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Nové poznatky hydrologie Moravského krasu
RNDr. Miroslav Kovařík, AOPK, Správa CHKO Moravský kras Blansko
RNDr. Ivan Balák, AOPK, Správa CHKO Moravský kras Blansko

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je typickým plně vyvinutým krasovým
územím. Jsou zde zastoupeny všechny základní povrchové i podzemní krasové formy.
V současné době je zde 5 veřejnosti přístupných jeskyní, které svou atraktivitou přispívají
k vysoké návštěvnosti této oblasti, veřejnosti nepřístupných jeskyní je zde registrováno přes
1.000. Území je zajímavé nejen z hlediska geologického, ale i z hlediska živé přírody. Na
malém území se střídá velice pestrá paleta společenstev rostlin a živočichů od druhů
teplomilných a suchomilných, tedy vázaných na lesostepní a stepní enklávy po druhy
chladnomilné, které jsou původu podhorského až horského. Objevují se zde druhy karpatské a
alpské, dochází zde i k prolínání druhů původu panonského nebo druhů středoevropských.
Samostatnou kapitolou je výskyt druhů jeskynních. Úžasná pestrost druhů je dána reliéfem
krajiny spojeným s rychlými změnami mikroklimatických podmínek. Proto bylo území již
v roce 1956 vyhlášeno chráněnou krajinou oblastí Moravský kras.
Veškerá krasová území jsou svým vznikem a vývojem vázána na vodu, bez které
nemohou probíhat v krajině krasové procesy. Krasová hydrologie se vyznačuje několika
zvláštnostmi a odlišuje se výrazným způsobem od nekrasových území. Pro povrch území je
charakteristická vysoká úroveň průsaků, hladina podzemních vod je na úrovni odvodňování
v jeskyních, tedy často více než 100 m pod zemí. V této části není geologické podloží plně
nasyceno vodou, jedná se o nesaturovanou zónu krasu, označovanou také jako epikras.
Rovnováha mezi infiltrovanou vodou a okolním skalním masivem je udržována fyzikálně
chemickými procesy a převládá zde vertikální pohyb vody směrem do masivu. Přes půdu se
do podzemí dostává pouze malá část dešťových srážek. Další zvláštností je odvodňování
krasové krajiny přes jeskynní systémy. Voda z povrchových toků se na hranicích krasu přes
ponory dostává do krasového podzemí a přes vývěry se vrací na denní světlo v místech, kde
krasové struktury končí. Často může dojít i k mimoúrovňovému křížení podzemních vod.
Proto nelze podle tvaru povrchového reliéfu stanovit jednoduchým způsobem dílčí povodí
jednotlivých toků. Voda je tak rozhodujícím činitelem při vytváření krasové krajiny. Proto i
ochrana krasové krajiny začíná ochranou vody, respektive ochranou vodního režimu krajiny.
Účinná ochrana vychází ze znalostí problematiky a musí respektovat i širší souvislosti. Proto
Správa CHKO Moravský kras podporuje různé výzkumy zaměřené na sledování nových
poznatků z hydrologie Moravského krasu. Jsou sledovány tekoucí i stojaté vody na povrchu i
v podzemí, značná pozornost je věnována i skapovým vodám, tedy vodám, které infiltrují do
krasového podzemí a v jeskyních se objevují jako skapy ze stropů. Důležité je se věnovat
kvalitě vody a stejně tak i dalším hydrologickým údajům.
Výzkum vodních jeskyní na území Moravského krasu využívá speleopotápěčských
metod. Jejich využití je sice omezené, ale potápěči dosáhli v několika jeskyních významných
úspěchů. Významné jsou objevy v oblasti Malého výtoku, oblasti Macochy, respektive
Punkevních jeskyní (dosažení hloubky 50 m) a potápěči jsou nezbytní i při průzkumu
Sloupské větve Amatérské jeskyně. Tento typ výzkumů je ale značně omezen.
K dalším základním formám sledování patří odběry různých typů vod pro chemické analýzy,
měření průtoků vod, hledání průběhu podzemních toků, jejich napojení na ponory a vývěry
pomocí tzv. čerpacích a barvících pokusů.
Čerpací a barvicí pokusy patří k základním speleologickým metodám výzkumu vodních
jeskyní a na území Moravského krasu mají bohatou historii. Většinou to bývají velice
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náročné, několikadenní akce. Čerpací pokusy slouží ke snížení hladiny ve vybrané části
jeskyně (často sifon nebo jezero). Vyčerpáním lze dosáhnout otevření chodeb pro jeskyňáře a
může být stanoven další postup výzkumu jeskyně. Na základě čerpacího pokusu je možno
stanovit objem původně zatopené části jeskyně podle snižování hladiny, času a množství
odčerpávaných vod, následně podle zvyšování hladiny je možno stanovit případný přítok do
této části jeskyně. Barvící, stopovací pokusy hledají především odpověď na propojení ponorů
a vývěrů, nebo i jednotlivých částí podzemních toků. U těchto pokusů je velice důležitá
teoretická část přípravy. Je nutno stanovit, co je cílem sledování, rozsah sledování je často
limitován technickými možnostmi a časovým omezením, kladný výsledek je mnohdy zaručen
až několikatýdenním sledováním, které je spojeno s pravidelným odebíráním vzorků vod.
Časté neúspěchy v barvících pokusech jsou způsobeny špatnou dávkou barviva,
nedostatečnou dobou sledování, velkými intervaly mezi odběry vzorků, špatným stanovením
odběrových lokalit, kde se barvivo může objevit, náhlým zvýšením průtoku často spojeným se
zákalem. Negativní výsledek je tedy třeba zhodnotit kriticky i z těchto pohledů. Další formou
je kombinace čerpacího a stopovacího pokusu. Tedy čerpání do míst v části krasového
podzemí, kam je současně vpravena i stopovací látka. Tímto postupem je možno urychlit
dobu potřebnou pro sledování celého pokusu. Následně uvedeme pro ilustraci několik
případů.
V oblasti Ostrova u Macochy byly čerpací a stopovací pokusy v osmdesátých letech
minulého století zaměřeny na možné spojení Císařské jeskyně s Domínkou, Panským klínkem
a Panáčkovou jeskyní. Ke sledování bylo využito u těchto několika pokusů izotopu chrómu
(51Cr). Spojení nebylo prokázáno. Následující čerpací pokusy ke konci minulého století byly
zaměřeny na prověření možností využití jeskyně pro speleoterapeutickou léčbu. Díky těmto
pokusům bylo možno v projektu upřesnit velikost přítoků do jeskyně, kubaturu zatopené části,
možnost udržování hladiny pomocí čerpadel, upřesnění nadmořských výšek a pod.(Balák,
2000). V oblasti Ostrova bylo provedeno před několika roky barvení vod v ponoru Lopače.
Jaké bylo překvapení, když za běžných průtoků vytekly obarvené vody v Malém výtoku za
Punkevními jeskyněmi až za 1 měsíc (přímá vzdálenost těchto míst je menší než 4 km).
