovat za příležitost být u
pramínků nových věcí.

Návštěva ze 10
Švédska

Karel Plotěný
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Vejcoid 2011
... aneb v Kobylí na Moravě tentokrát o kalech
a zápachu
Vejcoid je uznávaným optimálním tvarem pro skladování kalu a zároveň může v jistých souvislostech být tento tvar spojován s typickým zápachem. Jak však upozornil prof. Dohanyos,
vajíčko není jediným vhodným tvarem, jsou i jiné.
Obr.1: Tvar skladovacích nádrží na kal

… až 10%
spotřeby
domácností by
mohlo být
kryto z energie
v odpadních
vodách ...
No a asi je všem jasné, že u této jediné informace na tradičním setkání odborníků pořádaném
firmou ASIO nezůstalo, zvláště, když celá problematika kolem kalu prochází v současnosti
podstatnou změnou pohledu. Dá se konstatovat, že klasický pohled na kal, jako na nechtěné
dítě, se pomalu mění a z kalu se stává cenná surovina, zejména pokud ČOV vedle čištění vod
má v budoucnu ještě „recyklovat“ energii a nutrienty.
Energii recyklovat proto, že je to nezanedbatelný zdroj – Němci zdroje oficiálně uvádějí, že
až 10 % spotřeby domácností by mohlo být kryto z energie v odpadních vodách. Zatím se
hovoří o energeticky soběstačné ČOV (a několik v Evropě je tak již i provozováno). Vytvoření přebytku energie předpokládá změny v technologii směrem k anaerobním procesům,
důkladnému mechanickému předčištění, vyřešení problematiky dusíku a co nejúčinnější přeměnu tepelné energie na elektrickou - ve všech oblastech probíhá intenzivní výzkum
s pozitivními výsledky.
Nutriety pak proto, že zejména u fosforu bude s jeho nižší dosažitelností stoupat podstatně
cena a zemědělství se bez něj neobejde. Proto by bylo dobré se touto otázkou zabývat zavčas.
Obr.2: Patří kal na pole
nebo do pece?
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Co se týká základní otázky co s kalem – spálit nebo na pole? Tam bude potřeba si odpovědět na logistické
otázky (viz příklad Vídně a rozhodnutí pro spalovnu) a na otázky spojené s úrodností půd – bez vracení nutrientů a dalších komponentů do půdy bude úrodnost půd v budoucnu podstatně klesat.
V případě použití kalů v zemědělství bude otázkou i to, jak se vypořádáme se škodlivinami, jako jsou těžké
kovy nebo xenobiotika. Některé země to řeší zákazem aplikace kalů na půdu (Švýcarsko), některé naopak
zpřísňováním požadavků na kal (Německo). Jak ukazují současná sledování půd, na které byl aplikován čistírenský kal, tak k nějakému viditelnému poškození, nebo přenosu škodlivin do rostlin nedochází – alespoň ne ve
sledovaných ukazatelích. Přesto, a i proto v oblasti zlepšování vlastností kalu probíhá intenzivní výzkum. Jsou
prezentovány nové metody jak minimalizovat např. obsah těžkých kovů v kalu např. pomocí nanoželeza. Jako
potřebná se jeví desinfekce kalů z důvodu přerušení cyklu zvyšování odolnosti škodlivých mikroorganismů, a
to i přesto, že samotní zemědělci této problematice věnují minimum pozornosti a daleko více je zajímají škodliviny jako těžké kovy anebo aromatické uhlovodíky. Možná by oběma oborům – zemědělství i čištění vod –
prospělo, kdyby se zemědělci více zajímali o procesy zpracování kalů, které jim mají přijít na pole a technologové ČOV o proces hnojení a nejen o to – je tu společné téma bioplynek. Prostě kdyby se častěji setkávali. Co
kdyby se tam objevily nové možnosti!
Co se týká použití kalů v zemědělství, podmínkou je mimo jiné vytvoření „systému řízení jakosti“, tj. systému
kontroly řízení zpracování, který by byl pro zemědělce důvěryhodný. Předpokládá se, a v zahraničí se již
osvědčilo, např. zavedení systému obdobnému kontrole procesů v potravinářských výrobách známých pod pojem HACCP. Tj. systém kontroly provádění procesů vedoucí k trvalému zajištění kvality.
Řešení, kdy se provozovatel ČOV zbaví kalu a problémů s tím, že mu je jedno, co odběratel kalu s kalem provede a v rámci statistik ČR se tak oficiálně neví, kde podstatná část kalu skončila, je do budoucna neudržitelné.
Již i v ČR je původce odpovědný za celý proces likvidace, je povinen jej monitorovat a nemůže se odpovědnosti za nakládání s ním smluvně zbavit. Praxe i povědomí je však zatím jiné.
Aby využití energie na ČOV bylo co nejefektivnější, nabízí se společné zpracování kalu s odpady. Výhodnost
potvrzuje řada realizovaných akcí v zahraničí. Je škoda, že u nás zatím toto využití legislativa a dotační politika
nepodporují, spíše naopak – viz např. problematika energokompostů, kde díky nevýhodné klasifikaci jsou postupy s jejich využitím znevýhodněny natolik, že se ztrácí motivace pro jejich využití. Přičemž právě využití
odpadů k výrobě bioplynu, a tedy elektrické energie, se přímo nabízí a je určitě smysluplnější, než vyrábět odpad ze zemědělských produktů pěstovaných na zemědělské půdě. Je známo, že statisticky až 50 % potravin
končí v odpadech, což je obrovský energetický potenciál. Řešení s využitím odpadů na ČOV k výrobě energie
podporuje dále skutečnost, že velká část vyhnívacích nádrží na čistírnách není využita (viz příklady ze Slovenska) – využití na 50 a méně % se vyskytuje často. To, že toto řešení zatím není více využito, je spojováno
s absencí motivačních faktorů pro vlastníky a provozovatele čistírenských provozů. Přitom
z celospolečenského hlediska by efektivita těchto postupů byla mnohonásobně vyšší než např. podpora využití
jiných alternativních zdrojů energie.
Obr.3: Polovina potravin končí jako odpad

