firemní prezentace

Moderní fie‰ení v oblasti ãi‰tûní a recyklace
prÛmyslov˘ch odpadních vod
V poslední dobû jsou v oblasti ãi‰tûní odpadních vod a nakládání
s nimi patrné zejména následující trendy. Nová legislativa, vodoprávní orgány i správci kanalizaãních sítí kladou stále vy‰‰í nároky
na kvalitu procesu ãi‰tûní a na sniÏování obsahu ‰kodlivin ve vypou‰tûn˘ch odpadních vodách. V dÛsledku mnohonásobného nárÛstu
ceny za odbûr a vypou‰tûní vody v posledním desetiletí se voda stala cennou surovinou a vlivem toho roste snaha podnikÛ o sniÏování
její spotfieby a vypou‰tûného mnoÏství odpadních vod. Toho je moÏno v nûkter˘ch pfiípadech dosáhnout ãásteãnou nebo úplnou recyklací, tzn. aplikací takového zpÛsobu ãi‰tûní, kter˘ umoÏní vracení
ve‰keré odpadní vody nebo její ãásti po vyãi‰tûní zpût do v˘robního
procesu. Úplnou recyklací je dosaÏeno uzavfieného okruhu vody
a daná technologie tedy neprodukuje Ïádné odpadní vody. Splnûní
nûkter˘ch poÏadavkÛ v‰ak jiÏ nelze dosáhnout tradiãními technologiemi.

vod elektrické energie. Jsou to kompaktní automatická zafiízení schopná
i nepfietrÏitého provozu. Obsluha a údrÏba je jednoduchá, takÏe personální náklady jsou velmi nízké. Dal‰í v˘hodou je, Ïe pro zpracování odpadních vod nejsou tfieba Ïádné chemikálie. Destilát ãasto dosahuje parametrÛ destilované vody a lze jej pouÏít ve v˘robním procesu i pfii vysok˘ch nárocích na technologickou vodu. Odparky jsou vhodné zejména pro zpracování koncentrovan˘ch odpadních vod a v praxi nacházejí
‰iroké uplatnûní v prÛmyslu kovozpracujícím, strojírenském, potravináfiském, chemickém, farmaceutickém, tiskafiském a dal‰ích. Mezi typické
pfiíklady pouÏití patfií zpracování obrábûcích, taÏn˘ch a jin˘ch emulzí,
lázní a oplachov˘ch vod z odma‰Èování a rÛzn˘ch povrchov˘ch úprav
nebo oplachov˘ch vod po kalení v soln˘ch lázních.

Firma Aquacomp Hard se proto snaÏí vyvíjet a do praxe uvádût nová
fie‰ení a nabídnout zákazníkÛm zafiízení na vysoké technické a technologické úrovni, která zajistí splnûní nároãn˘ch ekologick˘ch a ekonomick˘ch poÏadavkÛ. Aquacomp Hard se zab˘vá zejména problematikou ãi‰tûní odpadních vod z povrchov˘ch úprav a skláfisk˘ch provozÛ, dále téÏ
z elektronického prÛmyslu, mytí automobilÛ, ale i dal‰ích oborÛ. PfiestoÏe provádí vlastní v˘zkum a v˘voj, pfiikládá velk˘ v˘znam uÏ‰ímu propojení v˘robního sektoru s primárním v˘zkumem a v˘vojem a spolupracuje na v˘voji nov˘ch technologií s vûdeck˘mi a v˘zkumn˘mi pracovi‰ti. Pfiíkladem je spolupráce s V·CHT v Praze na návrhu technologie likvidace odpadních vod z v˘roby tfiaskavin a návrhu odstranûní molybdenu obsaÏeného v odpadní vodû v aniontové formû selektivní sorpcí.
Pfiíkladem moderní a v âR zatím bohuÏel málo roz‰ífiené technologie
je vakuové odpafiování. Pfii nûm jsou vyuÏívány zejména vakuové odparky pracující na principu tepelného ãerpadla nebo pfiímé komprese
br˘dov˘ch par, které dokáÏí vyuÏít kondenzaãní teplo a mají v dÛsledku
toho mnohonásobnû niÏ‰í spotfiebu energie neÏ odparky klasické, navíc
nevyÏadují pfiívod externího topného a chladicího média, ale pouze pfií-

Vakuovou odparku s tepeln˘m ãerpadlem (viz obr.) firma Aquacomp
Hard instalovala jako souãást dodávky âOV z odma‰Èovacích a fosfátovacích linek za úãelem zpracování ve‰ker˘ch koncentrovan˘ch lázní z linek. Neutralizaãním sráÏením jsou pak ãi‰tûny pouze oplachové vody,
ke kter˘m je poté pfiidáván destilát z odparky. Tím je dosaÏeno pomûrnû
nízkého zasolení odpadní vody na v˘stupu z ãistírny, díky ãemuÏ lze ãást
vody vracet zpût do linek k oplachování a dosáhnout tak ãásteãné recyklace. Vakuová odparka s pfiímou kompresí br˘dov˘ch par byla firmou
Aquacomp Hard dodána jako souãást zafiízení pro zpracování odpadních
vod z v˘roby tfiaskavin. Speciální technologií jsou eliminovány tfiaskaviny i dal‰í ‰kodliviny, av‰ak voda poté obsahuje vysoké mnoÏství rozpu‰tûn˘ch látek. Vzhledem k tomu by bylo problematické vypou‰tût ji
do kanalizace a proto je zpracovávána pomocí vakuové odparky. Destilát je vracen zpût do v˘roby a je tak realizována technologie bez produkce odpadních vod.
Cestou jak dosáhnout vy‰‰í kvality procesu ãi‰tûní odpadních vod je
rovnûÏ zvy‰ování spolehlivosti a technické úrovnû zafiízení. Dosáhnout
toho lze mj. automatick˘m fiízením a kontrolou technologického procesu, které eliminuje vliv lidského faktoru a zajistí splnûní nastaven˘ch parametrÛ, dodrÏení reakãních a zdrÏn˘ch dob, zabrání pfiedávkování chemikálií a v pfiípadû poruchy ãi nesplnûní nûkterého parametru zastaví
provoz. Firma Aquacomp Hard vybavuje své automatické âOV fiídícími
systémy Allen-Bradley nebo Siemens a v pfiípadû poÏadavku zákazníka
i synoptick˘mi mapami anebo vizualizací technologického procesu. Pro
tvorbu fiídícího i vizualizaãního software disponuje Aquacomp Hard
vlastními programátory.
O kompetencích firmy Aquacomp Hard svûdãí fiada realizovan˘ch
a v souãasné dobû zpracovávan˘ch zakázek pro renomované tuzemské
a zahraniãní zákazníky i vítûzství ve v˘bûrovém fiízení na dodavatele âOV
vãetnû laboratofie pro nov˘ automobilov˘ závod v Kolínû-Ovãárech.

Obrázek: Vakuová odparka
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