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Nové trendy v oblas technologie úpravy a čištění vody

Společnost IPR Aqua s.r.o. se zaměřuje zejména na

Projektová dokumentace

Čištění vody

Úprava vody

činnos spojené s úpravou a čištěním vody, a to jak vody
technologické pro průmyslové aplikace, tak vody pitné pro
domácnos a obce.

Pro ochranu životního prostředí je nutné vodu použitou,
tedy odpadní, vyčis t tak, aby ji bylo možné vypus t do
kanalizace nebo vodoteče.
Čis rny můžeme rozdělit na komunální a průmyslové.

Firma se opírá o dlouholeté zkušenos našich specialistů
získané při řešení a realizaci tuzemských i zahraničních
projektů.

Naše společnost se soustředí na technologickou část
příslušného inves čního záměru, je však schopná zajis t i
kompletní dokumentaci na klíč tak, aby byla v souladu s
Vyhláškou č.499/2006 Sb. Z našich zkušenos víme, že
zanedbání projektové dokumentace přináší v dr vé
většině případů zpoždění realizace a zvýšení inves čních
nákladů.

Naše služby

Inženýrink

Úpravou vody je míněna změna fyzikálních, chemických a
biologických parametrů vody za účelem dosažení
požadované kvality. Takto upravená voda pak vstupuje do
vlastního procesu. Jedná se o vody provozní (kdy se voda
využívá jako surovina), chladící, oplachové, napájecí (voda
slouží pro výrobu páry) apod. Nezanedbatelnou součás je
i produkce vody pitné. Jako zdroj jsou využívány vody
povrchové, podzemní, mořské, brakické a pro velmi
speciální účely se upravuje i voda pitná.

Komplexní služby v oblas úpravy a čištění vody, zejména
pak:
§ Technicko-ekonomické studie
§ Projektové dokumentace
§ Realizace a provoz úpravny vody
§ Realizace a provoz čis rny odpadních vod
§ Provozování technologie a servis

Vzhledem ke zkušenostem našich zaměstnanců v oblas
vodního hospodářství jsme schopni též zajis t příslušný
inženýrink, což je v zásadě jednání s orgány státní správy
a jinými subjekty takovým směrem, aby byla získána
souhlasná vyjádření a zároveň aby byly minimalizovány
provozní náklady zákazníka, což v praxi zejména znamená
vyjednání příznivých limitů.

Technicko-ekonomické studie
Studie je koncipována jako návrh vhodného technického
řešení, a to v úrovni basic designu.
Na základě navrženého technického řešení pak lze určit
provozní a inves ční náklady. Taková studie potom umožní
zákazníkovi jednodušší rozhodování při realizaci inves ce.
Zároveň připravený materiál je dostatečným zdrojem pro
přípravu dalších stupňů projektové dokumentace.
Pokud má zákazník dostatek relevantních podkladů, lze
dílo dokončit bez prak ckých zkoušek, pokud ovšem údaje
k dispozici nejsou, jsme schopni provést laboratorní až
poloprovozní zkoušky. Velikost se volí vždy tak, aby měl
zákazník jistotu, že námi navržené řešení bude funkční.
Jelikož se při návrhu technologie používají techniky
chemického inženýrství a fyzikální chemie, není rozsah a
obsah studie omezen pouze na technologii vody, ale
obecně na problema ku chemického inženýrství.

Realizace
Jako dodavatelská společnost se soustředíme na dodávky
technologie na klíč, kdy zajis me:
§ Dopravu technologie na místo a její usazení
§ Potrubní a další propojení
§ Elektroinstalaci
§ Příslušné zkoušky
§ Naje technologie a zaškolení obsluhy
K zákazníkovi máme otevřený přístup a od začátku
neslibujeme nereálné, ale spíše se snažíme vytvořit reálný
postup, kdy je možné se na jednotlivé milníky opravdu
spolehnout. Zde je velmi nutná úzká spolupráce s
klientem.

Provozování technologie a servis
Naši specialisté vlastní potřebná oprávnění nezbytná pro
provozování jak kanalizace, tak ČOV. Dále vlastníme i
dostatečné technické zázemí k zajištění záručního i
pozáručního servisu.

Čis rny průmyslových odpadních vod
Specializujeme se na průmyslové odpadní vody, které
vhodnou technologií vyčis me a pomůžeme vám tak splnit
i přísné vypouštěcí limity.
Při čištění odpadních vod se používá chemických,
fyzikálních i biologických procesů, které umožňují
separovat znečištěnou látku v koncentrované formě, nebo
převádějí kontaminant na méně či úplně nezávadnou
formu.
Naše čis renské technologie nacházejí široké uplatnění
napříč průmyslovými obory, jako jsou například:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Čištění vod z povrchových úprav
Čištění vod z lakoven
Čištění vod ze strojního průmyslu
Č i ště n í o d p a d n í c h v o d z c h e m i c ké h o a
petrochemického průmyslu
Čištění vod z automobilového průmyslu
Speciální čis rny odpadních vod (brusný průmysl)
Čištění odpadních vod ze sanací
Čištění odpadních vod z farmaceu ckého
průmyslu
Čištění odpadních vod ze zpracování a výroby
výbušin
Čištění odpadních vod z těžby nerostných surovin

Technologie čištění odpadních vod
Dle požadavků zákazníka navrhneme i konkrétní
technologický postup na míru.
Navržené technologie stavíme stacionární nebo
modulární. Čás nebo celé technologické celky zařízení
jsou umístěné v 10', 20', případně ve 40' ISO kontejnerech.

Technologické postupy pro úpravu vody
Klasické:
- srážení
- sedimentace
- ﬁltrace
- iontová výměna

Moderní:
- membránové
- EDI

Snížení celkové tvrdos (nepřesně označované jako
změkčování)
Námi navrhovaná zařízení pracují na principu iontové
výměny. Ionty vápníku a hořčíku se vyměňují za ionty
sodíku. Celý proces je plně automa zovaný.
Odstraňování dusičnanů
K odstraňování přítomnos dusičnanů, zvláště
nebezpečné pro dětský organismus, a to zejména v
kojeneckém věku, využíváme iontové výměny iontů
dusičnanů za ionty chloridů. Regenerace se provádí solným
roztokem.
Odstranění železa a manganu
K běžně používaným metodám k jejich odstranění patří:
provzdušňování, alkalizace, oxidace činidly, ﬁltrace,
iontová výměna. Nejčastěji se využívá kombinace těchto
metod. Celá technologie se navrhuje jako kompaktní
stanice řízená plně automa ckou jednotkou.
Hygienické zabezpečení
Možnos zajištění bakteriologické nezávadnos pitné
vody jsou pomocí chemických nebo fyzikálně-chemických
metod. Z fyzikálně-chemických metod lze uvést zejména
ošetření vody účinkem UV záření. Chemické metody patří
mezi rozšířenější. Jde hlavně o chloraci pitné vody.

