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TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (NOVINKA)
(vliv na tok, volba řešení, objekty na předčištění, zasakování a akumulaci)
Novinky: OLK v betonu, vírový separátor, kalová jímka pro zasakovací a akumulační objekty

Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011 (NOVINKA)
(technická řešení – rakouská ÖN, české předpisy a zvyklosti, řešení, rizika)
Novinka: domovní čistírna třídy PZV, možnosti intenzifikace a rekonstrukce ČOV pro zásak

Intenzifikace a provoz čistíren – zvýšení kapacity stávajících ČOV, zlepšení odtokových
parametrů ČOV, dozor ČOV, provoz, závady, dálkový přenos – Metodika MŽP (NOVINKA)

160 let
6
hospodářské komory
v Brně

Čerpání odpadních vod – nové možnosti
Novinka: nové uspořádání čerpacích šachet, betonové provedení

Blok 6 …
7
aneb Berlín
a šedé vody

Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry
Nový inovativní pohled na odpadní vody a využití energie v nich

Klaro Easy
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Kilojouly 2102 – Zaječí
Letošní setkání odborníků se uskutečnilo opět na jižní Moravě, neboť jako praví klasik „ve víně
je pravda“, já bych spíše řekl, že po víně je více stravitelná a že víno probouzí i fantazii a nabádá
k dalším pokračováním a synergickým efektům… I když jsme tentokrát zvolili za cíl Zaječí (prý
rok rychleji utekl než jiné), nebylo za tím nic, než jen zkusit nějakou změnu. Myslím, že Zaječí a
vinařství samotné nezklamalo a připravilo pro všechny nadprůměrné podmínky. To po stránce
organizační.

… energii
v odpadní vodě
(jen tak
mimochodem
je jí tam 9x
více, než je
potřeba na
vyčištění) a v ...

Po stránce tematické jsme pokračovali tam, kde jsme skončili v loňském roce, a sice u kalů a
hlavně u energetického využití odpadních vod, kalů a odpadů. Jak se ukazuje, je to téma stále
více aktuální a pokud chceme mluvit o udržitelnosti, tak se jím budeme muset jako společnost
zabývat. Přehlédnout energii v odpadní vodě (jen tak mimochodem je jí tam 9x více, než je potřeba na vyčištění) a v odpadech (až 50 % potravin končí jako odpad) není v dnešní době možné.
Tak že snažíc se dát dohromady odborníky nejvíce znalé věci se nám podařilo opět přivítat mezinárodní sestavu profesorů z Německa, Slovenska a České republiky jak na kaly a odpady, tak i na
„alternativní zdroje“ energie. Příspěvky tak byly orientovány jak už „klasickým“ směrem – úspory díky výběru aparátů, co nejlepší využití kalů, změny přístupu k návrhu ČOV směrem k využití
organické hmoty, tak i dalšími směry – získávání tepla z vod a jeho využití, suchá fermentace,
pyrolýza, palivové články …. Proběhla i diskuze o motivaci provozovatelů a vlastníků k těmto
směrům vývoje.
Potěšitelné je, že se do diskuzí zapojili i pracovníci ASIO a že měli co říct – je vidět, že rok práce
v nějaké oblasti už přináší výsledky – nastartováno máme v matematickém modelování,
v získávání tepla, zvyšování produkce bioplynu … Potěšitelné také je, že se stáváme i po stránce
odborné rovnocennějším partnerem pro ty nejlepší v oboru….prostě máme našlápnuto být
„alternativní“ ve smyslu vědomě jiní, i když to není vždy ta nejlehčí cesta, neboť někdy skrývá i
slepé uličky. Na druhé straně, když už jsme u energie, je právě tvořivost zdroj energie pro nás
lidi, a bez této energie by práce byla jen tvrdý boj o zakázky, peníze a přežití.
Jinak ještě jednou poděkování všem, kteří si udělali čas a kteří tu možnost měli. Poděkování také
všem, kteří nám na dálku drželi palce. A vyjádření naděje, že se zase potkáme v příštím roce, i
když téma asi bude tentokrát pro většinu překvapení – tedy pokud ho stihneme nachystat tak, jak
by jsme chtěli.

