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Souhrn
V roce 2007 přistoupila nevětší vlastnická vodohospodářská
společnost v České republice – Severočeská vodárenská společnost a.s. - k rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) Varnsdorf
(55 tis. EO). Projekční a související práce zajišťuje útvar projekce
a útvar inženýringu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
Zvolená varianta rekonstrukce optimálně kombinuje maximální
využití stávajících objektů při zajištění splnění požadovaného
efektu čištění odpadních vod. Zásadní jak pro přípravu, tak
i úspěšné zakončení projektu je úzká spolupráce všech zúčastněných stran – investora, projektanta, inženýrského dozoru
i provozovatele.

Úvod
Na konci roku 2007 zahájila Severočeská vodárenská společnost
a.s. rekonstrukci čistírny odpadních vod Varnsdorf. Projektová
příprava rekonstrukce ČOV Varnsdorf trvala poměrně dlouho, což
bylo způsobeno především změnou koncepce řešení, změnou legislativy, ale i nutností zajištění investičních prostředků. Kompletní
projektovou a inženýrskou činnost zajišťují Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. (SčVK).
Příprava této stavby byla zahájena v prosinci 2001 vodohospodářskou studií, která řešila společné čištění průmyslových odpadních
vod z Velvety a.s. a komunálních odpadních vod z Varnsdorfu, Seif
hennersdorfu (SRN) a Rumburku. V březnu 2002 byla zpracována
dokumentace pro územní řízení a v květnu 2002 dokumentace
pro stavební řízení. Ještě v témže roce proběhla soutěž na výběr
zhotovitele, která byla nakonec zrušena.
V průběhu projektové přípravy se vedení společnosti Velveta
a.s. rozhodlo realizovat vlastní čištění průmyslových odpadních
vod. Proto se v roce 2005 přepracovala dokumentace pro stavební
řízení na rekonstrukci ČOV Varnsdorf, kde klesla kapacita ČOV
z původních 98 992 EO na 55 450 EO a průměrný bezdeštný průtok
z 15 839 m3/d na 9 401 m3/d.
Město Varnsdorf leží v sevřené oblasti východní části Šluknovského výběžku (obr. 1.), ze tří stran ohraničené státní hranicí se SRN.
Středem města protéká řeka Mandava, která pokračuje dále do SRN.
Město Varnsdorf patří mezi významné části Euroregionu Nisa.

Popis současného stavu ČOV (Obr. 2. – 5.)
ČOV Varnsdorf je mechanicko-biologická ČOV s primární sedimentací, jednozónovou klasickou aktivací s povrchovými aerátory
(tzv. BSK turbíny), s třemi kruhovými dosazovacími nádržemi,
mezofilním anaerobním vyhníváním a strojním odvodněním kalu.
Do zkušebního provozu byla uvedena v roce 1990 a do trvalého
provozu v roce 1996. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody (splaškové, průmyslové a dešťové) jednak z území ČR (Varnsdorf a část
Rumburka), ale i z území SRN. Průmyslové odpadní vody z Velvety
byly neutralizovány dávkováním zelené skalice, vyrovnávány na
stávajícím odkališti a přečerpávány do nátoku před usazovací
nádrže. Stávající hrubé předčištění není dostatečně kapacitní na
přivedení odpadních vod z Velvety na přítok, tudíž byly zaústěny

před usazovací nádrže. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny
do hraničního toku Mandavy.
Na ČOV byla realizována v roce 1997 dešťová zdrž, fekální stanice
a strojní zahuštění přebytečného kalu odstředivkou, v roce 1999
strojní odvodnění vyhnilého kalu odstředivkou, nové strojně stírané
jemné česle Fontána s promýváním a lisováním shrabků přímo do
kontejneru a provizorní dávkování síranu železitého do aktivačních
nádrží. Do odtoku z dosazovacích nádrží je dávkován odpěňovač.
Odvodněný kal je dopravován na valník a odvážen na mezideponii
ve vzdálenosti cca 1 km od ČOV.
V současné době jsou na ČOV Varnsdorf 2 ks zakrytých vyhnívacích nádrží s kónickým dnem a mezofilním teplým vyhníváním,
každá o objemu 800 m3. Jedna nádrž je vybavena a provozována jako
VN I°, druhá nádrž je vybavena a provozována jako VN II°.
Pro akumulaci bioplynu byl instalován stávající mokrý plynojem
o objemu 300 m3 s přiřazenou stávající strojovnou plynojemu.

