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1 TITULNÍ LIST
1.1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:

......................................................................................................
......................................................................................................
Místo stavby:
......................................................................................................
......................................................................................................
Vlastník ČOV:
......................................................................................................
......................................................................................................
Provozovatel ČOV:
......................................................................................................
......................................................................................................
Odborná osoba odpovědná za provoz ČOV:............................................................................
......................................................................................................
Vodoprávní úřad:
......................................................................................................
......................................................................................................

1.2

PŘEHLED ADRES A DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL
název / jméno a adresa

Dodavatel stavební části:

telefon

.........................................................................
.........................................................................

Dodavatel technologické části: ASIO, spol. s r. o., Kšírova 552/45,627 00,
Brno-Horní Heršpice
Správce kanalizace:

.........................................................................
.........................................................................

Obecní úřad:

.........................................................................
.........................................................................

Hygienická stanice:

.........................................................................
.........................................................................

Správce toku:

.........................................................................
.........................................................................

Česká inspekce životního prostředí: ...........................................................
Krajský úřad, odbor životního prostředí: ....................................................

Tísňová volání
Integrovaný
systém

záchranný

112

Zdravotní
služba

záchranná

155

Hasiči

150

Policie
ČR

158

Provozní řád schválil:
----------------------------------Razítko a podpis
Provozní řád schválen dne:
Platnost provozního řádu do:
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2 ZMĚNY A DOPLŇKY
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3 PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
Obsluha ČOV:

………………………………….

…………………………………

Jméno

Podpis

………………………………….

…………………………………

Jméno

Podpis

………………………………….

…………………………………

Jméno

Podpis

………………………………….

…………………………………

Jméno

Podpis

Osoba odpovědná za provoz ČOV:

………………………………….

…………………………………

Jméno

Podpis

Výše uvedení prohlašují, že byli důkladně obeznámeni s obsahem předmětného Provozního řádu,
a že budou dodržovat schválený provozní řád v plném rozsahu a řídit se jím.

V ................... dne: .....................
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4 ÚVOD
Provozní řád čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N je vypracován dle vyhlášky ministerstva
zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a TNV 75
6911 „provozní řád kanalizace“ a na základě skutečného stavu.
Součástí průvodní technické dokumentace ČOV je provozní deník. Do něho je nutno provádět záznamy
o poruchách a závadách v době jejich vzniku a odstranění, výměně náhradních dílů a údržbě. Dále pak
záznamy o provedených kontrolách a manipulacích. Je to např. datum odkalování a množství odebraného
kalu, datum a místo odběru kontrolních vzorků vody apod.
Do deníku se také zaznamenává účast a přítomnost dodavatele nebo autorizované servisní organizace,
orgánů vodohospodářské správy apod., kteří svoji přítomnost potvrdí do deníku podpisem.
V případě potřeby, např. při reklamaci nebo servisní prohlídce, musí být deník na požádání předložen
dodavateli nebo autorizované servisní organizaci.
Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N (dále jen čistírna nebo ČOV) je výrobek, který byl navržen
a vyroben na úrovni odpovídající současnému stavu vědy a techniky.
Za škody způsobené nepřiměřeným zacházením, nevhodným použitím nebo chybou obsluhy během
záruční doby, nemůže být uplatněna bezplatná záruční oprava.
Všichni pracovníci zajišťující provoz ČOV musí být s provozním řádem seznámeni,
o čemž musí být proveden písemný záznam, a jsou povinni dodržovat schválený
provozní řád a řídit se jím.

Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v tomto provozním řádu zvýrazněny graficky následujícím
způsobem:
Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku.

Zakázané činnosti.

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození čistírny.

Jiné důležité pokyny.
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5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČOV
5.1

VŠEOBECNĚ

Mechanicko – biologická aktivační čistírna. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce (nádrži),
která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací, vyrovnávací a kalový prostor.
Základní část čistírny tvoří nádrž s vnitřní technologií. Nádrž je umístěna pod úrovní terénu a je uzavřena
otevíratelným poklopem. Nádrž byla instalována do terénu způsobem, který zohledňuje její zatížení v místě
a v době instalace. Kompletní celek čistírny dále tvoří:
•

dmychadlo (dmychadla) umístěné ve vhodném objektu poblíž prostoru ČOV (garáž, přístavek,
sklep, technické prostory apod.) nebo v kontejneru na dmychadlo,
kontejner na dmychadlo v případě potřeby,
elektrický rozvaděč,
vzduchové propojení mezi dmychadlem a nádrží ČOV uložené pod úrovní terénu,
propojení mezi rozvaděčem a nádrží ČOV případně mezi rozvaděčem a kontejnerem
na dmychadlo (el. kabely).

•
•
•
•

Propojení bylo provedeno v rámci instalace čistírny jako součást stavebních a instalačních prací.
Dbejte na to, aby při terénních úpravách nebo jiných pracích v místě instalace čistírny
nedošlo k poškození uložených propojení.

5.2

DISPOZICE ČISTÍRNY

ČOV s rozvaděčem v objektu

rozvaděč
objekt (garáž, přístavek
přívod el. apod.)
energie
k dmychadlu (kabel)

ČOV
s rozvaděčem
přívod el.
energie
k dmychadlu (kabel)
stojan s rozvaděčem

u nádrže
přívod el. energie
k ČOV (kabel)

kontejner s
dmychadlem
kontejner s
dmychadlem

přívod vzduchu
(potrubí)

nádrž
víko

přívod vzduchu
(potrubí)

víko
nádrž

V případě změny využití pozemku v okolí nádrže (např. dříve nepředpokládaný
pojezd vozidel, založení základů stavby, založení skládky materiálu) může dojít
k poškození nádrže vlivem nepředpokládaného zatížení a změnu využití je nutné
konzultovat se zhotovitelem původního projektu, firmou ASIO, spol. s r. o. nebo
s autorizovaným zástupcem.
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5.3

TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE

5.3.1 Všeobecně
Typ ČOV
Počet (EO)
Max. hydraulické zatížení Q24 (m3/d)
Max. látkové zatížení BSK5 (kg/d)
Délka x šířka x výška (mm)
Výška (mm) nátoku /odtoku
Hmotnost (kg)
5.3.2 Limity pro odpadní vody přiváděné na ČOV :
Přiváděná odpadní voda musí odpovídat svým složením a koncentracemi odpadní vodě charakteru
splaškových odpadních vod dle ČSN 756402 (čistírny odpadních vod do 500 EO) při dodržení
kvantitativního množství odpadních vod Q24, viz tabulka 5.3.1 (na 1 EO je uvažováno s množstvím
odpadních vod 150 l/den).
Funkčnost je zajištěna za podmínky, že bude přitékat na ČOV odpadní voda v množství Q24±15% o složení
a koncentraci CHSK do 800 mg/l, BSK5 do 400 mg/l, Ncelk do 70 mg/l, Pcelk do 15 mg/l, pH od 6,5 do 8,5.
Poměr BSK5/CHSK je obvykle s hodnotou 2, poměr (N-NH4 + Norg)/BSK5 je obvykle menší než 0,25.
Nesmí být přiváděny odpadní vody obsahující látky závadné v jakékoliv koncentraci, nebo koncentracích
ovlivňující nepříznivě čištění odpadních vod, zpracování kalu a dále odpadní vody ze soustředěné infekce,
odpadní vody obsahující v nepřípustných koncentracích látky agresivní, radioaktivní, narušující konstrukce
objektů a technologické vybavení čistírny a látky hořlavé, nebo výbušné.
Rovněž je nežádoucí přítok vod balastních. Do ČOV se dále nesmí vypouštět látky, které po nasáknutí
mohou zvětšit významně svůj objem a předměty, které mohou svým charakterem poškodit technologické
vybavení ČOV. (např. preservativy, dámské vložky apod.)
Dále je uveden základní výčet maximální koncentrace látek, které je možno do ČOV přivádět:
NL
BSK5
CHSK
Ncelk
Pcelk
tenzidy
ropné látky
látky fenolického charakteru
rtuť
měď
nikl
chrom (III)
chrom (VI)
olovo
arzen
zinek
molybden
selen
kadmium
stříbro
kyanidové ionty
rozpustné anorganické soli
tuky a oleje (rostlinné a živočišné)
N-NH4
Nanorg.
teplota
pH

300
400
800
70
15
6
10
5
0,0015
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,02
1,0
0,01
0,5
0,003
0,1
0,2
1000
40
35
50
do 40
6,5 - 8,5

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C
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5.3.3 Garantované hodnoty na odtoku z ČOV
Při dodržení projektovaných parametrů a správné obsluze ČOV prováděné v souladu s tímto
provozním řádem jsou na odtoku z ČOV garantovány následující parametry:
NL

25 mg/l

BSK5

25 mg/l

CHSK

100 mg/l

5.3.4 Strojně-technologické vybavení ČOV
Specifikace strojně-technologického vybavení ČOV je uvedena v následující tabulce:
název

typ

výrobce (dodavatel)

poznámka

dmychadlo 1 (aktivace)
dmychadlo 2 (mamutky)
provzdušňovač

Každé dva měsíce je povinnost zapisovat do provozního deníku stavy přetlaku
vzduchu na manometrech na vzduchovém potrubí z dmychadel.
5.3.5 Elektroinstalace
Napěťová soustava
Ochrana před nebezpečným dotykem při poruše

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S
automatické odpojení od zdroje, ochranné
pospojování

Celkový instalovaný příkon

……….

