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TECHNICKÉ A DODACIE PODMIENKY SÚ  URČENÉ PRE MALÉ BIOLOGICKÉ ČOV  S 
TYPOVÝM OZNAČENÍM AQ 4,8,12 PLATIA PRE FIRMU AQUAFLOT spol. s r.o. NITRA A JEJ 

ODBERATEĽOV. 

1. Technický popis 

1.1 Všeobecne 

Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. 
rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap. Umožňujú modernú a 
ekonomicky výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd a kalov. 

Z hľadiska kapacity sú  ČOV s typovým označením AQ vyrábané nasledovne:  

 AQ4 slúži pre čistenie odpadových vôd z produkcie 3-6 EO  

 AQ8 čistenie odpadových vôd z produkcie 7-10 EO 

 AQ12 čistenie odpadových vôd z produkcie 11-15 EO 

                   

 

 

Jeden ekvivalentný obyvateľ  
EO 120 až 150 l vody/os/deň, 60 gr BSK5
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1.2  Konštrukčné parametre 

 

 Jednotka   AQ 4 AQ 8 AQ12 

Kapacita EO 3-6          7-10 11-15 

Priemer m 1,3 1,3 1,5 

Výška reaktoru m 1,5 1,9 2,2 

Užitočný objem reaktoru m3 1,4 2,45 3,2 

Príkon  dúchadla W 60 120 145 

Hmotnosť  - prázdny kontajner kg 60 75 95 

                 - plný kontajner kg 1460 2525 3295 

Všetky technologické stupne sú integrované  v jednom kompaktnom monobloku, ktorý je 
pomocou prepážok rozdelený na účinné technologické objemy. Pre pohyb kvapaliny slúži hydraulický 
spád gravitačnej kanalizácie, výrobu vzduchu pre aeračný proces  zabezpečuje dúchadlo. 

Elektromagnetické dúchadlá základných       veľkostí – 60, 100, 150 l/min. 

 

Odpadová voda priteká do ČOV prívodnou kanalizáciou, ktorá je zaústená do lapača 
hrubých nečistôt. Lapač nečistôt je konštruovaný ako odnímateľný plastový kôš, ktorého úlohou je 
odlúčiť z odpadovej vody hrubé nečistoty. Z lapača hrubých nečistôt odpadová voda samovoľne 
prestupuje do aktivačnej nádrže, kde prebieha proces biologickej degradácie organického zaťaženia. 
Pre biocenózu je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné množstvo kyslíka a organického zaťaženia. Pri 
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dodržaní vhodných podmienok prebieha proces čistenia samovoľne. Vzduch do aeračného systému 
dodáva membránové elektromagnetické dúchadlo. 

ČOV AQ je z vonkajšieho pohľadu plastová nádrž kruhového pôdorysu. Inštaluje sa na rovný 
podklad – základová betónová doska s rovinatosťou ± 5mm, s  pripojením na existujúcu kanalizáciu. 
Vyústenie vyčistenej vody je možný: 

 

  do povrchových vôd, ak je  k dispozícii recipient 

 

 

 

 

 

 

 

 do verejnej kanalizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 do podložia  prostredníctvom vsakovacieho objektu v zmysle STN 75 6402 
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Všetky spôsoby nakladania s vyčistenými vodami je nutné realizovať po dohode s 
príslušným orgánom štátnej vodnej správy. 

 Hĺbka výkopu, pre osadenie kontajnera, je závislá od hĺbky uloženia domovej kanalizácie, 
prítok vody do ČOV je realizovaný gravitačne. Po uložení monobloku na základovú betónovú dosku je 
možné steny obsypať triedeným (preosiatym) vykopaným materiálom,  resp. obetónovať,  v závislosti 
na statickom zaťažení. Prekrytie nádrže, čo vzhľadom na bezhlučnú a bez zápachovú prevádzku, je 
možné odvetraným plastovým poklopom integrovaným v nadstavbe čistiarne.  

 

 

 

 

 

 

  Výkop pre 
osadenie ČOV 4 

 

 

 

V prípade dostatočne odvetranej kanalizácie je možné uzatvoriť kontajner plastovým krytom s 
poklopom, ktorý je spojený nerozoberateľným spojom s telesom nadstavby , a telesom  kontajnera. 
V tom prípade bude vstup do kontajnera cez prielez 600x600mm. 