Nebylo překvapením místo výtoku zbarvených vod, ale doba, za jakou se zde objevily.
Následné čerpací pokusy se týkaly výzkumu jeskyně propadání Lopače. Zde v oblasti
Blažkova závrtu je zatopená část jeskyně (sifon). Pro stanovení dalšího postupu výzkumu
jeskyně bylo provedeno několikrát čerpání v těchto místech. Poslední čerpání v loňském roce
bylo sice úspěšné, ale jeskyňáři postoupili pouze několik metrů. Nepodařilo se jim překonat
vzestupné rameno sifonu. O významu čerpacích pokusů svědčí i to, že díky jejich realizaci
došlo v první polovině minulého století následně k zpřístupnění plavby na Punkevních
jeskyních. Řada barvicích pokusů probíhala v Amatérské jeskyni. Ve střední části
Moravského krasu bylo barvením nově prokázáno spojení oblasti závrtu u Svážné studny se
Starou řekou, což je podzemní pravostranný přítok v jeskyni Rudické propadání. Řada dalších
stopovacích pokusů byla provedena v jižní části Moravského krasu, kde je velice složitá
hydrologie podzemních toků v údolí Říčky a okolí Ochozské jeskyně. V současné době je
důležité, že součástí těchto pokusů je i kvantitativní vyjádření přenosu stopovaných látek
(bilance), což umožňuje mnohem exaktnější závěry pokusů. Velkou výhodou je používání
automatických odběrových přístrojů. Pro stopovací zkoušky je nejčastěji používán uranin.
Průtoky jsou zjišťovány chemickou integrační metodou. Tato metoda spočívá v aplikaci
přesně naváženého množství rozpuštěné kuchyňské soli (NaCl) v měřeném toku. Několik
desítek metrů po proudu, po promíchání je měřena v 5 sekundových intervalech konduktivita.
Průtok rozpuštěné soli se projeví zvýšenou konduktivitou. Z výsledků měření je tak možno
poměrně přesně stanovit průtok toku. (Knížek M. a kol., 2007). V roce 2007 byly publikovány
velice zajímavé údaje o stáří vod tekoucích v podzemních přítocích jeskyně Rudické
propadání (Zeman O. a kol. 2007). První sledovanou lokalitou byl Tipeček – podzemní
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levostranný přítok v Rudickém propadání, který je v současné době využíván jako zdroj pitné
vody pro obec Rudici. Vody mají obsah a kolísání izotopového složení kyslíku (18O). a
aktivitu tritia jako současné srážkové vody. Je pravděpodobná přímá infiltrace ze srážek –
ponory. Voda zde má tedy poměrně krátkou dobu zdržení.
Druhou sledovanou lokalitou je podzemní přítok Stará řeka, který má jiný charakter.
Kolísání izotopového složení kyslíku vody (18O) je oproti Tipečku vyhlazeno a podle
charakteru tohoto ukazatele by 20 % vody mělo mít zdržení týdny až měsíce a 80 % vody
v přítoku má dobu zdržení přes 4 roky. Tento fakt podporují i výsledky obsahu tritia z rozborů
v roce 2001. Podle obsahu tritia z těchto odběrů je 5 – 15 % vody v přítoku Staré řeky z 60. a
70. roků minulého století. Přítok je tedy charakteristický tím, že zde má přitékající voda
velkou dobu zdržení.
Sledováním skapových vod bylo již v minulosti zjištěno, že na jejich kvalitě se
významným způsobem podílí způsob využití krasové krajiny na povrchu. Řadu sledování
prováděla Správa CHKO Moravský kras. Byly sledovány základní parametry kvality vody po
chemické stránce, část byla věnována mikrobiologii a byl sledován vliv kvality skapových
vod na případnou korozi krápníkové hmoty. Časem se ukázalo, že je nutné tyto údaje doplnit
o změnu kvality vody během infiltrace z povrchu do krasového podzemí. Problematiku
kvantity a kvality skapových vod jako komplexní otázku průsaků začal na území Moravského
krasu řešit především J. Himmel v oblasti Ochozské jeskyně. Na tyto práce navázal kolektiv
vedený J. Bruthansem. Práce byly zaměřeny na infiltraci vody půdním horizontem (kvalita,
kvantita, sezonní dynamika) ve vztahu ke skapům v Ochozské jeskyni. Výsledky je možno
shrnout do následujících poznámek. Již půdní horizont významnou měrou ovlivňuje intenzitu
a kvalitu skapových vod v jeskyni. V oblasti Ochozské jeskyně bylo sledování prováděno na
lesním půdním horizontu s půdním pokryvem 60 cm, lokalita byla přímo nad skapovým
místem v jeskyni (Vysoká H. a kol. 2007). Uvedení autoři dospěli k následujícím výsledkům.
Do podzemí se infiltrací přes půdu dostává přibližně jedna desetina celkového množství
dešťových srážek , což odpovídá specifickému podzemnímu odtoku 2,2 – 2,4 l.s.km-2 . Přímá
infiltrace z půdy je nízká i za extrémního tání. Pomocí izotopového složení kyslíku vody
(18O) bylo zjištěno, že tavné vody přecházejí přes lyzimetr až v červnu, v říjnu procházejí letní
vody a v době tání na jaře prosakují vody z podzimu, tedy několikaměsíční zpoždění. Na
průsaku se projevuje pístový efekt. Voda při průchodu půdním horizontem je nasycena již ze
40 – 70 % ionty Ca2+ a HCO3- (průsak do 70 hloubky).
Mezi bází půdního horizontu a stropem jeskyně (místo skapů) je nesaturovaná zóna
krasové cirkulace vod označova také jako epikras. V epikrasu je vertikální cirkulace vody
vázaná na části silně drénované, na části sezónně nasycené a části nasycené trvale. Silně
drénované části jsou většinou bez vody, voda se zde objevuje pouze na krátkou dobu po
intenzivních srážkách, po tání sněhu a pod. Kvalita vody zde nejvíce kolísá. V sezóně
nasycených částech se drží voda po několik týdnů až měsíců. Pro části trvale nasycené je
typická nejmenší rozkolísanost kvality vody i intenzity průtoku. Silně drénované části
nejrychleji reagují na změny, infiltrovaná voda zde prochází nejrychleji. V trvale nasycené
části může být infiltrovaná voda v zavěšené zvodni krasových hornin i několik roků, případně
i několik desítek let. Vertikální pohyb je zde řízen pístovým efektem. Hydraulická odezva se
šíří nenasycenou zónou v řádech desítek hodin, vlastní molekuly vody vykonají tuto dráhu za
několik měsíců až let (Vysoká H. a kol 2007). Zajímavé výsledky ukázal rok 2005 (Vysoká
H. a kol. 2006). V březnu během 2 dnů roztál sníh (20 – 30 cm), což odpovídalo 52 mm
srážek. Na skapech v Ochozské jeskyni se následně projevila hydraulická odezva ve 20 x
zvýšeném průtoku. Toto zvýšení průtoku nebylo doprovázeno změnou kvality vody,
konduktivita poklesla pouze o 5 %. Měření izotopového složení kyslíku vody (18O) ukázalo
nezměněné hodnoty, proto se na zvýšeném průtoku skapových vod mohly podílet vody
z tajícího sněhu jen do 10 %. Zvýšený průtok skapů byl především dotován starou vodou