Krytí rozvaděče

……………..

kW

5.3.6 Emise hluku
Zdrojem hluku ČOV je dmychadlo. Emise hluku nejsou vyšší než emise hluku použitého dmychadla.
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6 ÚDAJE O RECIPIENTU
Název recipientu
Q355

l/s

BSK5

mg/l

CHSK

mg/l

Ncelk

mg/l

Pcelk

mg/l
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7 ODBĚR VZORKŮ
7.1

VŠEOBECNĚ

Odběr vzorků vody můžete provádět pro vlastní informaci o funkci čistírny nebo proto, že tato povinnost
byla stanovena v rozhodnutí vodohospodářského orgánu.
V odebraném vzorku je možné analyzovat různé ukazatele. Běžně se provádí jako základní ukazatel
znečištění vody stanovení pětidenní biologické spotřeby kyslíku (BSK5), chemické spotřeby kyslíku (CHSK)
a nerozpuštěných látek (NL). Analýzu musí provést specializovaná laboratoř akreditovaná na rozbory
odpadních vod. S laboratoří je nutné předem dohodnout počet odebraných vzorků a případně způsob
odběru.
V případě provádění odběrů vzorků na základě rozhodnutí vodohospodářského
orgánu musí být dodrženy intervaly odběrů a rozsah stanovených ukazatelů.
Odebrané vzorky ihned přelijte do oficiálních vzorkovnic laboratoře (polyethylenové láhve o objemu 1 l),
eventuelně provizorně do 1,5 l PET lahví od stolních neslazených vod.
Před odběrem vzorků naběrák důkladně vyčistěte, vypláchněte destilovanou vodou a vytřete do sucha!
Snažte se, aby láhev byla vodou naplněna zcela, bez zbytečné vrstvy vzduchu nad
vzorkem.
Po odebrání vzorku láhev uzavřete, uchovejte pokud možno v chladu a tmě a snažte
se ji co nejdříve předat do laboratoře provádějící rozbory.
POZOR!
Odběr vzorků neprovádějte do PET lahví od slazených nebo ochucených limonád
nebo jinak znečištěných lahví, protože je v tomto případě nebezpečí zkreslení
výsledků rozboru vzorků!

7.2

VZOREK NA PŘÍTOKU

Vzorek na přítoku odeberte přímo pod přítokovým potrubím v usazovacím a kalovém prostoru pomocí
naběráku na dlouhé tyči. Odběr vzorků na přítoku není zpravidla vodohospodářskými orgány vyžadován.

7.3

VZOREK NA ODTOKU

Před odběrem vzorků natočte výtokové koleno odtokové mamutky v odtokovém žlabu do boku. Vzorky
odeberte pomocí naběráku.
odtokový žlab

natočené výtokové koleno odtokové mamutky

Pokud nevytéká v době odběru voda z odtokové mamutky znamená to, že v nádrži
ČOV je voda na úrovni minimální hladiny. V tomto případě vyčkejte na odtok vody
vyvolaný přirozeným nátokem vody na čistírnu.
Po odebrání vzorku na odtoku nezapomeňte otočit koleno odtokové mamutky do
původní polohy.

15

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N
Návrh provozního řádu

Při odebírání vzorků na odtoku se doporučuje odebírat vzorek i na přítoku. Pro více
vypovídající vzorek se doporučuje odebírat slévaný vzorek (minimálně 3 hodinový,
ideálně 24 hodinový). Takto lze přesněji zjistit funkčnost čistírny.
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8 ČINNOST PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH
8.1

ZIMNÍ PROVOZ

Vlastní provoz ČOV, údržba i obsluha probíhá obdobně jako v letním období. ČOV se standardně osazují
jako podzemní objekty, které jsou kryty zatepleným víkem. Z tohoto důvodu nedochází k žádným změnám
při zimním provozu a žádným zvýšeným nárokům na obsluhu.

8.2

DLOUHODOBÁ ODSTÁVKA

V případě, že předpokládáte, že na čistírnu nebudou po delší dobu (více jak měsíc) přiváděny odpadní
vody, je nutné vyčistit všechny části čistírny, protože jinak v nich dojde k zahnívání kalu.
Vyčištění se provede odčerpáním pomocí fekálního vozu stejně jako v případě odstranění kalů (viz část
Vyprazdňování („fekálování“) kalového prostoru, ale s tím rozdílem, že se odčerpají všechny prostory
nádrže čistírny.
Vypněte dmychadlo a s další činností počkejte cca. 1 hodinu.
Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do jednotlivých částí čistírny opatrně, aby
nedošlo k proražení dna nádrže čistírny, technologických přepážek nebo
provzdušňovače!
Požádejte obsluhu fekálního vozu o rozbití koláče a promíchání objemu usazovacího
a kalového prostoru pomocí zpětného chodu.
Sací koš vsuňte postupně do všech prostorů čistírny a postupně a rovnoměrně
je vyčerpejte.
Ihned po vyčerpání naplňte nádrž čistírny čistou vodou pomocí hadice rovnoměrně
do všech prostor čistírny.
Na dobu cca. 10 min. zapněte dmychadlo a poté jej vypněte.

Je-li čistírna mimo provoz, neponechávejte nádrž čistírny bez vody!

Vypouštějte a plňte jednotlivé komory nádrže rovnoměrně s ostatními jinak může dojít
vlivem tlaku k protržení technologických příček mezi komorami!
Při opětovném uvedení do provozu postupujte stejně jako při prvním spuštění ČOV (viz Uvedení čistírny
do provozu). Čistírnu vizuálně zkontrolujte, otočte "kolena" odtokové mamutky do polohy pro stálý provoz,
zapněte dmychadlo a začněte na čistírnu přivádět odpadní vody. První kontrolu množství kalu v aktivaci
(podle části Kontrola množství aktivovaného kalu) proveďte cca za 6 týdnů.
Po spuštění se bude účinnost čištění postupně zvyšovat a plné účinnosti bude
dosaženo po cca. 4 až 8 týdnech.
8.2.1 Povodeň
V případě možnosti vzniku povodně vypnout přívod elektrické energie a demontovat dmychadla.
8.2.2 Požár
Požár haste pěnovým hasicím přístrojem
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
9.1

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI OSOB

Obsluhu a údržbu čistírny smí provádět osoby starší 18-ti let, tělesně i duševně k takové práci způsobilé
a seznámené s tímto provozním řádem
Servis smí provádět pouze firma ASIO, spol. s r.o. nebo jím vyškolená a autorizovaná firma (dále jen
autorizovaný zástupce).
Zásahy do elektrických částí ČOV (dmychadlo, rozvaděč, čerpadlo atd.) smí provádět
pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a to pouze v rozsahu
uvedeném v příslušné části tohoto provozního řádu nebo návodu k obsluze daného
zařízení.

9.2

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

Všeobecně platné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví každému zaměstnavateli
a každému zaměstnanci zejména příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších a prováděcích předpisů. Příslušnými právními a technickými předpisy, popř. požadavky orgánů
státního odborného dozoru jsou upraveny podmínky pro bezpečné provozování technických zařízení,
práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí.
Zaměstnavatel na základě těchto předpisů, popř. požadavků, vydává vlastní vnitřní předpisy, ve kterých
jsou jejich ustanovení podrobně aplikována na místní podmínky.
S právními a ostatními předpisy, pokyny a informacemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí vztahujícími se k výkonu pracovních činností a pracovišť
zaměstnanců jsou zaměstnanci řádně seznamováni a zaměstnavatel o tom vede příslušné písemné
záznamy
Každý pracovník provádějící obsluhu a údržbu ČOV je povinen:
• osvojit si dodržování bezpečnostních, zdravotních a hygienických předpisů v rozsahu svého
pracovního přidělení,
• zúčastnit se školení, prováděného zaměstnavatelem, v zájmu své bezpečnosti, ochrany zdraví
a hygieny práce a podrobit se lékařským prohlídkám,
• počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj i spolupracovníků,
• dodržovat zákaz obsluhy těch strojů a zařízení, jejichž obsluha, užívání a udržování mu
nepřísluší,
• dodržovat v pracovní době nebo před ní zákaz užívání alkoholických nápojů nebo jiných
omamných prostředků,
• oznamovat nadřízenému každé zjištěné porušení bezpečnostních předpisů a závady na
zařízeních,
• přidělené nářadí a pomůcky používat podle potřeby a podle předpisů, udržovat je v čistém a v
použitelném stavu,
• používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky.