1.2.1 Základné parametre 

 AQ4 AQ8 AQ12 

Počet pripojených obyvateľov - EO 3-6 7-10 11-15 

Produkcia odp. vôd v litroch na os./deň 150.0 150.0 150.0 

Množstvo odp. vody v m3/deň 0.9 1.5 2.25 

Látkové zaťaženie v gr na os./deň 60.0 60.0 60.0 

Celkové zaťaženie BSK5 v kg/deň 0,36 0.6 0.9 
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1.2.2 Garantované hodnoty 

 

 

 

 

 

Garantované hodnoty sú uvádzané v porovnaní so závermi nariadenia vlády č. 269/2005 
ktorým sa stanovujú ukazovatele prípustného  stupňa znečistenia povrchových vôd. 

1.3 Popis a funkcia ČOV AQ 4, 8, 12 

Princípom malej ČOV je biologický proces nízkozaťažovanej aktivácie so separáciou kalu 
sedimentáciou, s čiastočným mechanickým predčistením. 

Mechanické predčistenie  spočíva v prevzdušňovanom lapači hrubých nečistôt. Pre kvalitný 
a bezporuchový chod zariadenia je nutné zabrániť vstupu veľkých nečistôt (obalový materiál, 
papierové plienky, novinový papier, hygienické potreby, plastikový materiál, gumový materiál, ap.), 
ktoré nie je možné čistením likvidovať. Odpadová voda, ktorá priteká kanalizačným potrubím sa 
dostáva do lapača mechanických nečistôt, kde vplyvom aerácie, je časť mechanických nečistôt 
melnená. Podiel nerozložiteľných nečistôt je nutné v určitom časovom intervale likvidovať manuálne. 
Plastový lapač mechanických nečistôt je vyberateľný. Nerozložiteľný podiel sa likviduje v čase 2 až 4 
krát za rok, súčasne s odkalením aktivácie. 

Nerozložiteľný podiel  

                            

                  Povrchová  mamutka  

 AQ NV269/2005 

CHSK mg/l      80.0 neudáva 

BSK5 mg/l do 20.0 80.0 

NL mg/l do 20.0 65.0 

Systém nízkozaťažovanej aktivácie je využívaný za 
účelom dosiahnutia vysokej účinnosti čistenia 

odpadových vôd . Dokonalá biodegradácia biocenózy zabezpečuje  stabilizáciu prebytočného kalu a 
zároveň minimalizovanie jeho objemu. Pri likvidácii je možné takýto kal použiť na kompostovanie, 
príp., vzhľadom na podiel dosiahnutej mineralizácie použiť na priame prihnojovanie záhonov a 
trvalých porastov. Ďalšie prednosti nízkozaťažovanej aktivácie sú v jednoduchom a spoľahlivom 
strojnom vybavení, v možnosti občasnej obsluhy a údržby, a tiež odolnosť systému voči hydraulickým 
výkyvom. Z technologického hľadiska sa za nízkozaťažovaný systém považuje aktivácia, kde vek kalu 
je vyšší ako 25 dní a doba zdržania v objeme je 24 - 72 hod.  

Zvolený systém čistenia odpadových vôd je prevádzkovaný jednokalovým systémom. 
Pohyb kalu v rámci zariadenia je riadený čerpaním mamutovým čerpadlom. Dosadzovacia nádrž je 
konštruovaná ako uzatvorená. Separovaný  aktivovaný kal je odsávaný mamutovým čerpadlom a 
dopravovaný do aktivačnej nádrže.  
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Odkalenie prebytočného kalu doporučujeme 2až 4 krát ročne, ručným kalovým čerpadlom, 
podľa pokynov, uvedených v bode 1.5 odstavec 7. 

1.4 Montáž 

Osadenie  a  sprevádzkovanie  malej biologickej ČOV AQ  spočíva v osadení na rovnú 
betónovú  podkladovú dosku s rovinatosťou  ± 5 mm a  v   pripojení  na  prívodné a  odtokové 
potrubie.  Montáž  vykonáva  dodávateľ, montáž je v cene zariadenia, účtuje sa len doprava. Montáž zo 
strany dodávateľa zahŕňa: 

 osadenie ČOV do pripraveného výkopu ( viď. Požiadavky na stavebnú pripravenosť bod.2) 