Stále více se v souvislosti s čištěním vod nebo zpracováním kalů také mluví o zápachu. Je to se stoupajícími
požadavky na prostředí logické, a tak se stále více čistíren odpadních vod potýká se stížnostmi obyvatel. I když
v řadě případů jsou stížnosti diskutabilní, nezbývá než se zápachem na ČOV zabývat. Jak bylo na setkání konstatováno, příčinou mohou být chyby již v projektové dokumentaci, jako důsledek nezkušenosti projektantů
v této oblasti nebo pak v nekázni uživatelů a v provozování. Je také jasné, že některé procesy se bez vzniku
zápachu neobejdou a čištění vzduchu je tedy proces, se kterým je třeba při návrhu vodohospodářských zařízení
uvažovat.
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S rostoucími nároky lidí v okolí staveb s potencionální možností vzniku zápachu porostou i nároky na spolehlivost zařízení. Vhodnost zvolené technologie je dána jednak druhem zápachu a pak
jeho intenzitou. Zjednodušeně řečeno - dnes automaticky používané biofiltry nejsou univerzálním
řešením a mají svá omezení. Zejména v případech potřeby odstranění složitějších sloučenin, vyšších koncentrací nebo látek ovlivňujících pH se uplatní technologie nezávislé na biologických
procesech. Vedle např. biofiltrů, by tedy měly být zvažovány fyzikálně-chemické způsoby jako
ionizace a katalytické oxidace, které, pokud se zohlední všechny ukazatele, jsou často nakonec
efektivnější. Ale je možné se setkat i s dalšími zajímavými způsoby zpracování a předcházení
vzniku zápachů, jako je tvorba mlhy.
Obr.4: Princip fotokatalytického procesu

… nad
sklenkou vína
to někdy jde
příjemněji ...

