
DEKONTAMINAČNÍ
LI SENKA DIMENTU DELISE

Projekt TH04030289 „Sanace sedimentů – integrované fyzikální, chemické a biologické postupy
pro ekonomicky efektivní zpracování kontaminovaných dnových nánosů” je spolufinancován
se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

„Efektivní propojení vybraných 

znalostí ze základního výzkumu

a letité čistírensko-vodárenské 

praxe vedlo k vytvoření chytrého, 

jednoduchého a přitom robustního 

řešení.”

Cíle projektu:

– Ekonomicky efektivně zpracovat kontamino-

vané sedimenty z povrchových vod.

– Předcházet šíření znečištění a zlepšovat jakost 

povrchových vod.

– Využití substrátu pro zlepšení narušených 

hydromorfologických podmínek, ukládání 

na terén nebo jiné, které bylo dříve omezené 

díky složení sedimentů.

Etapy projektu:

– Sestavení a laboratorní otestování postupů 

pro odstranění kontaminantů.

– Sestavení malého modelu pro ověření fyzikál-

ních předpokladů chování částic v suspenzi.

– Sestavení poloprovozní linky/prototypu.

Informace o řešitelích projektu

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu 

v Evropě. Sdružuje pět pracovišť a jeho hlavním zaměřením je výzkum v biologických a ekologických oborech.

ENVI-PUR, s.r.o., je jedna z nejvýznamnějších českých společností v oblasti čištění, úpravy a recyklace vody 

v domácnostech, obcích i průmyslových objektech na českém trhu. Zaměřuje se na komplexní služby 

od technologického návrhu, poloprovozního testování a projektu, až po realizaci a následný servis.

HG partner, s.r.o., je projekční společnost, propojující služby v oborech vodního hospodářství (hydrotechnika), 

geotechniky, geologie a hydrogeologie. Společnost realizuje zakázky pro jednotlivce a drobné obce, přes 

rozsáhlé zakázky pro státní podniky Povodí napříč celou republikou, až po velké projekty v zahraničí.

Ukázky výsledků

Ukázka rozdílů v zrnitostním složení jednotlivých typů materiálů vystupujících z dekontaminační linky.

Prvních pět sloupců odpovídá fotografiím z předchozí dvoustrany. Písek hrubý , Písek střední 1     (C) (D)

a Písek střední 2  vystupují z Horizontálního lapáku písku , Písek jemný  z Lamelového separátoru     (3)    (4) (E) (F)

a Prach 1–4  ze Stupňové sedimentace . Jednotlivé barvy znázorňují různé zrnitostní frakce.   (6) (G)

Obr. 1: Výsledky rozborů zrnitostního složení jednotlivých frakcí rozdruženého sedimentu.

Materiál: dnové sedimenty Labe; Lokalita: Lysá nad Labem – Ostrá.

Ukázka efektivity dekontaminace vybraného vzorku sedimentu. Po průchodu modelem linky byly získány 

frakce Písku, Písku/prachu a Prachu. Provedené rozbory obsahů těžkých kovů ukazují jejich přesun 

do jemných frakcí tvořících 5–10 % materiálu, ale obsahujících až 10x vyšší koncentrace látek.

Obr. 2: Koncentrace vybraných analytů stanovených ve třech rozdružených frakcích sedimentů a v původním vzorku.

Materiál: dnové sedimenty Labe; Lokalita: Lysá nad Labem – Ostrá.
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Další informace naleznete na: www.sediment.cz, případně nás kontaktujte přímo na: info@sediment.cz.



Ředící nádrž

Vstup materiálu do systému, 

separace hrubých částic (kameny, 

větve) na hrubých česlech,

velikost průliny je 5 cm.

Rotační selektor

Uvnitř rotační síto s instalovaným 

ostřikem, na kterém se zachytávají 

částice větší než 5 mm (malé kamínky, 

kusy větviček) a jsou speciálním 

konstrukčním uspořádáním síta 

vynášeny ven ze systému.

Horizontální lapák písku

Skládá se ze třech komor s různým 

(zvětšujícím se) hydraulickým 

profilem. Každá z komor je vybavena 

promýváním sedimentujícího písku 

a šnekovým dopravníkem 

pro vynášení sedimentu. V prvním 

se odseparuje nejhrubší písek 

a v posledním nejjemnější.

Lamelový separátor

Jemné částice jsou přelivnými žlaby 

vedeny do dalšího kroku technologie, 

těžší částice se zachycují ve spodní 

části lamelového separátoru a jsou, 

pro zlepšení účinnosti praní, čerpány 

zpátky na začátek do ředící nádrže 

případně přímo do rotačního 

selektoru.

Chemický reaktor

Nátok z lamelového separátoru může 

být veden spodem nebo horem, lze 

rozdělit i na oba současně. Možnost 

dávkování chemických činidel nebo 

provzdušňování.

Stupňová sedimentace

Nádrž je rozdělena na 4 zóny, 

ve kterých částice sedimentují, 

nejtěžší v první zóně, nejmenší 

v poslední. Jedná se o částice 

o velikosti 20–150 µm. Tyto částice 

jsou ze spodu nádrže vedeny do další 

nádrže, kde dochází k zahuštění.

Zahušťovací nádrž

Nádrž rozdělena na 4 zóny, 

do jednotlivých zón vstupují částice 

ze stupňové sedimentace, zde dojde 

k jejich zahuštění.

Nádrž recyklu

Voda zbavená částic ze stupňové 

sedimentace. Zásobní nádrž provozní  

vody – nátok ředící nádrže, ostřiky 

rotačního selektoru a promývání 

horizontálního lapáku písku.
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