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1. Kanalizačná prípojka - slúži na odvádzanie

odpadových vôd z pripojenej nehnuteľnosti do stokovej

siete.
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2. Stoková sieť (sústava) - slúži na hromadné odvádzanie odpadových a

zrážkových vôd z miest, obcí a priemyselných závodov do čistiarne odpadových vôd.

Materiál, z ktorého sa stokové siete budujú, musí byť odolný proti mechanickým,

chemickým, biologickým a iným vplyvom dopravovanej vody a proti namáhaniu pri čistení

systému.
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3. Hrablice sú súčasťou hrubého predčistenia odpadových vôd. Slúžia na zachytenie väčších

plávajúcich nečistôt, ktoré by mohli v procese čistenia poškodiť stroje a iné technologické zariadenia - ide

o tzv. hrubé hrablice. Jemnejšie pevné častice, ktoré sú unášané odpadovou vodou, zachytávajú tzv.

jemné hrablice. Za hrablicami môžu byť zaradené sitá na zachytávanie nečistôt s veľkosťou menšou, ako

sú otvory na sitách, čím sa zvyšuje účinnosť mechanického čistenia odpadových vôd. Vzniknutý odpad

sa nazýva zhrabky, ktoré sa likvidujú, napr. skládkovaním.
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4. Lapač piesku je súčasťou mechanického stupňa čistenia odpadových vôd. Slúži na zachytenie o

odstránenie častíc piesku unášaných v prúde odpadovej vody na princípe zníženia rýchlosti vody

pretekajúcej nádržou, čo umožňuje sedimentáciu (usadzovanie) materiálu. Zabráni sa tak nežiaducemu

usadzovaniu piesku v usadzovacích nádržiach a súčasne sa chráni strojové zariadenie čistiarne.

.
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5. Usadzovacie nádrže sú najdôležitejšími zariadeniami mechanického čistenia,

ktorými sa z odpadovej vody odstraňuje podstatný podiel nerozpustných látok.

Usadzovanie prebieha pomaly s dlhým zdržaním odpadovej vody v usadzovacích

nádržiach. Na dne usadený kal sa ako prebytočný zhrabuje do kalových nádrží.
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6. Aktivačné nádrže - prebieha v nich biologické čistenie odpadových vôd aktiváciou - metóda

biologického čistenia. V aktivačných nádržiach sa odpadová voda premiešava s aktivovaným (oživeným)

kalom. Aktivovaný kal obsahuje vločky mikroorganizmov, ktoré využívajú biologické nečistoty v odpadovej

vode ako potravu. Počas zdržania zmesi v aktivačnej nádrži pribúda aktivovaný kal pri súčasnom úbytku

rozložiteľných organických látok v čistenej odpadovej vode. Dostatok kyslíka sa zabezpečuje neustálym

prevzdušňovaním nádrží.
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7. Dosadzovacie nádrže - prebieha v nich oddeľovanie aktivovaného kalu od

odpadovej vody usadzovaním. Aktivovaný kal sa z dosadzovacích nádrží vracia

späť do aktivačnej nádrže. Časť z neho sa odvádza ako prebytočný do kalových

nádrží.
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8. Dočisťovanie uplatňuje sa, ak predchádzajúce stupne čistenia neboli

dostatočne účinné. Okrem odstraňovania zvyškového organického znečistenia sa

často odstraňujú anorganické zlúčeniny dusíka a fosforu a zabezpečuje sa

hygienická neškodnosť odpadových vôd. Podľa potreby sa uskutočňuje napr.:

• filtrácia, ktorou sa odstraňujú jemné vločky aktivovaného kalu,

• koagulácia na zlepšenie celkovej kvality vody na odtoku, napr. zníženie 

zákalu,

• denitrifikácia, ktorou sa odstraňujú dusíkaté látky,

• dezinfekcia, ktorou sa zmenšuje nebezpečenstvo prenosu chorôb do 

vodného toku. Ako dezinfekčné činidlo sa používa chlór.
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9. Merný objekt a výusť z ČOV slúži na sledovanie kvality vypúšťanej odpadovej vody

a nachádza sa v mieste výustu odpadovej vody z čistiarne odpadových vôd do toku. Pri

vypúšťaní vyčistených mestských odpadových vôd sa sleduje napr. obsah celkového

fosforu, obsah zlúčenín dusíka, spotreba kyslíka, pH, teplota, vodivosť, prietok

odpadovej vody. Ak sa odpadová voda vypúšťa viacerými výustmi, meranie sa musí

vykonávať na všetkých výustoch.
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10. Kalové vyhnívacie nádrže - prebieha v nich anaeróbny (bez prístupu vzduchu) proces rozkladu

organických látok, ktorého výsledkom je biochemicky stabilný kal. Tento proces sa nazýva vyhnívanie.

V prvej fáze dochádza k rozkladu zložitých organických látok (proteínov, lipidov, glycidov) na jednoduchšie zlúčeniny.

V druhej fáze pôsobením anaeróbnych metánových baktérií dochádza k mineralizácii jednoduchých organických zlúčenín

na najjednoduchšie anorganické látky, uvoľňované čiastočne do kalového plynu (bioplynu).

Takto stabilizovaný kal je čierna látka zrnitého charakteru, slabo dechtovito zapáchajúca. Stabilizovaný kal je menej

škodlivý pre životné prostredie.
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11. Zahusťovanie kalu je zmenšovanie objemu v dôsledku znižovania

obsahu vody v kale. Zahusťovaním kalu sa zníži obsah vody na 80 – 85 %.

Najjednoduchším postupom je zahusťovanie usadzovaním v zahusťovacích

nádržiach.
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12. Odvodňovanie kalu je zníženie obsahu vody v kale (až na 60%). Najpoužívanejšou metódou

odvodňovania, je odvodňovanie kalu na kalových poliach. Kalové polia pozostávajú z plošných kaziet

oddelených deliacimi stenami, ktorých dno tvorí odvodnená filtračná štrkopiesková vrstva. Obsah vody v kale

sa znižuje mechanickou filtráciou a následne sušením kalu. V našich podmienkach trvá vysúšanie kalu 1 až 2

mesiace. Odvodňovanie kalu sa uskutočňuje aj pomocou strojných zariadení, napr. pomocou kalolisov,

pásových lisov, odstrediviek, vibračných sít, vákuových filtrov a pod.
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13. Odvoz kalu: na ďalšie využitie za presne stanovených podmienok,

napr. ako hnojivo do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy,

ako súčasť materiálu na výrobu kompostu,

ako súčasť materiálu na rekultiváciu skládok pevného odpadu alebo pravidelné 

prekrývanie skládok komunálneho odpadu.

na zneškodnenie (likvidáciu): najčastejšie skládkovaním.
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14. Plynojem slúži na uskladnenie bioplynu (kalového plynu), ktorý vzniká pri

vyhnívaní kalu vo väčších čistiarňach komunálnych odpadových vôd. Jeho hlavnými

zložkami sú metán a oxid uhličitý. Využíva sa na vykurovanie vyhnívacích nádrží a

prevádzkových budov čistiarne odpadových vôd a na vyrovnávanie tlaku v celom

plynovom systéme.
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Ďakujeme za pozornosť.
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