Jak z uvedeného a na semináři diskutovaného vyplývá, tak se v oblasti kalu stále něco děje,
v současnosti možná ještě více a s většími dopady na zacházení s „použitou“ vodou než v minulosti. A jak bylo konstatováno některými návštěvníky, obdobná setkávání odborníků z více oblastí na jedno téma mohou přispívat k ladění názorů, ke vzniku nových nápadů a nových aliancí na
jejich řešení, k vyšší komplexnosti řešení a tedy i k synergickým efektům. Škoda jen, že si na
podobná setkání, kde lze získat nadhled na řešení v oboru, nenajdou čas i ti, kteří pak o vývoji a
osudu oboru rozhodují. Nad sklenkou vína to někdy jde příjemněji.
Příklad dodaného zařízení
Objekt předčištění na komunální ČOV
V tomto případě byl pomocí fotoionizace sanován objekt předčištění. V budově se nacházejí
dvoustupňové česle a kontejner se
shrabky. Objem prostoru je asi 500 m3.
Fo to io niza č ní zař íze n í p r acuj e
s výkonem 2000 m3/hod. V blízkosti
česlí jsou koncentrace H2S kolem 14
ppm, ve vyčištěném vzduchu pak již
nejsou stanovitelné.
Pro provoz zařízení nejsou potřebné
žádné chemikálie a ani voda. Nejsou
tam ani žádná vzduchotechnická vedení
a tedy ani problémy se zimním provozem. Zařízení bylo dodáno jako kompletní, s ventilátorem a i rozvaděčem.

Karel Plotěný
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MaR – měření a regulace průtoku
… novinky v nabídce firmy ASIO, spol. s r.o.

Vzhledem k tomu, že dodáváme stále více kompletních řešení, tak rozšiřujeme i nabídku toho co můžeme nabídnout i jako tzv. kusovku. Přirozeně tedy vznikl nový obor, nová oblast výrobků, kterou se zabývá kolega Jan
Němeček (tel.: +420 606 704 612) a která zahrnuje vedle dálkového sledování čistíren i oblast měření a regulace co tedy najdete v naší nabídce a čím Vám můžeme být prospěšní?

AS-FLOW L206
Ultrazvukový průtokoměr AS-FLOW L206 je určený pro měření a záznam průtoku
volných hladin prostřednictvím otevřených žlabů, přepadů, apod.
Výhody:
- malá šířka ultrazvukového paprsku (2°),
- odolné PVDF pouzdro Typ 6P, ponořitelné, odolné vůči
korozi zaznamenávání okamžitého, hodinového, denního,
týdenního a měsíčního průtoku,
- dodávaný software pro MS Windows,
- možnost dálkového přenosu dat,
- programování ultrazvukové sondy pomocí USB interface.

Šachtový nástrčný měrný žlab
Šachtový nástrčný měrný žlab je samočistící primární měrné zařízení na měření průtoku odpadních vod s volnou hladinou, speciálně vyvinuté k montáži v měrných šachtách.
Výhody:
- nenáročná instalace,
- vysoká odolnost,
- DN 100 až 300 mm,
- velký rozsah průtoku,
- vysoká přesnost.

Nabízíme i služby:
- instalace měřícího zařízení,
- provedení prvotního úředního měření,
- provádění pravidelných kontrol s úředním měřením (1x za dva roky, nebo podle přání zákazníka).