9.3

OCHRANA PŘED ÚRAZY MECHANICKÝMI A NEBEZPEČÍ PÁDU VŠEOBECNĚ

Podlahy provozních místností a manipulační plošiny musí být opatřeny vhodnou povrchovou úpravou, aby
nebyly kluzké. U mechanizovaného provozu musí být všechna pohyblivá zařízení chráněna, aby bylo
zabráněno zachycení části oděvů apod. Všechna el. zařízení musí být chráněna před možností
neopatrného dotyku. Vnitřní prostory musí být dobře osvětleny, a sice tak, aby nevznikaly stíny a tmavá
místa.
Před vstupem do hlubokých šachet a podzemních prostorů musí být zaměstnanec opatřen koženým
ochranným pasem a připevněným lanem odpovídající délky tak, aby v případě zranění, mdloby apod. mohl
být ihned vytažen na povrch. Proto vždy nejméně dva muži musí hlídat na povrchu. Rovněž při pracích ve
výškách větších než 3 m musí být zaměstnanci vybavení pasy, kterými se upevňují na pevnou část
konstrukce. To platí i při pohybu osob v prostorách nad otevřenými poklopy podzemních nádrží ČOV.
Pokud jsou otevřeny poklopy podzemních nádrží ČOV musí obsluha zajistit tyto prostory před vstupem
nepovolaných osob. Osoby vykonávající dohled nebo jinou kontrolu nad čistírnou, která si vyžaduje pohyb
nad otevřenými nádržemi, musí být vždy v doprovodu obsluhy a řádně zajištěna proti nebezpečí pádu.
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Všechny prostory a veškerá zařízení se musí udržovat v naprostém pořádku a bezvadném stavu.
Manipulačních plošin se nesmí používat na skladování. Cesty, lávky, chodníky apod. nesmí být znečištěny
tuky, olejem, a jinými látkami. Nebezpečnou práci mohou provádět vždy jen zacvičení zaměstnanci.
Práce ve výškách smějí provádět pouze zaměstnanci, kteří se podrobili lékařské prohlídce. Pracovník, o
němž je známo, že trpí křečemi, závratí nebo epilepsií, nesmí v žádném případě konat práce ve výškách
ani na žebřících.

9.4

OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM PŘI OTEVÍRÁNÍ ČISTÍRNY

Nádrž čistírny je podzemní objekt, do kterého je možné po otevření víka spadnout.
V případě otevření čistírny dbejte zvýšené opatrnosti. Neponechávejte otevřenou
čistírnu bez dozoru. Uzavřené víko vždy zajistěte zámkem nebo zajistěte zámkem
vstup do prostoru ČOV (oplocení).
Při případném vstupu do nádrže čistírny hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu nebo dokonce pádu do prostor
s vodou.
Při vstupu do nádrže čistírny dbejte zvýšené opatrnosti.
Pro vstup používejte v případě potřeby odpovídající přístupový prostředek
(např. žebřík).
Nevstupujte bezdůvodně do nádrže v případech, kdy vykonáváte činnosti, které je
možné provést z vnějšího prostoru nádrže
Aktivační prostor v nádrže je při provozu čistírny provzdušňovaný a není proto možné v něm plavat.
Vyvarujte se pádu do aktivačního prostoru.
Při provádění prací většího rozsahu čistírnu vypněte.

9.5

OCHRANA PŘED ÚRAZY ELEKTRICKÝM PROUDEM

K úrazům el. proudem dochází zejména z nezkušenosti a nevědomosti, nesvědomitostí, neznalostí
předpisů, neodborností a špatnou údržbou el. zařízení. El. zařízení se musí udržovat ve stavu, jak určují
platné předpisy a ČSN, a musí být revidována v rozsahu a lhůtách dle platných norem ČSN revizním
technikem.
Veškeré kovové části zařízení, např. motory, stroje, kryty, kovové obaly z vedení a kabelů, sloupy el.
vedení, transformátory apod., musí mít provedenou ochranu dle platných předpisů ČSN. Při obsluze a
údržbě el. zařízení je nutno postupovat dle platných ČSN. S el. zařízením mohou pracovat pouze osoby
určené k obsluze a práci na el. zařízeních.
Závady na el. zařízení musí každý pracovník ihned hlásit – jejich odstranění přísluší jen kvalifikovaným
osobám.
Při obsluze el. zařízení musí mít pracovník suché ruce a stát na nevodivém místě. Čistit nebo opravovat
el. zařízení lze jen při vypnutém el. proudu. Na přívodní kabely ležící na zemi se nesmí stoupat. Kabely
položené na komunikaci se musí chránit dřevěným krytem. Při poruše el. zařízení, která by mohla být
příčinou úrazu, se musí ihned provést opatření, aby nebyly ohroženy osoby nepovolané.
Samostatnými předpisy je přesně stanovena povinnost hlášení a postup, který je nutno dodržet.
Pracovník obsluhující ČOV (osoba poučená) může obsluhovat elektrická zařízení, při kterých nemůže přijít
do styku s nekrytými částmi elektrických rozvodů a zařízení, které jsou pod napětím. Pracovník může
vykonávat běžnou údržbu až po bezpečném odpojení a zajištění zařízení od sítě.
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9.6

OCHRANA PŘED ONEMOCNĚNÍM A NÁKAZOU

Odpadní vody v čistírně mohou být zdrojem různých chorob. Snažte se proto zabránit přímému styku s
vodou a kaly v čistírně. Při činnostech, kterým předchází otevření čistírny, používejte předepsané osobní
ochranné prostředky a důsledně dodržujte obecné hygienické zásady.
Při všech činnostech, kterým předchází otevření čistírny, nejezte, nepijte a nekuřte

Nářadí a pomůcky, které přišly do styku s odpadní vodou nebo kaly po použití
důkladně umyjte vodou. Použitý pracovní oděv, rukavice, nářadí a pomůcky skladujte
na vhodném místě.
Po práci si důkladně umyjte ruce minimálně mýdlem a teplou vodou.
Odkládání pracovního a vycházkového oděvu musí být odděleno. Všechna vedení a zařízení s provozní a
užitkovou vodou musí být zvlášť označena s upozorněním, že nejde o vodu pitnou. Podle povahy práce je
nutná navíc desinfekce rukou s vypláchnutím ústní dutiny teplou, zdravotně nezávadnou vodou. Po
skončení práce se musí zaměstnanci umýt a převléknout. Je zakázáno používání potravin bez řádného
umytí obličeje a rukou.
Zdravotní prohlídky a první pomoc:
Zaměstnanci pracující na údržbě a v provozu ČOV jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským
prohlídkám. Provozovatel musí tyto prohlídky zajišťovat a pracovníky k prohlídkám uvolňovat. Každý
pracovník se musí před nástupem do zaměstnání podrobit vstupní lékařské prohlídce. Každý pracovník
musí znát místo nejbližší lékařské pomoci. Vedení závodu je povinno vybavit pracoviště potřebným
zařízením pro první pomoc. Potřebné množství předmětů a prostředků pro poskytování první pomoci musí
být stanoveno přiměřeně podle počtu pracujících zaměstnanců na ČOV. V provozovnách nebo
pracovištích, kde jsou umístěny lékárničky, musí být ustanoven pracovník odpovědný za stav, udržování a
doplňování lékárničky. V lékárničce musí být seznam léčiv a návod použití. Záznamy o použití se uvádí v
deníku. Při každém úrazu atd. musí být poskytnuta první pomoc vedoucím nebo spolupracovníky. V těžších
případech musí být uvědomen lékař a zajištěn odvoz do nemocnice.
Vedení organizace je povinno zajistit, aby úměrné procento pracovníků bylo vyškoleno v poskytování první
pomoci. Výcvik se musí opakovat a určení pracovníci se musí podrobit zkouškám. O výcviku a zkouškách
je nutno vést právoplatný záznam. Se způsobem první pomocí musí být pracovníci seznámeni podle
platných zdravotních předpisů.

9.7

OCHRANA PŘED PROVOZNÍMI CHEMIKÁLIEMI

Pro používání veškerých chemikálií platí pracovní a bezpečnostní předpisy, které jsou uvedeny
v bezpečnostních datových listech výrobce a dodavatele příslušné chemikálie. Tyto bezpečnostní listy jsou
umístěny v prostoru umístění dané provozní chemikálie. Provozovatel musí dbát na dodržování těchto
přepisů a pracovních návodů a pracovníky, kteří s jednotlivými druhy používaných chemikálií manipulují,
požadovaným způsobem zaškolit. Obsluha je povinna při manipulaci s chemikálií používat ochranné
pracovní pomůcky včetně chemicky odolných rukavic a obličejového štítu nebo ochranných brýlí.

