inovatívne čistiarne odpadových vôd
s membránovým bioreaktorom
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Vstupná čerpacia stanica – 1
Vstupná čerpacia stanica slúži k prečerpávaniu splaškových
vôd z úrovne prítokovej kanalizácie do akumulačnej sekcie
procesnej nádrže. Čerpaciu stanicu tvorí šachta priemeru
2-2,5m. Jej hĺbka je závislá od hĺbky vstupnej kanalizácie,
nerovnomernosti prítoku a je plne prispôsobená miestnym
podmienkam. Súčasťou ČS je hrablicový kôš na zachytenie
pevných nečistôt s medzerami medzi jednotlivými hrablicami 20 – 25mm. Kôš sa po zaplnení vysype do zbernej
nádoby pomocou konzolového stĺpového žeriavu. Čerpadlá
v čerpacej stanici budú navrhnuté na maximálny výpočtový
prítok. Jedno čerpadlo je pre druhé 100 % zálohou.

Proces čistenia
Mechanické predčistenie – 2

Akumulačná sekcia – 3

Mechanické predčistenie zabezpečujú jednak hrablicový
kôš vo vstupnej ČS a následne rotačné sito s otvormi priemeru 0,5mm. Tu sa odseparujú z prítokových odpadných
vôd nerozpustné látky s veľkosťou nad 0,5mm. Nečistoty
sú otáčaním bubna vyhrňované do sklzu a do pristaveného
kontajnera. Rotačné sito je umiestené nad akumulačnou
sekciou procesnej nádrže.

Akumulačná nádrž slúži k vyrovnávaniu nerovnomernosti
prítoku v priebehu dňa a tým zabezpečuje kontinuálny
a rovnomerný proces čistenia v nasledujúcich sekciách.
V tejto sekcii sú umiestnené ponorné čerpadlá, ktoré prečerpávajú vodu do nasledujúcej denitrifikačnej sekcie. Čerpadlo je zapínané a vypínané od nastavenia snímača hladiny a poklesu hladiny v ďalších sekciách. V nádrži je taktiež
umiestnené ponorné vrtuľové miešadlo, ktoré zabezpečuje
homogenizáciu vody určenej na čistenie. Do akumulačnej
sekcie sa tiež vracia voda z odvodňovacej sekcie kalu.

Biologické čistenie
v procesnom kontajneri
Procesný kontajner je rozdelený do sekcií, v ktorých
postupne prebieha proces biologického čistenia s pomocou aktivovaného kalu (špecifická zmes mikroorganizmov),
ktorý v procese biologického čistenia odstraňuje jednotlivé
zložky znečistenia. Nádrž pozostáva z nasledovných sekcií:

Denitrifikačná sekcia – 4
Denitrifikačná sekcia je umiestnená za akumulačnou nádržou a slúži k odstraňovaniu dusíkatého znečistenia z odpadovej vody a to konverziou dusičnanových a dusitanových
foriem dusíku na plynný dusík. Zároveň tu dochádza aj
k čiastočnému odbúravaniu uhlíkatého znečistenia pochá-

dzajúceho z organického substrátu. K správnej funkcii
denitrifikačného reaktoru je potrebná neustála homogenizácia jeho obsahu nainštalovaným ponorným vrtuľovým
miešadlom. Do tejto sekcie ústi tiež prívod recirkulácie,
ktorá zabezpečuje vracanie aktivovaného kalu zo sekcie
membránového bioreaktora.

Proces filtrácie cez membrány prebieha
v následnom režime:
»» 20-25 min odsávanie vyčistenej vody cez steny membrán
do zbernej nádrže.

Nitrifikačná sekcia – 5

»» 1 min v poslednej fáze preplachu dávkovanie chemikálie
vstrekovaním roztoku chlórnanu sodného, alebo kyseliny
citrónovej. Celý proces odsávania vyčistenej vody a cykly
preplachu membránového modulu sú programovo
riadené pomocou PLC systému.

Nasleduje za denitrifikačnou sekciou, do ktorej priteká
gravitačne cez prepadovú hranu zmes čistenej vody a aktivovaného kalu. Nitrifikačná sekcia umožňuje biologické
odstraňovanie uhlíkatého znečistenia, čím dochádza
k redukcii CHSK a BSK5 a zároveň tu dochádza k oxidácii
dusíkatého znečistenia vo forme amoniakálneho dusíka až
na dusičnany. Tento proces vyžaduje okysličovanie čistenej
vody. Pre tento účel sú na dne nádrže rozmiestnené jemnobublinné membrány, ktoré zabezpečujú rovnomerné prúdenie vzduchu celou plochou sekcie. Potrebné množstvo
a tlak vzduchu zabezpečuje sada dúchadiel umiestnených
v dúcharni.