7

vytlačovanou pístovým efektem. V roce 2001 byl proveden rozbor směsného vzorku skapů
odebraných během roku z místa Kužel v Ochozské jeskyni. Podle obsahu tritia autoři článku
předpokládají, že 15 – 25 % vody v tomto skapu infiltrovalo v 60. a 70. letech minulého
století, na která je vázán vyšší výskyt tritia. Z výsledků je patrné, že kvalita infiltrovaných
vod, které jsou sledovány ve formě skapů v jeskyních nebo ve formě podzemních přítoků,
které nejsou vázány bezprostředně na ponory, je poměrně stálá a změny způsobu hospodaření
na povrchu krasového území se projeví na změně kvality těchto vod se značným časovým
zpožděním, které je možno měřit v rocích až desítkách roků. Předcházející výsledky byly dále
upřesněny stopovacími experimenty v roce 2007, které byly zaměřeny na proudění vody na
Ochozskou jeskyní v nenasycené zóně od báze půdního horizontu po skapy v jeskyni (Kamas
J. a kol. 2008). Podle těchto autorů je vadózní zóna nad Ochozskou jeskyní kombinace silně
drénovaného a sezónně nasyceného epikrasu. Běžně suché cesty jsou aktivovány pouze
krátkou dobu v době tání a v období vysokých srážek. Stopovací zkouška byla zahájena v
ledenu 2007 injektáží barviva na bázi půdního horizontu přímo nad skapová místa v Ochozské
jeskyni. Na jaře došlo ke zvýšení průtoků skapů. Teprve za 20 – 30 dnů (až 50) byly zjištěny
maximální koncentrace barviva. Další zvýšení průtoků během roku vedlo opět ke zvýšení
koncentrace. Jedná se tedy především o silně drénovanou část vodních cest. Pokud dochází
jen k malému kolísání koncentrace barviva, prochází barvivo systémem sezóně nasyceného
epikrasu, fluorescein je přítomen v zavěšené zvodni. V Ochozské jeskyni byla dvě skapová
místa vzdálená pouze 3 m od sebe, ale vykazovala rozdílný způsob dotace infiltrovaných vod.
U jednoho skapu převažoval průnik vod přes silně drénovanou část a druhý skap byl sycen
vodou ze sezónně nasycené zóny. Maximální skapy byly zjištěny v průběhu března a
začátkem června. Během roku se vyskytly vysoké srážky (za dva dny 100 mm). Hydraulický
ráz se projevil zvýšeným průtokem ve skapech až po dvou dnech, tedy mnohem později, než
povodňová vlna vod přitékajících přes ponory. Na závěr je třeba uvést, že ve skapech bylo za
celý jeden rok zachyceno velice malé množství injektovaného barviva (jedna desetitisícina).
Použití výzkumných metod a postupů, kterými nebyly dříve na území krasu výzkumy a
sledování prováděny, vedou k novým poznatkům, které jsou velice zajímavé. Především
stanovení doby zdržení vody v oběhu krasových vod na konkrétních případech je zcela nové.
Sledování výše uvedené problematiky je z hlediska ochrany přírody velice důležité.
Výsledky napomáhají správně pochopit základní hydrologické funkce krasové krajiny a
následně stanovit požadavky na uchování správně probíhajících přírodních procesů. Lépe také
můžeme vyhodnocovat následky negativních zásahů. Při posuzování vodohospodářských
staveb (např. výstavba ČOV) nás tedy přednostně zajímají vlivy vypouštěných čištěných vod
na recipienty.
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Hranice možností v odstraňování BSK5 a CHSKCr u ČOV
s jednoduchým biologickým stupněm.
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
VŠCHT Praha

ÚVOD
V souvislosti s adaptací unijní legislativy v oblasti vypouštění odpadních vod se pozornost
odborníků, a to jak na straně čištění odpadních vod, tak na straně ochrany jakosti vod,
soustředila zejména na odtokové koncentrace nutrientů, tj., sloučenin dusíku a fosforu. Je to
dáno zejména ustanovením nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění novely č. 229/2007 Sb.:
§ 10
Citlivé oblasti
(1)

Všechny povrchové vody na území České republiky se vymezují jako citlivé oblasti.

(2)

Emisní standardy pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do vod
povrchových ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech v ukazatelích znečištění
celkový dusík a sloučeniny dusíku a celkový fosfor odpovídají hodnotám těchto
ukazatelů znečištění uvedeným v tabulkách 1a a 1b v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

V návaznosti na toto ustanovení se v podstatě veškerá odborná debata soustřeďovala na
dosahování emisních standardů a v souvislosti se zaváděním kombinovaného emisně-imisního
přístupu i na dosahování takto stanovených emisních limitů. I při formulaci parametrů
definujících tzv. nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod se
pozornost soustředila zejména na ukazatele NCELK a PCELK (viz Tabulka 1 Metodického
pokyny k novele nař. vl. 229/2007 Sb.) a tyto technologie byly posuzovány zejména podle
dosahovaných odtokových koncentrací resp. účinnosti snížení zatížení v těchto dvou
ukazatelích.
Při tomto způsobu uvažování se vycházelo z celkem oprávněných předpokladů:
 Moderní aktivační proces je vybaven takovým separačním stupněm (dosazovací
nádrží), který produkuje kvalitní odtok z hlediska nerozpuštěných látek (o vztahu NL
k ukazatelům BSK5 a CHSKCr viz dále).
 Aktivační proces, který bude splňovat odtoková kritéria pro celkový dusík, musí být
provozován jako nízkozatěžovaný, tj. s vyšším stářím kalu kvůli kompletní nitrifikaci.
Systém tak je provozován při malých poměrech S/X (substrát ku biomase), takže by
v odtoku neměly prakticky přetrvávat biologicky rozložitelné organické látky
stanovitelné jako BSK5 ve významnější koncentracích (ovšem určité zbytkové
koncentrace jsou nutné s ohledem na působení saturační kinetiky, kterým se řídí vztah
mezi rychlostí růstu mikroorganismů a koncentrací substrátu).
 Kvůli dnes stále častějšímu simultánnímu srážení fosforu se koagulačním efektem
minerálních srážedel (Fe3+, Al3+) sníží i zbytková koncentrace vysokomolekulárních
organických látek v odtoku (zbytkové hodnoty CHSKCr).
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Tendence již nezohledňovat účinnost odstraňování organického znečištění (jako BSK5 a
CHSKCr) při hodnocení čistírenských procesů se vzhledem k jednotné unijní legislativě
objevují v různých zemích EU. Např. holandská výzkumná vodohospodářská instituce
STOWA iniciovala projekt nazvaný „Hranice aktivačního procesu“ (van Nieuwenhuijzen et
al., 2008). Projekt se však soustředil pouze na dosahování nizozemských limitů pro dusík a
fosfor, kde se používají tyto hodnoty:
Ukazatel
NCELK
PCELK

limit A

limit B
2,2
5,0

0,15
0,30

Pro srovnání limity pro citlivé oblasti podle směrnice 271/91/EEC pro aglomerace nad
100 000 EO činí:
NCELK
10,0
PCELK
1,0
Studie dospěla k závěru, že holandské aktivační systémy s oběhovou (karuselovou) aktivací
jsou běžně způsobilé plnit limity podle 271/91/EEC. Dosahování limitů „B“ by mělo být
možné s malými úpravami, pokud se bude používat zatížení kalu pod 0,06 kg BSK5/kg.d a při
poměrech BSK5 : NCELK větších než 3. V oběhové aktivaci je požadována vnitřní recirkulace
alespoň 20. Dosahování limitů A samotným aktivačním procesem není podle autorů studie
nemožné, ale bude vyžadovat hlubší úpravy včetně terciárního čištění.
Dosahování špičkové kvality odtoku jakou třeba představují holandské limity „A“ představuje
i cíl čištění odpadních vod v oblastech s extrémními požadavky, což je náplní tohoto
semináře. Otázkou tak zůstává, zda-li budou současně dosahovány i stejně náročné požadavky
na zbytkové organické znečištění (BSK5 a CHSKCr).

ORGANICKÉ LÁTKY V ODTOCÍCH Z BIOLOGICKÝCH ČOV
Problematikou organických látek v odtocích zejména aktivačních čistíren se dlouhodobě u nás
zabýval Chudoba (viz např. kapitolu 5 v knize Chudoba J., Dohányos M., Wanner J., 1991).
Účelem řady tehdy provedených studií bylo zjistit, jakého původu jsou organické látky
v odtocích z biologických čistíren odpadních vod. V dnešní terminologii zavedené podle
modelů IWA by se frakce v odtoku daly pojmenovat následovně:
1.
2.
3.
4.

Nerozpuštěné látky XORG; (= XB)
Rozpuštěné, snadno rozložitelné organické látky SS
Rozpuštěné, inertní látky SI
Pomalu rozložitelné organické látky XS (částečně rozpuštěné, koloidní i partikulované)

Vliv nerozpuštěných látek na kvalitu odtoku
Základním procesem používaným dnes v čistírnách odpadních vod od nejmenší do největší
velikostní kategorie je aktivační proces. Aktivační proces je založen na kontaktu čištěné
odpadní vody se směsnou kulturou aktivovaného kalu. Aktivovaný kal spolu s nově vzniklou
biomasou musí být posléze od vyčištěné odpadní vody odseparován, a to ze dvou základních
důvodů:
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•
•

aktivační proces je kontinuální kultivací s recyklem biomasy, takže aktivovaný kal je
nutno separovat a vracet do systému jako inokulum
biomasa rozptýlená ve vyčištěné odpadní vodě výrazně zhoršuje kvalitu odtoku z
čistírny.