9.8

OCHRANA PŘED JEDOVATÝMI A VÝBUŠNÝMI PLYNY

Každý uzavřený prostor, kde se vyskytuje odpadní voda nebo kaly, musí být před vstupem do něho řádně
vyvětrán.
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Před vstupem do:
• nevětraných podzemních prostor,
• prostor výjimečně znečištěných odpadní vodou, kalem nebo bahnem,
• nevětraných uzavřených nádrží, včetně čištění vyhnívacích, kalových nebo jiných nádrží.
je nutné:
a) provést indikaci kvality ovzduší na metan, oxid uhličitý a sirovodík. Indikace se provádí před
vstupem a během práce každé 4 hodiny. Zjistí-li se koncentrace větší, než je největší přípustná
koncentrace (NPK), je nutné zajistit větrání jakýmkoliv bezpečným a dostupným způsobem.
b) doba větrání se zvolí podle objemu prostředí a způsobu (účinnosti) větrání. Zjistí-li se koncentrace
blízká NPK (cca 50 % NPK), musí se po dobu pracovního výkonu provádět měření každou hodinu
a sledovat a zapisovat naměřené hodnoty. Je-li jistota, že koncentrace má sestupný vývoj, je
možné přejít na měření každé 4 hodiny. Každý zvýšený výskyt koncentrace plynů – od 50 % NPK
výše – musí být hlášen vedoucímu pracovníkovi.
c) Při práci v šachtách je dovoleno používat pouze bezpečnostních svítilen 12 V. Zásadně se nesmí
používat otevřeného ohně. Je zakázáno kouřit v šachtě i na povrchu u jejích vstupů.
d) Do žádné šachty nesmí pracovník vstupovat, není-li na povrchu další pracovník, který v případě
potřeby zajistí pomoc.
e) Pracovník vstupující do rizikových prostor by měl být uvázaný, aby v případě problémů mohl být
pracovníky na povrchu ihned vytažen.
Oxid uhličitý CO2
Je to plyn bez barvy, zápachu. Vzniká kvašením, hnitím, tlením org. látek. Je vedle vody konečným
produktem oxidace organického znečištění v odpadní vodě. Je těžší než vzduch. Nehořlavý. Působí
narkoticky. V malých koncentracích povzbuzuje dýchací činnost, ve větších koncentracích působí tlumivě.
Vysoký obsah CO2 ve vzduchu způsobuje snížení potřebného množství kyslíku, takže způsobuje zadušení.
Při vdechování nastává smrt za několik vteřin zastavením dechu.

9.9

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Na základě analýzy rizik možného ohrožení zaměstnanců při pracovních činnostech zaměstnavatel
zaměstnancům bezplatně poskytuje osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“). Druh OOPP
stanovených pro jednotlivé pracovní činnosti a podrobnosti o nakládání s nimi sděluje zaměstnavatel
zvláštními vnitřními předpisy, se kterými jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni.
Zaměstnanci jsou povinni přidělené OOPP používat, řádně s nimi hospodařit a chránit je před poškozením,
ztrátou a zneužitím. Zaměstnanci nesmějí při pracovní činnosti, pro kterou jim byly přiděleny OOPP,
používat jiné prostředky.
Základní ochranné prostředky nutné pro obsluhu a údržbu ČOV
• pracovní oděv,
• ochranné brýle nebo obličejový štít,
• gumové boty,
• gumové rukavice,
• chemicky odolné rukavice při manipulaci s chemikáliemi.

9.10 MYCÍ, ČISTICÍ A HYGIENICKÉ PROSTŘEDKY
Na základě analýzy míry znečištění zaměstnanců při výkonu pracovních činností zaměstnavatel
zaměstnancům bezplatně poskytuje očistné prostředky, popř. ochranné masti. Druh a množství očistných
a dalších prostředků stanovených pro jednotlivé pracovní činnosti a podrobnosti o nakládání s nimi sděluje
zaměstnavatel zvláštním vnitřním předpisem, se kterým jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni.

9.11 OCHRANA PŘED JINÝMI NEBEZPEČÍMI
Na jiná případná nebezpečí je upozorněno v případě potřeby v jednotlivých částech tohoto dokumentu.
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9.12 PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Protipožární ochrana se řídí dle vypracovaných protipožárních předpisů a směrnic pro činnost v případě
požáru pro daný podnik. Požární předpisy a směrnice pro činnost v případě požáru musí být nedílnou
součástí provozních předpisů. Po stránce protipožární ochrany je třeba věnovat pozornost především
elektroinstalacím. V ostatních částech objektu ČOV je riziko vzniku požáru minimální, neboť se jedná o
zpracování znečištěných odpadních vod, ve kterých nejsou hořlavé ani výbušné tekutiny.
Objekt kde se nachází ČOV je vybaven rozvodem pitné tlakové vody, která v případě potřeby bude
používána na likvidaci požáru.
Protipožární ochrana se řídí platnou normou ČSN a jinými příslušnými místními normami.
V požárním řádu musí být uvedeny:
• jméno zodpovědného pracovníka - velitele požární služby,
• telefonní číslo požárního sboru,
• telefonní číslo záchranné služby.

9.13 SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH NOREM A PŘEDPISŮ
9.13.1 Konstrukční předpisy a normy
ČOV byla navržena, vyrobena a sestavena v souladu s následujícími normami a předpisy:
• Nařízení vlády č. 176/ 2008 Sb. (ekv. směrnice 2006/42/ES – strojní zařízení)
• ČSN EN ISO 12100,
• ČSN EN 626-1+A1,
• ČSN EN 60335-1 ED.2,
• ČSN EN 61000-6-3 ED.2,
• ČSN EN 61000-6-1 ED.2.
9.13.2 Provozní předpisy a normy
Při provozu ČOV je nutno dodržovat tento provozní řád a všeobecně platné předpisy a normy týkající se
zejména:
• bezpečnosti práce,
• provozu strojů a zařízení,
• provozu elektrických zařízení.
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10 ZPROVOZNĚNÍ ČISTÍRNY
10.1 PŘEDÁNÍ ČISTÍRNY UŽIVATELI
Uživateli je ČOV předána po odborné instalaci provedené v souladu s projektovou dokumentací a
„Projekčními a instalačními podklady pro ČOV AS – VARIOcomp N“. Po instalaci provede firma
ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaný zástupce uvedení ČOV do provozu a její předání uživateli. Součástí
úkonu zprovoznění je i zaškolení budoucí obsluhy (proto je přítomnost budoucí obsluhy při předání nutná,
případně je potřeba zaškolení provést dodatečně po objednání za úhradu).
Zprovoznění a zaškolení obsluhy je písemně zadokumentováno v „ Montážním a předávacím protokolu“.
Tento doklad je vyžadován i vodoprávním úřadem při kolaudaci vodního díla.
Neprovozujete čistírnu, pokud nedošlo k jejímu zprovoznění a zaškolení obsluhy,
které bylo zadokumentováno v "Předávacím a montážním protokolu"
Současně s čistírnou je předána následující technická dokumentace:
• tento návrh provozního řádu, který obsahuje návod k obsluze ČOV,
• záruční list,
• protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže ČOV,
• provozní deník,
• návod pro použití dmychadla.

10.2 UVEDENÍ ČISTÍRNY DO PROVOZU
ČOV je třeba uvézt do provozu v těchto případech:
• první spuštění po instalaci ČOV,
• po přerušeném provozu.
Po osazení a zabetonování nádrže ČOV ponechejte v nádrži ČOV (ve všech prostorách) vodu v úrovni
maximální hladiny. A to i v případech kdy je provoz čistírny přerušen – nádrže musí být napuštěn v těchto
případech čistou vodou.
Následující činnost:
• spuštění dmychadel (v aktivaci začne provzdušňování jemnou bublinou), nastavení spínacích
hodin (doby činnosti dmychadla),
• vizuální kontrola kompletnosti trubních rozvodů a jejich těsnosti,
• nastavení ventilů pro přívod vzduchu k mamutkám pro recirkulaci kalu a současný odtok
přečištěné vody z dosazovací nádrže,
• přívod vzduchu k mamutce pro odčerpávání přebytečného kalu odzkoušet a ventil ponechat
uzavřený,
• pokud je to možné naočkujte čistírnu pomocí aktivovaného kalu z jiné běžící čistírny.
Pokud není čistírna naočkována, tak se účinnost čištění jen postupně zvyšuje a plné účinnosti čištění je
dosaženo cca za 6 až 8 týdnů.
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NÁVOD K POUŽITÍ ČOV
(POKYNY PRO PROVOZ)
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1 VŠEOBECNÉ POKYNY A INFORMACE
1.1

PŘÍSTUP DO NÁDRŽE ČISTÍRNY

Víko nádrže čistírny je připevněno na pantech a otevírá se ručně. V zavřené poloze je možné je zajistit
proti otevření nepovolanými osobami (např. dětmi) pomocí zámku provlečeného oky na nádrži a víku. Víko
je opatřeno vzpěrnou tyčí.

zajištění vzpěrné tyče
při otevření

oka pro provlečení
zámku

Při manipulaci s víkem dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k jeho hmotnosti.
Víko v otevřené poloze vždy zajistěte vzpěrnou tyčí.
Uzavřené víko vždy zajistěte pomocí zámku.
Na uzavřené víko nelze vstupovat ani jej jinak zatěžovat.

