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1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Název akce:

OV a kanalizace v obci Újezd u Plánice

Stupe dokumentace:

projekt pro spole né povolení

Investor:

obec Újezd u Plánice

Vedoucí projektant:

Ing. Václav Mach

Projektant technologie:

Ing. Jind ich Nágr

Provozní soubor:

OV strojní technologie

2. KONCEPCE EŠENÍ
2.1. Obecný popis ešení
istírna slouží pro išt ní splaškových vod z obce Újezd u Plánice na úrove vyhovující pro vypoušt ní do recipientu - eky Úslavy v souladu s Na ízením vlády . 401/2015 Sb. BAT limity, a
dle stanoviska správce povodí a toku.
istírna odpadních vod je navržena na nov zbudované oddílné kanalizaci v obci. Technologie
istírny je navržena pro išt ní splaškových vod z b žné obecní zástavby. Je ur ena pro išt ní
odpadních vod komunálního charakteru, bez p ítomnosti deš ových vod a s množstvím balastních
vod nejvýše 15 % objemu vod splaškových. Na OV nebudou v sou asné dob p ipojeny
pr myslové odpadní vody. Odpadní vody z výroben jídel nebo z kuchyní restaura ních provoz
musí být p ed vstupem do istírny p ed išt ny lapáky tuk .
istírna je navržena v souladu s SN 75 6401, SN EN 12255 a v souladu se sou asným stavem
techniky oblasti istírenství. Objekt istírny je situován v záplavovém území eky Úslavy a je
navržen tak, že je chrán n proti ú ink m stoleté vody. Ochrana spo ívá mj. v za azení povod ové
erpací jímky vy išt né vody s výtlakem v úrovni nad H100 a dále v osazení reservní jímky surové
vody s více než jednodenní akumula ní kapacitou pro p ípady výpadku provozu erpací jímky
surové vody .

Technologie išt ní odpadní vody se skládá z mechanického p ed išt ní (hrubé a jemné
esle) a nízkozatížené aktivace v biologických nádržích istírny (denitrifikace nitrifikace). Je
za azeno chemické srážení slou enin fosforu (Pcelk). P ebyte ný kal z procesu išt ní je
hygienizován v biologických nádržích, zahušt n v kalové nádrži a dále a aktivn odvodn n a
akumulován v odvod ovacím kontejneru na koncentrace sušiny kolem 15% vhodné k odvozu ke
zneškodn ní. K ú innému odvodn ní je využíván flokulant.
Vzhledem k riziku zaplavení odtokové kanalizace p i povod ových stavech je m ení pr toku a
proteklého množství ešeno na stran surové vody , na výtlaku z erpací jímky surové vody pomocí
induk ního pr tokom ru.
istírna je navržena jako jednolinková , p emž je možno kombinovat jednotlivé nádrže istírny
podle pot eby provozu a zát že istírny.
istírna je navržena v pot ebném stupni automatizace
procesu išt ní, centrálním snímáním provozních dat z m ených veli in a jejich archivací. Je ešen
dálkový p enos m ených dat a stav sítí GPRS/GSM na server uživatele s obousm rnou možností
komunikace. Je rovn ž zajišt na bezpe ná ochrana životního prost edí p ed vlivy z provozu
istírny (ochrana proti vyplachování istírny povod ovou vodou, absence zápachu, minimální
hlu nost, absence aerosol , architektonická ešení stavby..).
Technologie istírny je celá navržena v jediném uzav eném stavebním objektu s pozicí podlahy
objektu nad úrovní stoleté vody. istírna nemá jako celek obtok.

2.2. Popis technologie išt ní odpadních vod
Surové odpadní vody jsou p ivád ny oddílnou gravita ní kanalizací do erpací jímky (sou ást
technologie istírny) a jsou do další technologie istírny na erpávány. Na vstupu do erpací jímky
jsou hrubé ru ní esle pro ochranu erpadel jímky. P i úrovni Hmax v erpací jímce je za azen
epad do reservní nádrže surové vody s více než jednodenní kapacitou, odkud se posléze
na erpává zp t do technologie (jemné esle).
V kompletu mechanického p ed išt ní jsou odd leny jemné shrabky ve strojních eslích.
Mechanicky p ed išt ná surová voda natéká pak samospádem do biologické ásti istírny.
Biologické nádrže jsou ešeny v sestav denitrifikace a nitrifikace. P i biologickém procesu dojde
postupn k snižování dusíkatého zne išt ní odpadní vody anoxickou biochemickou redukcí na
plynný dusík, dále k biologickému odbourání organických látek (BSK5) v aerobním prost edí.
Pot ebná dodávka kyslíku pro biochemické pochody je realizována jemnobublinovými aerátory na
dn nádrží.
Produktem biochemických pochod je z technologického pohledu zejména tvorba nové biomasy,
dále pak kysli ník uhli itý a dusík.
Dávkováním srážedla do biologických nádrží se dosáhne pot ebného snížení koncentrace celk.
fosforu z odpadní vody. Sraženiny z tohoto procesu se z istírny odstra ují spole
s p ebyte ným
kalem. Srážedlo fosforu (síran železitý) je uskladn n ve dvoupláš ovém zásobníku uvnit objektu
istírny.Vy išt ná odpadní voda je odd lena od aktiva ní sm si v dosazováku a odtéká do
recipientu. V p ípad povod ových stav , kdy je zatopen výustní objekt a odtoková kanalizace , je
gravita ní odtok z OV automaticky uzav en a vy išt ná voda je odklon na do povod ové erpací
jímky, odkud je od erpávána výtlakem v pozici nad H100 do recipientu.

ení množství odpadní vody proteklé istírnou je ešeno na stran surové vody induk ním
pr tokom rem na výtlaku z erpací jímky istírny. Biomasa odd lená z vy išt né vody se
z dosazováku vrací recirkulací zp t do biologických nádrží, obvykle na vstup denitrifika ní . ást
této biomasy (p ebytky) se od erpávají z dosazováku ke zneškodn ní v kalovém hospodá ství.
Nejprve se p ebyte ný kal od erpává do kalové nádrže, kde zahustí sedimentací. Kalová nádrž je
opat ena mícháním pomocí jemnobublinových aerátor s pot ebnou míchací kapacitou. Poté je
zahušt ný kal odvodn n do rypného stavu v odvod ovacím kontejneru, kde se sou asn hromadí
k odvozu externím zneškod ovatelem. kalová voda z obou proces odvodn ní je vracena zp t do
biologických nádrží.
Z procesu išt ní vystupují jako odpad zejména p ebyte ná hygienicky stabilizovaná biomasa,
která je využita i zneškodn na dle zákona. Dále jako odpad jsou produkovány prané shrabky,
zneškod ované s komunálním odpadem z obce.
Provoz technologie bude maximáln zautomatizován. M ené veli iny budou zaznamenávány
a archivovány v ídící jednotce. Dálkový p enos dat a oboustranná komunikace s uživatelem sítí
GPRS/GSM. Hlášení mezních stav pomocí systému SMS.

3. BILANCE
3.1. P ivedené odpadní vody
po et EO:

200

3.1.1. Množství odpadní vody
Q24splobyv : 200x35/365 = 19,18 m3/d (0,80 m3/hod, 0,222 l/sec)
= 19,18 x 0,15 = 2,88 m3/den

QB
Q24:

19,18 + 2,88 = 22,06 m3 /d

Qd:

19,18 x 1,5 + 2,88 = 31,65 m3 /d

Qmin:

0 m3 /hod

Q maxh:

(19,18 x 1,5 x 5,2 + 2,88)/24 = 6,35 m3/h

Q

pr m 671 m3/m s

s

=

Qrok:

(0,919 m3/h 0,255 l/sec)
(1,318 m3/h 0,367 l/sec)

22,06 x 365 = 8052 m3/rok

3.1.2. P ivedené zne išt ní na p ítok biol. ásti
vstupní zát ž dle EO:

200 EO

Úhrny látkového zne išt ní
BSK5

12 kg/den (4,38 t/rok)

NL

11 kg/den (4,015 t/rok)

CHSKcr

24 kg/den (8,76 t/rok)

(1,76 l/s)

N-celk = N- NH4+ = 11 x 200 = 2,2 kg/den (0,803 t/rok)
Pc

2,5 x 200 = 0,5 kg/den (0,183 t/rok)

Výpo tová koncentrace na vstupu do istírny (pro Q24 = 22,06 m3/den)
Výpo tová koncentrace BSK5:

544 mg/l

Výpo tová koncentrace NL:

498 mg/l

Výpo tová koncentrace CHSK-Cr:

1088 mg/l

Výpo tová koncentrace N-NH4:

99 mg/l

Výpo tová koncentrace Pc:

22,6 mg/l

3.2. Odtok z istírny do recipientu- návrh vodoprávních limit
Návrh limit množství odpadní vody
Q24 =
22,06 m3/den
QD =
31,65 m3/den
Qmaxhod =
6,35 m3/hod (1,76 l/sec)
Qrok
= 8 052 m3/rok
Q síc =
pr
r 671 m3/m s

Návrh látkových limit

Podmínky dle 401/2015 Sb p i použití nejlepší dostupné technologie (BAT) (nízkozat žovaná
aktivace se stabilní nitrifikací) pro istírny do 2000 EO
Ukazatel

limit p (mg/l)

limit m (mg/l)

ro ní limitní úhrn vyp
zne išt ní (kg/rok)

BSK5

30

50

0,242

CHSK-Cr

110

170

0,886

NL

40

60

0,322

3.2.2. Ú innost išt ní na OV
Minimální
návrhová ú innost (%)

požadovaná ú innost
dle p íl-.7 na .vl.401/2015Sb

dle BSK5:

94,5 %

> 85 %

dle CHSK-Cr: :

89,9%

> 75 %

dle NL:

92,0 %

nest.

3.3. Recipient
typ:
název toku:
.h.p.:
IDVT:
Správce toku

:

povrchový tok
eka Úslava , .km cca 79,06
.1-10-05-007
10100028
Povodí Vltavy s.p.

3.4. Návrhový výpo et technologie istírny
3.4.1. erpací jímka surové vody
rozm ry ( d x š x v)
2,56 x 1,10 x 5,25 m
Hloubka užit. max.:
2,45 m
Objem užitný:
max. 6,45 m3
erpadlo:
kalové ponorné, pr chodnost 75 mm
erpací výkon:
max 3,5 l/sec (12,3 m3/hod) -na vstupu do strojních eslí
Po et erpadel:
2 kpl
3.4.2. Reservní jímka surové vody.
rozm ry ( d x š x v)
4,24 x 3,74 x 5,25 m
Hloubka užit. max.:
2,45 m
Objem užitný:
max. 38,6 m3
erpadlo:
kalové ponorné , pr chodnost 75 mm
erpací výkon:
max. 3,0 l/sec (10,8 m3/hod) -na vstupu do strojních eslí
Po et erpadel:
1 kpl
3.4.2. Mechanické p ed išt ní
esle hrubé ru ní, pr liny 40 na vstupu do erpací jímky
esle jemné strojní prutové stírané, Qmax = 10 l/sec, separace velikost ástic 3-50 mm
3.4.3. Biologické nádrže

Parametry biologických nádrží
nádrž
Denitrifikace (D)
Nitrifikace (N)
celkem D+N

objem užitný
(m3)
23,5
42,65
66,15

hloubka užitná
(m)
4,7
4,55

návrhové zatížení aktivace celk. dle BSK5:
návrhové specif. látkové zatížení sušiny kalu:
minimální povolené specif. zatížení kalu:
návrhová specif. produkce p ebyte ného aktiv.kalu:
produkce p ebyte ného aktiv. kalu:
stá í kalu v systému:
návrhové specif. objemové zatížení v D + N:

koncentrace biomasy
(kg/m3)
4
4

množství sušiny
biomasy (kg)
94,0
170,6
264,6

12 kg BSK5/den
0,0454 kg BSK5/kg .den < 0,05
0,025 kg BSK5/kg .den
0,71 kg suš. kalu /kg BSK5.den
8,52 kg suš. kalu /den
31,1 dne
0,181 kg BSK5 /m3.den

recirkulace kalu celková (vratné kaly + interní recirkulace):
recirkula ní pom r:
kalový index:
doba zdržení v D+ N celkem (bez recirk)
Nitrifikace:
pr
rná doba zdržení v N:
návrhové specif. látkové zatížení kalu N-NH4 v nitrif.:
Denitrifikace:
doba kontaktu v D (bez recirk.):

100 % Q24
1
100
72 hod

46,4 hod
0,0133 kg N-NH4 /kg .den < 0,06
pr m. 25,6 hod
min. 1,43 hod ( > 1 hod)

3.4.4. Dosazovací nádrž
celková plocha hladiny nádrže:
objem DN celkem:
výška hladiny v DN:
hydraulické povrchové zatížení:

10,24 m2
29,39 m3
4,55 m
0,129 m3/m2. h , pro Qd = 1,318 m3/hod
0,62 m3/m2. h , pro Qmaxhod = 6,35 m3/hod < 1,2
doba zdržení v dosazovací nádrži p i Qmax.hod: 2,25 hod
( > 1 hod)
mezní povolená hydraulická zát ž hladiny dosazováku: 10,24 x 1,2 = 12,29 m3/hod (3,41 l/sec)
látkové zatížení separa ní plochy p i Qmax.hod: 2,48 kg/m2.h p i X=4 kg/m3 ( < 6 vyhovuje SN 756401

3.4.5. Odtokový žlab dosazováku
délka p elivné hrany:
celkem: 1,2 m
specifická zát ž p elivné hrany:
max. 5,3 m3/m
Pracovní m rný p eliv:
typ:
trojúhelníkový, úhel 60 stup
max. pr tok:
9 l/sec
ode et:
ru ní m rkou

(< 10 )

3.4.6. M ení pr toku istírnou
typ m idla:
induk ní pr tokom r na potrubí výtlaku do strojních eslí
výkon:
do 10 l/sec
3.4.7. erpání kalu
erpadlo interní recirkulace:
Mamutka vratných kal :
Mamutka kalu z hladiny
Mamutka p ebyte ný kal
3.4.8. Povod ová erpací jímka
Objem užitný:
Výška užitná:
erpadlo povod ové jímky:

erpadlo kalové ponorné, Qmax = 10 m3/hod , regul. výkon
pr chodnost 50 mm
erpadlo mamutové DN 100, Qmax 4 l/sec, regulace výkon
erpadlo mamutové DN 100, regulace výkonu
erpadlo mamutové DN 100, Qmax 4 l/sec, regulace výkon

29,2 m3
max. 3,5 m
Q = 3,6 l/sec p i p= 50 kPa , pr chodnost 50 mm

3.4.9. Celková bilance pot eby kyslíku (vzduchu)
Biologická ást
spot eba kyslíku v aktivaci:
na org. látky a end. resp.:
Ocpc
2,5 kg O2/kg BSK5
na oxid. N-NH4:
Ocp.n
4,7 kg O2/kgN-NH4
celkem aera ní kapacita pro aktivaci:
2,5 x 12 + 4,7 x 2,2 = 40,34 kg O2/den
koef. alfa:
0,7
návrhová hodnota pro aktiva ní proces: 40,34/0,7 = 57,63 kg O2/den
innost p estupu kyslíku:
6,5 %/m výšky hladiny
výška hladiny:
4,55 m (N)
návrhová ú innost p estupu kyslíku:
4,55 x 6,5 = 29,58 %
pot ebný objem vzduchu (20 st.cels, 0,103 MPa): 486 Nm3/den (20,25 Nm3 /hod, 0,34 Nm3/min.)
Pot eba vzduchu pro pomocné operace (mamutky): 3 x 6 = 18 m3/hod , p i p= 50 kPa
Celkem pot ebný výkon dmychadla DM01:
Pot ebný výkon dmychadla celkem:
Návrhový výkon dmychadla DM01:
Po et dmychadel:

20,25+ 18 = 38,25 m3/hod, p i p= 50 kPa
52 m3/hod (0,87 m3/min), p i p= 50 kPa
1

Dmychadlo DM02 reservní + míchání kalové nádrže
Pot eba vzduchu pro míchání kalové nádrže:
Specifická pot eba vzduchu pro míchání:
1,5 m3/m3 objemu nádrže
užitný objem kal. nádrže:
21,67 m3
pot ebný objem tlak. vzduchu pro míchání:
1,5 x 21,67 = 32,05 m3/hod
Návrhový výkon dmychadla DM02:
52 m3/hod (0,87 m3/min), p i p= 50 kPa
Po et dmychadel:
1
3.4.10. Chemické srážení slou . fosforu
srážedlo:
roztok
molární pom r Fe/P pro srážení:
spot eba inidla (41% hmotn.) :
zásoba inidla:
pot ebná kapacita dávkovacího erpadla:
návrhová kapacita erpadla:

síran železitý Fe2 (SO4)3 , 40-43 % hmotn.
1,5
4,73 lit/den , 1,72 m3/rok (cca 2,65 tun roztoku /rok)
max. 3 m3 (max. objem zásobníku)
0,2 l/hod
0,6 l/hod (20W)