Karel Plotěný
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Čerpání odpadních vod – nové možnosti
Systém separace pevných látek
Abstract
Čerpací stanice odpadních vod s patentovaným systémem separace pevných látek. Objemné podíly pevných
materiálů zůstávají na sítu, zatím co předčištěné splašky tečou přes čerpadlo do sběrné nádrže. Čerpadlem projde pouze předčištěná odpadní voda

Úvod
Zvyšující se nároky na snížení provozních nákladů, spolehlivost, optimalizace a vyšší životnost čerpadel, provoz bez zápachu a možnost jednoduchého servisu za provozu, to jsou dnes základní požadavky provozovatelů
veřejných kanalizačních sítí na čerpací stanice.
Všechny tyto atributy splňuje nejmodernější vystrojení čerpacích stanic technologií se systémem separace pevných látek.
Systém separace je výhodný zejména pro provoz čerpacích stanic na kanalizačních soustavách, kde jsou čerpána:
▪ znečištěná odpadní voda
▪ znečištěná voda s vysokým podílem pevných látek
▪ znečištěná voda
▪ dešťová voda (bez abrazivních částic)
▪ čistá voda
Popis zařízení
Vlastní agregát zařízení, který tvoří srdce systému separace tuhých látek je sestaven z:
- připojovacích armatur,
- plynotěsné a vodotěsné nádrže (sběrná nádrž),
- separátoru pevných částic,
- a čerpadla.
Popis funkce systému
Surová odpadní voda vtéká přívodem do separátoru, kde se oddělí pevné látky. Odpadní voda zbavená pevných látek teče přes čerpací agregát do sběrné nádrže. Tam se shromažďuje, dokud není dosaženo přednastavené spínací hladiny.
Čerpací agregát se zapne pomocí ovládání a čerpá odpadní vodu bez pevných látek ze sběrné
nádrže k výtlačnému potrubí. V důsledku zvýšení tlaku v separátoru pevných látek se
samočinně zavře přívodní klapka.
Odpadní voda opět sebere pevné látky v separátoru a čerpáním pevných látek do
výtlačného potrubí se separátory pevných látek propláchnou. Jakmile je dosaženo minimální hladiny ve sběrné nádrži, čerpací agregát se vypne. Přívodní klapka se samočinně otevře a začne znovu fáze přítoku.
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Fáze přítoku
Před čerpadly se separují pevné látky z přitékající odpadní vody. V separačních systémech se
pevné látky dočasně uloží. Čerpadly protéká pouze předčištěná odpadní voda.

… a dva
zpětné přítoky
čistí
kontinuálně
síto ...

Fáze čerpání
Při čerpacím procesu proudí předčištěná odpadní voda (na cestě do výtlačného potrubí) do separačních systémů v opačném pořadí a čerpá tak dočasně uložené pevné látky do výtlačného potrubí. Tak se separační systémy a čerpadla vyčistí a jsou připraveny pro další fázi přítoku.

Fáze čištění separátoru od pevných částic
Čerpadlo je zapnuté, médium je v objemovém separátoru. Zvyšující se tlak uzavírá přítokovou
armaturu a dva zpětné přítoky čistí kontinuálně síto. Pevné složky materiálu zachycené na sítu
separátoru jsou bezpečně dopraveny do tlakové roury výtlaku aniž by prošly čerpadlem.
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Pokyny k dimenzování
Nutné údaje, které jsou potřebné k návrhu čerpací stanice a agregátu systému separace pevných látek od zákazníka jsou
stejné jako pro návrh standardní čerpací stanice:
– Maximální přítok,
– H geo v čerpací stanici,
– H geo výtlačného potrubí položeného v zemi,
– Délka výtlačného potrubí položeného v zemi,
– Rozměry a materiál výtlačného potrubí položeného v zemi.
Srovnání systémů
Mokré provedení

Suché provedení

Standardně vystrojená čerpací jímka

Čerpací jímka se systémem separace pevných látek

Porovnání energie – efektivnost

Mokrá instalace

Suchá instalace

Pracovní bod Q

12 l/s

12 l/s

Výrobce

KSB

KSB

Typ

KRTF 100-401

Sewabloc K 80-315

Impeller

Vortex

Kanálové

Volný průchod částí

100 mm

33 mm

Stanovený příkon

25,6 kW

14,0 kW

Type

KRTF 100-401

Sewabloc K 80-315

Množství odpadních vod

54.800 m³

54.800 m³

Doba provozu v h

1268,5

1268,5

Spotřeba energie

32.220 kW/h

17.759 kW/h

Spotřeba energie kW/h na m³

0,58 kW

0,32 kW
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Závěr - výhody výše popsaného systému separace pevných částic

Zaujetí
a napětí
nejen
z vlastního
závodu …..

