Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí
Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

1. ÚVOD
Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek “Srovnání rekonstrukcí ČOV
Kombiblok“ Ing. Jiřího Sedláčka z firmy RAVOS, s.r.o., který byl uveden v srpnovém
čísle časopisu SOVAK v roce 2007. Ráda bych ukázala i další možnosti rekonstrukce
čistírny odpadních vod (ČOV) typu Kombiblok, které navrhujeme pro ČOV
v Libereckém kraji.
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) dlouhodobě zajišťuje
pro svého akcionáře a zároveň hlavního smluvního partnera - Severočeskou
vodárenskou společnost a.s. kompletní projektovou a inženýrskou činnost. Také pro
připravovanou stavbu „Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV“ veškerou tuto
činnost zajišťuje SčVK. V srpnu 2004 byla zpracována vodohospodářská studie
rekonstrukce ČOV, v srpnu 2005 dokumentace pro stavební řízení a v srpnu 2007
technická část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Rekonstrukce ČOV
bude pravděpodobně zahájena v roce 2008.
Cílem rekonstrukce je splnění požadavků legislativy EU a NV 61/2003 Sb., resp.
229/2007 Sb. Rekonstrukce byla zaměřena především na biologický stupeň ČOV,
chemickou eliminaci fosforu a doplnění strojního odvodnění přebytečného kalu.
2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV
ČOV Jablonné v Podještědí byla uvedena do trvalého provozu v roce 1990. Byla
realizována v prostoru s vysokou hladinou podzemní vody a s tekutými písky, kde
bylo velmi problematické zakládání objektů. Z toho důvodu se při realizaci přistoupilo
ke změně technického řešení, kde místo původních klasických vertikálních
dosazovacích nádrží byly realizovány tzv. zkrácené vertikální dosazovací nádrže na
společné základové desce s aktivačními nádržemi typu Kombiblok. Nevhodně je
řešen přítok aktivační směsi do dosazovací nádrže, odtah plovoucích látek, odtah
přebytečného kalu a recirkulace kalu a nevhodně byly navrženy sklony šikmých stěn
dosazovacích nádrží. Železobetonové konstrukce byly nahrazeny prefabrikáty,
zejména z důvodu zkrácení doby výstavby.
Dvojlinka aktivačních nádrží byla v té době pojata moderně s tzv. předřazenou
anoxickou zónou, kde byla prefabrikovanou příčkou vyčleněna denitrifikační zóna,
která nebyla vystrojena aeračními elementy a ani míchadlem. Denitrifikace byla
propojena s nitrifikací otvory při dně v celé šířce nádrže.
Odpadní vody na ČOV jsou přiváděny z povodí města Jablonné v Podještědí a dále
z obcí Lückendorf (SRN) a Petrovice, odkud jsou několikakilometrovým výtlakem
čerpány. Přítok na ČOV je jednotnou kanalizační stokou ze železobetonových trub
DN 600.
Hrubé předčištění a provozní budova

Česle na přítoku

Jde o mechanicko-biologickou ČOV s odvodněním kalu na kalových polích. Na
přítoku je upravený typový lapák štěrku vyklízený drapákem. Následuje sdružený
objekt česlí a čerpací stanice dešťových a splaškových vod. Na přítoku do čerpací
stanice splaškových vod jsou osazeny strojně stírané česle a na obtoku ruční česle.
Čerpací stanice dešťových a splaškových vod se skládá z mokré a suché jímky.
Dešťové vody, které již nelze přečerpat do dešťové zdrže, odtékají bezpečnostním
přepadem do recipientu. Bezpečnostní přepad zároveň slouží jako obtok biologické
části čistírny.
Čerpací stanice splaškových vod čerpá odpadní vody do přítokového žlabu před
typový vertikální lapák písku LPV 1700. Odtokový žlab z lapáku písku dělí
mechanicky předčištěné odpadní vody do dvou biologických linek.
Aktivační nádrže jsou řešeny jako Kombiblok Sigma Hranice. Rozměry jedné nádrže
jsou 13,65 x 16,5 m s hloubkou vody 3,3 m. Z toho je vyčleněna 2,85 m široká
anoxická zóna bez míchadla, kde dochází k sedimentaci kalu, což způsobuje
provozní problémy.
Aerace probíhá pomocí stávající provzdušňovací turbíny BSK GIGANT. Ke každé
aktivační nádrži jsou přičleněny dvě dosazovací nádrže atypického tvaru, (upravený
typ DN 600) se sníženou hloubkou vody na 3,3 m.