3.4.11. Kalové hospodá ství
ebyte ný kal z procesu
specif. produkce p ebyt. kalu:
0,71 kg suš. kalu/kg BSK5
produkce p ebyt. kalu z biol. procesu:
0,71 x 12 = 8,52 kg suš./den
odtok s vy išt nou vodou (NL=25 mg/l):
0,025 x 22,06 = 0,55 kg suš./den
celkem produkce biol. kal ke zpracování:
8,52-0,55 = 7,97 kg suš./den
stabilizace kal :
aerobní stabilizace v nádržích aktivace (doba zdržení 31 dní )

produkce kalu ze srážení fosforu (sraženiny):
2,2 kg suš./den
celkem produkce sušiny p ebyt. kalu ke zpracování: 7,97+2,2 = 10,17 kg suš./den (3,71 t suš./rok)
koncentrace kalu k odtahu do kalové nádrže
5 kg suš. /m3
objem kalu k odtahu do kalové nádrže p i suš. 5g/l: 2,03 m3/den
Gravita ní zahušt ní v kalové nádrži:

objem kalové nádrže:
hloubka užit.:
koncentrace na vstupu:
aerace kalové nádrže:

pracovní 21,67 m3
max. 4,7 m
5 kg/m3
pomocná pro míchání

zahušt ní sedimentací v kalové nádrži(KN):
akumula ní kapacita KN pro zahušt ný kal:
návrhová kapacita KN:
úložná kapacita KN na :
kalová voda ze zahušt ní v kal. nádrži:
Strojní odvodn ní kalu
Za ízení pro strojní odvodn ní:
pomocná flokulace:
plocha dna kontejneru:
plocha odvod ovací:
rychlost odvodn ní:
odvod ovací kapacita kontejneru:
akumula ní kapacita kontejneru:

na 3 % suš.
max. 600 kg suš.
50% max. (300 kg suš.)
300/10,17 = 29,5 dne
pr m. 0,33 m3/den, 120 m3/rok

odvod ovací kontejner s odvod ovací p epážkou
flokulantem
10 m2
cca 15 m2
pr m 0,1 m3/m2.min
0,1 x 15 = 1,5 m3/min (2,5 l/sec)
5000 kg kalu sušina 17% (cca 3,5 m3)

výstup ze strojního odvodn ní:
sušina odvodn ného kalu :
denní produkce odvod. kalu (17 %suš.):
ro ní (m sí ní) produkce odvod. kalu(17 %suš.):
odvoz kontejneru:
odtok kalové vody z odvodn ní:
inidlo:
vlastnosti:
spot eba

17 % (suš.)
0,060 t /den
21,8 t/rok ,sušina 17%, cca 15 m3/rok
cca 4 x za rok
pr m. 102 m3/rok (0,28 m3/den)

flokulant pro strojní odvodn ní kalu
organický flokulant typ st edn anionický
max. 20 kg/rok

4. TECHNOLOGICKÁ ZA ÍZENÍ ISTÍRNY
4.1. erpací jímka surové vody a výtlak do strojních eslí
erpací jímka je na p ítoku vybavena hrubými eslemi p ítoku (pr liny cca 40 mm), dv ma ponornými kalovými erpadly P01, P02 do mokré jímky s pr chodností ástic 75 mm. erpadla jsou
v provedení na vodících ty ích a s kotvenými patními koleny do dna jímky.

Výtlak erpadel je spojen do spole ného výtlaku na p ítok do eslí. Na výtlaku z erpadel jsou
regula ní nožová šoupátka a zp tné kulové klapky.
Na spole ném výtlaku do strojních eslí je umíst n induk ní pr tokom r (hlavní m idlo pr toku
a proteklého množství vody istírnou).
Spole ný výtlak je zaúst n do nerezového potrubního nátokového lenu do strojních eslí. Do nátokového lenu je zaveden i výtlak erpadla P08 reservní jímky. V nátokovém lenu je i vzorkovací kohout pro odb ry surové vody.
erpání surové vody z erpací jímky je ízeno automaticky na základ výšky hladiny v jímce
(hladinová automatika). Spínání erpadel P01, P02 ízeno v rozmezí provozních hladin. St ídání
erpadel. Automatika zajistí rovn ž záskoky erpadel nebo jejich soub h, dle výšky hladiny
v jímce.
V zásob OV je další erpadlo (P03) jako suchá servisní reserva pro erpadla P01, P02.

4.2. Reservní jímka
Reservní jímka je betonová nádrž užitného objemu 38,6 m3 a užitné hloubky 2,45 m. Nádrž je
zakryta betonovým stropem se vstupovým otvorem s poklopem (panty).
Nádrž je spojena hladinovým p epadem z erpací jímky surové vody , p i úrovni hladiny 2,45 m
(p ítoková kanalizace). Do nádrže p epadá surová voda z erpací jímky, za situací , kdy hladina
v jímce nastoupá nad pracovní úrovn až k úrovni p ítokové kanalizace (nap . technické poruchy
erpadel, výpadky el. energie…) . Kapacita reservní jímky vysta í pro záchyt více než jednodenní
produkce odpadní vody (dle Q24 vysta í pro cca 1,75 dne), což umožnuje dobré vykrytí doby pro
pot ebné opravy v erpací jímce. Objem reservní jímky slouží i k p ípadných dalším manipulacím
na istírn s odp. vodou nebo kaly.
Reservní jímka je opat ena ponorným kalovým erpadlem P08 s pr chodností 75 mm pro od erpávání zachycené surové vody na vstup strojních eslí.

4.3. Mechanické p ed išt ní–strojní esle
Pro separaci shrabk ze surové vody je navrženo za ízení jemných strojních eslí. esle jsou surovou vodou na erpávány (viz 4.1., 4.2.).
esle jsou vybaveny vynášením shrabk do sb rné nádoby (popelnice 120 l) k akumulaci a
zneškodn ní externím zneškod ovatelem. Aktivní odvodn ní shrabk není uvažováno.
Konstruk
tvo í esle kompaktibilní nerezový monoblok osazený na podlaze objektu na betonovém soklu.
4.4. Chemické srážení fosforu
PE dvoupláš ový zásobník srážedla (ZS) . Srážedlo je nap . Prefloc (síran železitý roztok 4143%hmotn. v 10 % kyselin sirové).
Zásobník je válcová stojatá dvoupláš ová nádrž objemu 3 m3. Je opat en napoušt cí a vypoušt cí armaturou, stavoznakem, hrdly pro p ipojení dávkovacího erpadla. V meziplášti zásobníku je
sonda pro signalizaci p ípadného pr saku inidla do meziplášt .

Dávkovací erpadlo (P10) inidla je membránové chemické erpadlo. Je vybaveno pro p ípadné
ízení chodu dle externího signálu. Blokace p i chodu nasucho. Výtlak erpadla je PE 8 PN 10 a
je veden do biologických nádrží.
Zásobník i dávkovací erpadlo jsou osazeny do místnosti 1.04. Podlaha místnosti je vodot sná, opat ena chemickým nát rem odolným proti kyselinám (10% kyselina sírová) .
4.5. Biologické nádrže
4.5. 1. Denitrifika ní nádrž

Biologická nádrž denitrifika ní je obdélníkového tvaru, užitná hloubka 4,7 m, užitný objem 23,5
m3. Nádrž je zakryta betonovým stropem s opera ními vstupy opat enými vodot snými poklopy na
pantech. Nádrž denitrifikace je vystrojena ponorným míchadlem (M01) se sm rovou a výškovou
aretací. V denitrifikaci je osazena pomocná jemnobublinná aerace (AE1) s p ívodem od hlavního
rozvodu vzduchu. P ívod je opat en elektroventilemEV2 pro ízení aerace.
Nádrž denitrifikace je propojena s nitrifika ní nádrží hladinovým p epadem š.500 mm. p epad je
opat en nornou st nou.
Nádrž denitrifikace je propojena interní recirkulací aktiva ní sm si s nitrifika ní nádrže pomocí
ponorného erpadla (P04). Do nádrže denitrifikace je vedena kalová voda z procesu odvodn ní
ebyte ného kalu (z kalové nádrže i z odvod ovacího kontejneru). Dále jsou sem p ivád ny
z rozd lovacího lenu vratné kaly dosazováku a rovn ž i kaly sbírané z hladiny dosazováku.
4.5.2. Nitrifika ní nádrž

Nitrifika ní nádrž je obdélníkového tvaru, užitná hloubka 4,55 m, užitný objem 42,65 m3. Nádrž je
zakryta betonovým stropem s opera ními vstupy opat enými vodot snými poklopy na pantech.
Nádrž nitrifikace je vystrojena jemnobublinnou aerací AE2 . Na dn jsou celoplošn osazeny
jemnobublinné aera ní elementy s p ívody vzduchu s armaturou z hlavního rozvodu vzduchu.
Nádrž je opat ena sondou pro m ení koncentrace rozp. Kyslíku k regulaci chodu dmychadla
dm01. Pro interní recirkulaci kalu do denitrifikace je za azeno ponorné erpadlo (P04).
z nádrže nitrifikace je veden odtok DN 150 aktiva ní sm si do dosazováku.