Základním parametrem aktivačního procesu je tzv. stáří kalu neboli doba zdržení biomasy
ΘX:
Rov. (1)
X . V + MDN*
ΘX = 
Xw . Qw + X2 . (Q – Qw)
kde
V objem aktivační nádrže s koncentrací biomasy X (jako sušina)
Q průtok odpadní vody
MDN množství biomasy v dosazovací nádrži
*) většinou se při výpočtu zanedbává, pokud není dosazovací nádrž speciálně
koncipovaná jako nádrž s vysokým kalovým markem apod.
Xw koncentrace přebytečného odtahovaného aktivovaného kalu
(Xw = XR – koncentrace vratného aktivovaného kalu)
Qw průtok přebytečného odtahovaného aktivovaného kalu
X2 koncentrace biomasy na odtoku z dosazovací nádrže.
Parametr stáří kalu ovlivňuje zatěžovací poměry v aktivačním systému a tím i populační
dynamiku mezi mikroorganismy aktivovaného kalu. Stáří kalu je tak např. rozhodující pro
růst a stabilizaci nitrifikačních baktérií v aktivovaném kalu, ale rozhoduje i o sedimentačních
vlastnostech aktivovaného kalu. Znalost tohoto parametru nám tak umožňuje predikovat
vlastnosti aktivovaného kalu a zároveň je i řídit (Wanner, 1994). Obecně lze shrnout:
 při extrémně nízkých hodnotách stáří kalu dochází ke špatné flokulaci, v odtoku se
objevují samotné buňky s relativně vysokou respirační aktivitou
 naopak při vysokých hodnotách stáří kalu dochází k rozpadu vloček, v odtoku se
mohou objevovat vysoké koncentrace biomasy tvořené neusaditelnými fragmenty;
vzhledem k hodnotám stáří kalu však tyto částice vykazují relativně nízkou respirační
aktivitu
 vyšší hodnoty stáří kalu, které se dnes běžně navrhují s ohledem na nitrifikaci,
podporují i růst určitých typů vláknitých mikroorganismů, které způsobují bytnění,
tvorbu biologických pěn či oba problémy zároveň. Výsledkem je pak opět vyšší
koncentrace nerozpuštěných látek v odtoku z dosazovacích nádrží.

Vliv na BSK5
Při stanovení hodnoty BSK5 v roztřepaném nefiltrovaném vzorku odtoku z aktivační čistírny
se výrazným způsobem projeví respirační aktivity mikroorganismů, které vlastně tvoří
nerozpuštěné látky v tomto odtoku o koncentraci X2. Celková hodnota BSK5 odtoku je dána
součtem rozpuštěné BSK5 (odpovídá skutečnému zbytkovému organickému znečištění) a
kyslíkem spotřebovaným respirační aktivitou biomasy uniklé z dosazovací nádrže:
Rov. (2)
(BSK5 )CELK.

=

(BSK5)ROZP. + k . X2
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Hodnota (BSK5)ROZP odpovídá z větší části zbývajícímu (nevyčištěnému podílu) koncentrace
SS. Přepočtový koeficient k závisí na aktivitě biomasy tvořící nerozpuštěné látky v odtoku a
jeho číselná hodnota bude ovlivněna stářím kalu a podílem organické sušiny XORG. na celkové
sušině X2. V literatuře lze nalézt řadu empirických vztahů pro tento přepočtový koeficient, u
nás se pro tyto účely doporučuje následující vztah (Chudoba 1987; Chudoba et al., 1991):
Rov. (3)
0,7 . (X2,ORG/X2)
k = 
1 + 0,044 ΘX
X2,ORG
X2

koncentrace organické sušiny (biomasy) v odtoku z dosazovací nádrže
koncentrace sušiny v odtoku z dosazovací nádrže

Za normálních okolností provozu aktivačního systému tvoří nerozpuštěné látky vždy větší
podíl (BSK5 )CELK.
Z definice BSK5 vyplývá nutnost provádět u vzorků odtoků z aktivačních čistíren, kde by
mohla probíhat nitrifikace, inhibici nitrifikace při stanovení tohoto ukazatele. Bez tohoto
opatření nelze aplikovat výše uvedené vztahy.
Pokud jsou hodnoty BSK5 na odtoku z moderních aktivačních čistíren stanovovány
s potlačením nitrifikace, a dosazovací nádrž je vhodně konstruována i dimenzována (např.
Wanner, 2007), takže koncentrace nerozpuštěných látek nepřevyšuje běžně 10 mg/l, bývají
hodnoty BSK5 zpravidla nižší než 5 mg/l. Ta potvrzují hodnoty publikované firmou SVAS
a.s. pro několik ČOV v jejím středočeském regionu (Tabulka 1). V případě aktivačních
čistíren s nižšími hodnotami stáří kalu může být v souladu s rov. (3) odtoková hodnota BSK5
i vyšší než 5 mg/l (viz Tabulka 2)

Tabulka 1.
CHSKCr, BSK5 v homogenizovaných vzorcích a NL: Průměrné koncentrace v mg/l za rok
2007 (přítok/odtok) (zdroj: www.svas.cz)
ČOV
Kladno –
Vrapice
Kralupy
Mělník
Lány
Odolena Voda

688
610
977
804
654

CHSKCr
30
46
31
36
27

328

BSK5
6,7

587

5,5

219
328
467
320

3,9
4,5
5,6
2,9

231
280
278
238

8,1
5,2
7,9
4,6
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Tabulka 2
Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha (průměrné hodnoty za rok 2008) (zdroj: www.pvk.cz)

parametr
průtok Q
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
Nanorg
Ncelk
Pcelk

jednotka

nárůstově za rok

m3.s-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

3,56
5,6
38,2
10,4
6,3
18,3
21,4
0,5

Vliv na CHSK
Unikající biomasa se podílí i na výsledné hodnotě CHSK odtoku z aktivační čistírny, a to v
závislosti na poměru XORG./X2. Jeden mg XORG. vykazuje při stanovení dichromanovou
metodou hodnotu CHSK ca 1,4 mg. Pro celkovou hodnotu CHSK lze použít tuto bilanční
rovnici
Rov. (4)
CHSKCELK = CHSKROZP + 1,4 X2,ORG
Hodnoty CHSKCr v surové městské odpadní vody bývají obvykle dvojnásobné vůči BSK5.
Tento poměr se průchodem biologickým čištěním výrazně změní, činí pak kolem 10 : 1. To
odpovídá i struktuře organických látek v odtoku, kde většina zjištěného CHSK je vykazována
rozpuštěnými inertními a pomalu rozložitelnými organickými látkami.
Lze tedy konstatovat (Rov. (2) a Rov. (4), že vliv nerozpuštěných látek na kvalitu odtoku je
v ukazatelích BSK5 a CHSKCr významný, a to v závislosti na konkrétní hodnotě stáří kalu.
Čisticí limity aktivačního procesu v ukazatelích BSK5 a CHSKCr lze proto výrazně zlepšit
zařazením terciární filtrace odtoku z dosazovacích nádrží. Radikálním řešením je pak náhrada
aktivačního procesu s dosazovací nádrží membránovou separací aktivovaného kalu, která je
dnes již s úspěchem používána jak pro městské tak průmyslové odpadní vody. Ovšem při
použití membránové filtrace je kvalita odtoku (a vynaložené náklady) již tak vysoká, že je
nutno uvažovat místo o vypouštění odtoku do recipientu o jeho opětovném využívání.