WEFTEC 2010
Naši japonští kolegové, od nichž bereme dehydrátor, se vyjadřovali v tom smyslu, že firma, která není na Weftecu, tak
jako by ani nebyla. Po dvou dnech strávených zde, bych s nimi sice nesouhlasil, ale rozhodně je to asi největší konference v našem oboru s největším množstvím nápadů a nejmodernějších technologií.
Celý areál v neworleanském kongresovém centru je dlouhý téměř dva kilometry a široký odhadem 300 metrů se 7800
výstavními plochami, kam se letos podle mě vtěsnalo odhadem 1500 vystavovatelů. Většina vystavujících firem byla
z USA nebo z Kanady a pak odhadem 20 z Číny. Ostatní země byly zastoupeny sporadicky a ze střední a východní Evropy tam nebyl jediný stánek a nepotkal jsem odtamtud ani jediného návštěvníka. Výstava byla po tři dny od sedmi ráno
do pěti odpoledne a povedlo se mi ji projít, že jsem skončil druhý den asi v půl čtvrté odpoledne.
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Zaujetí
a napětí
nejen
z vlastního
závodu …..

… se setkáme
v Evropě až
někdy za pár

I v Americe přišla koza na bídáky a jedním z hlavních hitů byly energetické úspory, kde to jen
šlo. Poté co jsem navštívil Ameriku na jaře a měl jsem možnost asi deset čistíren navštívit, jsem
měl pocit, že je energie naprosto nezajímá a cílem je pouze dosáhnout za jakoukoliv cenu zpravidla velice přísných požadovaných parametrů. Dalšími hity byly minimalizace množství kalů
(nejvíce stánků nabízelo sušení a spalování kalu), čištění vzduchu a plynů, různé způsoby dezinfekce a recyklace a znovuvyužití vody. V porovnání s IFATem zde bylo minimum stánků na
různá čerpadla, dmychadla a armatury.
Z jednání, které jsem absolvoval, bylo nejslibnější asi s firmou BlueWater, která garantuje unikátní technologií odstranění fosforu až ke koncentracím někam pod 100 mikrogramů na litr.
Jinak vše bylo dost americké (jakmile jsem přišel ke stánku, tak mi vždycky říkali, že sou oni ti
nejlepší a že mají řešení, ačkoliv třeba vůbec nerozuměli otázce), každý se tam chlubil
s certifikáty, že to splňuje ty a ty normy a že jim je udělil ten a ten úřad, apod. Téměř každý stánek měl soutěž o i-pod nebo i-phone, měl jsem jednu chvíli pocit, že prostě ty výhry nebudu moci
ani do Čech odvézt, ale podle očekávání jsem nikde nic nevyhrál.
Strávil jsem v Americe jen dva dny, tak jsem na nějaké chození po městě moc času neměl, ale co
je jednoznačnou dominantou New Orleans, to je jazzová a bluesová hudba. Po ulicích a hospodách vyhrávali po večerech různé kapely ostošest. Chtěl jsem se jít podívat na břeh moře jakou
neplechu tam vytvořila ropná skvrna z rozbité plošiny, ale bylo to daleko. Nicméně i taková řeka
Mississippi, která městem protéká, je špinavá jako prase a smrdí jako čistírny od konkurence ☺.
Druhý den večer jsem si prošel i historické centrum, odkud jsem zabloudil do slumů, kde to moc
bezpečno nevypadalo, tak jsem tam návštěvu ani moc neprotahoval. Moc jsem toho sice neprošel, ale řekl bych, že se město s následky hurikánu Katrina vypořádalo báječně a osobně jsem tam
žádné následky nezaregistroval.
Tenhle pracovní výlet byl hektický a časté změny v časovém posunu z něj udělaly i výlet poměrně únavný, ale přinesly poznání řady hodně zajímavých a progresivních technologií, se kterými
se setkáme v Evropě až někdy za pár let, tudíž bych si jej dovolil označit i za nadčasový.

let ...