1.2

ROZVADĚČ

Elektrický rozvaděč je opatřen jističi pro zapnutí (vypnutí) jednotlivých agregátů (dmychadla, čerpadla, a
dalších). Název příslušného agregátu je uveden pod jističem. Chod dmychadla je řízen elektronickým
časovým spínačem.
Nikdy neotvírejte rozvaděč,
elektrotechnickou kvalifikaci.

1.3

pokud

k tomu

nemáte

příslušnou

odbornou

VNITŘNÍ ČÁSTI NÁDRŽE ČISTÍRNY

Vnitřní prostor nádrže je rozdělen přepážkami na jednotlivé technologickými prostory. Uvnitř nádrže je
instalován provzdušňovací systém a další technologické vybavení. Popis jednotlivých částí je vždy uveden
v příslušné části tohoto návodu. Pokud Vás již v této fázi zajímá, jak čistírna funguje, přečtěte si část –
Jak čistírna funguje.

1.4

JAKOU VODU JE MOŽNÉ NA ČISTÍRNU PŘIVÁDĚT

Na čistírnu je možné přivádět splaškové odpadní vody z objektu, pro který byla v rámci projektu určena.
Konstrukce čistírny a její technologické parametry jsou dimenzovány na čištění odpadních vod, které
odpovídají složením charakteru komunálních splaškových odpadních vod dle ČSN 756402 „Čistírny
odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“.
Případné změny při využití čistírny je nutné konzultovat se zpracovatelem původního projektu,
autorizovaným servisním střediskem nebo přímo s firmou ASIO, spol. s r.o.
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Do odpadů v objektu, ke kterému je čistírna připojena je zakázáno vylévat jakékoliv
látky, které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci mikroorganismů,
na nichž je funkce biologické čistírny postavena ( viz oddíl „Jak čistírna funguje“).
Je zakázáno vypouštění zejména těchto látek:
léky, jedy a toxické látky,
barvy, ředidla a chemické postřiky,
neředěné kyseliny a zásady,
jiné chemikálie např. vývojka, ustalovač apod.
Pří čištění vod probíhá v čistírně prakticky stejný proces, jako samočisticí proces v přírodě. Z toho vyplývá
jistá "zranitelnost" čistírny při nepřiměřeném a k přírodě bezohledném chování, zejména v oblasti používání
a vypouštění chemických přípravků.
POZOR na desinfekční prostředky !
desinfekční prostředky sanitární hygieny je nutné používat velice obezřetně. Likvidují nejen
viry a bakterie v domácnosti, ale spolehlivě i bakterie v čistírně, které zabezpečují čistící
efekt.
POZOR na nepřiměřeně časté praní prádla!
na kvalitu čistícího procesu v čistírně má negativní vliv i nepřiměřeně velké množství
saponátů a tenzidů při nárazovém praní prádla (několik praček po sobě v krátkém časovém
intervalu). Rozvrhněte si časově „velké prádlo“ do několika dnů!
POZOR na tuky a oleje !
kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci čistírny ve velkém množství nebezpečné
i živočišné tuky a rostlinné oleje. Svým rozkladem silně okyselují odpadní vodu a tím vytváří
velmi nepříznivé prostředí pro biologii čistírny.
POZOR na vypouštění vody z bazénu!
vypouštění velkého množství čisté vody přes čistírnu, např. z bazénu nebo z akumulace
dešťových vod zpravidla způsobí vyplavení mikroorganizmů do odtoku mimo čistírnu a tím
znemožnění dalšího fungování čistírny. U vod z bazénu má negativní vliv i bazénová chemie
(chlorovací a stabilizační přípravky).
POZOR na drtiče odpadků!
drtiče odpadků připojené na kuchyňský odpad nepřiměřeně zatěžují čistírnu velkým
množstvím nerozpuštěných látek s velkým množstvím vody.

1.5

POMŮCKY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Pro řádnou obsluhu a údržbu čistírny budete potřebovat následující pomůcky:
• naběrák na tyči,
• kartáč na násadě k čištění stěn a odtokového žlabu,
• kartáč na násadě na čištění potrubí,
• odměrný litrový válec nebo Imhoffův kužel.
Použití jednotlivých pomůcek bude popsáno vždy v příslušné části tohoto návodu. Pomůcky je možné
sestavit z nářadí zakoupeného v běžné obchodní síti nebo objednat u firmy ASIO, spol. s r.o. nebo
autorizovaného servisního zástupce.
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Imhoffův kužel
nářadí pro odběr vzorků a čištění
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2 VEDENÍ DOKUMENTACE O PROVOZU ČISTÍRNY
Podle zákonných předpisů je čistírna vodohospodářským dílem. Z toho mimo jiné vyplývá uživateli
povinnost mít zpracovány místní provozní předpisy a vést o tomto díle provozní záznamy, které mohou být
kontrolovány vodohospodářským orgánem.
Postačující dokumentaci a provozní záznamy je možné vést formou „Provozního deníku“, který vyplývá
z volné přílohy tohoto provozního řádu.
Záznamy do „Provozního deníku“ provádějte podle tabulky jednotlivých činností. Kromě vizuální kontroly a
kontroly funkce dmychadla, zaznamenávejte všechny prováděné činnosti.
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3 PŘEHLED ČINNOSTÍ PŘI OBSLUZE A ÚDRŽBĚ
Čistírna je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jejím zapnutí je ale nutné provádět její
pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti.
Činnosti nutné pro zajištění správného chodu čistírny

jiný
interval

pololetně

měsíčně

týdně

denně

interval činnosti

x
x
x
ročně
x
x
3
měsíce
dle
potřeby
dle
potřeby
dle
potřeby
dle
potřeby
2
měsíce

název činnosti

postup v části

kontrola funkce dmychadla

Dmychadlo

vizuální kontrola čistírny

Vizuální kontrola

čištění vzduchového filtru dmychadla

Dmychadlo

výměna lamel dmychadla

V samostatném návodě pro
dmychadlo

kontrola aktivovaného kalu

Kontrola aktivovaného kalu

odkalování („fekálování“)

Vyprazdňování („fekálování“)
kalového prostoru

odvodnění provzdušňovače

Provzdušňovače

odkalení aktivačního prostoru

Mamutky

čištění hladiny dosazovacího prostoru

Čištění vnitřních částí
čistírny
Čištění vnitřních částí
čistírny

odběr vzorků

Odběr vzorků

kontrola přetlaku dmychadel

zápis do provozního deníku

čištění stěn nádrže a odtokového žlabu

poznámka

jen u lamelových dmychadel

Pokud nebudou výše uvedené činnosti prováděny, nelze zaručit správnou funkci
čistírny.
Podrobné pokyny pro provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v dalších částech tohoto návodu.
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4 VIZUÁLNÍ KONTROLA
4.1

VŠEOBECNĚ

Pravidelná vizuální kontrola je prvotním předpokladem úspěšného provozování čistírny. Po otevření víka
zkontrolujte:
• funkci provzdušňování,
• funkci mamutek,
• odtokový žlab a potrubí,
• hladinu dosazovacího prostoru,
• celkový stav čistírny.

4.2

STRUČNÝ PŘEHLED PRO PROVÁDĚNÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY

Přehled činností je uveden v následující tabulce:
rozsah kontroly

správná funkce (stav)

bližší informace v
části

postup při zjištění
závady

funkce provzdušňování

rovnoměrná vrstva
jemných bublin na
hladině aktivačního
prostoru

Provzdušňování

vyhledání a odstranění
závady (část Závady a
jejich odstraňování)

funkce mamutek

plynulý odtok vody
z výtokových otvorů,
otvory nezanesené

Mamutky

vyčištění (část
Mamutky)
vyhledání a odstranění
závady (část Závady a
jejich odstraňování)

kontrola odtokového
žlabu a odtokového
potrubí

bez výskytu nánosů,
nárůstů a nečistot, bez
nahromaděné vody

Vizuální kontrola
(tato část)

vyčištění odtokového
žlabu a odtok. potrubí
(část Čištění vnitřních
částí čistírny)

kontrola hladiny
dosazovacího prostoru

na hladině se
nevyskytuje povlak
nebo koláče

Vizuální kontrola
(tato část)

celkový stav čistírny

bez neobvyklých situací

Vizuální kontrola
(tato část)

4.3

poznámka

vyčištění dosazovacího
prostoru (část Čištění
vnitřních částí čistírny)
seřízení odtahu kalu při
opakovaném výskytu
kalu (část Mamutky)
vyhledání a odstranění
závady (část Závady a
jejich odstraňování)

KONTROLA ODTOKOVÉHO ŽLABU A POTRUBÍ

V odtokovém žlabu a zejména na jeho přepadové hraně by se neměly vyskytovat nánosy, povlaky nebo
jiné nečistoty. V případě přítomnosti nečistot je nutné tyto části vyčistit - viz část Čištění vnitřních částí
čistírny.
V odtokovém žlabu by se rovněž neměla shromažďovat voda jako důsledek zacpávání odtokového
potrubí vedoucí z čistírny. V případě ucpávání potrubí je nutné zjistit příčinu a potrubí vyčistit!
V případě ucpávání potrubí je nutné zjistit příčinu a potrubí vyčistit!