Zhodnocení současného stavu
Stávající zařízení ČOV jsou zastaralá a biologický stupeň čištění
neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto
je navrhována rekonstrukce ČOV. BSK turbíny způsobují nadměrný
hluk, vylučování aerosolů a vysokou energetickou zátěž.

Návrhové parametry rekonstrukce ČOV
Návrhové parametry jsou uveden v tab. 1. V červnu 2006 vydal
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství změnu stavebního povolení a změnu povolení s nakládání
s vodami po rekonstrukci ČOV, které budou platit od zahájení zkušebního provozu ČOV: Max. množství OV: 300 l/s, 19 300 m3/d 5 800
000 m3/rok Maximální hodnoty znečištění jsou v tab 2..

Návrh rekonstrukce (obr. 6. – 8.)
Předpokladem rekonstrukce ČOV Varnsdorf je, že průmyslové
vody z Velvety a.s. budou z přítoku kompletně odpojeny včetně
stávajícího nátoku odpadních vod z odkaliště.
ČOV Varnsdorf je velikostně limitována prostorovými možnostmi, technologickými podmínkami a možnostmi využití stávajících
objektů. Výhledová velikost ČOV po rekonstrukci je 55 450 EO.
Odtokové parametry z ČOV splňují NV č. 61/2003 Sb. ve znění
NV č. 229/2007 Sb. a zároveň požadavky směrnice 271/91 ES pro
vypouštění vyčištěných odpadních vod do citlivých území.
Intenzifikací užitím moderní technologie čištění a dostavbami
v čistírně a tomu odpovídajícím strojním prvkům dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění. Dále dojde ke zlepšení technických
podmínek provozování a ke snížení zátěže recipientu zbytkovým
znečištěním.
Navržena je ČOV mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací. Zvýšení
hladiny ve stávajících aktivačních nádržích umožňuje mezi čerpací
stanice umístěná za usazovacími nádržemi.
Stávající odlehčovací komora na přítoku do ČOV v současné době
neodlehčuje. Je navržena jako vypínací komora s havarijním přepadem přes hrubé ručně stírané česle do recipientu. Dešťové vody
budou přivedeny stávajícím způsobem do dešťové zdrže objemu 636
m3. Na přítoku do dešťové zdrže budou osazeny strojně stírané hrubé česle s průlinou 40 mm, aby nedocházelo k zanášení dna dešťové
zdrže. Odlehčení z dešťové zdrže je měřeno stávajícím Parshallovým
žlabem a dále na
hrubé předčištění je Tab. 2. Požadovaná kvalita vyčištěných od
při dešti přečerpá- padních vod po rekonstrukci
váno cca 30 l/s.
Ukazatel
p
m
bilance
Ruční hrubé česle
mg/l
mg/l
t/rok
na přítoku do ČOV
budou nahrazeny
BSK5
15
30
37,7

Tab. 1. 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
Počet ekvivalentních obyvatel (dle BSK5, 60 g/(ob.d))
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Q24
Qd=Qv
Qdešť
Qh
Qbio
Qmin
EO
EO

9401,0
470,5
1080,0
653,0
1080,0
262,2
38 176
55 450

m3/d
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

CHSKCr

55

90

173,6

NL

15

30

37,7

15/*
1,5/*

20
4,0

56,6
5,7

Ncelk.
Pcelk.

p – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory
směsných vzorků vypouštěných OV
m – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro
rozbory prostých vzorků vypouštěných OV
p/* - uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry
koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců
a nesmí být překročeny.

