
Hydroprompt® FORTE

Pro spolehlivou eliminaci různých  
kalových zátěží při dočišťování  
odpadních vod

Inovativní vodá-
renská technika 

Nejmodernější dáv-
kovací technika

Systémové produkty 
na míru



VTA Hydroprompt® FORTE 
Nejnovější vyvinuté produkty ke spolehlivé eliminaci různých  
kalových zátěží při dočišťování odpadních vod.

Tento multifunkční systémový produkt z firemních laboratoří VTA dostal navíc takové vlastnosti,  
které přispívají k maximálně účinnému srážení a vločkování. 

VTA Hydroprompt® FORTE  
se používá k čištění odpadních 
vod na přívodu dočišťovacího 

zařízení.

Mikrobiální nečistoty (např. pato-
geny a multirezistentní kaly) se 

efektivně odstraňují z vodní fáze. 
 

  

Díky speciálně vyvinutému vzorci 
je zajištěno, že nejsou ovlivněny 

mikroorganismy v biologickém 
procesu. 

www.vta.cc

Přípravek VTA Hydroprompt® FORTE používejte kvůli jeho dezinfekčnímu účinku opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



Jedinečné složení umožňuje široké  
možnosti použití a přípravek tak lze  

individuálně použít podle požadavku.

Efektivní redukce 
kalových zátěží již při 
malém dávkovaném 
množství

Lepší odlučování a  
sedimentace suspenz-
ních aerobních látek

Efektivní vločkování – 
tvorba stabilních  
makrovloček

Zvýšení rychlosti  
sedimentace a  
pohledové hloubky

Spolehlivá 
eliminace fosfátů

Redukce spotřeby 
srážecího činidla 

VÝHODY

BEZ VTA HYDROPROMPT® FORTE S VTA HYDROPROMPT® FORTE

Kolonie na  
Plate-Count Agar.  

Neošetřený slepý vzorek 
(vlevo), vzorek ošetřený pří-
pravkem VTA Hydroprompt® 

FORTE (vpravo).

Po odloučení jemných 
vloček lze ve zbytku (podle 

dávkování) pozorovat  
úplnou eliminaci kalu.



SEDIMENTACE
Více sérií pokusů potvrdilo, že přípravek VTA Hydroprompt® FORTE vede k podstatnému zlepšení sedimen-
tačního chování čili rychlosti sedimentace Fáze čisté vody bez zákalu je zaručena tvorbou makrovloček.

Střední hodnoty ze série praktických pokusů

Následující výsledky jsou střední  
hodnoty ze série praktických pokusů

Zátěž Redukce

Slepý vzo-
rek

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Celková zátěž kalem 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
Vyhodnocení se vztahuje na přidání produktu 50 ppm.

CELKOVÁ ZÁTĚŽ KALEM
Podstatná redukce kalu při velmi nízké koncentraci. 
Přípravek VTA Hydroprompt® FORTE se používá pro redukci kalu ve finální fázi čištění v čističkách.  
Již velmi malé koncentrace dosahují v porovnání s výchozí situací podstatnou redukci kalu. 
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VTA Hydroprompt® FORTE

Neošetřený slepý vzorek



Střední hodnoty ze série praktických pokusů

Zpráva z praxe
VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. METODA
Přesvědčivý účinek přípravku VTA Hydroprompt® 
FORTE se prokazuje při praktických pokusech. 
Čistička je konstruována na 9500 EW a v současné 
době je zatížena na cca 6500 EW a má dosazovací 
nádrž. V pokusném období byly obě dosazovací  
nádrže ošetřeny pomocí 30 a 50 ppm přípravku VTA 
Hydroprompt® FORTE; druhá sloužila pro referenci 
(slepý vzorek).  

 � Pokusné období: 13. až 17. červenec 2020

 � Denní přitékající množství do dočišťování: ~1000 m3/den

 � Analýza: Denní odběr složeného a namátkového vzorku z jednotlivých nádrží a následující analýza 

v laboratoři VTA Rottenbach.

 � Dávkování: 30 nebo 50 ppm přípravku VTA Hydroprompt® FORTE do proudu (optimální vmísení) v 

přítoku dosazovací nádrže. Tak lze zaručit optimální účinnost systémového produktu.

CÍL
Zlepšení fyzikálních parametrů, jako je rychlost sedimentace pevných částic (suspenze) a 
pohledové hloubky v dosazovací nádrži. 