Aktivační nádrž, prázdná dosazovací nádrž

Z dosazovacích nádrží je přebytečný kal odtahován do jímky vratného a
přebytečného kalu společné vždy pro dvě dosazovací nádrže. Odtud je přebytečný
kal gravitačně přepouštěn do tří kalojemů, které sousedí s dešťovou zdrží, s
možností stahování kalové vody do dešťové zdrže.
Zahuštěný kal je z kalových nádrží čerpán na kalová pole nebo přímo odtahován
fekálním vozem a odvážen specializovanou firmou k další likvidaci.
3. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU
ČOV má problémy s dodržením limitů v parametrech N-NH4 a NL. Provzdušňování
povrchovou turbínou BSK Gigant je nedostatečné a nezajišťuje dostatečný přísun
kyslíku pro úplnou nitrifikaci. Dochází k sedimentaci kalu v anoxické části aktivace,
neboť chybí míchání.
Dosazovací nádrže vykazují velmi nízkou účinnost a nelze zajistit stabilní odtok
v parametru NL.
Na ČOV je přiváděno velké množství balastních vod, které se do kanalizačního
systému dostávají zejména netěsnostmi kanalizačních stok v území s vysokou
hladinou podzemní vody.

Dešťová zdrž a kalové hospodářství

Vypuštěná dosazovací nádrž

4. NÁVRHOVÉ PARAMETRY REKONSTRUKCE ČOV
Vstupní hodnoty pro dimenzování ČOV
Průměrný denní přítok
Maximální denní přítok
Maximální přítok na ČOV za deště
Maximální hodinový přítok
Maximální přítok na biologii za deště
Minimální přítok
Počet připojených obyvatel
Projektovaná kapacita ČOV
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Požadovaná kvalita vyčištěných odpadních vod po rekonstrukci
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, vydal dne 9.11.2005 pod č.j.:
ZPVU/Pe/EC 215053/2005-42781-roz povolení k nakládání s vodami.
Vody budou vypouštěny do Panenského potoka tak, aby byly dodrženy následující
limity vypouštěného množství:
max. 35 l/s
max. 1400 m3/d
max. 511 000 m3/rok
Ve vypouštěných vodách budou dodrženy následující limity vypouštěného znečištění:
p

m

Bilanční
hodnoty
mg/l
mg/l
t/r
BSK5
20
35
8,2
CHSK
75
120
31,0
NL
20
35
8,2
N-NH4
10/*
20
4,1
Pcelk.
3/*
8
1,2
p – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných OV
m – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných OV
/* – hodnota aritmetického průměru koncentrací za kalendářní rok, která nesmí být překročena