▪ Hospodárnost
Používají se čerpadla s menší průchodností, protože čerpadlo čerpá pouze mechanicky čištěnou
odpadní vodu.
▪ Provozní bezpečnost
Patentovaný systém separace pevných látek pracuje spolehlivě a neucpává se. Vnitřek čerpadla je
chráněn před hrubými nečistotami. To vede k menšímu opotřebení a výpadkům způsobeným
ucpáním. Díky plnému zálohování všech důležitých součástí je možné provádět údržbu čerpadla
za provozu, pokud jsou k dispozici uzavírací šoupátka.
▪ Pracovní bezpečnost
Zařízení se suchou instalací je uzavřené a plynotěsné. Tak nabízí hygienické pracovní podmínky
a bezpečnost pro údržbu a servis.
▪ Rozšířené možnosti použití
Díky použití čerpadel s menší průchodností lze obsluhovat i tlakové odvodňovací systémy s dlouhým výtlačným potrubím s jednou jedinou čerpací stanicí.
▪ Snadná údržba
Separátory pevných látek jsou umístěny mimo čerpací agregát a jsou tedy velmi snadno přístupné
pro údržbu.
Marek Daněk, Oldřich Pírek
Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k semináři ASIO, spol. s r.o.
„Vodohospodářské jednohubky aneb přijďte ochutnat novinky“ (únor 2012).

160 let hospodářské komory v Brně
Ve slavnostním duchu proběhlo, ve středu 07.12.2011, 47. Podnikatelské setkání členů RHK
Brno, jejích partnerů a hostů v prostorách Hudební scény Městského divadla Brno. ASIO je dlouholetým členem RHK Brno a dokonce je i jejím tzv. partnerem, a tak nemohlo chybět.

… se

Výjimečnost tohoto večera spočívala především v tom, že toto mimořádně uspořádané podnikatelské setkání připomenulo významné výročí 160. let fungování Obchodní a živnostenské komory v Brně.

postaralo
divadelní
představení
„Kráska a
zvíře“ ...

Podnikatelské setkání je ale především o bilaterálních
jednáních mezi účastníky, kterých se tentokráte sešlo
na 600. O kulturní složku programu se postaralo divadelní představení Kráska a zvíře v podání souboru
Městského divadla Brno v režijní koncepci Stanislava
Moši.
Příjemnou tečkou za středečním večerem byl malý
dárek na odchodnou - pro dámy žlutá růže a pro pány
pamětní mince.
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Block 6 – aneb Berlín a šedé vody
To, že šedé vody jsou aktuální otázkou a výzvou, a to i pro obytné domy, v zásadě potvrdily závěry
exkurze, které jsme se v rámci projektu jednoho zúčastnili. Pro mne to bylo zároveň i srovnání mezi
Ekvádorem a Německem vedoucí k filozofickým úvahám o smyslu našeho činění a o tom, že je vždy
něco za něco, ale to je, jak se říká jiné pivo.
Proto zpět k šedým vodám. V Berlíně, nedaleko Podstammerplatz, již několik roků běží projekt, řešící
jejich využití. První pokus z roku 1987, kdy tyto vody byly čištěny na vegetační čistírně, skončil neúspěšně. Docházelo často ke kolmataci zemního tělesa a hydraulickým problémům a to i přesto, že plocha byla asi 900 m2, tj. cca 4,5m2 na EO. Na vině byla pravděpodobně nedostatečné předčištění a nevhodná konstrukce hydraulického rozdělení.
Proto bylo těžké přesvědčit vlastníky k dalšímu novému pokusu. Nakonec se to v roce 2006 podařilo a
to s novou koncepcí – stávající zemní filtr našel uplatnění pro zasakování srážkových vod (v Německu
se za vypouštění srážkových vod platí a to cca 2 EUR za 1m2/rok), je využit jako průleh a spoří tak náklady za vypouštění.
Pro recyklaci šedých pak bylo využito stávajícího odvádění odpadních vod a šedé vody z šachty před
domem jsou čerpány do stávající budovy, která je k dispozici. Vzhledem k tomu, že do šedých vod jdou
i odpady z kuchyně, je nutno počítat s vyšším znečištěním a také tuky. Pravděpodobně je třeba hledat
příčinu ztroskotání prvního projektu i v této skutečnosti.
V samostatně stojící budově (dřevěná budova) je umístěno předčištění, biologické čištění na principu
MBBR (kostky s PUR pěnou jako
nosič), dosazovací nádrž a pískový
filtr. Hygienické zabezpečení je
prováděno UV zářením. Voda je
pak akumulována a odvedena rozvodem bílé vody a použita pro
splachování záchodů – náklady na
výrobu vody jsou kolem 2,5 EUR,
což je levnější, než používat pitnou
vodu z veřejného vodovodu a tak
je projekt živý a udržitelný i po
stránce ekonomické. Předpokládá
se opakování tohoto projektu, i
když veřejní dodavatelé pitné vody z takových projektů, navíc situovaných přímo v centru města,
nadšení nejsou.
V klasických bytových nájemních domech
žije asi 200 lidí a denně spotřebují, a proto má
smysl vyrobit, 7-9 m3/den bílé vody. Voda
má takovou kvalitu, že by mohla být využita
na praní, ale zatím se tak neděje. Ekonomika
by pak byla ještě zajímavější, neboť zařízení
je předimenzované a tedy nevyužité a podle
odhadu by zvládlo i 100% navýšení.
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Na podobném principu pracuje v Německu ještě několik projektů – v závislosti na místních
podmínkách a velikosti je návratnost od pěti do deseti roků. Nová zařízení většinou využívají
membránových technologií, které mají ještě menší nároky na prostor a objemy nádrží a vyšší
stabilitu provozu. Což je ale zaplaceno mírně vyššími provozními náklady.
Karel Plotěný