Umístění odtokového žlabu najdete v kapitole Vyobrazení základních částí čistírny.

4.4

KONTROLA HLADINY DOSAZOVACÍHO PROSTORU

Na hladině dosazovacího prostoru se může vyskytovat vyflotovaný kal. Je to povlak nebo shluky kalu na
hladině, které vznikají vystoupáním částic kalu. Tyto částice se za normálních okolností usazují u dna.
Někdy jsou však nadlehčovány plyny a stoupají k hladině a únikem do odtoku zhoršují kvalitu odtokové
vody z čistírny. V případě ojedinělého výskytu je nutné hladinu vyčistit – viz část Čištění vnitřních částí
čistírny, pří opakovaném výskytu je nutné, mimo vyčištění, seřídit odtah kalu – viz část Mamutky.
Umístění dosazovacího prostoru najdete v kapitole Vyobrazení základních částí čistírny.
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V případě, že při vizuální kontrole zjistíte něco, co Vám připadá neobvyklé a dříve se to při vizuální kontrole
neobjevilo, podívejte se prosím nejdříve do části Závady a jejich odstraňování. Pokud ani tak problém
nevyřešíte, kontaktujte firmu ASIO, spol. s r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.
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5 VYOBRAZENÍ ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ ČISTÍRNY
5.1

VŠEOBECNĚ

Pro snadnou orientaci při provádění vizuální kontroly a dalších činností spojených s obsluhou a údržbou
čistírny jsou jednotlivé důležité části nádrže čistírny schematicky popsány na následujících obrázcích.
AS-VARIOcomp N
Rozdělovač vzduchu DM1
Rozdělovač vzduchu DM2

Nátok

Odtoková mamutka

Odtok

USAZOVACÍ ČÁST
Kalová mamutka
Aerační elementy

AKTIVAČNÍ ČÁST
Recirkulační mamutky
DOSAZOVACÍ ČÁST

Detail rozdělovače vzduchu AS-VARIOcomp N:

37

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N
Návrh provozního řádu
AS-VARIOcomp N/BETON

Rozdělovač vzduchu DM1
Rozdělovač vzduchu DM2
Odtoková
mamutka

Nátok

Odtok

Kalová mamutka

Recirkulační
mamutky

USAZOVACÍ ČÁST
Aerační elementy
AKTIVAČNÍ ČÁST
DOSAZOVACÍ ČÁST

Detail rozdělovače vzduchu AS-VARIOcomp N/BETON:
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6 DMYCHADLO
6.1

KONTROLA FUNKCE

Zkontrolujte, zda je dmychadlo v chodu, zda se nezvykle výrazně nezvýšila jeho hlučnost nebo zda nejeví
jiné známky poruchy. V případě pochybností o jeho správné funkci postupujte podle návodu k použití
dmychadla nebo kontaktujte autorizované servisní středisko nebo přímo firmu ASIO, spol. s r.o.
Pokud není dmychadlo v chodu, není čistírna funkční.
Při umístění dmychadla v kontejneru zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení otvoru pro nasávání vzduchu do
kontejneru a v případě potřeby otvor vyčistěte.

6.2

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

Provádějte vyfoukáním nebo vysátím prachu, který ulpí na vzduchovém filtru v závislosti na prašnosti
prostředí minimálně každý měsíc. Při demontáži a montáži postupujte podle návodu k použití dmychadla.

6.3

OSTATNÍ ÚDRŽBA

Ostatní údržbu dmychadla, (například výměna lamel, doplnění oleje, apod.) je nutné v případě potřeby
provádět podle návodu k použití dmychadla.
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7 ROZDĚLOVAČ VZDUCHU
Rozdělovač vzduchu zajišťuje rozvedení vzduchu přiváděného do nádrže ČOV z dmychadla k dalším
částem ČOV. Přívody k jednotlivým částem jsou opatřeny kulovými kohouty nebo regulačními ventily, které
umožňují otevírat a případně regulovat přívod vzduchu k jednotlivým pohonům. Umístění rozdělovače a
popis ventilů u jednotlivých variant ČOV najdete v kapitole Vyobrazení základních částí čistírny.
Při provozu je nutné zachovat správnou polohu ventilů. Obecně platí, že všechny
ventily pro přívod vzduchu, mimo přívod k mamutce přebytečného a servisního
ventilu, musí být při provozu otevřeny. Ventil ke kalové mamutce se otevírá pouze při
odtahu přebytečného kalu.
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8 PROVZDUŠŇOVÁNÍ
8.1

VŠEOBECNĚ

Do aktivačního prostoru nádrže čistírny je přiváděn vzduch z dmychadla. Vzduchem jsou zásobovány
provzdušňovací difusory na dně aktivačního prostoru.
Vzduch ve formě jemných bublinek pak stoupá k hladině. Při správné funkci provzdušňování by se
rovnoměrně na celé hladině v aktivaci měla vyskytovat vrstva jemných bublin unikajícího vzduchu (jako
by hladina mírně „vřela“). Umístění aktivačního prostoru najdete v kapitole Vyobrazení základních částí
čistírny.

8.2

ODVODNĚNÍ PROVZDUŠŇOVAČE

Odvodněním dojde k odstranění vody, která zkondenzovala nebo jinak vnikla do provzdušňovače.
Od provzdušňovacích elementů je po stěně nádrže vyvedeno odvzdušňovací potrubí zakončené kulovým
kohoutem. Kulový kohout na odvzdušňovacím potrubí otevřete a nechte odstříknout veškerou vodu, která
se v provzdušňovači nahromadila. Jakmile začne odfukovat pouze vzduch, ventil opět zcela uzavřete, aby
skrz něj neproudil žádný vzduch. Dmychadlo musí být při odvzdušnění zapnuto.
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9 MAMUTKY
9.1

VŠEOBECNĚ

výstup vzduchu

Pro přečerpávání mezi jednotlivými prostory přívod vzduchu
nádrže čistírny jsou použita hydraulickopneumatická čerpadla (dále jen mamutky). Jedná
trubice
se o čerpací zařízení, které funguje na principu
rozdílu hustot samotné kapaliny a směsi kapaliny
se vzduchem. Pod svislou trubici je přiváděn
vzduch, který stoupá k hladině a zajišťuje, že
hustota směsi v trubici je nižší, než vně trubice. Na
základě zákona spojených nádob tím dojde ke
zvýšení hladiny v trubici oproti vnější nádrži a
odtoku čerpané kapaliny výtokovým otvorem.
Při správné funkci mamutky dochází k plynulému
odtoku kapaliny (voda nebo směs vody a kalu)
z příslušného výtokového otvoru mamutky.
Výtokový otvor mamutky nesmí být zanesený a
ucpaný.

hladina v trubici
výtokový
otvor

čerpaná
kapalina

směs
kapalina + vzduch

hladina vně trubice
vzduch

Umístění mamutek, ventilů na přívodu vzduchu a ostatních důležitých části najdete
v kapitole – Vyobrazení základních částí čistírny.

9.2

ODTOKOVÁ MAMUTKA

Odtoková mamutka periodicky odčerpává vyčištěnou vodu z dosazovacího prostoru do odtokového žlabu.
V období malého nátoku sníží hladinu v čistírně a tím vznikne akumulační prostor pro období s nárazově
větším nátokem (vypuštění vany apod.). Mamutka má jeden výtokový otvor zakončený kolenem. Výtokové
koleno je otočné a při jeho natočení z něj lze odebírat vzorek odtokové vody.
Mamutka se nastavuje jedním regulačním ventilem. Průtok proveďte dle nastavení uvedeného níže.
Nastavení se optimalizuje v průběhu zkušebního provozu, tak aby byl co nejlépe využit akumulační prostor
čistírny.

l/min

Nastavení odtokové mamutky:

9.2.1 Čištění odtokové mamutky:
Nánosy v otvorech mamutky odstraňte pomocí kartáče na potrubí. Jednotlivé části dále propláchněte
proudem čisté vody. Výtokové "koleno" v odtokovém žlabu před čištěním otočte nahoru.

Po vyčištění nezapomeňte otočit koleno v odtokovém žlabu do původní polohy.