5. NÁVRH REKONSTRUKCE
Rekonstruovaná čistírna se vstupním čerpáním je řešena jako mechanicko-biologická
s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. Aeračními
elementy je vybavena i předřazená denitrifikační zóna, kterou lze v zimním období při
významném poklesu teploty provozovat jako nitrifikaci. Na ČOV budou využity
v maximální míře stávající objemy nádrží bez nutnosti dalších dostaveb.
Přebytečný kal je gravitačně zahušťován, skladován v aerobních podmínkách ve
dvou kalojemech a strojně odvodňován. V případě poruchy strojního zařízení pro
odvodnění kalu bude krátkodobě kal odvodňován na kalových polích.
Pro zachycení dešťových přívalů slouží stávající dešťová zdrž objemu 168 m3.
Bezpečnostní přepad z dešťové zdrže je zaústěn před měrný objekt do odtoku
vyčištěné vody z dosazovacích nádrží.
Stávající objemy aktivačních nádrží objemově vyhoví. Pro současnost lze provozovat
pouze jednu biologickou linku. Kapacita aktivačních nádrží, kalojemů i kalových polí
je dostatečná.
Denitrifikace
Denitrifikační zóna bude nově vytvořena, bude míchána ponornými míchadly a
doplněna jemnobublinnými provzdušňovacím systémem pro zimní provoz. V obou
linkách biologického čištění bude zvýšena hladina o 0,3 m.

Denitrifikace je s nitrifikací propojena oknem při hladině a z důvodů vyrovnání tlaků i
otvorem při dně.
Nitrifikace
Nitrifikaci tvoří čtvercová aktivační nádrž, která bude nově vystrojena
jemnobublinným aeračním systémem a zakončena odplyňovací zónu. Zdroj vzduchu
bude umístěn v provozní budově.
Rozdělení odtoku z obou linek na dně nově upravené dosazovací nádrže bude
řešeno pomocí rozdělovacího odtokového žlabu z nitrifikace s nastavitelnou přelivnou
hranou.
Interní recirkulace je vedena z konce nitrifikace na začátek denitrifikace.
V denitrifikaci a nitrifikaci bude provedena oprava prefabrikovaných stěn pomocí
železobetonových vestaveb.
počet denitrifikací .................................................................................... 2 ks
vrch nádrže.............................................................................................. 307,70 m n. m.
dno nádrže............................................................................................... 303,35 m n. m.
max. hladina ........................................................................................... 307,02 m n. m.
maximální výška hladiny ......................................................................... 3,67 m
šířka nádrže............................................................................................. 13,35 m
délka nádrže ............................................................................................ 4,8 m
počet nitrifikací......................................................................................... 2 ks
vrch nádrže.............................................................................................. 307,70 m n. m.
dno nádrže............................................................................................... 303,35 m n. m.
max. hladina ........................................................................................... 307,02 m n. m.
maximální výška hladiny ......................................................................... 3,67 m
šířka nádrže............................................................................................. 13,35 m
délka nádrže ............................................................................................ 11,2 m
odtokový žlab z nitrifikace š x L ................................................................ 0,3x0,5 m n. m.
kóta přelivu odtokového žlabu .................................................................. 307,01 m n. m.
kóta dna vtoku vtok do DN1,DN2 ............................................................. 306,49 m n. m.