Marek Holba

NEWS

ROČNÍK

10,

Č.52

STRÁNKA

SynEnergy
V listopadu minulého roku byl na firmě zahájen zajímavý projekt, jehož cílem je uvést studenta do praxe a zároveň pomoci firmám řešit nějaký nápad. Jako jeden ze dvanácti vybraných projektů zaujal výběrovou komisi i ten náš – Projekt na získávání energie z odpadních vod. Projekt, který vypsalo MPO
na základě zkušeností s obdobnými projekty v Anglii, podporuje zároveň i propojení na vysoké školy.
Byl tak vytvořen tým škola, student a firma. V současnosti se projekt z fáze rešerší a vyhodnocení možných variant dostal do fáze hledání vhodné lokality pro realizaci.
Obr.1: Jedna z možností jak získat energii z odpadních vod – v tomto případě z kanalizace

Pokud tedy někdo ze čtenářů má vhodnou příležitost pro uplatnění recyklace tepla z odpadních vod
(potřebuje teplo, rekonstruuje vytápění školy, sportovní haly, bazénu, atd.) nebo pokud přemýšlí nad
rekonstrukcí větší ČOV nabízíme mu energetický audit z pohledu využití energie v odpadní vodě
k jejímu čištění. Případně i pomoc s energetickým auditem, tj. krokem, který dříve nebo později stejně
bude muset udělat z důvodů legislativních.
Obr.2: Z jednání skupiny pracující na projektu

Karel Plotěný
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Le Mans 2010
My už jsme takoví – potřebujeme si hrát a něco dokazovat, a tak jsme vyprovokovatelní k pošetilostem. A taková dvacetičtyřhodinovka provokací je. Jezdit na okruhu 24 hodin na kole a
při tom se střídat jako tříčlenné družstvo je prostě výzva k tomu, dokázat si, co v nás ještě dřímá a co je možné ze sebe vymačkat. Letošní výsledek byl skoro na hranici 700 km, což když
přihlédneme k větru a pár kapkám deště je slušné a srovnatelné s loňskem. Tentokrát to stačilo
na 8. místo, i když v tomto případě umístění asi není to nejdůležitější.

…
potřebujeme
si hrát a něco

Šimon byl z nás tradičně zase nejlepší, ale spíše bych zase vyzvedl to, že jsme se všichni dokázali odpovědně připravit, a že každý ze sebe vydal ve prospěch celku skoro maximum – i když
jak jeden z účastníků poznamenal sesedajíc z kola po 650 km, musím si ještě něco nechat na
cestu domů a pak „ zítra jdeme do práce“. Na druhé straně to pro některé byl i závod se vším
všudy – celé naplno a o vítězích se rozhodlo spurtem až v posledním kole.

dokazovat ...
V každém případě to stojí za ten pocit úlevy, když člověk sleze na konci po probdělé noci
z kola, zvláště když nás na závěr v cíli čekaly poutní řízky, sekaná a okurky. Ukázalo se, že
rozšíření družstva o člena ze Žarošic bylo dobrým tahem a vedlo nejen ke zlepšení výsledku,
ale i k zvýšení úrovně komfortu zásobování a podpory. Zajímavá je i celá atmosféra akce –
zvláště v noci, kdy se část honí po trati, část odpočívá a doprovod přežívá noc – někteří jen tak
podřimováním a někteří veseleji s využitím různých hudebních nástrojů. A i proto se většina
účastníků každý rok vrací.

Myslím, že jsme také dobře reprezentovali ASIO, bylo tam dokonce pár diváků ze Slatiny
nebo studentek z VUT, kterým se naše cyklistická přítomnost propojila s odbornou přednáškou
o managementu, a tak se dokonce k nám i hlásili. A také doufám, že soupeři co si museli po
celou dobu závodu číst na dresech ASIO – čištění odpadních vod, a jezdit každé kolo
v Otnicích kolem naší odlehčovačky si na nás vzpomenou až budou něco potřebovat …

„Těžká jsou rána, Konečně cíl, Co si dáš na
jídlo“.