9.3

KALOVÁ MAMUTKA

Kalová mamutka zabezpečuje odtah přebytečného kalu do usazovacího a kalového prostoru a tím
umožňuje nastavení optimálního množství aktivovaného kalu v procesu čistění. Mamutka má jeden
výtokový otvor vyústěný do usazovacího a kalového prostoru.
Za běžného provozu není kalová mamutka v provozu. Uvádí se do činnosti pouze pro řízené odkalování
aktivačního prostoru v případě, že je to nutné (viz část Kontrola aktivovaného kalu). Mamutku uveďte do
provozu otočením kulového ventilu na přívodní hadici nebo na rozdělovači vzduchu do polohy
„OTEVŘENO“.
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poloha ventilu „OTEVŘENO“

poloha ventilu „UZAVŘENO“

Odkalování provádějte po dobu cca 2 – 6 hod.
Po ukončení odkalování vždy proveďte kontrolu zbytkového množství aktivovaného
kalu v aktivaci (viz část – Kontrola množství aktivovaného kalu)
Nezapomeňte po ukončení odkalování uzavřít přívod vzduchu do mamutky.
Doba odkalování závisí na konkrétních podmínkách místa použití čistírny. Zda byla doba odkalení
odpovídající, zjistíte kontrolou zbytkového množství aktivovaného kalu (viz část Kontrola množství
aktivovaného kalu). Při příliš krátké době odkalení nedojde ke snížení koncentrace kalu na odpovídající
úroveň, při příliš dlouhé době dojde ke snížení koncentrace pod optimální úroveň.
Při příliš krátké době odkalení dobu prodlužte.
Při příliš dlouhé době odkalení odkalování ukončete a pamatujte si, že příště musíte
dobu odkalování zkrátit.
9.3.1 Čištění kalové mamutky
Zanesení kalové mamutky se při běžném provozu nepředpokládá. Výtokový otvor – koleno v usazovacím
a kalovém prostoru vyčistěte v případě potřeby stejným způsobem jako výtokové otvory odtokové
mamutky.

9.4

RECIRKULAČNÍ MAMUTKY

Recirkulační mamutky vratného kalu zabezpečují automatickou recirkulaci kalu z dosazovacího
prostoru zpět do prostoru aktivačního. Mamutky jsou tvořeny z HT-potrubí o průměru 50mm. Mamutky mají
výtokový otvor vyústěný nad hladinou aktivačního prostoru. Čištění ani jiná údržba se u recirkulačních
mamutek při běžném provozu nepředpokládá. Přívod vzduchu k recirkulačním mamutkám se nastavuje
otevřením a škrcením ventilů na rozdělovači vzduchu. Při správném nastavení by měly mamutky vratného
kalu recirkulovat vodu v poměru maximálně 2:1 k přitékající odpadní vodě do ČOV.
Nastavení mamutek vratného kalu:

l/min

(průtok obou mamutek)

Při provozu musí být přívod vzduchu k recirkulačním mamutkám trvale otevřen a
přiškrcen.
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10 KONTROLA AKTIVOVANÉHO KALU
10.1 VŠEOBECNĚ
Pro správnou funkci čistírny je nutné, aby v aktivačním prostoru čistírny bylo optimální množství
tzv. aktivovaného kalu. Aktivovaný kal tvoří mikroorganismy, které se "živí" nečistotami obsaženými v
odpadní vodě, což způsobuje vlastní čistící efekt. Protože se postupně množí, je nutné jejich koncentraci
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby provést jednorázové odkalování pomocí kalové mamutky.
Pravidelná kontrola množství a kvality kalu je nejdůležitější údržbovou činností pro
správnou funkci čistírny.

10.2 POSTUP KONTROLY AKTIVOVANÉHO KALU
Množství kalu v aktivačním prostoru zkontrolujte následujícím způsobem:
• při zapnuté čistírně naberte pomocí naběráku na tyči vodu z aktivačního prostoru a přelijte ji do
Imhoffova kužele nebo do litrového odměrného válce,
Při odběru vody musí být dmychadlo zapnuto.
Přesvědčte se, že opravdu nabíráte vodu z aktivačního prostoru.
•

plný Imhoffův kužel (nebo odměrný válec), zpravidla s 1 litrovým objemem vody a kalu, postavte
na rovnou plochu a nechte 30 minut v klidu sedimentovat,
• pozorujte, zda a v jaké výšce se vytvořilo zřetelně viditelné rozhraní mezi vodou a kalem usazeným
u dna.
Pozorování kalu v Imhoffově kuželu:

Imhoffův kužel čerstvě nabraná směs
vody a kalu z aktivace

Imhoffův kužel –
po 30 min. sedimentace.
Zřetelné rozhraní kalu a vody
(zde např. nízká koncentrace kalu)
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Výsledek pozorování poskytuje informaci o koncentraci aktivovaného kalu:

1/2

1/3

optimální koncentrace
aktivovaného kalu

nízká koncentrace
aktivovaného kalu

vysoká koncentrace
aktivovaného kalu

aktivovaný kal se
nevytvořil

Optimální koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je 1/3 až 1/2 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním
prostoru optimální množství mikroorganizmů.
Nízká koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je menší než je 1/3 celkového odebraného objemu, což znamená, že je
v aktivačním prostoru vytvořeno málo mikroorganizmů a není třeba aktivaci odkalovat.
Vysoká koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je větší než 1/2 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním
prostoru přebytek mikroorganizmů a je třeba provést redukci množství kalu odkalením pomocí kalové
mamutky do kalového prostoru (viz část Mamutky).
V případě zjištění vysoké koncentrace aktivovaného kalu proveďte ihned odkalení
pomocí kalové mamutky.

Aktivovavý kal se nevytvořil
Nevzniklo rozhraní mezi vodou a kalem což znamená, že se aktivovaný kal dosud nevytvořil (to je například
možné v období náběhu ČOV od prvního spuštění čistírny po dobu cca. 8 týdnů), nebo z nějakého důvodu
aktivovaný kal zanikl (např. v případě jednorázového vypuštění většího množství čisticích prostředků do
kanalizace, na kterou je čistírna napojena). Ve všech případech vyčkejte další cca týden, zda se situace
nezačne zlepšovat (koncentrace se bude postupně zvyšovat). Pokud tomu tak nebude, je nutné
kontaktovat firmu ASIO, spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.

Aktivovavý kal se po 30 min. neusadil
Nevzniklo rozhraní mezi vodou a kalem, kal je rozptýlen v celém objemu kužele. Kal je mladý příliš jemný
a lehký se špatnými sedimentačními schopnostmi. Tento stav se upraví časem po zapracování čistírny.
Špatná sedimentace kalu může být však i příčinou nesprávného zatěžování čistírny nevhodnými
nátokovými vodami (např. toxické vody).
Sedimentaci kalu je možné upravit přídavnou koagulací. Tento případ je nutné řešit vždy individuálně a je
nutné vždy kontaktovat firmu ASIO, spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.

Vzhled aktivovaného kalu
Aktivovaný kal nesmí mít šedou nebo černou barvu a nesmí tvořit vlákna. Pokud tento případ nastane, je
nutné kontaktovat firmu ASIO, spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.
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11 VYPRAZDŇOVÁNÍ („FEKÁLOVÁNÍ“) KALOVÉHO PROSTORU
Kaly a odpadní voda jsou odpady a nakládání s nimi musí být provedeno v souladu
se zákonnými předpisy. Odčerpání kalů proto objednávejte pouze u firmy, která má
patřičná oprávnění pro nakládání s odpady.
Odčerpání kalu se provádí pomocí fekálního vozu zasunutím sacího koše na dno usazovacího a kalového
prostoru. Usazovací a kalový prostor je přístupný po otevření (sejmutí) pachotěsného poklopu.
Pro správné odtažení kalu je nutné pomocí zpětného chodu na fekálním voze rozbít horní zpravidla tukový
koláč a promíchat objem usazovacího a kalového prostoru a teprve potom provést vlastní odtah do
fekálního vozu.
Před zasunutím sacího koše vypněte dmychadlo.
Přesvědčte se, že opravdu odčerpáváte usazovací a kalový prostor (v případě
pochybností se podívejte do kapitoly – Vyobrazení základních částí čistírny).
Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do usazovacího a kalového prostoru opatrně,
aby nedošlo k proražení dna nádrže čistírny nebo technologických přepážek.
Požádejte obsluhu fekálního vozu a rozbití koláče a promíchání objemu usazovacího
a kalového prostoru pomocí zpětného chodu.
Ihned po odsátí kalu doplňte usazovací a kalový prostor čistou vodou (např. puštěním
kohoutku v připojeném objektu) a zapněte dmychadlo.
Neodčerpávejte jiné prostory nádrže čistírny než usazovací a kalový prostor.
Po ukončení práce nezapomeňte uzavřít pachotěsný poklop usazovacího a kalového
prostoru.

Zajistěte, aby se fekální vůz příliš nepřibližoval k nádrži ČOV, protože jinak by mohlo
dojít k poškození nádrže působením tlaku kol na zeminu v okolí nádrže.
Minimální vzdálenost mezi nádrží a koly musí být 2 m.