4.6. Dmychadla a rozvody tlakového vzduchu
Pro zásobování technologie istírny tlakovým vzduchem jsou osazena dv dmychadla, systém
ROOTS. Každé dmychadlo je v sestav s frekven ním m ni em, filtrem sání, výstupním tlumi em hluku, s kompensací vibrací a s protihlukovým krytem . Dmychadla jsou osazena na bet.
soklu podlahy haly 1.0.1, na ocelové konstrukci nad sebou.
Provoz istírny zajištuje dmychadlo DM01 , druhé dmychadlo DM02 tvo í záskok dmychadla DM01 a rovn ž je používáno k míchání kalové nádrže. Aerace nitrifikace je ízena dmychadlem DM01 automaticky dle p ímého m ení koncentrace rozp. kyslíku kyslíkovou sondou. Aerace denitrifikace b ží bu soub žn s chodem dmychadla DM01 , nebo v menší etnosti nebo je
vypnuta (elektroventil EV2). Dmychadlo DM01 m že být v provozu rovn ž v asovacím režimu.

Dmychadlo DM 02 provádí míchání kalové nádrže v asovacím režimu. Záskok dmychadla DM1
je ešen spušt ním dmychadla DM02 p es ídící jednotku (mj. otev ením EV4).
Výtlak z dmychadel je veden hlavním rozvodem tlak. vzduchu PPr RCT DN 80 s odbo kami DN
50 k aeracím nebo DN 40k mamutkám kalu.
4.7. Dosazovací nádrž, rozd lovací len
Otev ená samostatná pravoúhlá vertikální dosazovací nádrž o užitné separa ní ploše 10,24 m2,
a užitné hloubce 4,55 m. Celkový užitný objem nádrže je 29,39 m3. Nátok do dosazovací nádrže
je veden z nádrže nitrifikace potrubím DN 150 . Odtok vy išt né vody z dosazováku je ešen odtokovým hladinovým žlabem s nornými st nami a s vestav ným pracovním trojúhelníkovým m rným p elivem a dále odtokovým potrubím DN150 do odtoku z istírny.
Vratný kal je z dosazováku recirkulován do biol. nádrží mamutkou vratného kalu (MVK) .
ípadné kaly z hladiny jsou odtahovány mamutkou kalu z hladiny (MKH). P ebyte ný kal je
z dosazováku od erpáván mamutkou MPK do kalové nádrže.
Výtlaky všech mamutek jsou vedeno do rozd lovacího lenu , osazeného nad hladinou na
vnit ní st
dosazováku a odtud pak samospádem do jednotlivých nádrží (vratné kaly + kaly
z hladin -denitrifikace , p ebyte ný kal- kalová nádrž. Rozd lovací len je opat en hradítky, která
umožnují p esm rování proud kalu z jednotlivých mamutek. V rozd lovacím lenu obsluha vidí
ímo proudy (pr toky) z mamutek a pomocí p ívod vzduchu je m že dob e regulovat.

4.8. Kalové rozvody
Vratný kal , spole
s kaly z hladiny dosazováku , je veden z rozd lovacího lenu samospádem
potrubím (poz. 4.1.) DN 100 do nádrže denitrifikace.
ebyte ný kal je veden z rozd lovacího lenu samospádem potrubím (poz. 3.1.) DN 100 do kalové nádrže .
Kalová voda z kalové nádrže je od erpávána kalovým erpadlem P06 a vedena výtlakem (poz.
6.0.) potrubím DN50 do nádrže denitrifikace.
Výtlak gravit. zahušt ného kalu z kalové jímky je veden potrubím (poz. 7.0.) DN80 do odvod ovacího kontejneru kalu.
Kalová voda z odvod ovacího kontejneru kalu odtéká kohoutem do podlahového žlabu haly 1.04
a dále spole ným potrubím DN 100 s p íp. oplachy podlahy haly do nádrže denitrifikace .

4.9. Povod ová jímka
Povod ová jímka je situována vedle dosazováku na odtoku z istírny. Užitný objem jímky je
29,2 m3, užitná hloubka 3,5 m. Jedná se o nádrž, zakrytou betonovým stropem s opera ním vstupem s ocelovým poklopem (panty). Nádrží je vedeno potrubí odtoku vy išt né vody po vnit ní

ocelové obslužné plošin (OP) . Na odtoku z objektu OV je odtokové potrubí opat eno elektrošoupátkem (EV5) DN 150, které uzavírá gravita ní odtok p i povod ových situacích na recipientu.
V takových p ípadech je vy išt ná voda odvedena p epadem p ed šoupátkem EV5 do povod ové
jímky. Odtud je pak od erpávána erpadlem P07 výtlakem (poz. 1.8) DN 50 do odtokové šachty
Š2 v pozici vyúst ní tohoto výtlaku nad povod ovou hladinou H100.
Snímání hladiny v povod ové úrovni je ešeno v odtokové šacht Š2 , kde je v p ísl. výškové
úrovni osazeno hladinové idlo. Signál idla pak uzavírá elektrošoupátko EV5.
erpadlo P07 je umíst no na dn povod ové jímky . P ístup k erpadlu je ešen z vnit ní plošiny
OP pevn kotveným žeb íkem.
4.10. Kalová nádrž
Kalová nádrž je objemu 21,67 m3 a užitné hloubky 4,75 m. Kalová nádrž je zakryta betonovým
stropem se vstupovým ocelovým poklopem (panty).
Kalová nádrž slouží k akumulaci p ebyte ného kalu z istícího procesu a k jeho zahušt ní
sedimentací, p ed dalším odvodn ním. Do kalové nádrže je veden odtok p ebyte ného kalu
(poz.7.0.) z rozd lovacího lenu dosazováku. Odsazená kalová voda je z kalové jímky od erpávána
do nádrže denitrifikace výtlakem (poz. 6.1.) DN 50 pomocí p elivu p i max. hladin kalové nádrže
i H=4,75 m).
Z kalové nádrže je zahušt ný kal erpán erpadlem (P05) výtlakem (poz. 7.0.) k dalšímu
odvodn ní v odvod ovacím kontejneru kalu.
Kalová nádrž je vybavena míchacími jemnobublinovými aerátory (AES), používanými pro
homogenizaci zahušt ného kalu p ed od erpáváním.
4.11. Odvod ovací kontejner kalu, za ízení pro p ípravu flokulantu
Kontejner odvodn ní kalu (KO) je tvo en jako ocelová vana v provedení kompaktibilním
s odtahovou technikou AVIA. V kontejneru je propustná p epážka na dn a na bocích . tato
filtra ní p epážka je provedena z vhodného filtra ního materiálu (dodavatel) a je opakovan
použitelná. . Kal v kontejneru zahuš uje postupn odkapem a sou asn se zde akumuluje
k vyvážení. Po provozním napln ní kontejneru odvodn ným kalem se tento natáhne na vhodnou
epravní techniku zneškod ovatele odpadu a kumulovaný odvodn ný kal se takto vyveze . Po
vyprázdn ní se kontejner vrátí zp t.
Do kontejneru je od erpáván erpadlem P05 výtlakem DN80 (poz. 7.0.) gravita
zahušt ný kal
z kalové nádrže, v koncentraci sušiny cca 3%. Ú inné odvodn ní kalu v kontejneru na koncentrace
sušiny kolem 18% umožnuje tvorba vlo ek kalu dávkováním roztoku organického flokulantu do
výtla ného potrubí (poz.7.0.) erpadla. Významný úbytek vlhkosti ze zahušt ného kalu vytvá í
odpar z povrchu kalu p i delším skladování (ventilace místnosti).
Dávkování roztoku se d je dávkovacím erpadlem P09 automaticky soub hem s chodem erpadla
P05 kalové nádrže. Zásobník pro roztok flokulantu, sou asn i pro jeho p ípravu rozpušt ním
prášku inidla ve vod se d je v PP vodot sném zásobníku objemu cca 300 litr , osazeného na
podlaze haly 1.04. Zásobník je opat en elektrickým míchadlem (M02) a ochranou vanou.

