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VTA Biolizer® 
Inovační syntéza nové generace.

NASAZENÍ  
VTA BIOLIZER®?
VTA Biolizer® harmonizuje rozložení bublin kyslíku a snižuje jejich 
velikost. Výsledkem je pomalejší a plynulejší stoupání a tím delší 
prodleva ve vodním sloupci. Zvětšuje se styčná plocha  kyslíku a 
tím se znatelně zlepšuje jeho přenos. 

V anaerobním prostředí mají mikroorganismy dostatek O2 a 
dochází k účinnější přeměně látek, která vede k vyššímu výkonu 
rozkladu. Zárověň se optimalizuje struktura vloček a předchází se 
vzniku vláknitých bakterií.

Malé množství – velká účinnost: systémový produkt VTA Biolizer® byl vyvinut k dosažení maximálního  výsledku 
s nasazením minima prostředků. 

VÝHODY
• Úspora nákladů na energii provzdušňování až o 30%

•  Zvýšení provozní stability a bezpečnosti

•  Lepší přenos kyslíku

•  Podpora mikrobiologie

•  Vyšší schopnost usazování a hustoty

•  Optimalizace struktury vloček

•  Vyšší účinek proti vláknitým bakteriím

•  Lepší oxidační vlastnosti

•  Vyšší výkon redukce CHSK, dusíků a fosforu

•  Zvýšená životnost a výkonnost čístíren odpadních 
vod s vysokou organickou zátěží

• Účinné štěpení emulgovaných tuků a olejů v 
 odpadních vodách

• Cílené vázání síry

„Produkt   
Biolizer pro nás 
představuje 
extrémně zajímavé 
úspory. Výsledky 
mluví za vše.“
—  JOCHEN VINCON,  
MISTR ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 
ČISTIČKA ALTHENGSTETT

 

VTA BIOLIZER® ŠETŘÍ ZDROJE –  
V KAŽDÉM OHLEDU!
Výsledek: doba provzdušňování se může znatelně zkrátit, 
protože se kyslík v provzdušňovací zóně mnohem efektivněji 
využívá. Snížení energetických nákladů v této oblasti až o 30% 
je prokázáno aplikacemi v praxi*. Také se zřetelně zlepšuje 
 sedimentace a hustota aktivovaného kalu. 

Lepší výsledky při nižším dávkování – trvale šetříte životní 
 prostředí a zdroje energie.

*detaily viz zadní strana



Výsledky z praxe

• Kapacita 6 600 Ekv., zatížení 3 000 Ekv.

•  Před aplikací nevyrovnaný poměr živin (nízký nátok CHSK)

•  Plovoucí kal

•  Prosinec 2018 – chlorid železitý nahrazen  
produktem VTA Biolizer®

VÝSLEDKY

• Plovoucí kal po dvou dnech zcela zmizel

• Dávkované množství se oproti chloridu železitému snížilo o 
60% - i přes vyšší objem nátoku (27%)

• Zlepšení průhlednosti, sedimentace a objemového indexu 
kalu

• Snížení spotřeby energie na provzdušňování téměř o 30%

• Aktivnější biologie – aplikací VTA Biolizer – v zimních měsících 
možné dodržet bez problému předepsané hodnoty

Leden 
2018

Leden 
2019

Změna 
v %

Spotřeba energie 
Biologie

147 kWh/d 105 kWh/d –28,5  %

Spotřeba 
srážecích činidel

30 l/d 12 l/d –60  %

Obsah kalu v 
 areační nádrži

519 ml/l 471 ml/l –9,2  %

Sedimentace 1,2 m/h 1,5 m/h +25  %

Kalový objemový 
index

109 ml/g 91 ml/g –16,5  %

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  
ALLTHENGSTETT (NĚMECKO)
• Zatížení 18 000 Ekv.

• Směs Al/Fe nahrazena produktem VTA Biolizer®

VÝSLEDKY

• Snížení spotřeby srážecích činidel

•  30 – 40 cm plovoucí kal úplně zmizel

•  Fosfor (Pges) redukován z 0,2 mg/l na 0,08 mg/l

•  Stabilnější provoz zařízení díky o 20%  
nižšímu kalovému indexu

•  Zvýšení obsahu kyslíku o 34,95%, z 1,7 na 2,3 mg/l O2  
při zachování výkonu provzdušňování

•  Energetický potenciál úspor z cca. 14 300 EUR/rok  
při 0,13 €/kWh

•  Redukce suspendovaných látek v sekundární usazovací 
nádrži

•  Významná redukce nákladů, o 10 – 15% menší  
spotřeba polymeru

• Navíc snížení spotřeby CHSK a dusíku (Ncelk)

Bez VTA 
Biolizer®

S VTA 
Biolizer®

Změna 
v %

Fosfor 0,2 mg/l 0,08 mg/l –60 %

Spotřeba 
srážecích činidel

8 l/h 5 l/h –37,5 %

Obsah kyslíku 1,7 mg/l O2 2,3 mg/l O2 +34,95  %

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BURTENBACH (NĚMECKO)
• Zatížení 6 000 Ekv.

•  Vynikající výkon produktu VTA Biolizer® v porovnání se směsí Al/Fe
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ALLENTSTEIG (RAKOUSKO)