Klaro Easy
ČOV pro 5-50EO splňující požadavek na
třídu DČOV …… III dle NV č. 23/2011 Sb.
a kategorii ….. PZV dle NV č. 416/2010 Sb.
Typová řada biologických domovních čistíren odpadních vod, které pracují na principu SBR

… provoz SBR
reaktoru je
řízen
mikroprocesorem, který řídí
provoz
dmychadla a
rozdělení
vzduchu
pomocí
magnetických

Použití
- odpadní vody z domácností a malých provozoven
- v místech kde je nutné vypouštění do vod podzemních
Výhody
• mikroprocesorová řídící jednotka šetří spotřebovanou energii a optimalizuje proces čištění
• technické řešení, které zajišťuje vyrovnání
nepravidelných nátoků
• splňující podmínky pro vypouštění do vod
podzemních dle NV416/2010
• řídící jednotka s dmychadlem dodávaná
v kompaktním bloku, který je možné osadit samo
statně vedle čistírny nebo do interiéru
(např. garáže)
• volitelná doplňková zařízení pro hygienizaci
(UV modul, srážení fosforu, …)
… a další
ČOV Klaro Easy sestává ze dvou stupňů:

ventilů ...

- kalové nádrže s vyrovnávacím prostorem,
- nádrže, ve které probíhá aktivační proces – tzv. SBR reaktor.
Předřazený kalový prostor s integrovaným vyrovnávacím prostorem plní následující funkce:
- skladování primárního a sekundárního kalu,
- zachycení usaditelných částic a plovoucích částic,
- vyrovnávání nátoku,
- egalizaci – vyrovnání výkyvů v koncentracích nátoku.

Provoz SBR reaktoru je řízen mikroprocesorem, který řídí provoz dmychadla a rozdělení vzduchu pomocí magnetických ventilů. Díky řídící jednotce je dosahováno spolehlivého čištění
s minimalizací nákladů za spotřebovanou energii.
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Princip SBR
Výrobky Klaro Easy jsou biologické čistírny, které pracují na principu SBR. Čistírna pracuje na principu
čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje aerobní bakterie. Řídící jednotka automaticky přepíná jednotlivé fáze SBR reaktoru.
Fáze SBR reaktoru:
1. nátok do SBR reaktoru, kde se odpadní voda promíchá s aktivovaným kalem,
2. provzdušňování a míchání reaktoru – biologické čištění,
3. sedimentace, kdy dojde k oddělení aktivovaného kalu od přečištěné vody,
4. odtah vyčištěné vody a vytvoření akumulačního prostoru pro nátok odpadní vody.

Popis čistírny

1 – NÁTOK
2 – ODTOK
3 – KALOVÁ A VYROVNÁVACÍ SEKCE
4 – PŘEČERPÁVACÍ MAMUTKA
5 – NÁTOK DO SBR SEKCE
6 – PROVZDUŠŇOVACÍ ELEMENTY
7 – ODTOKOVÁ MAMUTKA
8 – VRATNÁ MAMUTKA
9 – SBR SEKCE
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Typová řada Klaro Easy
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