Kalová voda z odvodn ní odtéká z kontejneru samospádem do podlahové vpust místnosti a dále
do nádrže denitrifikace .Místnost 1.04 je v p dorysu pro kontejner opat ena podlahou
vyspádovanou do sb rného žlábku s odtokem potrubím DN 100 do nádrže denitrifikace (v etn
oplachových vod,..).
4.12. M ení pr toku a proteklého množství istírnou
Bilan ní m ení pr toku a proteklého množství odpadní vody istírnou se provádí na stran surové
vody – na spole ném výtlaku z erpací jímky do strojních eslí, automatickým induk ním pr tokom rem. Pr tokom r ve vazb na ídící jednotku istírny m í okamžitý pr tok a pr žn vyhodnocuje proteklá množství odp. vody v ase. Výsledky jsou zpracovávány v ídící jednotce a
sou asn archivovány a spolu s ostatními technologickými daty z OV p enášeny na server uživatele.
Provozní pomocná m ení pr toku istírnou (pro pot eby obsluhy) jsou provád na na odtoku , na
pracovním m rném trojúhelníkovém profilu hladinového p epadu v odtokovém žlabu dosazováku.
Zde je možno sledovat okamžitý pr tok istírnou a z ru ního m ení výšky na p elivu ur it jeho
velikost.
4.13. Pomocné konstrukce technologické
Pro pot eby technologie a obsluhy za ízení jsou osazeny ocelové konstrukce . P ehled hlavních
konstrukcí:
1. Nátokový len strojních eslí je tvo en z nerezové trubky DN cca 150 s p írubovými spoji pro p ipojení výtlak z erpací jímky, výtlaku z reservní jímky, odbo ky pro p ípadný obtok strojních eslí,
osazení vzorkovacího kohoutu. Vyrobeno z nerezové oceli, jakost 1.4301, p íruby z tvárné litiny,
epoxy nát r. Nátokový len je opat en p írubovým hrdlem pro p ipojení na strojní esle. Osazeno
uzavírací nožové šoupátko na vstupu do eslí
2. ocelová konstrukce lávky dosazováku (OL-1) osazená na konsolách do stavební konstrukce nádrže, s
pororošty, se zábradlím výšky 1100 mm s okopovou hranou, Na konstrukci jsou zav šena technologická za ízení vystrojení dosazováku
3. ocelová konstrukce obslužné plošiny OP v povod ové nádrži , osazená na konsolách do stavební
konstrukce nádrže, s pororošty a ochranný zábradlím, s pevn kotveným p ístupovým žeb íkem
z podlahy haly 1.04 a s pevn kotveným žeb íkem na dno nádrže
4. ocelová konstrukce ochranného zábradlí dosazováku, výška 1100 mm s okopovou hranou
5. poklopy vstupových otvor nádrží technologie v instala ním rámu, s panty a aretací p i otev ení
6.

Servisní žeb íky nerezové u erpací jímky, kalové nádrže, reservní jímky, povod ové jímky , pevn
kotvené, zasahující na dno nádrže , vyrobeny nerezové oceli, jakost 1.4301, v etn ešení bezpe ného nástupu na n a ešení pro zajišt ní bezpe nosti pracovníka. Žeb íky budou provedené dle SN
7570748 , SN EN1225-10.

7.

Nouzové žeb íky u nádrže denitrifikace, nitrifikace , zasahující nejmén 1 m pod provozní hladinu
v nádrži, pevn kotvené a umož ující bezpe ný výstup, provedené z nerezové oceli, jakost 1.4301,
dle SN 7570748 , SN EN1225-10.

8. Konstrukce lávek a plošiny i zábradlí budou obsahovat všechny konsole a otvory, pot ebné pro instalaci potrubních tras a jiných technologických za ízení s konstrukcemi souvisících ( vodící
konsoly erpadel, mamutek , vystrojení dosazováku , konsoly pro za ízení m ení a regulace , sondy, jednotky m eni kyslíku, a j.). s nosností pro osam lé b emeno nejm. 3,5 kN
9. Všechna ponorná kalová erpadla , vyjma erpadla P06 kalové vody , budou provedeny v sestav
s kotvenými patními koleny a s nerezovými vodícími ty emi pro vyzdvižení , vedenými k úrovni
podlahy haly istírny.
10. Hrubé esle na p ítoku surové vody do erpací jímky jsou provedeny z nerezu jakost 1.4301 a polypropylenu , s pr linami 40 mm. esle jsou zav šeny na kotveném nerezovém záv su , po kterém je
možno je vytahovat vrátkem nebo ru
k úrovni podlahy a zachycené shrabky ná adím vyjmout.
11. Ponorné míchadlo M01 bude osazeno na nerezové vodící ty i s aretací horizontální a výškové pozice
míchadla
12. Nádrže : erpací jímka, kalová nádrž, reservní jímka jsou opat eny pevným sacím potrubím DN 90
vedeným ze dna nádrže vn st ny objektu OV , kde je na výtlaky osazen komplet s koncovkou pro
ipojení fekálního vozu.
Všechna erpadla a ponorné míchadlo M01 budou vytahována pomocí zdvihacího za ízení, pokud
pot ebná síla pro vytažení p ekro í 0,3 kN.
Všechna za ízení poz.1-4,7 budou vyrobená z oceli t . S235 , žárov zinkované. Únosnost pororoštových ploch musí být v bodovém zatížení nejmén 3,5 kN/m2. Únosnost poklop podlahy musí
být provedeny s nosností nejm. 5 kN.
Zábradlí budou být navržena s nosností nejm 1 kN/m p i vodorovném zatížení horního okraje.

5. OVLÁDÁNÍ A ÍZENÍ TECHNOLOGIE

ISTÍRNY

5.1. erpací jímka
erpadla erpací jímky jsou provozována st ídav , je ešen záskok erpadla p i poruše a soub h
erpadel p i maximální p ítokové situaci. Provoz erpací stanice je automatický, každé erpadlo
je možno sepnout ru
z ídící jednotky.
V p ípad dosažení havarijní úrovn hladiny v jímce je signalizován p epad surové vody do rezervní nádrže.
Na výtlacích erpadel jsou osazena uzavírací (servisní nebo p íp. regula ní) šoupátka a kulové
zp tné klapky.
5.2. Reservní jímka
Po akumulaci odpadní vody v reservní jímce je tato od erpána erpadlem P08 do strojních eslí,
v režimu dle pot eby technologie (v asovacím režimu , ru
jednorázov ).
5.3. Strojní esle
Provoz strojních eslí je automatický, na základ snímání výšky hladiny u nátoku eslí. Stírání
shrabk i režim praní shrabk je rovn ž automatické, v režimu nastaveném. Kompletní ovládání
eslí je ešeno z elektrorozvad e RM . Ru ní chod všech za ízení.

5.4. Nádrž denitrifikace
Chod ponorného míchadla M01 denitrifikace bude ízen v empiricky nastaveném asovém režimu, s možností ru ního ovládání. Ovládání je ešeno z elektrorozvad e RM1 ( ídící jednotky
OV).
Pomocná aerace denitrifikace se spouští ru
z ídící jednotky (elektroventil EV2) a provoz
je v tšinou ešen v asovacím režimu. Aerace denitrifikace probíhá pouze v p ípadech mimo ádných situací (nap . p i zahnívání kalu) a tehdy, pokud je nádrž denitrifikace použita jako nádrž nitrifikace. V takovém p ípad se otev e elektroventil EV4 trvale a aerace b ží soub hem s nitrifikací.
Kombinace aerace a chodu míchadla M01 je možná pouze tak, že nedojde k nasátí masivního množství bublin vzduchu z aerace do vrtule míchadla.