pripojenie osadenej prítokovej a stokovej kanalizácie na vstup a výstup z  ČOV (v prípade potreby 
použitia redukcií a spojok sú tieto fakturované samostatne) 

pripojenie elektrozásuvky na pripravený vodič ( investor zabezpečí el. istenie v rámci domového 
rozvádzača) 

 zásyp resp. Obetónovanie nie je predmetom montážnych úkonov 

 zvary sú skúšané u výrobcu pred expedíciou, tak je možné naplniť ČOV a vykonať vizuálnu 
kontrolu telesa a neporušenosť častí zariadenia, nastavenie prevzdušňovacieho systému a mamutových 
čerpadiel 

 zaočkovanie aktivovaným kalom 

 zaškolenie obsluhy ( vysvetlenie princípu čistenia, zásad prevádzkovania, pokyny pre údržbu 
zariadenia počas prevádzky 

 odovzdania sprievodnej dokumentácie ( v rozsahu bodu 6) 

Montážno - technologický postup

1. Pred  zahájením prác na osadení ČOV AQ nesmie byť  hladina podzemnej vody v úrovni 
základovej dosky 

2.  Vykonať kontrolu  rovinatosti podkladu a odstrániť prípadné nerovnosti (kameň, ostré 
predmety ap.) 

3. Pred manipuláciou so zariadením je nutné skontrolovať, či sú  vnútorné  priestory  
zbavené  cudzích  predmetov,  alebo zrážkovej  vody.  V  zimnom  období,  pri  teplotách  nižších  ako  
- 5° C je  zakázané manipulovať so zariadením, hrozí jeho poškodenie. 

4. Manipuláciu s ČOV vykonávať ručne. 

5. Pri sprevádzkovaní zaistí užívateľ dostatočné množstvo vody  pre odskúšanie  na mieste. 
ČOV bola odskúšaná na vodotesnosť u výrobcu. 

6.  Pri  betonáži  resp.  obsýpaní zeminou  je  nutné  súčasné  napĺňanie všetkých priestorov 
vodou. 

7.  Pripojenie na el. sieť vykoná odborne spôsobilá osoba.  

8. Po  vykonaní popisovaných úkonov je  možné zahájiť skúšobnú  prevádzku. 
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1.5  Obsluha  ČOV AQ 4, 8, 12 

⇒ Obsluha  vykonáva kontrolu 
technologického  chodu zariadenia  
hlavne vizuálne a sluchom. Vizuálne -  
neporušenosť spojov, dodržanie výšky 
pracovných hladín v objemoch aktivácie 
a dosadzovacej nádrže,  sluchom - chod 
dúchadla. 

⇒ Pre plynulosť nábehu doporučujeme 
očkovanie aktivovaným kalom. 
Kontajnér naplniť vodou po 
prevádzkovú hladinu, aktivačný priestor 
zaočkovať objemom 50 litrov aktivovaného kalu  

⇒ Raz za mesiac očistiť prepadovú hranu na odtoku vyčistenej vody z dosadzovacej nádrže 
od narastených rias, rovnako ako oblúk dosadzovacej nádrže pri súčasnej kontrole 
funkčnosti.  

⇒ Podľa potreby čistiť prívodnú kanalizáciu od hrubých mechanických nečistôt a odtokovú 
kanalizáciu od nárastu rias. 

⇒ Kôš s hrubými nečistotami a nerozloženými zvyškami premiešať – rozložiteľné časti 
(jedál, exkrementov, 
papiera) nevyberať, len 
rozmiešať 

⇒ Nerozložiteľné časti 
odpadu ( vlasy, plasty, 
plávajúce nečistoty 
z koša vybrať a súčasne 
prečistiť pozdľžne 
štrbiny, vystriekať 
tlakovou vodou, 
správne osadiť .  

⇒ Dva až štyri krát za rok , 
podľa potreby,  odkaliť ČOV od prebytočného aktivovaného kalu nasledovne: -  
dúchadlo vypnúť z prevádzky, kal v aktivačnom priestore nechať sedimentovať po dobu 
30 minút, ručné kalové čerpadlo ponoriť na dno aktivačného priestoru, odkaliť 
prebytočný kal, kým pracovná hladina klesne o 30 cm. Kalové čerpadlo je možné 
pripojiť na zásuvku v kontajnéri ČOV. 