Optimalizace chemických parametrů, jako je CSB, P-ges, ortofosfáty, nitráty a zákal v odtoku

Minimalizace celkové zátěže kalem a zátěže patogenním kalem (rezistentní/multirezistentní) 
v odtoku čističky

Za tímto účelem se nejprve zjistí relevantní parametry a také kalová a patogenní zátěž v 
neošetřené dosazovací nádrži nebo v odtoku čističky a pak se analyzuje zlepšení odpovída-
jících parametrů a redukce kalové zátěže po ošetření přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE. 



2. VÝSLEDKY
Chemické / fyzikální parametry

POHLEDOVÁ HLOUBKA V DOSAZOVACÍ NÁDRŽI

Pohledová hloubka v dosazovací nádrži se 
již za několik málo hodin po přidání přípravku 
VTA Hydroprompt® FORTE zlepší z 1,5 na 2,5 
metru. Druhý den pokusu bylo možné kon-
statovat zlepšení dokonce na pohledovou 
hloubku 3 metry. 

Díky výrazné redukci aerobních látek (jemná 
suspenze) v čisticí fázi v dosazovací nádrži a 
minimalizaci vločkového otěru byla výrazně 
snížena zátěž odtoku.

Pohledová hloubka v NKB

Referenční nádrž 1,5
1. den s VTA Hydroprompt® FORTE 2,5
2. den s VTA Hydroprompt® FORTE 3
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Pohledová hloubka v NKB

Pohledová hloubka či zákal v dosazovací nádrži 
 Vlevo: neošetřeno; Vpravo: ošetřeno přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE po 24 hodinách.



CSB, FOSFÁT, NITRÁT A ZÁKAL

Použitím systémového produktu VTA Hydroprompt® FORTE došlo k výraznému zlepšení chemických 
parametrů v čisticí fázi.

 � Redukce fosfátů. Celkový obsah fosfátů se snížil z 0,44 na 0,09 mg/l, ortofosfáty poklesly z 0,26 

mg/l pod mezní hodnotu detekce.

 � Zajištěné dodržení předepsané mezní hodnoty fosfátů (0,5 mg/l) ve spuštěném provozu 

 � Úspora srážecího přípravku v biologické fázi

 � Snížení hodnoty CSB a nitrátů přibližně o 42 % (CSB) či 36 % (nitráty)

 � Snížení zákalu o celkem 84 % z 4,4 FNU na 0,7 FNU

Označení vzorků

Čistá voda NKB

Neošetřený referenční 
vzorek

17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

s 30 ppm VTA 

Hydroprompt® FORTE
- 0,11 < 0,05 1,2 -

s 50 ppm VTA 

Hydroprompt® FORTE
10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

CSB       (mg/l)
Celk. obsah 

fosfátů (mg/l)
Ortofosfáty 

(mg/l)
Zákal        
(FNU)

Nitrát              
(mg/l)

Porovnání relevantních chemických parametrů v odpovídajících vzorcích z dosazovací nádrže či odtoku čističky. 



EFEKTY NA BIOLOGICKOU FÁZI
Kromě možné úspory srážecího přípravku k eliminaci fosfátů přispívá tvorba kompaktních vloček ve zpět-
ném kalu výrazně k minimalizaci plovoucího kalu v biologické fázi díky lepší sedimentaci v aktivní nádrži.

Redukce kalové zátěže

Pro doložení existující kalové a patogenní zátěže se vždy 100 µl odebraného složeného a namátkového 
vzorku (neošetřeno a ošetřeno) nanese na desky Plate-Count-Agar (univerzální kultivační médium) nebo 
selektivní desky agar (specifický doklad patogenních kalových skupin) a nechá se inkubovat při 36 °C 
po dobu 24 hodin. 

Vždy provádíme dvojí určení se dvěma dávkami a z nich počítáme střední hodnotu, abychom dostali 
přesné výsledky. Vyhodnocení se provádí spočítáním vzniklých kalových kolonií po 24 hodinách, přičemž 
skutečná kalová redukce přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE oproti celkovému počtu KBE (jednotky 
tvořící kolonie) je analyzována ve srovnání s neošetřeným referenčním vzorkem. 

Celkový počet kalových kolonií (tmavé skvrny) v neošetřeném namátkovém vzorku čisticí fáze v dosazovací nádrži (vlevo)  
a v ošetřeném vzorku (vpravo).