Membránový bioreaktor - MBR – 6
Čistená voda priteká do sekcie prepadom z nitrifikačnej
sekcie. V sekcii je umiestnený membránový bioreaktor
osadený membránovými jednotkami s celkovou plochou
420m2. Cez póry v stenách membrán o veľkosti 0,04μm sa
z vnútra dutých vlákien odsáva vyčistená voda zbavená
aktivovaného kalu a baktérií do zbernej nádrže na vyčistenú vodu.
Vyčistenú vodu je možné použiť pre:
»» Cyklické spätné premývanie membrán.
»» Ostrek rotačného sita mechanického predčistenia.
»» Ako tlaková úžitková voda pre druhotné použitie
v čistiarni.
»» V sociálnom zariadení ČOV na splachovanie.
Prúdenie zmesi čistenej vody s kalom okolo vonkajších
stien membrán je riešené pomocou aeračného systému
umiestneného v spodnej časti bioreaktora.

»» 5-7 min spätný preplach membrán vyčistenou vodou zo
zbernej nádrže.

Odsávaním vyčistenej vody z nádrže bioreaktora dochádza v sekcii k zahusťovaniu kalu. Spolu s bioreaktorom sú
v sekcii umiestnené ponorné čerpadlá so zálohou. Tieto
zabezpečujú nasledovné funkcie: čerpadlá zabezpečujú
kontinuálne čerpanie vratného kalu znovu do procesu
čistenia v denitrifikačnej sekcii. Koeficient recirkulácie je
nastaviteľný v rozsahu 2–5 násobku výkonu ČOV.

Inovatívne riešenie

Mamutkové čerpadlo sa automaticky spúšťa pri dosiahnutí hustoty kalu v sekcii bioreaktora na úroveň 12-15g/l
a odčerpáva prebytočný kal do kalovej nádrže (kalojemu).

Membránový bioreaktor - MBR
je zariadenie pre dokonalé
čistenie odpadových vôd.

Kalové hospodárstvo – 7

Vyčistená voda je nasávaná cez mikro póry

Poslednou sekciou v procesnej nádrži je kalová nádrž, ktorá
je deliacou prepážkou rozdelená do dvoch častí s rôznym
objemom. Do prvej časti, ktorej objem zaberá ¾ kalojemu,
je prečerpávaný prebytočný kal z MBR sekcie a v tejto
nádrži dochádza nielen ku gravitačnému zahusťovaniu kalu
a odsadeniu kalovej vody, ale tiež k dokončeniu stabilizácie kalu, keďže je vybavená miešadlom aj prevzdušnením.
Odsadená kalová voda cez prepážku prepadá do druhej
časti nádrže a po jej naplnení je ponorným čerpadlom
čerpaná do akumulačnej nádrže. Homogenizovaný kal
so sušinou približne 20-30g/l, ktorá je sledovaná kalovou
sondou, môže byť odčerpávaný fekálnym vozidlom, alebo
čerpaný na linku odvodnenia kalu.

(0,04μm) v stenách tisícoch jemných vlákien
membránového bioreaktora.
Takto vyčistená voda neobsahuje takmer
žiadne nerozpustené látky, ani väčšinu baktérií a preto je možné ju využívať ako úžitkovú
vodu na závlahy a pre obnovu prírodných vodných plôch a mokradí.

Water Beast 700
Kontajnerové čistiarne s membránovým bioreaktorom
100 – 400 m3 OV/deň určené pre 700 – 2100 obyvateľov

Kontajnerové ČOV sú dodávané v predmontovanom
stave. Veľmi krátka doba dodania a sprevádzkovania
zariadenia od 3 do 6 mesiacov.
Skladajú sa z dvoch základných modulov, každý v rozmeroch prepravného kontajnera pre jednoduchšiu dopravu
a montáž. Sú vybavené najmodernejšou technológiou
čistenia pomocou membránových bioreaktorov.
Kontajnerové nádrže sú zakrytované. Kryty súčasne slúžia
ako obslužné plošiny pre údržbu a opravy technologických zariadení. Všetky zariadenia vnútri nádrží (čerpadlá,
miešadlá atď.) sú prispôsobené tak, že umožňujú ich
ľahkú a rýchlu výmenu. Kontajnerové nádrže môžu byť
umiestnené na povrchu, ako polozapustené, alebo úplne
zapustené.