Po dojezdu: Jirka Fojtík (Kellner CZ),
Šimon Janča (NIVEKO) a Karel Plotěný
(ASIO)

Foto: Alena Jančová
Karel Plotěný
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Čištění odpadních
vodstanice
v malých obcích
Bioplynové
… novinky z výstavy v Norimberku
V polovině ledna se konala v Norimberku tradiční výstava zaměřená na bioplynové stanice. Je všeobecně
známo, že v Německu jsou v této oblasti nejdál, co se týká počtu realizovaných akcí. Proto je zajímavé sledovat i vývoj řešení. Nejprve se rozšířily bioplynky na zemědělské plodiny, v současnosti se začínají stále
více realizovat bioplynky orientované na využití energie z odpadů tj. ze zemědělských odpadů a
z komunálního bioodpadu. Nastává také odklon od mokré k suché fermentaci. Tento trend je zaznamenán
také v ČR.
První změny jsou dány vyčerpáním, a tedy i zdražením surovin, druhá změna pak postupným prosazováním
se výhod suché fermentace.
Také ASIO na tento trend reaguje, a tak jsme schopni díky znalostem a zkušenostem ASIO-SK a spolupráci
s německými odborníky z UNI v Ulmu nabídnout to nejnovější a nejefektivnější, jak v oblasti mokré, tak i
suché fermentace, a to i v případně použití komunálních odpadů.

„Cizinci“ v Praze
Tradiční setkání našich dceřiných firem a obchodních zástupců se tentokrát uskutečnilo v Praze. Toto místo
bylo zvoleno proto, že jsme se chtěli pochlubit především první velkou komunální ČOV s využitím membrán v Hostivicích. Letos se sice někteří nezúčastnili – např. zástupce Rumunska překvapilo počasí, ale přesto byl zase „plný dům“ a co víc? Bylo i co hostům z cca 15 zemí nabídnout.
Nejvíce ceněny byly nové technologie umožňující držet krok s konkurencí u nich v zahraničí MBBR reaktory a dálkový přenos dat.
MBBR reaktory tj. reaktory se vznášenou vrstvou nosiče v aktivaci, umožní jak intenzifikovat ČOV, tak i
projektovat se zmenšenými objemy a být tedy více konkurenčně schopní v dobách cenového boje.

Obr.: Foto z odborného semináře

Dtto se týká i dálkového přenosu dat,
který se stává standardem hlavně
v zemích s nedostatkem kvalifikovaných
lidí – je třeba zabezpečit ekonomickým
způsobem dozor a dálkový přenos tento
požadavek splňuje.
Některé zaujaly i další naše příspěvky
týkající se další problematiky jako jsou
sinice nebo nabídka ASIO v oblasti pitných a procesních vod.

Setkání bylo zároveň i příležitostí na seznámení se s novými tvářemi u nás na firmě a s novými tvářemi mezi
zahraničím – na obou stranách přibylo především mladých nadějných odborníků, což se pak projevilo i délkou zábavy ve večerních (případně ranních) hodinách. Prostě není všechno jen o obchodu, ale i o osobních
vztazích a je to velmi příjemné vidět vedle sebe Němce, Poláky, Francouze, Ukrajince bavící se spolu nejen
o našich výrobcích.
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Čištění odpadních vod v malých obcích
Telemetrie pro domovní ČOV
Vývojový projekt na vývoj telemetrického zařízení k domovním čistírnám se blíží ke konci. V jeho rámci
byl vyvinut systém umožňující sledování provozu ČOV příp. i jejich dálkové ovládání.
Prvním konkrétním výrobkem připraveným pro prodej je nejjednodušší zařízení umožňující sledovat provoz domovních ČOV, a to ve dvou verzích a hned několika modifikacích.
BLACK BOX
Základní verze bez dálkového přenosu tzv. BLACK BOX je určena spíše servisním firmám. Přístroj se dá
nainstalovat na ČOV, kde zaznamenává zvolená data v předem určeném rozsahu a je pak možné tato data
stáhnout z paměti – přístroj, jak vyplývá z funkce, je určen především pro diagnostikování problémových
stavů. ČOV nefunguje a hledá se příčina – tento problém je s BLACK BOXEM řešitelný – podle zvolených sond je možné určit co, se na ČOV odehrává a učinit odpovídající opatření.
DÁLKOVÝ PŘENOS DAT
Systém umožňující on-line sledování provozu ČOV přes internet. Ocení zatím zejména ti, kteří zabezpečují provoz domovních ČOV. Systém je variabilní a umožňuje v základní verzi napojení 1 – 5 vstupů. Signál
je pak přenášen na vzdálený server, na kterém je pak možné měřené parametry sledovat.
Pro sledování si můžeme zvolit až 5 parametrů např.:
a) měření pohybu hladiny,
b) kontrolu zhoršení odtokových parametrů,
c) měření výšky kalu v kalové nádrži,
d) měření tlaku vzduchu v přívodním potrubí vzduchu,
e) případně další - podle připojených sond.
Podle toho se pak odvíjí i cena takové jednotky. Je třeba si uvědomit, že k instalaci je třeba i připojení na
internet např. přes wifi.