Porovnání patogenů před a po ošetření přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE. 
Bakterie E. coli a Enterobacter aerogenes v neošetřeném (vlevo) a v ošetřeném vzorku (vpravo).

www.vta.cc vta@vta.cc



Porovnání patogenů před a po ošetření přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE. 
Bakterie E. coli a Enterobacter aerogenes v neošetřeném (vlevo) a v ošetřeném vzorku (vpravo).

Porovnání patogenů před a po ošetření přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE. 
Bakterie Acinetobacter baumannii a Klebsiella pneumoniae v neošetřeném (vlevo) a v ošetřeném vzorku (vpravo).

vta@vta.cc



CELKOVÁ KALOVÁ ZÁTĚŽ V ČISTICÍ FÁZI

Z analýz vyplývá redukce celkové kalové zátěže v dočišťování přípravkem VTA Hydroprompt® FORTE 
až o 95 %.

Kromě toho lze selektivními kultivačními médii prokázat patogenní kaly jako Escherichia coli, Enterobacter 
aerogenes, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae a Staphylococcus saprophyticus. Tyto  
organismy ovlivňující zdraví bylo možné během pokusného období téměř dokonale eliminovat z čisticí 
fáze (> 93 %).

Referenční vzorek 100%
s VTA Hydroprompt® FORTE 5,38%
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Celková kalová zátěž
v čisticí fázi

s VTA Hydroprompt® FORTE

Porovnání celkové zátěže kalem v odpovídajících vzorcích z dosazovací nádrže před a po ošetření přípravkem  
VTA Hydroprompt® FORTE.

www.vta.cc



Patogenní kal Selektivní agar Morfologie Výskyt Nemoci
Rezistence vůči 

antibiotikům

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii
Eosinový 

methylenový 

modrý agar

Gramneg. 

a tyčinkovitý
Lidské střevo

Infekce trávicího traktu 

a močových cest

Ampicillin, 

Doxycyclin 

a Cotrimoxazol

EEnntteerroobbaacctteerr  
aaeerrooggeenneess

Eosinový 

methylenový 

modrý agar

Gramneg. 

a tyčinkovitý
Lidské střevo

Infekce močových 

a dýchacích cest, 

meningitida

Imipenem, 

Cefepime, Colistin 

a Polymyxin

AAcciinneettoobbaacctteerr  
bbaauummaannnniiii

Agar Brilliance CRE
Gramneg. 

a tyčinkovitý
Půda a voda

Plicní infekce, infekce 

ran, močových cest 

a mozkové infekce

Penicilline, 

Caphalosporine

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Agar Brilliance 

Staph 24

Grampoz. 

a kulovitý

Střevní flóra (lidí 

a zvířat)
Infekce močových cest

Vhodné terapie 

s pomocí 

Ciprofloxacinu, 

Cotrimoxazolu 

a Trimethoprimu

EEnntteerrooccooccccuuss  
ffaaeecciiuumm

Agar Brilliance VRE
Grampoz. 

a kulovitý

Střevní flóra (lidí 

a zvířat)

Nozokomiální nákazy 

(infekce močových cest)

Piperacillin 

a Glycopeptide

EEnntteerrooccooccccuuss  
ffaaeeccaalliiss

Agar Brilliance VRE
Grampoz. 

a kulovitý

Střevní flóra (lidí 

a zvířat) 

Nozokomiální nákazy 

(infekce močových cest)

Penicillin G 

a Carbapeneme

PPsseeuuddoommoonnaass  
aaeerrooggiinnoossaa

Cetrimidový agar
Gramneg. 

a tyčinkovitý

vlhké a suché 

prostředí

Nozokomiální nákazy, 

pneumonie, infekce 

močových cest a kožní 

infekce, 

Penicilline, β-

Lactamasen, 

Fosfomycin

KKlleebbssiieellllaa  
ppnneeuummoonniiaaee

Brilliance ESBL
Gramneg. 

a tyčinkovitý
Střevní flóra

Nozokomiální nákazy 

(pneumonie a infekce 

močových cest)

Penicillin G 

a Aminopenicilline

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
aauurreeuuss

Agar Brilliance 

Staph 24

Grampoz. 

a kulovitý

Kůže, nos 

a genitálie

Methicillin 

a Penicillin

Nozokomiální nákazy                                    

žaludeční a střevní 

infekce

PŘEHLED: MULTIREZISTENTNÍ KALY



Určujeme standardy!
Velmi účinný, efektivní a trvalý. 
Podle vzoru přírody a jejích koloběhů.

Čistá voda,  
čisté prostředí –  
pro budoucí  
generace. 
—  Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger 

CEO VTA Gruppe

„

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