5.5. Nitrifika ní nádrž
Aera ní systém v nitrifikaci b ží bud v automatickém režimu dle p ímého m ení koncentrace
rozp. kyslíku (sonda Ox) nebo trvale. Vzduch je dodáván dmychadlem DM01. Chod dmychadla
(dmychadel) je ovládán z rozvad e RM1 a ídící jednotky. Základní provoz je automatický ,
ízen údaji kyslíkové sondy Ox v nádrži nitrifikace.
Provoz erpadla P04 interní recirkulace:
padla se uvažuje šoupátkem na výtlaku.

asování- ru ní režim . P ípadná regulace výkonu er-

5.6. Dosazovací nádrž
Dosazovací nádrž nesmí být hydraulicky p et žována (Qmax = 12 m3/hod, 3,4 l/sec).
Mamutka vratného kalu (MVK) je v provozu nep etržit , pokud je v provozu dmychadlo. Regulace výkonu MVK provád na kohoutem na p ívodu vzduchu. Pr tok mamutkou je možno sledovat
v rozd lovacím lenu.
Mamutka odtahu kalu z hladiny (MKH) je ovládána asova em p es servopohon uzavíracího kohoutu p ívodu vzduchu (EV1). Ovládání z rozvad e RM1( asova - vyp.-ru ). Nebo b ží trvale
soub hem s chodem dmychadla. Pr tok mamutkou je možno sledovat v rozd lovacím lenu.
Mamutka p ebyte ného kalu MPK je spoušt na v asovém režimu nebo ru
ve vazb na režim
pln ní kalové nádrže a ve vazb na provoz mamutky vratného kalu. Pr tok mamutkou je možno
sledovat v rozd lovacím lenu.

5.7. Rozd lovací len
Systém hradítek v rozd lovacím lenu umožnuje kombinovat trasy kalu dle pot eby obsluhy, nap .
vratné kaly odklonit do kalové nádrže, p ebyte ný kal zase do trasy vratného kalu, všechny kaly
poslat p ímo do nádrže nitrifikace, aj.

5.8. Kalová nádrž
Pln ní kalové nádrže p ebyte ným kalem je ovládáno z regulace mamutky p ebyte ného kalu
MPK. Režim odtahu p ebyte ného kalu stanovuje provozovatel na základ provozních situace
v biol. nádržích.
Napln ní kalové nádrže je signalizováno p i max. provozní hladin (sonda) v ídící jednotce a
sou asn je blokován chod mamutky p ebyte ného kalu. Kalová nádrž má p epad p i maximální
hladin do nádrže nitrifikace a p i této úrovni je signaliza ní hladinová sonda.
Odtah kalové vody erpadlem P06 se provádí ru ním sepnutím, po nastavení výšky sání erpadla
nad hladinou kalu. Blokace erpadla automaticky p i nastavené minim. hladin u erp. kalové
vody.
Míchání sm si v KN aerací v nádrži (AE-S) se d je samostatn dmychadlem DM02 v ru ním režimu, nebo režimu asovacím, dle pot eby provozovatele, v tšinou po napln ní nádrže zahušt ným
kalem, v rámci p ípravy erpání zahušt ného kalu do odvod ovacího kontejneru.
5.9. Odvod ovací kontejner kalu, dávkování flokulantu
Odvodn ní kalu probíhá po napušt ní kontejneru samovoln . P ed napoušt ním kalu je nutno
primárn (paušáln ) nastavit dávkování roztoku flokulantu do výtlaku (poz. 7.0.) erpadla P05.
erpadlo P05 se vypíná automaticky po dosažení maximální provozní hladiny v kontejneru kalu.
Vypnutí erpadla P05 iniciuje i vypnutí dávkovacího erpadla P09 .
Roztok flokulantu se p ipravuje paušáln v etnosti nastavené provozovatelem.

5.10. Za ízení pro srážení slou . fosforu
Zásobník srážedla je pln n cisternou dodavatele p edepsanými postupy. Zásobník je opat en v
,meziplášti sondou pro signalizaci pr sak inidla do tohoto prostoru.
Dávkovací erpadlo P10 srážedla je spínáno ru
nebo na základ signálu z jiných operací (nap .
erpání surové vody ) z ídící jednotky, dle požadavku provozovatele OV.
5.11. Povod ová jímka
i b žném provozu mimo povod ové situace odtéká vy išt ná voda z istírny p ímo do recipientu
(mimo povod ovou jímku) . P i povod ové situaci sepne hladinová sonda (v šacht odtoku Š2) a
uzav e šoupátko EV5 v povod ové jímce. Vy išt ná voda ihned p ete e p epadem p ed šoupátkem do povod ové jímky. Po dosažení nastavené úrovn hladiny sepne erpadlo P07 a vy erpává
vy išt nou vodu v rozmezí pracovních hladinových sond v jímce výtlakem do odtokové šachty
Š2, nad úrove H100. V p ípadech poruchy za ízení (nap . závada erpadla P05) je indikována
maximální hladina v jímce (na úrovni plošiny OP).
Povod ová jímka se m že krátkodob a v mimo povod ových situacích použít pro uskladn ní odp.
vody z jiných nádrží istírny.

5.12. Režimy dmychadel
Dmychadlo DM01 slouží pro b žný provoz biologické ásti istírny a pro provoz mamutek.
Dmychadlo DM02 slouží v b žném provozu pro míchání kalové nádrže.
V p ípad poruchy DM02 (výpadech dodávky vzduchu= nedostatek kyslíku v nitrifikaci) automaticky zapne dmychadlo DM02 a dodává vzduchu v plném rozsahu jako u DM01. P itom je odpojeno míchání kalové nádrže.
V p ípad provozní závady, kdy je dmychadlo DM01 v provozu bez závad a p esto se nedosahuje
pot ebné koncentrace rozp. kyslíku v nitrifikaci, p ipne se dmychadlo DM02 soub hem k DM01.

6. KALOVÉ HOSPODÁ STVÍ A SKLADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
6.1. Produkce odpad
Odpady budou ke zneškodn ní p edány pouze oprávn né osob dle §12 odst.3, 4 zákona .
185/2001 o odpadech. P i hospoda ení s odpady budou respektována ustanovení zákona .
185/2001 o odpadech, vyhlášky MŽP .92/2016 sb. - katalog odpad , vyhláška MŽP .383/2001sb
-o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní provád cí p edpisy.
ebyte ný kal biomasy v etn kalu ze srážení Pcelk
katalogové íslo:
19 08 05
celkem produkce p ebyt. kalu (sušina):
10,17 kg suš./den ( 0,309 t suš. /m síc, 3,71 t suš. /rok)
hmotnost kalu pro odvoz (p i 17 % sušiny).
0,060 t/den, (1,82 t/m síc , 21,8 t/rok)
likvidace:
oprávn ný zneškod ovatel odpad

Produkce shrabk
typ odpadu.
kategorizace odpadu:
ro ní množství:
zneškodn ní:

odvodn né a prané shrabky ze strojních eslí
katalogové íslo:
19 08 01
název odpadu: shrabky z eslí
cca 1 tuna/rok
uložením na skládku p íslušné skupiny (s komunálním
odpadem)

6.2. inidla pro provoz istírny
ehled inidel pro istící proces:
Srážedlo slou enin fosforu:
srážedlo:
ozna ení nebezpe í:
spot eba inidla (41% hmotn.) :
zásoba inidla:
skladování:
dopl ování :

roztok síran železitý Fe2 (SO4)3 , 40-43 % hmotn.
C žíravý (viz bezpe nostní list)
4,73 lit/den , 1,72 m3/rok (cca 2,65 tun roztoku /rok)
max. 3 m3 (max. objem zásobníku)
samostatná nádrž dvoupláš ová , objem užit. 3 m3
v hale kontejneru (místn. 1.04)
cisternou výrobce inidla cca 1 x ro

Organický flokulant pro odvodn ní kalu
inidlo:
Vlastnosti:
Skladování:
spot eba:
skladování:

organický flokulant st edn anionický
sypké granule
PE pytel 25 kg
cca 25 kg/rok
místnost 1.04

6.3. Požadavky na dopravu a manipulace s materiálem
Provoz istírny zahrnuje automatické strojové manipulace se shrabky a p ebyte ným odvodn ným kalem biomasy bez fyzické práce obsluhy. Manipulace s kontejnery s odpady p i odvozu
budou provád ny externím zneškod ovatelem t chto odpad .
6.4. Požadavky na sklady
istírna nemá samostatnou universální skladovou místnost. Výjimkou je místn. 1.04) se zásobníkem srážedla slou enin fosforu, zásobou flokulantu a s kontejnerem odvodn ného kalu.
Pro uskladn ní pracovních pom cek slouží místnost 1.01 Provozní místnost. Osobní pom cky ob sluhy budou uskladn ny v místnosti 1.03 (kancelá ). .Hygienické pot eby budou uskladn ny v kancelá i (1.03) a místnosti soc. za ízení (1.02) objektu.
Odpady shrabk (a písku) budou akumulovány ve sb rné nádob u strojních eslí (místnost
1.01) p ímo k odvozu.
Odpadní p ebyte ný kal bude akumulován v kontejneru OK v místnosti 1.04. a odtud vyvážen p íslušnou svozovou technikou.