Vliv rozpuštěných organických látek
Organické látky přítomné v odpadní vodě
Organické látky přítomné v odpadních vodách, které mohou aktivačním procesem proniknout
až do odtoku, patří převážně do skupiny SI, tj. rozpuštěných inertních látek. I když může
docházet jejich částečné sorpci do vloček aktivovaného kalu, celková účinnost čištění je
nízká. V jednotkách CHSKCr tvoří tyto látky cca 10 % CHSK vstupující odpadní vody.
S tímto faktem ostatně počítal i zákonodárce při tvorbě zákona č. zákoně č.58/1998 Sb. o
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poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových vod (byl převzat do stávajícího
vodního zákona č. 254/2001 Sb.), kdy předpokládal, že při trendu zvyšování koncentrace
městských odpadních vod bude obtížné dosáhnout zbytkovou hodnotu CHSKCr pod 40 mg/l.
Vývoj však ukázal, že se stále intenzivnějším dávkováním minerálních srážedel pro chemické
odstraňování fosforu dochází i ke koagulačnímu efektu a organické zbytkové látky se váží do
vysráženého kalu, a jsou odstraňovány ze systému v přebytečném kalu. Proto není dnes
neobvyklé, že aktivační čistírny produkují odtoky s celkovou hodnotou CHSKCr pod 40 mg/l
(viz i nahodile vybrané hodnoty v Tabulce 1 a v Tabulce 2). Proto zákonodárce uvažuje nyní
při přípravě nového vodního zákona s podstatným snížením koncentračního limitu pro
zpoplatňování CHSKCr.
Organické mikrobiální produkty vzniklé během čištění
Část rozpuštěných organických látek přítomných v odtoku z aktivačního procesu vzniká
v procesu čištění jako odpadní/vedlejší produkt metabolismu přítomných mikroorganismů.
Tyto látky mají charakter látek nízkomolekulárních (obvykle produkty rozkladu buněk) nebo
vysokomolekulární (např.extracelulární biopolymery produkované baktériemi za určitých
podmínek jako zásobní látky nebo složité organické látky vznikající rozpadem buněčných
stěn). Množství těchto produktů může činit cca 1-10 % odstraněné vstupující CHSKCr, a o to
se snižuje účinnost čištění v ukazateli CHSKCr neboť stanovení tohoto ukazatele v odtoku
nerozlišuje podíl vznikajících organických látek v procesu (Chudoba et al., 1991). S výjimkou
některých nízkomolekulárních produktů jsou tyto látky vznikající v procesu velice odolné
vůči další biochemické oxidaci, a proto přetrvávají v systému a dostávají s až do odtoku.
Pro odhad koncentrace CHSKCr existuje v literatuře několik více či méně empirických rovnic,
jejich jejichž společným problémem je množství obtížně zjistitelných výpočetních konstant.
V souvislosti s moderním aktivačním procesem, kdy se velmi často používá simultánní
srážení fosforečnanů železitými či hlinitými solemi, lze očekávat určitý koagulační efekt také
pro tyto organické látky, zejména vysokomolekulární koloidní povahy. Rovněž tak používání
membrán pro separaci aktivovaného kalu může vést k zdržování této vysokomolekulární
složky mikrobiálních produktů uvnitř systému, což ovšem přispívá k problémům s případným
pěněním aktivačního systému a rovněž k zanášení (kolmataci) membrán (Dvořáková et al.,
2008).
Pro celkovou hodnotu rozpuštěného CHSKCr v odtoku (Rov. (4)) můžeme použití tuto
souhrnnou bilanční rovnici (Chudoba et al., 1991):
Rov. (5)
CHSKCr, ROZP = SI + CHSKCr, MP + 1,5 BSK5, ROZP
kde
SI
CHSKCr rozpuštěných inertních látek v přítoku
CHSKCr, MP
CHSKCr mikrobiálních produktů
BSK5, ROZP zbylé biologicky rozložitelné látky z odpadní vody

15

HRANICE MOŽNOSTÍ A GARANTOVANÉ MEZE ČISTÍRENSKÝCH PROCESŮ
V tomto článku jsou diskutované odtokové koncentrace chápány jako skutečné čisticí limity,
tj. hranice možností dosažitelné za optimálních podmínek. V žádném případě by neměly být
chápány jako odtokové koncentrace, které mohou být automaticky vyžadovány při
vodoprávní řízením, protože s nejedná o garantované hodnoty. Rozdíl mezi dosažitelnými
čisticími limity a garantovanými odtokovými koncentracemi diskutovali Wanner a Krňávek
(2008). Autoři provedli rozbor dosažitelných odtokových koncentrací pro jednotlivé
velikostní kategorie ČOV podle nař. vl. č. 61/2003 Sb. Rozbor mezí u jednotlivých
technologií typických pro velikostní kategorie definované v naší legislativě ukázal, že při
povolování vypouštění odpadních vod nelze zacházet za meze, které jsou definovány jako
limity tzv. nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod (viz
Tabulka 1 Metodického pokyny k novele nař. vl. 229/2007 Sb.).

ZÁVĚR
Výše provedený rozbor ukazuje, jak je obtížné stanovit čisticí limity aktivačního procesu
v ukazatelích BSK5 a CHSKCr nějakým jedním konkrétním číslem. Čisticí limity pro samotný
aktivační proces se budou měnit nejen v závislosti na složení odpadní vody, ale hlavně
v závislosti na technologických parametrech provozu systému, tj. zejména stáří kalu.
S určitou mírou zevšeobecnění lze konstatovat, že v případě nízkozatěžovaného aktivačního
procesu s nitrifikací (stáří kalu 12 d a více) s dobře fungující dosazovací nádrží (koncentrace
nerozpuštěných látek v odtoku 10 mg/l a méně) se budou hranice možností v odstraňování
organického znečištění pohybovat na hodnotách:
BSK5 do 5 mg/l
CHSKCr do 40 mg/l
Pokud probíhá v aktivačním systému i simultánní srážení fosforečnanů železitými či hlinitými
solemi, může se hranice vyjádřená v jednotkách CHSKCr i výrazně snížit pod 40 mg/l.
Možnosti dalšího snižování čisticích limitů pro BSK5 a CHSKCr v podmínkách, které to
vyžadují (extrémní nároky na kvalitu odtoku z hlediska ochrany recipientu nebo z hlediska
jeho opětovného využívání) spočívají zejména ve snižování koncentrací nerozpuštěných látek,
které tvoří podstatnou část hodnot BSK5 a CHSKCr (viz Rov. (2) a Rov. (4)). K snižování
koncentrace NL v odtoku z aktivační čistírny (platí ovšem i při použití biofilmového reaktoru)
se dnes již běžně používají metody jako:




terciární filtrace na mikrosítech
terciární filtrace v pískových filtrech
nahrazení gravitační separace membránovou separací.

Pokud se jedná o zbytkové hodnoty CHSKCr, je možno využít skutečnosti, že významný podíl
frakcí SI a CHSKCr, MP v Rov. (5) je tvořen látkami, které podléhají koagulaci, takže lze touto
cestou výrazně snížit i rozpuštěnou složku celkové CHSKCr (Rov. (4)). V praxi to znamená,
že v systémech se simultánním i terciárním srážením fosforečnanů se zlepší i čisticí limit pro
CHSKCr.
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Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB-reaktoru
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ÚVOD
Aerobní biologické čištění je metoda běžně používaná pro odstraňovaní dusíku z vod. Přesto
– nebo možná právě proto – jsou stále detailněji zkoumány reakce, které se na něm podílejí,
vliv provozních podmínek, mikroorganizmy, které jsou nositeli procesu atd. To vše má za cíl
přispět k optimalizaci procesu a zařízení, ve kterých se realizuje. Tato práce chce přispět
k porozumění kinetice přeměn dusíkatých sloučenin, zejména v aerační fázi procesu
biologické nitrifikace-denitrifikace v reaktoru s přerušovaným provozem (SBR).

EXPERIMENTÁLNÍ MODEL
Výzkum probíhal v laboratorním modelu aktivace, provozovaném jako SB-reaktor. Jeho
objem při minimálním plnění je 4,84 dm3. Reaktor byl zapracován na kalovou vodu
z anaerobní stabilizace čistírenského kalu s přídavkem metanolu.
Provoz reaktoru lze rozdělit do etap, v nichž se za sebou řadí 12-hodinové cykly. Každý
cyklus sestává z fází (řízených automaticky):
- aerace, během níž je reaktor provzdušňován akvarijním dmychadlem (6 h),
- míchání, během níž je zastavena aerace a reaktor je míchán ( 4h 30 min),
- sedimentace, během níž je reaktor ponechán v klidu (bez aerace a míchání) (1 h 15 min),
- vypouštění vody na minimální provozní objem (5 min),
- klidová, pro vyrovnání časových posunů (10 min).
Po celou dobu etapy byl v reaktoru v 15 min intervalech sledován sondou rozpuštěný
O2, pH a teplota aktivační směsi.

