
chemické èistírny odpadních vod  

  Pro èištìní prùmyslových odpadních se používají postupy a technologie, které 
vychází ze složení odpadních vod a jejich produkce. Každý typový technologický celek 
je navrhován a zpracováván dle potøeb zákazníka a optimalizován pro jeho provozní 
podmínky.K výrobì chemických èistíren odpadních vod se používá modulových 
systémù o odpovídající kapacitì, z

 
kterých je èistírna sestavena na základì 

navrženého a optimalizovaného postupu èištìní. Tento modulový systém umožòuje 
snadnou pø estavbu zaøízení, pøípadnì jeho rozšíøení, nebo dostavbu pøi zmìnì 
zneèištìní odpadních vod ( zmìna výrobní technologie). Rovnìž tak lze instalovanou 
kapacitu doplnit o doèiš�ující èleny, v

 

pøípadì zpøísnìní limitù pro povolené zbytkové 
zneèištìní vypouštìných vod.  Dle objemové produkce se používá systém odstavného 
( šaržovitého) èištìní odpadních vod pro objemovou produkci do cca 20 krychlových 
metrù za den a pøi vyšší produkci se pak používá prùtoèných systémù  s

 

kontinuální 
separací kalù.  Pro vìtší kapacity, pøípadnì pro specifické požadavky se jednotlivé 
celky kompletují na pøání zákazníka. Proto  pøesná nabídka zaøízení bude vždy 
zpracována pro konkrétní zadání a složení odpadních vod.

 
  
 

Èistírny jsou insta lovány jako plnì automatické, s

 

možností kdykoli pøejít na 
provoz s

 

ruèním ovládáním a po provedení potøebných zásahù je možno se vrátit do 
zvoleného stupnì automatického provozu. Každá èistírenská kapacita je vybavena 
pøed vypouštìním vyèištìné odpadní vo dy kontrolní jímkou vybavenou záznamovým 
zaøízením, které kontinuálnì registruje prùtok a pH vyèištìné vody ( na pøání je možno 
zavést i další parametry). Vytištìný protokol je pak souèástí provozního deníku 
zaøízení. Kontrolní jímka je pak vybavena odbìrn ým kohoutem vzorkù vyèištìné vody. 
Zaøízení splòuje veškeré legislativní požadavky souèasnì platné v

 

EU.

 
 
 

Stejnì jako u vodárenských kapacit lze budovat i chemické èistírny odpadních 
vod jako mobilní zaøízení ( na podvozku,nebo na automobilu) pro možnost rychlého 
nasazení v

 

pøípadì ekologických a pøírodních havárií, typickým pøíkladem jsou 
jednotky pro separaci ropných látek, nebo tìžkých kovù.
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