<2m
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12 ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ ČISTÍRNY
12.1 ČIŠTĚNÍ STĚN NÁDRŽE A ODTOKOVÉHO ŽLABU
Nečistoty a nánosy odstraňte pomocí kartáče a opláchnutím čistou vodou.

čištění odtokového žlabu

čištění stěn

12.2 ČIŠTĚNÍ HLADINY DOSAZOVACÍHO PROSTORU
Postupem času se na hladině dosazovacího prostoru mohou vytvořit shluky tzv. vyflotovaného kalu. Kal
z hladiny dosazovacího prostoru vyberte pomocí naběráku na tyči a vraťte do usazovacího a kalového
prostoru pod pachotěsným poklopem.

vybrání vyflotovaného kalu z
dosazovacího prostoru
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13 ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
Přehled možných závad, které se mohou při provozu čistírny vyskytnout a možný způsob jejich odstranění,
je uveden v následující tabulce:

Příznaky, příčiny a způsob odstranění závad při provozu čistírny
příznak

nefunguje dmychadlo.

možná příčina
vypadený jistič zásuvky pro
připojení.
vadná zásuvka pro připojení.
vypadený nebo nezapnutý jistič v
rozvaděči
vadné dmychadlo
nefunguje dmychadlo

není patrná dodávka vzduchu do
nádrže čistírny
(nefunguje provzdušňování nebo
mamutky)
nefunguje správně provzdušňování
(nestejnoměrné nebo místní velké
bubliny)

nefunguje jedna z mamutek

dochází k opakovanému výskytu
vyflotovaného kalu v dosazovací
části

čistírna zapáchá
nebo
jiné pachové potíže v objektu

čistírna nedosahuje odpovídající
účinnosti čištění

způsob odstranění
nahození jističe
zajištění odborné opravy
nahození jističe.
zajištění odborné opravy
– viz návod pro použití dmychadla.
viz nefunguje dmychadlo

ucpaný filtr dmychadla

zajištění údržby dmychadla
– viz část Dmychadlo

přerušené vedení přívodu vzduchu
mezi dmychadlem a nádrží

oprava vedení pro přívod vzduchu

porucha provzdušňovače

zajištění odborné opravy
fy. ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem

zavodnění provzdušňovače

odvodnění provzdušňovače – viz část Provzdušňování

zanesení mamutky

vyčištění mamutky – viz část Mamutky

porucha přívodu vzduchu do
mamutky

otevření přívodu vzduchu do mamutky
zajištění odborné opravy fy. ASIO, spol. s r.o. nebo
autorizovaným zástupcem

nedodržení pokynů pro obsluhu a
údržbu

dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu

jiná příčina

zajištění odborné opravy fy. ASIO, spol. s r.o. nebo
autorizovaným zástupcem

nedodržení pokynů pro obsluhu a
údržbu

Dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu

špatná funkce odvětrání vnitřní
kanalizace

zajištění odvětrání vnitřní kanalizace pomocí vytažení
stoupací větve až nad střechu objektu

jiná příčina

zajištění odborné opravy fy. ASIO, spol. s r.o. nebo
autorizovaným zástupcem

nedodržení pokynů pro obsluhu a
údržbu

dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu

jiná příčina

zajištění odborné opravy fy. ASIO, spol. s r.o. nebo
autorizovaným zástupcem
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14 JAK ČISTÍRNA FUNGUJE
14.1 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA
Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku:
odtah stabilizovaného kalu
pomocí fekálního vozu
recirkulace usazeného aktivovaného kalu
přebytečný vyprodukovaný aktivovaný kal
vyčištěná voda s
aktivovaným kalem

odpadní voda zbavená
mechanických nečistot

vyčištěná voda

odpadní voda z
kanalizace

vyčištěná voda
odpadní voda

odpadní voda s
aktivovaným kalem
aktivovaný kal

kal
dosazovací prostor

kalový prostor

vzduch
aktivace

14.1.1 Funkční schéma
Zjednodušené funkční schéma ČOV je uvedeno na následujícím obrázku:

Popis schéma:
A – usazovací a kalový prostor
B – aktivace
C – nosič biomasy
D – akumulační prostor
E – dosazovací prostor
F – mamutková čerpadla
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Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je prostou sedimentací zbavena
mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu
(hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem mechanicky předčištěná voda do aktivačního
prostoru, ve kterém probíhá vlastní proces biologického čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem
a případně biomasou zachycenou na nosiči biomasy. Aktivační prostor je provzdušňován pomocí
jemnobublinných provzdušňovacích elementů umístěných v jeho spodní části. Směs vody
a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru natéká do dosazovacího prostoru, kde dojde usazením
k oddělení aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Vyčištěná voda je odtokovou mamutkou čerpána
do odtokového žlabu, odkud odtéká z čistírny. Usazený aktivovaný kal je pomocí recirkulačních
mamutek odčerpáván z dosazovacího prostoru zpět do aktivačního prostoru. Přebytečný aerobně
stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky odčerpáván do usazovacího a kalového
prostoru.
Akumulační prostor slouží k vyrovnání změn vyvolaných nerovnoměrným nátokem do čistírny v průběhu
dne. Tento prostor vzniká díky odtokovým mamutkám, které před větším nátokem odčerpají hladinu na
minimální výšku.
Do rozdělovače vzduchu je přiváděn vzduch z dmychadla. Z rozdělovače je vyveden přívod vzduchu
do provzdušňovačů nebo pro pohony mamutek.

50

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N
Návrh provozního řádu

15 IDENTIFIKACE ČISTÍRNY
Čistírna je opatřena výrobním štítkem a štítkem umístěnými
u horní hrany na vnitřní straně vstupní šachty nádrže
čistírny. Štítky jsou přístupné po otevření víka čistírny,
případně šachty do primárního prostoru.

příklad umístění štítků
na ČOV AS Variocomp N
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16 NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS
Náhradní díly je možné objednat u dodavatele na adrese:
ASIO, spol. s r.o.,
Kšírova 552/45
619 00 Brno – Horní Heršpice
tel.: 548 428 111
nebo v autorizovaném servisním středisku.
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17 OZNAČENÍ SHODY CE

ASIO, spol. s r. o.
Kšírova 552/45
619 00 BRNO

15
EN 12566-3+A2
Název výrobku:
Použití:

Balená domovní čistírna odpadních vod
Určená pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod

Referenční kód výrobku:

AS-VARIOcomp N

Materiál:

Polypropylen

Účinnost čištění:
Účinnost čištění při zkouškou
zjištěném průměrném organickém
denním zatížení

CHSK: .................... 85%
BSK5: ..................... 96%
NL:......................... 90%
P: .......................... 97%*
Ncelk.: ...................... NPD

BSK5 = 0,24 kg/d

* platí jen pro typ čistírny AS-VARIOcomp N P

Čistící kapacita (měření):
- jmenovité organické
denní zatížení (BSK5)**

1,80 Ɩ 2,4 Ɩ 3,00 kg/d

- jmenovitý denní nátok (Qd)**

4,5 Ɩ 6,0 Ɩ 7,5 m3/d

** dle typu (velikosti) čistírny 30 Ɩ 40 Ɩ 50

Vodotěsnost (zkouška s vodou) ........................ Vyhovuje
Únosnost ............................................................ Zásyp: 0.5 m
DRY
Trvanlivost ......................................................... Vyhovuje
Protipožární odolnost ...................................... Třída E
Působení nebezpečných látek........................ NPD
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ASIO, spol. s r. o.
Kšírova 552/45
619 00 BRNO

15
EN 12566-3+A2
Název výrobku:
Použití:

Balená domovní čistírna odpadních vod
Určená pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod

Referenční kód výrobku:

AS-VARIOcomp N/BETON

Materiál:

Beton

Účinnost čištění:
Účinnost čištění při zkouškou
zjištěném průměrném organickém
denním zatížení

CHSK: .................... 85%
BSK5: ..................... 96%
NL:......................... 90%
P: .......................... 97%*
Ncelk.: ...................... NPD

BSK5 = 0,24 kg/d

* platí jen pro typ čistírny AS-VARIOcomp N P

Čistící kapacita (měření):
- jmenovité organické
denní zatížení (BSK5)**

1,80 Ɩ 2,4 Ɩ 3,00 kg/d

- jmenovitý denní nátok (Qd)**

4,5 Ɩ 6,0 Ɩ 7,5 m3/d

** dle typu (velikosti) čistírny 30 Ɩ 40 Ɩ 50

Vodotěsnost (zkouška s vodou) ........................ Vyhovuje
Únosnost ............................................................ Zásyp:
WET
Trvanlivost ......................................................... Vyhovuje
Protipožární odolnost ...................................... Třída A1
Působení nebezpečných látek........................ NPD
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PŘÍLOHY
VOLNÁ PŘÍLOHA Č. 1 – PROVOZNÍ DENÍK
VOLNÁ PŘÍLOHA Č. 2 – VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
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