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ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Pro vodní hospodá ství dodáváme technologické vybavení erpacích stanic, úpraven vody a istíren odpadních vod. Tradi n je na vysoké úrovni obor istírny odpadních vod, kde dodáváme v prvé ad
kompletní soubory technologického za ízení v etn motorické instalace a ídicích systém . adu za ízení
pro tyto soubory nakupujeme od zavedených výrobc . N které speciální stroje pro mechanické
a biologické išt ní a pro kalové hospodá ství sami vyrábíme podle vlastní konstruk ní dokumentace.
Pro mechanické išt ní to jsou zejména jednoduchý istící
stroj pro esle, všechny druhy lapák písku a usazovací nádrže. Pro
biologické išt ní dodáváme vybavení aktiva ních nádrží pracujících s r znými systémy aktiva ního procesu a všechny známé typy
dosazovacích nádrží. V tšinou soub žn s biologickým ist ním se
za azují r zné systémy terciálního išt ní, pro které vyrábíme nap .
vertikální míchadla. Pro kalové hospodá ství vyrábíme zahuš ovací
nádrže a nádrže usklad ovací s vybavením pro betonové nádrže
nebo vše celé kompletn v oceli.
Pro v tší usazovací, dosazovací a zahuš ovací nádrže
v provedení kruhové i podélném a podélné lapáky písku s výhodou
používáme speciální ozubený pohon. Jeho podstatou je odd lení
za ízení pro pojezd od za ízení pro pohon. Pojezd zajiš uje náprava
obvykle se dv ma koly, z nichž ani jedno není hnací. Tato kola
mohou bez problému pojížd t po jednoduché kolejnici, ímž se
chrání betonový okraj nádrže.
Vlastní pohon zajiš uje zvláš uložený ozubený
pastorek pohán ný elektromotorem p es p evodovku.
Pastorek zabírá do ozubeného h ebenu uloženého okolo
kolejnice. Hnací síla je potom omezena pouze vlastnostmi elektromotoru. Toto ešení umožní bezstarostný
provoz za ízení za všech pov trnostních i provozních
podmínek. Návrh pohonu u nových za ízení je bez
problému a celé konstruk ní ešení lze snadno aplikovat pro všechny b žné velikosti nádrží. Další výhodou
celého ešení je, že pohon je možno instalovat i na stávajících za ízeních bez nutnosti jejich celkové vým ny.
Bez zajímavosti nejsou ani menší dosazovací nádrže ve vertikálním uspo ádání, které mohou být dopln ny
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i o stírání dna. Toto uspo ádání je velmi zajímavé u istíren pro menší zdroje zne išt ní v rozsahu do asi
5 000 EO. Pro tyto istírny dodáváme ucelený systém ist ní pod tradi ním názvem KOMBIBLOK®.
Systém KOMBIBLOK® je biologická jednotka pro
biologické ist ní odpadních vod nejr zn jšího charakteru, zejména však pro komunální odpadní vody. Jednotka
se skládá z aktiva ní nádrže, nádrže dosazovací a za ízení
pro recirkulaci aktivovaného kalu. Základní velikostní
ada jednotek vychází z rozm rového modulu dosazovacích nádrží typu. Na tento modul stavebn navazuje aktiva ní nádrž, jejíž rozd lení na jednotlivé prostory je dáno
technologickým procesem ist ní. Stavební uspo ádání
aktiva ní nádrže m že být velice prom nlivé, takže i architektonické ešení celé istírny m že vyhovovat nejvyšším nárok m investora. Po dopln ní jednoduchým mechanickým ist ním a jednoduchým kalovým hospodá stvím je možno systém KOMBIBLOK®
použít jako kompletní ucelený soubor pro ist ní komunálních a jim podobných vod z menších a st edních
zdroj zne ist ní. Sestavováním jednotek vedle sebe lze istírnu postavit, event. uvád t do provozu v etapách. Budování ve dvou linkách umož uje provád t úpravy na istírn bez p erušení provozu.
Prom nlivý tvar aktiva ní nádrže dovoluje realizovat v návaznosti na druhu odpadní vody a požadovaném stupni ist ní r zné technologické postupy ist ní. Lze realizovat nejjednodušší sm šovací aktivaci nebo až aktivaci s nitrifikací a denitrifikací organických látek. Technologické za ízení je pak závislé
na technologickém postupu. B žn se používají jemnobublinné aera ní systémy a vertikální míchadla.
Tato za ízení jsou pom rn levná a velmi spolehlivá s malými nároky na obsluhu, takže istírna vyžaduje
pouze ob asný dohled. Všechny procesy jsou automatizovány.
První istírna tohoto typu byla postavena pro LDN
Paseka pro kapacitu 1 000 EO v roce 1971. Po rekonstrukci,
kdy byl povrchový aerátor GIGANT nahrazen jemnobublinným provzduš ováním s dmýchadly, pracuje istírna dodnes
s výkonem asi 1 500 EO. Postupn bylo postaveno p es tisíc
istíren tohoto typu a v tšina pracuje dodnes. Na obrázku
vlevo je z poloviny rekonstruovaný biologický stupe istírny Dub na Morav . V aktiva ní nádrži bylo místo dvou povrchových aerátor nainstalováno jemnobublinné provzdušovací za ízení a v dosazovací nádrži bylo instalováno nové
vybavení s odstra ováním plovoucích ne istot. Druhá polovina není dnes používána. Ob istírny spl ují veškeré požadavky povolení, což je obvyklé i u v tšiny ostatních istíren, rekonstruovaných nebo pracujících v p vodním
provedení.

U istíren KOMBIBLOK® poskytujeme záruku na istící efekt
po celou dobu životnosti za ízení.
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