VYHODNOCENÍ ZMĚN KONCENTRACE KYSLÍKU
Děje, probíhající v reaktoru, lze posuzovat mimo jiné i ze změn koncentrace kyslíku.
V aerační (oxické) fázi dochází k následujícím změnám koncentrace kyslíku:
1) zvyšování koncentrace O2 – sycení přiváděným vzduchem,
2) snižování koncentrace O2 – spotřeba metabolizmem bakteriálního rozkladu metanolu,
3) snižování koncentrace O2 – endogenní respirace bakteriální mikroflóry,
4) snižování koncentrace O2 – spotřeba na nitrifikací.
Za rovnovážného stavu, charakterizovaného malou nebo žádnou změnou koncentrace kyslíku,
platí, že přívod O2 se rovná jeho spotřebě. Koncentrace O2 v našem experimentu se měřila v
časových úsecích 15 minut. Pokud v tomto období platí výše uvedený předpoklad, lze
vypočítat spotřebu kyslíku rhk vztaženou k objemové jednotce reaktoru (mg/dm3.h) ze vztahu
rhk = KLa.(cs – ca), v němž KLa je koeficient přestupu kyslíku do prostředí, vztažený
k objemové jednotce reaktoru a času (mg/dm3.h), cs je koncentrace O2 při nasycení a ca je
aktuální koncentrace O2 (obojí v mg/l).
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Hodnota KLa se stanoví ve 3. resp. 4. aerační fázi provozního cyklu bez přídavku substrátu,
kdy lze předpokládat jeho předchozí rozklad a spotřeba O2 nitrifikací je zanedbatelná.
Hodnota koeficientu KLa je závislá vedle teploty (kolem 20 °C) na prostředí, v němž
oxygenace probíhá. Může se uplatnit i vliv endogenní respirace kalu. Koeficient přestupu
kyslíku lze vztáhnout také k celému užitečnému objemu reaktoru - KLav (mg/h), resp.
k organické hmotě kalu - KLam (mg/g.h). Analogicky lze i spotřebu kyslíku vztáhnout
k celému objemu reaktoru rhkv (mg/h) nebo k jednotkovému množství organické hmoty kalu
rhkm (mg/g.h).

ROZKLAD METANOLU
Cílem této části výzkumu bylo stanovit rychlost rozkladu metanolu, používaného jako
redukční činidlo při denitrifikačním procesu, aby bylo možné stanovit jeho rozložitelnost
v aerobních podmínkách reaktoru..
Podmínky experimentu
Substrátem byl metanol, ředěný destilovanou vodou (10,0 ml/l). Byl dávkován jednorázově
na počátku etapy (1. aerační fáze) v množství 800 ml, což odpovídá 8,00 ml, resp. 6 376 mg
neředěného metanolu.
Koncentrace aktivovaného kalu, vztažená k minimálnímu provoznímu objemu reaktoru, byla
2,505 g/l s obsahem organické hmoty v sušině (stanovené ze ztráty žíháním) 75,8 %, což
odpovídá zásobě organické hmoty kalu v reaktoru 9,196 g.
Analýza aktivační směsi na začátku pokusu (před přídavkem metanolu): CHSK (koagulovaný
vzorek) = 2184 mg/l, N-NH4 = 3,6 mg/l, N-NO2 = 8,8 mg/l, N-NO3 = 46,3 mg/l, KNK4,5 =
14,3 mmol/l. Teplotní průměr aktivační směsi byl 20,7 °C, minimum 19,8 °C, maximum 22,0
°C.
Výsledky a diskuse
Po nadávkování substrátu v 1. aerační fázi se koncentrace kyslíku brzy ustálila na určité
hodnotě, odpovídající rovnováze mezi přívodem a spotřebou O2 (obr. 1). Stejný proces
pokračuje i ve 2. aerační fázi, zpočátku shodné s úrovní na konci 1. aerační fáze. Po určité
době však nastává prudký růst koncentrace O2 až k hodnotám blízkým nasycení. Uvedený
zlom je vysvětlitelný dokončením rozkladu metanolu. V dalších oxických fázích nastává
rychlý růst koncentrace O2 z nulové hodnoty k hodnotám blízkým nasycení.
Průběh specifické rychlosti spotřeby kyslíku (rhkm), vztažené k organické hmotě aktivovaného
kalu, je znázorněn na obr. 2, v němž jsou za sebou řazeny výsledky aeračních fází
s vynecháním fází míchání. Ze zobrazení vyplývá, že hodnota rhkm, z níž lze usuzovat na
rychlost rozkladu metanolu, roste, což lze vysvětlit postupnou adaptací mikroflóry na substrát
a prostředí. V časovém období mezi 8,5. až 10,5. hodinou dochází k prudkému poklesu rhkm,
následovanému dalším pozvolným úbytkem až k poměrně ustáleným hodnotám (kolem 2,4
mg/g.h), které lze přisoudit endogenní respiraci.
Přivedené množství metanolu (6376 mg) bylo v oxických podmínkách rozloženo za 9,5 h,
což odpovídá průměrné rychlosti rozkladu 671 mg/h a v přepočtu na organickou hmotu kalu
(rhkm) 73,0 mg/g.h. Spotřeba kyslíku, stanovená nepřímo, byla za uvedené období 1178 mg,
což odpovídá spotřebě O2 0,18 mg na rozklad 1 mg metanolu, tedy podstatně méně než je
teoretická spotřeba kyslíku (TSK) při oxidaci metanolu na CO2 a H2O (1,50 mg/mg). I když
je třeba počítat s tím, že nepřímá metoda stanovení rhkm není zcela exaktní a také s tím, že část
kyslíku je spotřebována na syntézu biomasy, je rozdíl mezi experimentálně stanovenou
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hodnotou rhkm a TSK tak výrazný, že je nutno předpokládat při metabolickém rozkladu
metanolu v oxických podmínkách neúplnou mineralizaci. Event. spotřeba kyslíku na
nitrifikaci byla zanedbatelná, protože výchozí koncentrace N-NH4 byla 3,6 mg/l a během
pokusu se prakticky nezměnila.
Počátek fáze míchání je charakterizován poklesem koncentrace O2 na nulové hodnoty, na
nichž se drží až do zapnutí aerace v další aerační fázi. Časová závislost koncentrace O2 je
přibližně lineární a z její směrnice lze stanovit rhkm. V 1. fázi míchání však došlo k poklesu
koncentrace O2 na nulovou hodnotu dříve než za 15 minut (časový úsek měření koncentrace
O2), což znemožňuje stanovení rhkm (lze jen konstatovat, že je větší než 6,6 mg/g.h). V dalších
fázích míchání, kdy se nepředpokládá přítomnost metanolu, je koncentrační spád O2 podstatně
menší a hodnoty rhkm, odpovídající endogenní respiraci kalu, se pohybují od 1,6 do 2,4
mg/g.h.
Hodnota pH se pohybovala v rozsahu od 7,2 do 8,8. K největším změnám pH dochází v 1.
aerační fázi - první cca 2 h klesá, ale potom dochází k jeho postupnému zvyšování, takže na
konci této fáze je pH o cca 0,2 vyšší než na počátku. Zvyšování pH pokračuje v 1. fázi
míchání, až se ustálí na hodnotě cca 8,8. Ve 2. aerační fázi dochází zpočátku k prudkému
poklesu pH na hodnotu kolem 7,6, ale v okamžiku, kdy se ze spotřeby kyslíku předpokládá
dokončení rozkladu metanolu, dochází k rychlému zvyšování pH na cca 8,4. V dalších
střídajících se fázích se průběh pH opakuje – v aerační fázi pH roste a ve fázi míchání klesá
(obr. 3).
Kyselinová neutralizační kapacita byla dostatečná pro tlumení prostředí. Minimum KNK4,5
bylo 11,0 mmol/l, maximum 14,3 mmol/l v souladu se změnami pH.