7. M

ENÍ A REGULACE

istírna bude vybavena komplexním systémem ízení s rozvad em RM1 a s centrální ídící
telemetrickou jednotkou ( TJ). Systém bude zahrnovat automatiku ízení základních technologických
proces , v etn m ení veli in, archivací a statistiku dat, dálkový p enos všech m ených a zaznamenaných
veli in na PC uživatele, dálkový p enos hlášení poruch a stav , recipro ní možnost dálkového nastavení
parametr provozu istírny.
Veškerá za ízení bude možno provozovat v režimu automatickém nebo ru ním. Veškerá za ízení
technologie jsou ovládána z elektrorozvad e RM1. Strojní esle mají samostatný podružný rozvad RM
Na panelu rozvad
jsou ovládací a nastavovací p epína e a vypína e, umož ující nastavit ru ní nebo
automatický provoz. Na panelu rozvad
jsou kontrolky signalizující stav (provoz nebo porucha) za ízení.
Rozvad
eslí i odvod ova e pak umož ují vnit ní nastavení parametr proces ( asy, proplachy, ...)

Hlavní m ené veli iny:
kontinuální m ení pr toku a proteklého množství odp. vody istírnou na odtoku, kompletní
statistika dat v souhrnu a v ase
koncentrace rozp. kyslíku v nitrifikaci , kompletní statistika dat v souhrnu a v ase
ení teploty v nitrifikaci, kompletní statistika dat v souhrnu a v ase

Pomocné m ené hodnoty (provozní):
- motohodiny všech motor a elektroventil
- doby poruchy u všech el. motor
- binární stavy za ízení (nap . doby zap-vyp elektroventil , max. minim hladiny..)
Sou ástí vybavení istírny budou ru ní m ící p ístroje (pH metr, p enosný teplom r, oximetr,...).
Základní automatizované a regulované procesy:
- provoz erpadel erpací jímky (st ídání, záskok erpadel, soub h p i max, p ítoku)
- provoz strojních eslí (dle RM )
- provoz dmychadel
(provoz DM01 dle kyslíkové sondy, asový provoz, záskok)
(provoz DM2 – asový režim, záskok za DM01)
- provzdušn ní kalové nádrže
( asový režim)
- provoz erpadla P05 kalu k odvodn ní ( asový režim, vazby na napln ní nádrže )
- provoz erpadla P04 interní recirkulace ( asový režim)
- provoz míchadla M01 denitrifikace
( asový režim)
- chod mamutky MKH kalu z hladiny
( asový režim)
- chod mamutky p ebyt. kalu MPK
( asový režim, blokace p i napln ní kalové nádrže )
- dávkování srážedla slou enin fosforu (P10) proporcionáln pr toku odp. vody na odtoku z OV
nebo ve vazb na jiná za ízení istírny
- dávkování flokulantu (P09)
(vazba na chod erpadla p ebyt. kalu P05)

-

chod erpadla P07 povod ové jímky : dle hladinové sondy v šacht
Š2,
spínání erpadla dle hladinových sond v povod ové jímce)
elektrošoupátko EV5 povod ové jímky: dle hladinové sondy v odtokové šacht
Vzájemné logické vazby na provoz za ízení dle požadavk technologie

Archivace dat:
- kompletní archivace a statistika všech sledovaných dat v TJ a na serveru uživatele
Telemetrie:
enos všech dat na server uživatele sítí GSM/GPRS
- možnost dálkového recipro ního nastavení proces
- hlášení poruch a mezních stav pomocí SMS na vybraná telef. ísla v n kolika úrovních d ležitosti

erpadel , za ízení eslí, i odvod ova e mají vestav ná idla p eh átí nebo pr saku
vlhkosti do vinutí. Tyto signály budou zpracovány do sestavy ízení podle ešení jednotlivých dodavatel této technologie .
Motory

8. VLIV TECHNOLOGIE NA STAVEBNÍ EŠENÍ
Technologie istírny bude umíst na v jediném stavebním objektu. Nádrže istírny jsou ešeny
jako podzemní, zakryté betonovými nosnými stropy se vstupovými otvory s ocelovými poklopy
íslušné nosnosti s panty a aretací p i otev ení. Podlahy istírny budou provedeny
v protiskluzovém provedení a s odvodn ní podlahovými vpus mi do technologických nádrží.

V nádržích budou provedeny p íslušné hladinové p epady a p epady p i Hmax.
tvo í otev ená nádrž, opat ená zábradlím.

Dosazovák

Prostupy a pr chodky pro potrubí a elektro budou ešeny dle požadavku technologického ešení. Prostupy potrubí pod hladinou vody v nádržích budou ešeny jako bezpe
vodot sné.
Do objektu bude p ivedena tlaková pitná voda. Temperaci objektu je nutno zajistit na
hygienických p edpis .

5°C dle

Prostory nádrží biologické ásti budou ádn odv trány vn objektu. Prostory kalové nádrže ,
erpací jímky a reservní jímky budou odv trány samostatn s nuceným odtahem s ventilátory
v provedení Ex. Upozor ujeme na agresivní prost edí z hlediska možného výskytu nap . metanu,
amoniaku, sirovodíku , kysli níku uhelnatého a j. , za mimo ádných situací a toto zohlednit ve stavebním ešení.
Ocelové konstrukce istírny budou do nádrží osazeny na ocelových konsolách bez stavebního
ešení.
Jediná otev ená nádrž -dosazovák bude v rámci dodávky technologie opat ena zábradlím a obslužnou lávkou. Tato zábradlí jsou výšky 1100 mm a jsou provedena dle SNEN12250-10, TNV
750747. Jsou vybavena okopovou hranou a jsou pevn kotvena do podlahy a st n objektu.
Všechny nádrže istírny budou opat eny pevn osazenými žeb íky . Do jímek budou instalovány nerezové opera ní žeb íky s p ísl. bezpe nostním vybavením pro sestup a výstup osoby. Vstupové žeb íky do t chto jímek jsou vyrobeny z nerezové oceli t . 1.4301 a provedeny dle SN EN
122555-10, SN 750748, jsou pevn p ipojené ke konstrukci nádrže a na vstupu mají vyjímatelné
madlo, umož ující bezpe ný nástup na žeb ík. Dále je u nich k dispozici bezpe nostní vodítko pro
upevn ní bezpe nostních pás pracovníka p i sestupu a výstupu. Bezpe nostní pásy budou k dispozici na pracovišti jako výbava obsluhy nebo jiných pracovník .
Osv tlení haly a ostatních prostor objektu istírny bude provedeno dle požadavk technologie.
Objekt bude oplocen a všechny p ístupy budou uzamykatelné.

9. ELEKTRO ÁST
Kompletní elektroza ízení technologie - viz samostatná dokumentace D.2.2. Technologie elektro.

10. BEZPE NOST A HYGIENA PRÁCE
10.1. Obecné požadavky
Kompletní ešení stavební i technologické ásti istírny bude odpovídat zásadám bezpe nosti dle
SNEN 12255-10 ( istírny odpadních vod-zásady bezpe nosti) a všem dalším normám SN-EN
12255 ( istírny odpadních vod) a dalším p ísl. normám.