Dosazovací nádrže
Na základě negativních zkušeností z provozu zkrácených vertikálních dosazovacích
nádrží bylo rozhodnuto změnit typu dosazováků. Ze čtyř vertikálních dosazovacích
nádrží vznikly po vybourání spádových betonů a příček dvě podélné souproudně
protékané dosazovací nádrže s odtahem kalu z konce nádrže.
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Nově navržené dosazovací nádrže posoudil Prof. Ing. Petr Grau, DrSc. v dubnu 2007
programovým prostředkem AquaFlux, který byl ověřen na desítkách nových a
rekonstruovaných dosazovacích nádrží v ČR a v zahraničí.
Dvě dosazovací nádrže mají rozměry: D x Š x H = 13,35 x 5,7 x 3,55 m.
Požadavkem bylo, aby jediná dosazovací nádrž zvládla v havarijních situacích celý
přítok. To bude možné do velikosti kalového indexu 120 ml/g.
Aktivační směs je přiváděna do příčného přítokového žlabu oknem ve stěně. Vtokové
otvory jsou umístěny těsně pod hladinou a mají na straně flokulační zóny nástavce
délky 100 mm. Ve vtokovém žlabu jsou osazena dvě stavítka, která umožní odtok
plovoucích látek do flokulační zóny a zároveň umožní převod části průtoku při
havarijním provozu jedné dosazovací nádrže.
Flokulační prostor má délku 1,0 m a je tvořen lehkou nerezovou dělící příčkou se
štěrbinou při dně. Příčka je ukotvena na několika místech do dna dosazovací nádrže.
Pro lepší usměrnění proudění má dělící příčka zkosení u dna. Pro sběr plovoucích
látek je navržen oboustranně naklápěcí žlab, který je zaústěn do jímky plovoucích
látek v AN. Plovoucí látky budou čerpány do společného potrubí vratného a
přebytečného kalu.
Stírání dna a hladiny je plastovým řetězovým shrabovákem. Kal je z konce nádrže
odtahován do žlabu zaústěného do ČS vratného a přebytečného kalu.
Z dosazovacích nádrží bude vyčištěná odpadní voda odvedena pomocí dvou
podélných odtokových žlabů s předsazenými nornými stěnami do stávající kanalizace
a přes stávající výustní objekt do recipientu.
počet DN ................................................................................................. 2 ks
vrch nádrže.............................................................................................. 307,70 m n. m.
dno nádrže .............................................................................................. 303,35 m n. m.
max. hladina ........................................................................................... 306,90m n. m.
pilový přeliv odtokových žlabů .................................................................. 306,88 m n. m.
odtok 2x žlabem š x v x L......................................................................... 0,25x0,2x11m

Původně byla řešena rekonstrukce vertikálních dosazovacích nádrží pouze zvýšením
hladiny o 0,4 m z důvodů zlepšení jejich funkce. Vzhledem k nevhodnému sklonu
šikmých stěn dosazovacích nádrží byla navržena vnitřní dobetonávka šikmých stěn
ve sklonu 1,7:1. Bylo tak půdorysně zmenšeno rovné dno, ze kterého je v současné
době velmi problematicky odsáván přebytečný kal. Dno bylo navrženo vyspádovat do
čtyř jímek 600 x 600 mm, ze kterých bude kal odsáván pomocí čerpadel (1 ks na

jednu dosazovací nádrž) s upraveným sáním a s eliminací možnosti přicpávání
sacích potrubí.
Stávající strojní zařízení mělo být kompletně demontováno a nahrazeno v návaznosti
na atypickou stavební část novým atypickým strojním zařízením.
Přebytečný kal měl být odpouštěn ze společného potrubí do kalojemu a vratný kal
čerpán na přítok do denitrifikace.
Stávající ČS vratného a přebytečného kalu měly být zrušeny a strojní zařízení
demontováno. Stavebně budou obě jímky zmenšeny a využity jako jímky plovoucích
látek z dosazovacích nádrží.

6. ZÁVĚR
Provoz stávajících zkrácených vertikálních dosazovacích nádrží ukazuje, že ani po
jejich rekonstrukci při zachování stávajícího typu nelze zaručit požadovanou kvalitu
odtoku. Proto byly navrženy dvě souproudně protékané dosazovací nádrže
s odtahem kalu z konce nádrže, které výpočetně vyhovují všem kritériím pro
průměrnou koncentraci nerozpuštěných látek v odtoku do 15 mg/l. V havarijních
případech, kdy bude v provozu jediná dosazovací nádrž, bude záležet především na
provozním zvládnutí situace, zejména na možnosti snížení provozní koncentrace
aktivovaného kalu a udržení přiměřeného kalového indexu.
Rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí je řešena komplexně včetně osazení
zařízení pro strojní odvodnění kalu z důvodů velkých dovozových vzdáleností na
centrální ČOV.
Na ČOV byla doplněna dodatečně chemická eliminace fosforu v souladu s NV
229/2007 Sb.
7. PODKLADY
 Návrh vybavení dosazováků na ČOV Jablonné v Podještědí – duben 2007,
AquaNova International s.r.o.