⇒ ČOV AQ má určené prostredie čiastočne ako  - trvalo zatopené v zmysle STN 33 0300 
časť 3.2.4 bod č.6 v časti od dna do úrovne hladiny v aktivácii, v mieste osadenia 
dúchadla ako prostredie vlhké v zmysle STN 33 0300 časť 3.2.3. 

⇒ Pri každom zásahu do vnútorného priestoru ČOV odstavíme dúchadlo od zdroja 
elektrickej energie - vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, umiestnenej na vnútornej stene 
nádrže a odpojením ističa resp. prúdového chrániča v mieste napájania zásuvky ČOV. 
Len pri splnení tejto podmienky je možné robiť zásahy do zariadenia. 

 1.7 Doprava, skladovanie, balenie 

Dopravu  ČOV zabezpečuje  po dohode  jedna zo  zmluvných  strán.  ČOV AQ  je  
dodávaná  ako  kompaktný  celok  v  zmontovanom  stave.  Pri  skladovaní  je  nutné  zaistiť  rovnú  a  
spevnenú  plochu,  zabrániť  možnosti  mechanického  poškodenia  a  zásahu  tretích  osôb  do  
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úplnosti  a  celistvosti výrobku. Počas  skladovania  je  nutné  zariadenie  chrániť  proti  
poveternostným  vplyvom. 

 

 2.0   Požiadavky na stavebnú pripravenosť 

Stavebnú  pripravenosť  je   nutné  vykonať v zmysle nasledujúcich pokynov: 

 pripraviť výkop pre osadenie kontajnera, vzhľadom na výšku osi pripojovacieho  a 
odtokového potrubia ( viď. výkresová dokumentácia ČOV AQ ) 

 spôsob osadenia  voliť s ohľadom  na výšku hladiny  podzemnej  vody ( pre prípady 
zvýšenej hladiny spodnej vody je špeciálny spôsob realizácie stavebnej časti) 

 rovinatosť základovej dosky v oboch osiach ±5 mm 

 prívodnú  a  odtokovú  kanalizáciu  je  nutné viesť v nezámrznej hlbke , resp. zatepliť 

 prítokovú a odtokovú kanalizáciu pripojiť do ČOV 

 do miesta osadenia doporučujeme priviesť el. kábel CYKY 3C x 2,5 . Kábel privádzame 
v hĺbke 700 mm, lôžko je nutné v zmysle STN 34 1050 vystlať žltým pieskom do výšky 
80 mm pod káblom a 80 mm nad káblom,  lôžko prikryť tehlou resp kameňom,   ďalej 
zasypať hlinou, vo výške 400 mm pod povrchom uložiť červený výstražný pás. 

 pri obsýpaní stien ČOV triedeným, preosiatym,  materiálom, zároveň plníme vnútorný 
objem čistou vodou, za účelom vyrovnávania hydrostatického tlaku. 

 pri uložení a obsypaní nadstavby,  je nutné vnútorný priestor zapažiť (rozšprajcovať), a 
tým ho zabezpečiť proti zborteniu 

 Drevený poklop sa skladá z dvoch polkruhov, ktoré sú spojené v strednej časti  pántom. 
Jedna polovica kruhového poklopu je uchytená o hornú výstuhu nadstavby pevným 
spojom, samoreznými strutkami. Druhá polovica, po vyklopení umožňuje prístup k 
technológii. Je vybavená visiacim zámkom , a z hľadiska bezpečnosti  je nutné ju 
uzamknúť. 

3.0  Zahájenie prevádzky,  odovzdanie do užívania 

Uvedenie do prevádzky vykoná dodávateľ v rámci montáže. Zároveň prebehne inštruktáž o 
prevádzkovaní. V prípade ak osadenie  (montáž) a spustenie nie je možné urobiť súčasne je účasť 
technika na spustení predmetom samostatnej fakturácie. 

 Naplnený kontajner pred prevádzkou zaočkujeme aktivovaným kalom, 50 litrov 
aktivovaného kalu vylejeme do aktivačného priestoru, a pripojením dúchadla do 
elektrickej siete zahájime prevádzku. 

 Po  ukončení zásypu sa  ponechajú všetky  funkčné  objemy  naplnené  čistou  vodou  a  
zaháji  sa  prevádzka  s odpadovou vodou. 