133

strojně stíranými hrubými česlemi s dopravou shrabků do kontejneru a stávající lapák štěrku včetně vyklízení zůstane zachován.
U podélného provzdušňovaného lapáku písku bude provedeno
nové technologické vystrojení dvojice podélných lapáků písků
šířky 2x 2,4 m, tj. osazen nový společný most s 2 ks dmychadel na
mostě v protihlukových krytech a 2 ks mamutek, nový odtokový
žlab směsi vody a písku a nové přelivné hrany na odtoku z lapáků
písku. Dále bude osazen nový provzdušňovaný systém se zdrojem
vzduchu ze společné dmychárny pro aktivace a lapáky písku. Lapák
písku bude doplněn o separátor písku ve venkovním provedení.
Po rekonstrukci budou využívány pouze 2 usazovací nádrže,
aby nedocházelo k nadměrnému snižování organického podílu
při nátoku do aktivace a zároveň je možné obtokovat usazovací
nádrže. Vzhledem k problematickému provozu usazovacích nádrží
v zimním období – namrzání kolejnic, navrhujeme osazení 2 ks řetězových lopatkových shrabováků šířky 6,0 m. Na plovoucí nečistoty
budou osazeny 2 ks el. naklápěných žlabů šířky 6 m se zaústěním
do jímky plovoucích nečistot umístěné mezi dvojící usazovacích
nádrží s následným přečerpáváním do VN.
Stávající fekální stanice není využívána z důvodů nedostatečné
kapacity. Na ČOV jsou dováženy fekální kaly z celého Šluknovského
výběžku, neboť ČOV Varnsdorf je jediná ČOV, která je schopná tyto
kaly dále zpracovávat. Stávající stanice tedy bude demontována
a nahrazena stáčecím místem gravitačně zaústěným do přítoku ČOV.
Opět s využitím praktických zkušeností z jiných lokalit, provozovaných SčVK bude instalován přístup od stanice po identifikaci
magnetickými kartami. U objektu stávající fekální stanice bude
využita jedna stávající jímka objemu cca 85 m3 na směsné kaly
– tj. primární, zahuštěný přebytečný a dovážené kaly na čerpání
pomocí 2 ks vřetenových čerpadel do VN. Další stávající jímka bude
rozdělena na 2 ks jímek každá o objemu 20 m3. Jedna bude sloužit
na dovážené organické substráty s možností přímého čerpání do
VN a druhá na dovážené stabilizované kaly z malých ČOV s přečerpáním přes stěnu do společné jímky surového kalu a dále do VN
nebo na zahušťovací odstředivky stávajícími potrubními trasami.
K jímkám bude přistavěn suchý armaturní prostor pro osazení 2 ks
vřetenových čerpadel a macerátoru.
Pro další provoz bude využita stávající odstředivka zahuštění
přebytečného kalu a bude doplněna o flokulační stanici.
Navržena je čerpací stanice mezi usazovacími nádržemi a aktivací
za účelem přečerpání mechanicky předčištěných odpadních vod na
výšku 1 m. Čerpací stanice bude zároveň sloužit jako možný obtok
biologické části ČOV.
Je navržena dostavba aktivační nádrže tvořené anoxickým selektorem se třemi komorami, předřazenou denitrifikací 1 a rozdělovacím objektem na stávající aktivační nádrže. Část nové aktivační
nádrže tvoří dvojlinka regenerace kalu s předřazeným rozdělovacím
objektem. U stávajících aktivačních nádrží bude provedeno nabetonování stěn o 1,0 m a vytvoření dělících žb. příček, které zajistí
rozdělení na dentrifikaci 2, flexibilní zónu (denitrifikace 3/nitrifikace 1) a nitrifikaci 2.
Kalová voda z odvodnění kalu a část mechanicky předčištěných
vod budou přečerpávány na začátek regenerace. Z důvodů zvýšení
hladiny v aktivaci bude provedena výměna čerpadel vratného kalu.
Navrženy jsou vždy 2 ks čerpadel pro jednu dosazovací nádrž se
společným měřením a střídáním provozu.
U stávajících 3 ks dosazovacích nádrží je navrženo zvednutí
hladiny o 0,5 m, což si vyžádá nové technologické vystrojení dosazovacích nádrží s obvodovým odtokovým žlabem s předsazenou
nornou stěnou a stíráním plovoucích nečistot a přečerpáním do
potrubí vratného a přebytečného kalu. Obvodové stěny stávajících
DN budou nabetonovány o 0,6 m. V dosazovacích nádržích budou
klasické shrabovací mosty.
Nově bude realizován rozdělovací objekt nátoku na dosazovací
nádrže s možností uzavírání přítoku na jednotlivé DN.
Na betonovou odvodněnou plochu bude umístěna dvouplášťová
nádrž ve venkovním provedení objemu 25 m3 a nový přenosný dávkovací komplet se 2 ks čerpadel pro dávkování síranu železitého do anoxického selektoru a do rozdělovacího objetu na dosazovací nádrže.
Navrženo je mezofilní vyhnívání s přípravou na přechod na termofilní vyhnívání v anaerobních reaktorech na 55 °C. S tím souvisí
rekonstrukce kotelny, osazení kogenerace a rekonstrukce plynových
rozvodů. Na základě statického posudku stávajících vyhnívacích
nádrží je možno zvednout teplotu procesu na 55 °C a v případě
zásahu do opláštění nádrží provést zesílení izolace.
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Stávající dvoustupňové vyhnívaní bude doplněno o třetí vyhnívací nádrž objemu 1200 m3 s novým plynovým kompresorem pro
míchání. Nová vyhnívací nádrž společně s jednou stávající nádrží
bude využívána jako VNI, třetí objemu 800 m3 jako VNII.
Pro homogenizaci vyhnilého kalu před odvodněním se využívají
stávající gravitační zahušťovací nádrže každá objemu cca 140 m3.
Pro strojní odvodnění kalu slouží odstředivka HILLER DP 45-422
z roku 1999 včetně podávacího čerpadla a flokulační stanice.
Stávající plynojem objemu 300 m3 a hořák zbytkového plynu
jsou nekapacitní. V rámci rekonstrukce bude provedeno vybourání
stávajícího plynojemu a vybudování nového suchého plynojemu
objemu 570 m3, realizován bude rovněž nový hořák zbytkového plynu. Z důvodů dodržení 15 m požárně nebezpečného prostoru kolem
hořáku zbytkového plynu, bylo nezbytné v projektu vlastní plynojem
nasadit na stropě anaerobního reaktoru. Jedná se o nízkotlaký dvoumembránový plynojem, kde potřebný přetlak bioplynu je vytvářen
tlakem vzduchu vháněného mezi jednotlivé membrány.