Podľa klimatických podmienok budú vybavené vhodnou
tepelnou izoláciou. V dolnej časti sú už namontované
ponorené zariadenia. Na hornej časti je umiestnená
obslužná plošina s uloženými segmentmi rozvodných
potrubí. Na mieste montáže sa obe časti spoja a zatesnia.
Vnútorné povrchy nádrže a krytov sú opatrené špeciálnym náterom s obsahom zinku odolnému voči čistenej
vode.
K základným kontajnerovým modulom dodávame aj
obslužné kontajnery, v ktorých sú umiestnené doplnkové
technológie, riadiace centrum, dúchareň. Čistiareň je
predmontovaná a pri inštalácii na mieste je potrebné len
vzájomné prepojenie potrubí, elektrorozvodov, procesných nádrží a napojenie na čerpaciu stanicu OV.

Water Beast 5000
Čistiarne odpadových vôd s membránovým bioreaktorom
800 – 3000 m3/deň určené pre 5000 – 15000 obyvateľov

Water Beast 5000 ponúka riešenie pre minimalizáciu stavebných prác, rýchle dodanie a prevádzkovanie čistiarne.
Procesné nádrže sú kruhové s vnútorným delením jednotlivých nádrží. Sú zhotovené z obojstranne smaltovaných plechov, vzájomne zoskrutkovaných a utesnených.
Sú uložené na vodovzdornej železobetónovej doske.
Nádrže výšky 6 m môžu byť dodané ako otvorené,
alebo zastrešené, vybavené tepelnou izoláciou alebo
bez. Pomocné prevádzky pozostávajúce z velína so
sociálnym zariadením, riadenie bioreaktora, odvodňovania kalu sú taktiež dodávané plne zmontované a na
stavenisku sa len vzájomne prepoja a napoja na procesné nádrže. Technologické zariadenie je doplnené
odlučovačom piesku a prispôsobené projektovanému
výkonu. Prevádzka takýchto čistiarní je plne automa-

tická s možnosťou diaľkového ovládania mobilnými
zariadeniami alebo PC. Ako príklad riešenia uvádzame
ČOV s výkonom 1000m3/deň. Táto pozostáva z troch
kruhových nádrží s nasledovnými parametrami:

N1 - Akumulačná nádrž
Akumulačná nádrž je umiestnená v samostatnej kruhovej nádrži o priemere 8,57 m a výške 5,8 m s objemom
330 m3. V nej je umiestnený lapač piesku, miešadlo
a čerpadlá pre čerpanie čistenej vody do nádrží biologického čistenia. Mechanické predčistenie a po ňom
i zachytávanie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho
pôvodu (ak si to charakter najmä priemyselných OV
vyžaduje), sa uskutočňuje samostatne pred vstupom do
akumulačnej nádrže.

N2 – Procesné nádrže čistenia
Procesné nádrže čistenia – jedná sa o 2 sústredné
kruhové nádrže, vonkajšia nádrž má priemer 11,14
m a výšku 5,8 m, vnútorná 6,86 m. Vnútorná nádrž
o objeme 211 m3 slúži ako denitrifikačná nádrž. Priestor
v medzikruží je deliacimi stenami rozdelený na 3 časti:
anaeróbna sekcia s objemom 71 m3, nitrifikačná sekcia
177 m3 a sekcia bioreaktora 106 m3.

Doplnkové
technické vybavenie ČOV
Oddelenie balastných vôd od
vôd odpadových - OP1
Táto opcia je nevyhnutná v mieste jednotnej kanalizácie.
Zariadenie – odľahčovacia komora (OK) – je umiestnené
v predradenej šachte pred vtokom OV do čerpacej stanice.
OK je certifikovaný hotový výrobok, ktorý umožňuje privádzať na ČOV objem odpadových vôd Qmax. a odľahčovať
objem OV do by-passu, nariedený v pomere požadovanom legislatívou, ktoré budú odtekať do recipienta buď
cez dažďovú nádrž, alebo priamo. Plnenie dažďovej nádrže
umožňuje motoricky ovládané šupátko, ktoré otvára a
uzatvára vstup do dažďovej nádrže z by-passu. V prípade
prívalových dažďov sa otvorí šupátko z by-passu do do
retenčnej nádrže dažďovej vody. V normálnej prevádzke
je šupátko do ČOV v otvorenej polohe do by-passu zatvorené. V prípade prívalových dažďov sa vtok do čističky
uzavrie a súčasne sa otvorí vtok do by-passu, alebo do
retenčnej nádrže dažďovej vody. Ovládanie môže byť diaľkové, alebo automaticky pomocou dažďového senzora.