Poznámka: 

Po spustení zariadenia do prevádzky musí byť produkovaná odpadová voda ( 
splašky).V prípade, že po osadení nie je možné zahájiť prevádzku v dome 
(nedokončená stavba ap.) nie je prípustné do čistiarne produkovať splašky. V 
takomto prípade  poškodzujete technologické zariadenie v čistiarni. 
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4.0 Nepriaznivé vplyvy na prevádzku  

Prevádzka čistiarne je nepretržitá  a beží bez pričinenia užívateľa. Pre plynulý 
a bezproblémový chod technológie je nutné mať na zreteli, že koncovka pre zneškodňovanie 
odpadových vôd pracuje so živým materiálom, ktorý je nutné ochrániť od rušivých vplyvov. Na úvod 
niekoľko opatrení: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Voda z prania, je z hľadiska hodnoty pH prostredia, výrazne alkalického charakteru. 
(pH stupnica je v rozpätí 0 –14, neutrálna hodnota je pH 7,  pH 0 - 7  je kyslá oblasť, pH 
7-14 je alkalická oblasť) Optimálna hodnota pre biocenózu je v rozpätí  6.5 – 8.5. 
Doporučujeme upraviť režim prania v domácnosti tak, aby sa upustilo od tzv. pracích dní 
v sobotu,  jedno, poťažne dve prania denne rovnováhu v aktivácii nenaruší 

Rovnaká zásada platí pre režim umývania riadu v automatických umývačkách riadu, pri 
ručnom umývaní pozor na nadmernú spotrebu saponátov 

Ďaľšie, nemenej zanedbateľné opatrenie, je likvidácia prebytočných opotrebovaných 
tukov, olej po vyprážaní z panvice, výmena fritovacích olejov. Olej je pre biocenózu 
nebezpečný z dôvodu zamedzeniu prestupu vzduchu k mikroorganizmom, a tým spôsobí 
kolaps biocenózy. Doporučujeme likvidovať prebytočné oleje buď skrmovaním, ak sú 
v domácnosti  zvieratá, prípadne kompostovaním…. 

Prípravky na dezinfekciu (savo, fixinela ap...) sú  prostriedky , ktoré pôsobia 
baktériocídne, teda  zabíjajú mikroorganizmy,  doporučujeme používať prípravky  
v predpísaných riedeniach, a umývané plochy opláchnuť veľkým množstvom vody. Pri 
previdelnom používaní, predpísaných koncentrácii dezinfekčných prostriedkov je 
zaručené zachovanie dobrej kondície aktivovanej biocenózy. Cídny účinok dezinfekčných 
prostriedkov  slúži na prirodzenú selekciu jednotlivých kmeňov mikroorganizmov. V 
domácnostiach, kde sa dezinfekčné prostriedky nepoužívajú, prípadne sa používajú veľmi 
málo,  v súčinnosti s nadmernou produkciou povrchovo aktívnych látok (tuky, saponáty 
ap.) dochádza k nárastu vláknitej biocenózy, ktorá zhoršuje separáciu kalov od vyčistenej 
vody - nežiadúci jav. 

Zdroje odpadových vôd  v rodinnom dome  

  

Nevhodné zdroje odpadových vôd  v rodinnom dome 

 

CHLOR PESTICÍDY

Pre urýchlenie procesu nábehu AQ do činnosti sú technológie očkované inókulom 
(aktivovaným kalom) z inej fungujúcej čistiarne. Očkujúca biocenóza potrebuje určitú 
dobu na transformáciu do nového prostredia, počas tohto obdobia môže dochádzať 
k peneniu aktivačného priestoru a zhoršeniu odtokových koncentrácií.  
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• 

• 

Zdravý aktivovaný kal je hnedej farby, bez zápachu, vizuálne sú to veľké vločky , ktoré 
sú v aktivačnom procese  neustále vo vznose. Pri odbere , najlepšie do sklenej 
(priehľadnej) nádoby, je v objeme vidieť vločky kalu. Odobratú vzorku necháme postáť 
30 minút, po tejto dobe kal sadne na dno nádobky a nad ním zostane číra voda. Rozhranie 
medzi pevnou a kvapalnou fázou je výrazné. 