Závěr
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby pro jednotlivé stavební objekty a provozní
soubory.
Rekonstrukce začne provizorním provozem plynového hospodářství, kdy dojde k odpojení stávajícího plynojemu a následně
k jeho demolici. Zprovozní se nový hořák zbytkového plynu
a bude zahájena výstavba nové vyhnívací nádrže s nasazeným
plynojemem. Současně budou zahájeny výkopové práce na nové
aktivační nádrži, provedeno její vystrojení a osazení chemického
hospodářství. Práce budou ukončeny rekonstrukcí a rekonstrukcí
dosazovacích nádrží.
Při projektové přípravě se opět osvědčila úzká spolupráce
investora – Severočeské vodárenské společnosti a.s., projektanta
a zároveň provozovatele - SčVK. Ve spolupráci všech stran tak byly
maximálně využity existující stavební objekty a technologie a byly
minimalizovány celkové náklady rekonstrukce. Společně byla též
zajištěna dohoda se společností Velveta, a.s. v problematické fázi
rozpracované projektové přípravy. Přes minimalizaci veškerých
rizik je i tato rekonstrukce velkou výzvou a nezbývá než věřit, že se
stavbu podaří zrealizovat v termínu a bez velkých komplikací.
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In 2007 the largest water&wastewater infrastructure company
in the Czech Republic - Severočeská vodárenská společnost a.s.
has started refurbishment and renewal works on the sewatge treatment works Varnsdorf (55 000 PE). The design&engineering works
have been carried out by Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
department of projection and engineering. The variant, jointly
selected by investor, projection dept. and operator, is minimizing
the investment costs by usage of existing facilities and proved to
be optimal also for the operator as regards to meeting the expected
effluent quality criteria set by the regulator. Close co-operation
of all involved stakeholders (investor/projection&engineering
dept./operator) ensures best result in the end.
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Obr. 1. Spádové území ČOV Varnsdorf

Obr. 3. Stávající usazovací nádrže

Obr. 2. Stávající aktivací s povrchovými aerátory

Obr. 4. Lapáky písku

Obr. 6. Pohled na provozní budovu
Obr. 5. Šneková čerpací stanice
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Obr. 7. Výřez části podélného profilu ČOV

Obr. 8 Nová vyhnívací nádrž s dvoumembránovým plynojemem
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