Peristaltická čerpadla versus vakuová
– provozní zkušenosti se vzorkovači ISCO
Odběry vzorků jsou běžná činnost, kterou je nutné vykonávat na
Invest, zpracovatel kůží. Odpadní vody obsahují velké množství chročistírnách odpadních vod i u znečišťovatelů a je upravena zákony
mu, síry, tuků a organických látek. Obě vody obsahují velké množství
a vyhláškami. Odběr vzorků upravuje ČSN ISO 5667-10, dále vyhláška
emulgovaných i plovoucích tuků.
110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb. a vyhláška
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v této legislativě naleznete, jakými prostředky je možné odběr vzorku
po 4–5 odběrech došlo k blokaci čerpadla tuky. Proto se společnost
provádět a jak se vzorkem nakládat.
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jí. Pro výše zmíněné lokality jsme na otestování zapůjčili vzorkovač
jsou pořádány různé kurzy a semináře, které organizujeme nebo se
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vzorku jsou využívány jen zřídka.
V Evropě byly historicky osazovány
především vzorkovače s vakuovými
čerpadly, a to zejména proto, že němečtí výrobci produkují právě
Jedná se o chlatento typ. Oproti tomu americké firmy vyrábějí vzorkovače s čerpadly
zený mobilní vzorperistaltickými. US EPA, agentura pro ochranu životního prostředí,
kovač pro odběr
která je mezinárodně uznávána, systémy s vakuovými čerpadly
směsného i dělenénedoporučuje.
ho vzorku. VzorkoHadicový systém peristaltických čerpadel umožňuje snazší údržbu.
vač může odebírat
Při čištění stačí spustit čerpadlo a hadice nechat propláchnout vhodv časovém intervaným médiem. U systému vakuového se při čištění nevyhnete rozebírání
lu, na základě průtosacího mechanismu. Taktéž bylo při testech prokázáno (na vyžádání je
ku nebo na základě
možno poskytnout kompletní materiál z testů), že při odběru určitých
události. Je vybatypů vod je možné, že v baňce vakuového čerpadla dojde k sedimentaci
ven peristaltickým
nerozpuštěných látek ještě před přepuštěním vzorku do vzorkovnice,
čerpadlem, které
a tím k ovlivnění výsledků laboratorních rozborů. Odběrová nádobka
má výkon až 8,5 m
vakuového čerpadla má většinou objem 350 ml, takže při potřebě odesací výšky. V tomto
brat větší množství musí být vzorek odebírán vícekrát. Pro některé typy
konkrétním přípaodpadních vod je vakuový systém naprosto nevhodný.
dě bylo požadová- Automatický přenosný vzorkovač s vakuo
no, aby vzorkovač vým čerpadlem
Zkušenosti s odběrem odpadních vod – Liptovská
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problémů se zanášením. Dekontaminace vzorkovače je snadná. Po propro vakuová červedení testů se Liptovská vodárenská spoločnosť rozhodla pro nákup
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voda obsahující
dva přenosné vzorkovače ISCO 3700, dva mobilní chlazené vzorkovelké množství
vače ISCO Avalanche a jeden vzorkovač GLS, což je malý přenosný
tuků. Oproti tomu
přístroj pro odběr směsného vzorku.
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Veškeré údaje o našem sortimentu vzorkovačů, průtokoměrů a další
bez problémů.
měřicí techniky pro monitoring kvality i kvantity vody naleznete na
Liptovská vodánašich webových stránkách www.technoaqua.cz nebo na stránkách
renská spoločnosť,
www.isco.com.
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firmy Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
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Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.
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