Základná zásada při prevádzkovaní je: ČOV ≠  Žumpa. Toto konštatovanie súvisí s 
s návykmi obyvateľstva  buď pri predchádzajúcom používaní žumpy, alebo bývaním v 
mestských sídliskových domoch. Hlavnými prejavmi sú: 

- v koši na hrubé predčistenie nachádzame  hygienické vložky, prezervatívy, plienky, 
dokonca novinový papier..( ide o materiál nerozložiteľný so značným objemom, čím 
značne preťažuje hrubé predčistenie) 

- obalový materiál ( fólie impregnované papiere – rovnako nerozložiteľný materiál) 

- cele zvyšky jedál ( hrniec polievky, obsah fritézy do ČOV nepatrí, pretože organické 
zaťaženie spôsobí niekoľkodňové preťaženie). 

- kvasinky pri pretáčaní vína, zvyšky so sudov z kyslej kapusty, to sú stavy s ktorými sme 
sa v praxi stretli. 

Úlohou ČOV  je zjednodušiť a nie  komplikovať prevádzkovateľovi život, ale je nevyhnutné 
na  tieto fakty poukázať,  sú reálne. Po odstránení takýchto extrémov je čistiareň vždy 
spoľahlivým a ekonomicky výhodným prvkom likvidácie odpadových vôd. 

5.0 Poruchové stavy 

 Najzávažnejšou poruchou je porucha dúchadla. Je nutné prevádzkovateľom sledovať 
chod dúchadla, lebo už niekoľko hodín bez vzduchu ohrozuje biocenózu. V tomto 
prípade je dúchadlo vyradené z činnosti úplne, to znamená, že kal v aktivačnom 
priestore nie je v pohybe a tiež  nie je počuť chod dúchadla. 

 Ďalším problémom, ktorý môže nastať, je zanesenie prevzdušňovacích membrán. K 
tomuto javu môže dôjsť v čase, kedy čistiareň  nemá potrebnú koncentráciu 
aktivovaného kalu a zaťaženie produkované v domácnosti je príliš vysoké ( zvyšky 
potravín , polievka, veľa mastnôt ap.) V takomto prípade je čistiaca účinnosť 
nedostatočná, v objeme sa nachádza vysoko zaťažená odpadová voda, ktorá spôsobí 
čiastočnú nepriechodnosť membrán a tým nedostatočnú distribúciu vzduchu. Ako náhle 
nemá biocenóza dostatočné množstvo kyslíka - odumiera.  Vizuálne je možné tento stav 
pozorovať nedostatočným miešaním zmesi v aktivačnom priestore,  proces je 
sprevádzaný  žumpovým zápachom. Predísť takémuto stavu sa dá  takým spôsobom, že 
v čase nábehu, kedy je ešte nedostatočná koncentrácia kalu, nezaťažovať čistiareň 
zvyškami potravín, nadmerným množstvom tukov ap. Ak takýto stav nastal, postupovať 
podľa ďalšieho bodu. V prípade, že nie ste technicky zdatný, alebo z rôznych dôvodov 
nie ste ochotný  práce na údržbe zvládnuť, volajte  platený servis 

 Vo vyššie popísanom prípade je nutné vymontovať prevzdušňovacie elementy, ktoré sú 
po obvode aktivačnej nádrži uchytené v plastových držiakoch. Ich demontáž je veľmi 
jednoduchá bez potreby pracovného náradia.  Po vybratí  prevzdušňovacieho elementu 
z čistiarne  vystriekať tlakovou vodou, časť prevzdušňovacieho elementu s gumovou 
membránou,  ponoriť  do octovej vody a kefou vyčistiť. Opláchnuť vodou. Každý 
element pripojiť  spojovacou gumou priamo k dúchadlu a prefúknuť ho celou silou 
dúchadla. Namontovať na miesto, pripojiť k rozvodu vzduchu , natočiť správnym  
smerom do stredu aktivačného priestoru v kontajneri a opätovne spojazdniť. Výsledkom 
tohto úkonu  je výrazné miešanie v aktivačnom priestore, a tým zaručený dostatočný 
prestup kyslíka do vody - porucha je odstránená. V prípade, že ani napriek 
vynaloženému úsiliu efekt miešania je nedostatočný, je nutné volať servis. 
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 Chod mamutového čerpadla – mamutové čerpadlo na dopravu aktivovaného kalu z dna 
dosadzovacej nádrže do aktivačného priestoru,  má vyústenie nad hladinou, takže jeho 
chod je možné veľmi dobre sledovať. Je žiaduce, aby mamutové čerpadlo bolo  v chode 
nepretržite, pokiaľ z vyústenia do aktivačného priestoru nie je produkovaný kal, došlo 
k upchaniu čerpadla. Nápravu uskutočníme buď vybratím mamutky a vyčistením, alebo 
potrasením v držiaku. Ak mamutka opäť produkuje kal, porucha je odstránená. Uzol 
dopravy kalu je zo všetkých technologických krokov v rámci kontajnera najdôležitejší, 
vzhľadom na kondíciu biocenózy a preto je nevyhnutné aby doprava kalu bežala 
nepretržite. 