… on-line
sledování
provozu ČOV
přes
internet ...

Návštěva ze Švédska
CzWA navštívila, jak již bylo avizováno, dne 07.10.2010 skupinka Švédů z firmy FANN VA-teknik AB.
Jménem skupiny ČAO jsem ji uvítal na sekretariátu CzWA a byl jí k dispozici co se týká dotazů týkajících
se české legislativy v oblasti domovních čistíren. Firma dodává v podstatě septiky (podle EN pro septiky –
dokonce má vlastní metodiku na posouzení účinnosti septiků, což stále u nás chybí, a proto se septiky stále
posuzují podle rozměrů) a zasakovací bloky, k nim má prográmek, jak volit plochu pro zásak – ve Švédsku je možné po septiku hned zasakovat, není nutný např. zemní filtr a pak zásak …
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Takže, kdo byste měli zájem o její výrobky a bližší informace – jsou na www.fann.se.
Z internetu, u této firmy, jsem pak okopíroval požadované hodnoty ve Švédsku (zajímavostí je,
že jsou udávané v %, což navazuje na EN, na druhé straně vznikají paradoxní situace, pokud natékající voda je málo znečištěná).
Swedish requirements
The Swedish Environmental Protection Agency (EPA) have since august 2006 new requirements
for small wastewater treatment systems (≤ 25 PE).
Dimensioning shall at least be done for domestic wastewater for one household equal to 5 PE
with a specific flow of 150-200 l / PE, d. For greywater the specific flow is 100-150 l / PE, d.
There are two protection levels, normal and high.
The requirements for normal protection level are always met with IN-DRAN infiltration systems.
Buried sand filters with IN-DRAN often have to be complemented with extra phosphorous removal.
Tabulka požadovaných hodnot (odstranění, snížení):

BOD7
tot-P
tot-N -

Normal
90%
70%
50%

High
90%
90%

Karel Plotěný

INTERCLEAN 2010

… setkání
vodařů

Asociace prádelen a čistíren (APAČ) uspořádala svou tradiční mezinárodní konferenci tradičně
v hotelu Voroněž v Brně. 50 vystavovatelů a cca 200 účastníků jsem se snažil upozornit na problematiku fosforu v povrchových vodách a nabídnout jim řešení ve formě recyklace co největšího
podílu vod. Myslím, že setkání vodařů s prádelníky bylo pro obě strany inspirující. Přinejmenším
jsem si připomněl jak se právalo… a mohl si to srovnat s tím, jak se pere dnes a jaká jsou dnes
používaná schémata pro koloběh vody v prádelně.
Obrázky k zamyšlení a pro inspiraci:

s prádelníky
bylo pro obě
strany
inspirující ...
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Karel Plotěný

GRANTOVÝ PROJEKT OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost je zapojená do projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky

Název projektu: Excelentní znalosti v oblasti čištění vod

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00172
Harmonogram realizace: 1.1.2011 – 31.3.2012
Jedná se o odborné vzdělávání zaměstnanců firmy v oblasti čištění vod a nových
technologií spojených s touto problematikou.
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