Odvodnenie kalu – OP2
Základné prevedenie počíta s odvodom aeróbne stabilizovaného kalu, gravitačne zahusteného na 20-25 g/l
pomocou fekálneho vozu do najbližšej veľkej čističky
na ďalšie spracovanie. V prípade, ak nie je taká možnosť,
ponúkame doplniť dodávku o zariadenie na odvodnenie
kalu lisovaním pomocou závitového, alebo sitopásového
lisu. Vylisovaný kalový koláč obsahuje 20% sušiny a jeho

Obslužné
prevádzky ČOV
ďalšie využitie musí byť v súlade s legislatívou o nakladaní s čistiarenskými kalmi. Možno ho využiť ako hnojivo
do záhrady, alebo na pole. Voda z lisu – filtrát – nateká
do zbernej nádrže a čerpadlom sa vracia do akumulačnej sekcie procesnej nádrže. Zariadenie je umiestnené
v samostatnom kontajneri spolu zariadením na zarábanie
a dávkovanie flokulantu do kalu pred lisovacím procesom.
Kompostovaný kal je možné využiť ako kvalitné hnojivo
do záhrad a na polia.

Spätné využitie vyčistenej vody – OP3
Kvalita vyčistenej OV a jej nezávadnosť umožňuje jej
spätné využitie na oplachovanie technického vybavenia pre predčistenie OV, zariadení na odvodnenie kalu,
v sociálnych zariadeniach na splachovanie WC, údržbu
zelene v areáli ČOV a pod. Ďalšie využitie vyčistenej OV
je možné pri jej použití ako úžitkovej vody pre poľnohospodárstvo, napr. na závlahy počas vegetačného obdobia
a iné účely. Zariadenie pozostáva z tlakovej vodárne napojenej na rozvodné potrubie do miest jej priamej spotreby.
Vyčistená OV nespotrebovaná na vyššie uvedené účely
odteká do recipienta, do mokradí a pod.

Odstraňovanie fosforečnanov – OP4
Táto opcia je vhodná pre väčšie výkony a vysoké znečistenie odpadných vôd fosforečnými zlúčeninami a všade
tam, kde to budú vyžadovať orgány ŽP. Čistenie prebieha
technológiou simultánneho zrážania. Bežne sa fosfor zráža
pomocou železitých, alebo železito-hlinitých koagulantov,
dávkovaných do denitrifikačnej sekcie. Zariadenie pozostáva zo samostatného zásobníka roztoku a dávkovacieho
čerpadla, ktorý dávkuje chemikáliu do denitrifikačnej
nádrže v nastavenom pomere.

Solárne panely – OP5
Na ČOV je možné využiť solárnu energiu nainštalovaním
fotovoltaických článkov. Z nich získaná elektrická energia
je využívaná na osvetlenie, ako záložný zdroj pre riadiaci
systém, prípadne pre pohon časti technologických zariadení. Solárny systém prispieva k zníženiu prevádzkových
nákladov na elektrickú energiu.

Obslužné prevádzky slúžia pre zabezpečenie energií,
prevádzkových médií a celkový chod čistiaceho procesu
v základnom prevedení. Umiestnenie týchto prevádzok je
navrhnuté v transportných 20’ kontajneroch rozmerov 6 x
2,4 x 2,52 m dodávané s nasledovným vybavením:

Prevádzka dúchadiel – K1
Zariadenie v kontajneri zabezpečuje potrebu stlačeného
vzduchu pre aeráciu v sekcii nitrifikácie, pre modul bioreaktora a mamutkového čerpadla. Tu sú umiestnené 3 ks
rootsových dúchadiel, 1 ks pre nitrifikáciu, 1 ks pre modul
bioreaktora a jeden záložný s automatickým štartom
do jednej, alebo druhej vetvy. Ďalej potrubné rozvody,
súprava armatúr a snímačov. Prevádzka je riadená z centrálneho velína umiestneného v K3. Výkon dúchadiel je
riadený pomocou frekvenčných meničov a v nitrifikácii aj
na základe údajov z kyslíkovej sondy.

Prevádzka automatického
riadenia bioreaktora – K2
V kontajneri je umiestnená vyrovnávacia nádrž vyčistenej vody, reverzačné čerpadlá pre odsávanie vody
z bioreaktora do vyrovnávacej nádrže. Pri reverznom
chode súčasne zabezpečujú preplach membrán. Výkon
čerpadiel je riadený pomocou frekvenčných meničov na
základe snímačov tlaku a prietoku. Pri prekročení nastaveného odporu membrán automaticky prepínajú spätný
chod na premytie. Ak je to potrebné, tak je tu umiestnený
aj kontajner s Fe-koagulantom na zrážanie fosforu.