DUSÍKATÉ SLOUČENINY A JEJICH ZMĚNY
Tato část výzkumu se zabývala sledováním přeměn dusíkatých sloučenin a vlivu metanolu na
tyto procesy v průběhu pracovního cyklu SB-reaktoru.
Podmínky experimentu
Podmínky experimentu byly obdobné, jako je popsáno výše, s následujícími změnami:
substrátem byla kalová voda z odstředění vyhnilého kalu přídavkem metanolu, ředěného
destilovanou vodou. Tato směs byla do reaktoru čerpána kontinuálně od počátku etapy (pouze
v 1. aerační fázi) po dobu 3 h (oxická fáze).
Složení kalové vody (neředěné) N-NH4 = 1141 mg/l, N-org = 147 mg/l, CHSK = 1429 mg/l,
KNK4,5 = 58 mmol/l. Koncentrace N-NOx jsou nulové.
Kvalita vody v reaktoru byla hodnocena na začátku etapy, po 3 hodinách (v okamžiku
ukončeného dávkování substrátu), po 6 hodinách (ukončení fáze aerace) a po 12 hodinách
(ukončení cyklu). Do přivedeného množství N-NH4 i N-anorg je započítán nejen N-NH4
v kalové vodě, ale i sloučeniny dusíku, které zůstaly v reaktoru po předchozí etapě. Do
bilančního hodnocení přeměn dusíkatých sloučenin není započítána eventuální tvorba
amoniaku z rozkladu organických dusíkatých látek kalové vody, u nichž byla v předchozích
pokusech zjištěna velká rezistence vůči biochemickému rozkladu v daných podmínkách.
Analýza kalové směsi byla prováděna na začátku a na konci etapy (NL, NL-ztr.žíh.).
Průměrný výsledek byl vztažen k minimálnímu provoznímu objemu reaktoru (tab. 1).
Kal se dobře usazoval, což umožnilo provoz reaktoru při jeho poměrně vysoké koncentraci.
Během celé zkušební doby nebyl reaktor odkalován. Stáří kalu nelze z dostupných dat přesně
vyhodnotit, odhadem se jednalo řádově o desítky dnů.
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Tab.1. Aktivovaný kal
Etapa
Sušina
Org. sušina
Org. hmota v sušině
Zásoba org. hmoty kalu

10-16
2660
2250
84,6
10,89

mg/l*
mg/l*
%
g

10-21
3055
2475
81,0
11,98

10-23
2690
2085
77,5
10,09

11-13
3625
2920
80,6
14,13

11-20
4625
3937
85,1
19,06

* vztaženo k minimálnímu provoznímu objemu reaktoru
Hydraulické zatížení reaktoru, hodnocené množstvím substrátu a vztažené k minimálnímu
provoznímu objemu reaktoru a k době aerační fáze (tato činila 50 % z provozní doby), bylo
od 15 do 17 ml/dm3.h.
Látkové zatížení dle N-NH4 bylo vztaženo k zásobě organické hmoty kalu a době aerační
fáze, resp. k její 1. půli, kdy byl dávkován substrát, a činilo 5,2 až 9,1 mg/g.h. Dávka
metanolu je vyjádřena i jako tzv. relativní dávka metanolu (rdME), což je poměr: dávka
metanolu/denitrifikovatelný dusík (tab. 2). Denitrifikovatelný dusík (N-den) je anorganický
dusík v přítoku po odečtu amoniakálního dusíku v odtoku N-den = (N-anorg)p – (N-NH4)o.
Tab. 2. Zatížení reaktoru
Etapa
Hydr. zatíž. v aer.fázi *
N-NH4 přivedeno celkem
N-anorg přivedeno celk.
KNK4,5 na počátku etapy
Zatíž. org.hm.kalu N-NH4
v 1. půli aerační fáze
v aerační fázi
Metanol
Dávka metanolu
Dávka metanolu
Dávka metanolu
N-den
rdME

3

ml/dm .h
mg
mg
mmol/l
mg/g.h
mg/g.h

10-16 10-21 10-23 11-13 11-20
17,22 17,22 16,87 16,53 15,84
295,94 186,41 256,62 241,73 410,10
652,07 260,80 412,71 313,94 454,97
12,5
10,5
5,0
5,0
34,0
9,06
4,53

mg
1081,6
mmol
33,76
mg CHSK 1620,3
mg
609,8
mol/mol
0,775

5,19
2,59

8,48
4,24

5,70
2,85

7,17
3,59

483,9
15,10
724,9
217,0
0,974

474,2
14,80
710,4
379,9
0,546

218,6
6,82
327,5
260,4
0,367

366,6
11,44
549,2
413,7
0,387

* vztaženo k minimálnímu provoznímu objemu reaktoru
Teplotní průměr aktivační směsi v reaktoru byl v hodnocených etapách 19,8 °C, s minimem
18,0 °C a maximem 21,6 °C.
Výsledky a diskuse
Hlavním cílem provozu reaktoru je odstranění amoniakálního dusíku, přiváděného v kalové
vodě. Koncentrace sloučenin dusíku v reaktoru na začátku etapy jsou uvedeny v tab. 3.
Množství N-NH4, dávkované s kalovou vodou, je v bilanční hodnotě srovnatelné se
zbytkovým obsahem N-NH4 v reaktoru na začátku etapy.
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Tab. 3. Koncentrace sloučenin dusíku na začátku etapy (mg/l)
Etapa
10-16
10-21
10-23
11-13
11-20

N-NH4
3,22
3,49
2,69
4,52
4,02

N-NO2
7,96
6,04
11,36
2,92
1,8

N-NO3
62,40
5,84
18,20
7,48
3,45

Tab. 4. Odstranění amoniaku
Etapa
N-NH4 přivedeno celkem
N-NH4 přived. v kal.vodě
Odstr. N-NH4 v 1. půli aer. f.
Odstr.N-NH4 ve 2. půli aer. f.
Odstr.N-NH4 celkem

mg
mg
%
%
%

10-16
295,9
280,4
89,9
-0,1
91,0

10-21
186,4
169,5
88,0
-0,6
85,6

10-23
256,6
243,6
93,1
0,3
92,3

11-13
241,7
219,9
59,8
25,2
86,9

11-20
410,1
390,7
90,9
2,6
94,7

Koncentrace amoniaku zůstala s výjimkou etapy 11-13 na hodnotách, pohybujících se do cca
5 mg/l. Amoniak byl většinou odstraněn s účinností kolem 90 % již v průběhu dávkování
substrátu. Odstranění N-NH4 v další části aerační fáze, stejně jako ve fázi míchání, bylo
nepatrné, především proto, že vstupní koncentrace N-NH4 do těchto časových úseků byly až
na výjimky nízké. Při zanedbání malého množství dusíku, odstraněného přechodem do
biomasy, je příčinou odstranění amoniaku nitrifikační proces (tab. 4).
Sníženou účinnost odstranění N-NH4 v průběhu dávkování substrátu v etapě 11-13 lze
vysvětlit nedostatečnou adaptací aktivovaného kalu. Zbytkový N-NH4 byl pak odstraněn ve
druhé půli aerační fáze, kdy bylo dosaženo účinnosti 24 %, takže výsledná účinnost v aerační
fázi se téměř vyrovnala s výsledky jiných etap. U adaptovaného kalu lze při zatížení pod 10
mg/g.h dosáhnout účinnost odstranění N-NH4 kolem 90 %.
Produkty dvoustupňového biochemického procesu nitrifikace amoniaku jsou dusitany a
dusičnany, obecně N-NOx. Jejich tvorbu lze očekávat zejména v aerační fázi provozního
cyklu s největším nárůstem produkce N-NOx v její 1. půli, kdy je množství odstraněného
amoniaku největší. Při zanedbání malého množství dusíku, který při procesu přechází do
biomasy, lze obecně očekávat přibližnou shodu množství odstraněného N-NH4 a
produkovaných N-NOx, ovšem za předpokladu, že nedochází k současné denitrifikaci, což je
biochemická redukce N-NOx na plynné produkty N2 resp. N2O. Ve skutečnosti je však
produkované množství N-NOx výrazně menší než odstraněný N-NH4, což je překvapivé,
neboť po celou dobu tohoto časového úseku je v prostředí dostatečné množství kyslíku, který
inhibuje proces denitrifikace.