Zásadní pracovní prostory jsou na úrovni podlahy objektu. Pod úrovní podlahy objektu jsou v
nádržích istírny zaplavených vodou umíst na erpadla, míchadlo a další za ízení. erpadla , míchadla jsou instalována tak, že umož ují jejich vysunutí z úrovn podlahy haly istírny.
Do jímek istírny vstupují obsluhy a pracovníci pouze za ú elem oprav nebo servisu, s velmi malou etností. Pro tyto p ípady budou vypracovány p íslušné postupy a p edpisy.
istírna bude provozována dle schváleného provozního ádu, který bude sou ástí dodávky technologie. Obsluha bude zau ena, všichni pracovníci istírny budou pou eni o zásadách bezpe ného
provozu.
innost obsluhy bude minimalizována jednak kontinuálním charakterem proces a jednak vysokou stabilitou provozu. P evážná ást práce obsluhy bude spo ívat v opera ní kontrole procesu a
fyzické kontrole istírny, zbylá ást práce bude lehkého charakteru, fyzicky namáhavé práce se
nevyskytují.
Technické vybavení provozu budou minimalizovat p ímý styk obsluhy s išt nými vodami, kaly
a ostatními odpady i technologickým za ízením.
Bezpe nostní rizika budou minimalizována bezpe nostními opat eními obsluhy v . Vybavení p íslušnými ochrannými prost edky, automatizací a systémem ízení technologického procesu, kvalitním provozním ádem i školením obsluhy a údržby, pravidelnou laboratorní a odbornou technickou kontrolou procesu a hygienickou kontrolou obsluhy.
Provoz OV se bude obecn ídit sou asnými platnými obecnými p edpisy z oblasti hygieny
práce, zejména: zákonem . 258/2000 sb. O ochran ve ejného zdraví (§ 37 až 44 týkající se hygieny práce) nap . Vlády . 178/2002 sb.,
Podrobnou specifikaci výrobk a za ízení bude ešit následná zadávací dokumentace dle p ípadných dopl ujících požadavk provozovatele k této dokumentaci pro stavební ízení.
Nebezpe í mechanických úraz bude omezeno instalací zábran, kryt , vytvo ením ergonometrických mezer a bezpe nostních vzdáleností, nebo budou nebezpe ná místa opat ena bezpe nostním
ozna ením (žluto erné šrafování) a bezpe nostními tabulkami v souladu s požadavky vyhlášky o
bezpe nosti práce.
Významným technologickým zdrojem hluku v provozu istírny budou pouze dmychadla. Ta budou opat ena dostate nými protihlukovými kryty , pokud jejich provoz bez krytu nesplní í zákonné
normy pro vnit ní prost edí objektu istírny (práce obsluhy,..). i vn istírny dle požadavk
ochranného pásma OV budou v protihlukovém krytu s tím, že na úrovni ochranného pásma OV
bude hladiny hluku v no ním ase pod 40 dB.

10.2. Provozní místnost a místnost obsluhy
istírna je vybavena místností pro obsluhu (1.03) , a sociálním za ízením (1.02) pro obsluhu
(WC, umyvadlo, teplá voda).

10.3. Manipulace s b emeny
erpadla i míchadlo jsou vysunovatelná pouze k servisním ú el m bez demontáže, na vodících
ty ích pomocí ru ních vrátk , silou pod 500N (50 kg).

10.4. Opat ení proti úraz m el. proudem
Zásadním opat ení proti úrazu e el. proudem ze strany technologických za ízení je automatické
odpojení od zdroje dle SN 33 2000-4-41 ed.2, dále dopl ující ochranné pospojování ( l. 415.2) tzn. uvedením všech neživých ástí na stejný potenciál (dle SN33 2000-4-41 ed.2)
Tam, kde se bude provád t oplach za ízení vodou, musí být provozním p edpisem stanoveno
oplachové pásmo a pracovník musí být prokazateln seznámen jak si má p i oplachu po ínat, aby
bylo zamezeno možnosti úrazu el. proudem nebo poškození el. za ízení.

10.5. Manipulace s inidly a odpady
V provozu istírny se používá inidlo flokulant, který je netoxické a bez zápachu. Veškeré
manipulace s ním budou provád ny d sledn dle bezpe nostních list tohoto výrobku.
Další inidlo, síran železitý vodný roztok v 10% kyselin sírové, je v uzav eném zásobníku a je rozvád no výtlakem z dávkovacího erpadla, bez manipulace obsluhy s ním. Ke kontaktu
obsluhy s inidlem m že dojít p i poruše t snosti za ízení nebo p i servisních pracích. V takovém
ípad je obsluha povinna postupovat podle platných p edpis a pokyn z Bezpe nostního listu
inidla.
Bezprost ední styk obsluhovatele s odpady (shrabky, p ebyte ný kal z OV, hygienizovaný) z istírny není nutný. Pro p ípadné manipulace se za ízením pot ísn ným odpady nebo
s odpadem samotným bude obsluha vybavena p íslušnými ochrannými pom ckami s možností
umýt a hygienizovat nekryté ásti k že v soc. za ízení objektu..
V p ípad pot ísn ni obsluhy odpadní vodou, kal nebo shrabky, má k dispozici místnost ,
kde se m že ihned p evléci a umýt.
Shrabky z hrubých eslí jsou vynášeny ru
a vysypány do popelnice shrabk . Shrabky ze
strojních eslí jsou vyváženy v popelnici s pomocí rudlíku vn objektu k odvozu. Odvodn ný kal
je bez zásahu obsluhy akumulován v kontejneru se strojní manipulací externím zneškod ovatelem
.
10.6. Organizace pé e o zdraví , první pomoc
Pracovníci obsluhy OV budou náležit pou eni o zásadách bezpe ného provozu. Budou
se ídit provozním ádem, kde budou všechny hlavní zásady bezpe nosti práce, uvedeny pro konkrétní podmínky této istírny. Obsluha bude vybavena ochrannými pom ckami v rozsahu svojí
pracovní innosti. D ležitá je znalost místa nejbližšího telefonu a ísel záchranného systému R,
tj. záchranné služby, hasi a policie.

Bezpe nostní rizika budou minimalizována bezpe nostními opat eními obsluhy v . vybavení p íslušnými ochrannými prost edky, automatizací a systémem ízení technologického procesu, kvalitním provozním ádem i školením obsluhy a údržby, pravidelnou laboratorní a odbornou technickou
kontrolou procesu a hygienickou kontrolou obsluhy.

10.7. Provoz za ízení, najetí technologie
Montáž technologie bude provedena do dokon ené stavební ásti vy išt né od stavebních a
jiných zbytk a podrobn prov ené stavebními zkouškami (vodot snost, kanalizací, nádrží, revise,..). Po dokon ení stavby a montáže budou provedeny suché (bez odpadní vody ) kompletní
technické a technologické zkoušky podle jednotlivých dodavatel a veškeré zkoušky elektrické ,
etn ádných elektrorevizí. Po suchých zkouškách bud provedena zkouška za ízení s užitkovou
vodou na t snost tras a nádob technologie a základní funkce regulace. V p ípad kladného výsledku t chto zkoušek mohou být do istírny vypoušt ny splaškové vody dle rozhodnutí vodoprávního
adu.
Podmínkou pro p ivedení odpadní vody novou kanalizací je její bezvadné vy išt ní od stavebních zbytk a rovn ž tak ov ení t snosti všech spoj a šachet kanalizace. Je vylou eno vypoušt t vodu z proplach kanalizace do technologie istírny.
Po najetí p ítoku splaškové vody bud se ízen provoz eslí. Provoz odvod ova e bude najet
a se ízen po zahájení produkce p ebyte ného kalu z biologické ásti istírny. Do doby odzkoušení
za ízení na splaškové vody a na p ebyte ný kal nelze tato za ízením ze strany investora zcela p evzít.
Budou vypracovány a p evzaty p edávací protokoly jednotlivých ástí technologie. Pro
provoz istírny bude vypracován kvalitní a podrobný provozní ád. Nedílnou sou ástí je ucelená
dokumentace provedení stavby
Sou ástí provozního ádu bude kompletní dokumentace skute ného provedení díla, v etn
kompletní technické dokumentace všech instalovaných za ízení a materiál . Po najetí istírny bude
provedeno zaškolení obsluhy.
Podmínkou je spln ní plánu BOZP a ZOV celé stavby v etn vedlejších a ostatních náklad .
i stavb je zejména nutno dodržovat p episy:
Typ
edpisu

íslo p edpisu Název p edpisu

Zákon

262/2006

Zákoník práce

Zákon

309/2006

Zákon

274/2001

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v
pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti
nebo poskytování služeb mimo pracovn -právní vztahy
O ve ejných vodovodech a kanalizací

Nv

378/2001

Na ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a používání
stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí

Nv

170/2014

Na ízení vlády o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úraze

Nv

495/2001

Na ízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prost edk , mycích, isticích a desinfek ních prost edk

Nv

11/2002

Na ízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a zavedení signál

Nv

168/2002

Na ízení vlády, kterým se stanoví zp sob organizace a pracovních postup , které je
zam stnavatel povinen zajistit p i provozování dopravy dopravními prost edky

Nv

362/2005

Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky

Nv

591/2006

Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
staveništích

Zákon

254/2001

Vodní zákon
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