Na vyrovnávaciu nádrž je tiež napojená automatická
vodáreň, ktorá zabezpečuje tlakovú vodu pre rotačné
sito, linku odvodnenia kalu a iné využitie očistenej vody
pre užitkové účely.
Ďalej sa tu nachádzajú nádrže s chemikáliami uložené
v bezpečnostných vaniach a dávkovacie čerpadlá chemikálií, ktoré vo vybraných cykloch počas preplachu membrán vstrekne dávku chemikálie (chlórnanu sodného,
alebo roztoku kyseliny citrónovej) priamo na vstupe preplachovej vody do modulu bioreaktora.

Velín a sociálne zariadenie – K3
Tu sa nachádza miestnosť centrálnej elektrorozvodne
a riadiaceho systému pre automatické riadenie technologického procesu čistenia OV, ovládanie vonkajšieho
osvetlenia, vykurovania, bezpečnostných kamier a pod.
s priamym napojením na internetovú sieť.
V ďalšej časti sa nachádza sociálne zariadenie s WC,
sprchou a šatňou pre občasnú obsluhu, taktiež laboratórium so základným vybavením pre odber vzoriek a vykonanie potrebných rozborov OV a kalov.

Vzdialené
ovládanie
Najnovšia generácia PLC, databázového a vizualizačného
systému pracuje pod systémom Android aj iOS. Po pripojení
cez internet umožňuje kedykoľvek sledovať stav, korigovať
automatické riadenie ČOV, či prepnúť chod do manuálneho
režimu.
Vizualizačný systém poskytuje včasné upozornenie na zmeny
procesných hodnôt mimo požadované rozsahy, čím dokáže
predísť havarijným stavom ČOV. Pre servisné účely je možné
spätne monitorovať všetky stavy, alarmy a hlásenia. Prostredníctvom vzdialenej diagnostiky a preventívnej údržby
tak podstatne znižuje servisné náklady a pomáha predvídať
potencionálne havarijné stavy. Ponúkame možnosť pripojenia na dispečing výrobcu.
Samozrejmosťou je štatistické vyhodnotenie vybraných procesných veličín, ktoré prezentujú množstvo vyčistenej vody
a spotrebu energie vo zvolených časových intervaloch.

Návrh umiestenenia
Water Beast 700
v blízkosti chránenej krajinnej oblasti
Typickým miestom pre osadenie kontajnerovej
ČOV s MBR je aglomerácia menších obcí a osád
v horských oblastiach s rekreačnými zariadeniami so športoviskami, hotelmi a penziónmi.
Tu je príležitosť na opätovné využitie kvalitne
vyčistenej vody a tiež možnosť jej zadržania
v území. Vyprodukovaný odvodnený stabilizovaný kal z ČOV je vhodné využiť v miestnych
kompostárňach a na poľnohospodárske účely
v rastlinnej výrobe.

group
Skupina BOST vznikla v roku 1990 ako BOST Vladimír Bielik na

V roku 2015 spoločnosť rozčlenila svoje aktivity do jednotlivých

základe skúseností z oblasti automatizácie a CNC strojov.

oblastí podľa zamerania či projektovej špecializácie. Vo vedení

Už 25 rokov počúvame a riešime potreby našich klientov

firiem pôsobia ako partneri a konatelia bývalí manažéri BOST, čím

pôsobiacich v rozličných oblastiach priemyslu.

je zabezpečená hodnotová a vedomostná kontinuita. V procese
rozdelenia bola vytvorená štruktúra umožňujúca vznik nových
spin-off spoločností s kapitálovou a know-how podporou skupiny.

komplexné technologické riešenia
pre priemysel

brány, garáže a závory pre
domácnosti a firemných klientov

výroba dokonalých komponentov
a efektívna automatizácia

www.bost-stroje.sk

www.bost-brany.sk

www.stimba.sk

export a import strojov
a zariadení, prenájom CNC strojov

Centrum Aplikovanej Mechatroniky
a Automatizácie - Nezisková
výskumno-vývojová organizácia

komponenty a zariadenia s vysokým
podielom odbornej práce

east.bost.sk

www.renometal.sk

www.camaa.sk

pokročilé kontajnerové čistiarne
odpadových vôd
www.tercial.sk

technologické projekty,
priemyselný výskum a vývoj,
vedenie a správa BOST group
www.bost.sk

www.bost.sk

Vítame spoluprácu so stavebnými
a projekčnými firmami.
Dodávame technologické zariadenie na kľúč.

Tercial s.r.o.
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www.tercial.sk

Partner