 Druhé mamutové čerpadlo, ktoré má sanie na hladine dosadzovacej nádrže má za úlohu 
dopravu čiastočne vyflotovaného kalu z hladiny dosadzovacej nádrže, rovnako ako iné 
plávajúce nečistoty (zrnká paradajok, kukurice, napadaný prach ap.) Vyústenie tohto 
mamutového čerpadla je do koša na hrubé nečistoty, kam takéto nečistoty patria. 

 Ak mamutové čerpadlá neprodukujú, príčina poruchy môže byť aj v zanesenom prívode 
vzduchu. Mamutové čerpadlá sú pripojené k centrálnemu vzduchovému okruhu 
hadičkami, ktoré sú nasunuté na plastových návarkoch s potrebným vŕtaním. Odpojiť 
hadičky a vŕtanie prečistiť vrtáčikom  s veľkosťou 1mm. Hadičky nasunúť na miesto a 
mamutové čerpadlá začnú produkovať - porucha je odstránená. 

 Zákal vyčistenej vody:   

- môže byť v čase transformácie biocenózy – signalizuje nedostatočnú účinnosť, po 
zapracovaní aktivácie sa porucha odstráni sama. 

- pri rýchlej zmene hodnoty pH  

- pri prudkom výkyve teploty – po odstránení rušivých vplyvov nastane vyčírenie 
vyčistenej vody 

 Na hladine dosadzovacieho priestoru je kal:   

- nefunguje mamutové čerpadlo – odstránenie porucha je popísané vyššie, pričom kal 
z hladiny vrátiť do hrubého predčistenia ( do koša) 

 Penenie aktivácie:   

- v čase nábehu ČOV, kedy nie je dostatočná koncentrácia  biologického kalu, môže sa 
čistiaci proces prejaviť nadmerným penením. Tento jav je možné sledovať v čase 
nadmerného používania vody s detergentami (umývacie , pracie prostriedky) Pena 
vniknutá zo saponátov je biela až šedastá, narastá až do výšky niekoľkých desiatok 
centimetrov. Môže sa stať, že narastie až do výšky osadenia dúchadla. Jej prítomnosť je 
viac menej nepriaznivý vizuálny efekt, z hľadiska technologického chodu sa tento jav 
odstrání pribudnutím objemu aktivovaného kalu, v časovom horizonte do mesiaca po 
spustení. Popisovaný technologický stav je nepríjemný len z hľadiska možnej zmeny 
pH do alkalickej oblasti. V nepriaznivom prostredí je rast biocenózy spomalený 
prípadne sa zastaví. 

- Je nutné spomenúť pre úplnosť možnosť nárastu biologickej peny. Vizuálne sa 
biologická pena odlišuje od peny z detergentov v prvom rade svojim vzhľadom. Jej 
farba je horčicovo hnedá až tmavohnedá, konzistencia pripomína cmarovú penu, je 
kompaktná a hustá, narastá do výšky niekoľkých centimetrov. Túto penu spôsobuje 
určitý druh mikroflóry a signalizuje ochorenie kalu. V takomto prípade je nevyhnutné 
volať servis. 
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6.0  Zoznam odovzdávacích a preberacích dokladov: 

♦ Osvedčenie o akosti, kompletnosti a tesnosti výrobku 

♦ Technické a prevádzkové podmienky 

♦ Návod na obsluhu a údržbu pre elektromagnetické dúchadlo 

♦ Certifikát, Vyhlásenie o zhode 

♦ Návrh Prevádzkového poriadku 

♦ Protokol o zaškolení obsluhy 

 

             7.0 Záruka a servis  ČOV   AQ 

 

◊ Dodávateľ v rámci servisu vykonáva: 

◊ Opravy v záručnej dobe,  ktorá je 24 mesiacov 

◊ Dodávky náhradných dielov po uplynutí záruky 

◊ Poradenská činnosť počas prevádzky 
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