Tab. 5. Podíl: produkce N-NOx/odstraněný N-NH4 (%)
Etapa
v 1. půli aer. fáze
v celé aer. fázi
v cyklu

%
%
%

10-16
18,5
44,7
13,9

10-21
32,2
55,5
80,0

10-23
59,9
64,5
103,6

11-13
35,3
38,3
34,8

11-20
21,3
32,2
56,6

Podíl produkovaného N-NOx z odstraněného N-NH4 [tj. ∆(N-NOx)/∆(N-NH4)] v 1. půli
aerační fáze činil 18 až 60 % (tab. 5). Ve druhé půli aerační fáze i ve fázi míchání produkce
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N-NOx pokračovala, a to přesto, že amoniak byl již předtím ve většině případů odstraněn.
Proto se podíl ∆(N-NOx)/∆(N-NH4), hodnocený v celé aerační fázi, ve srovnání s její první
půlí zvýšil, ani zdaleka však nedosáhl 100 %. Produkci N-NOx bez souběžného odstranění
N-NH4 lze vysvětlit jen tím, že odstranění amoniaku nitrifikací proběhlo v přítomnosti
metanolu (během 1. půle aerační fáze) částečně jen do mezistupně s nižším oxidačním číslem
než III a další oxidace na NO2- a NO3- probíhala po odstranění metanolu, které lze
předpokládat ve 2. půli aerační fáze. Neidentifikovaným meziproduktem nitrifikace může být
hydroxylamin, který byl jako meziprodukt nitrifikace N-NH4 na N-NO2 prokázán. Oxidační
číslo N v hydroxylaminu je – I, kdežto oxidační číslo elementárního dusíku je 0. Přechod
NH2OH na N2 je tedy procesem oxidačním. Zda jej lze realizovat mikrobiologickým
metabolizmem však nebylo prokázáno, oproti jeho prokázané oxidaci na N-NOx. Má-li být
dosaženo denitrifikace, je proto jeho výskyt při přechodu z oxických do anoxických podmínek
nežádoucí.
Podobně jako ve 2. půli aerační fáze, i ve fázi míchání byla ve většině etap zaznamenána
produkce N-NOx, která zdaleka převýšila prakticky zanedbatelné změny množství N-NH4 v
reaktoru. Lze oprávněně předpokládat, že k uvedené produkci N-NOx docházelo v oxických
podmínkách této fáze a že se jednalo o podobný proces, tedy o biochemickou oxidaci Nsloučeniny s nižším oxidačním číslem než III. Proto byl poměr ∆(N-NOx)/∆(N-NH4),
hodnocený pro celý cyklus ve všech etapách, s výjimkou etapy 10-16 a částečně i 11-13, dále
zvýšen, v etapě 10-23 dokonce na hodnoty blízké 100 %. Poměrně výrazný úbytek N-NOx ve
fázi míchání etapy 10-16 je nepochybně výsledkem denitrifikace v anoxických podmínkách
této fáze. Nelze ani vyloučit, že v této etapě nebyl metanol, dávkovaný v poměrně velkém
množství, zcela rozložen a sloužil jako donor elektronů.
Dusíkem vázaným v anorganických sloučeninách (N-anorg) se při hodnocení kvality vod
obvykle rozumí dusík vázaný v amoniaku (amonných iontech), dusitanech a dusičnanech.
Proto při nitrifikaci nedochází prakticky ke změnám jeho množství. Pokud je však
mezistupněm biochemické oxidace jiná sloučenina, např. hydroxylamin, je analýzou
registrován zdánlivý úbytek N-anorg.
Skutečný úbytek N-anorg je naproti tomu výsledkem denitrifikace, tj. biochemické redukce
N-NO2 a N-NO3 na plynné produkty (N2, N2O), unikající z prostředí. Jestliže je tedy
v uzavřeném systému v oxických podmínkách registrován úbytek N-anorg, může se jednat o
oxidaci N-NH4 na jinou dusíkatou sloučeninu než jsou dusitany resp. dusičnany nebo o
současně probíhající denitrifikaci, byť jak známo k ní nejsou v oxickém prostředí vhodné
podmínky. V anoxickém prostředí naproti tomu znamená úbytek N-anorg skutečnou
denitrifikaci, tedy ztrátu dusíku, vázaného v anorganických sloučeninách. Pokud nelze
vyloučit přítomnost meziproduktu, jsou analýzou zjištěná množství N-anorg resp. jejich
změny uváděny v uvozovkách.
V hodnocených etapách bylo přivedené množství N-anorg vesměs vyšší než N-NH4, a to o NNOx, přítomný v reaktoru na začátku cyklu. V aerační fázi, především v její první půli (při
dávkování substrátu), byl registrován „úbytek N-anorg“, což vyplývá z toho, že produkce NNOx byla nižší než odstraněný N-NH4. Ve druhé půli aerační fáze většiny etap lze pozorovat
„produkci N-anorg“, což lze vysvětlit oxidací meziproduktu nitrifikace, vytvořeného v 1. půli
aerační fáze. Výjimečná byla etapa 11-13, v níž nitrifikace s tvorbou meziproduktu
pokračovala i v 2. půli aerační fáze, a proto je v ní zaznamenán „úbytek N-anorg“. Ve fázi
míchání znamená „produkce N-anorg“ pokračování oxidace meziproduktu nitrifikace
v oxické části této fáze, kdežto úbytek N-anorg v etapách 10-16 a 11-13 je výsledkem
denitrifikace v anoxické části fáze míchání, možná s přispěním metanolu, v předchozí fázi
neúplně rozloženého (tab. 6).
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Tab. 6. Bilance a přeměny N-anorg
Etapa
Přivedeno N-anorg
rdME

10-16
10-21
mg
636,5
243,9
mmol/mmol
0,775
0,975
Změna „N-anorg“
v 1. půli aerační fáze
mg
- 216,8
-111,3
ve 2. půli aer.fáze
mg
+ 69,9
+ 38,8
ve fázi míchání
mg
- 85,0
+ 40, 6
v celém cyklu
mg
- 231,9
-32,0
ve 2.půli aer.f.+ ve f.mích.
mg
+ 79,4
Účinnost „odstranění N-anorg“
v 1. půli aerační fáze
%
34,1
45,6
ve 2. půli aerační fáze
%
-11,0
-15,9
ve fázi míchání
%
13,4
-16,6
Celkem
%
36,4
13,1

10-23
399,7
0,546

11-13
292,1
0,367

11-20
435,5
0,387

-184,2
+ 10,7
+ 93,8
-79,7
+ 104,5

-93,4
- 33,2
- 10,3
-137,0

-293,6
+ 33,7
+91,4
- 168,5
+ 125,1

46,1
-2,7
-23,5
19,9

32,0
11,4
3,5
46,9

67,4
-7,7
-21,0
38,7

Pozn. záporné hodnoty účinnosti znamenají „produkci N-anorg“
Účinnost odstranění N-anorg je mírou denitrifikace. Stechiometrická potřeba metanolu na
denitrifikaci závisí na vstupní a výstupní látce tohoto procesu. Pokud je např. vstupní látkou
N-NO3 a výstupní N2, pak je potřeba metanolu k N-NO3 5/6 mol/mol, pro redukci N-NO2 na
N2 je potřebný poměr metanol/N-NO2 = ½ mol/mol. Z tohoto hlediska byly dávky metanolu
většinou nízké. Nižší účinnost odstranění N-anorg v celém cyklu ve srovnání s aerační fází,
zejména její první půlí, dokládají, že odstranění N-anorg v aerační fázi se týká úbytku N-NH4
+ N-NOx, není však do něj zahrnuta tvorba oxidačního meziproduktu. Pokud je v oxických
podmínkách metanol odstraněn, potom v anoxickém období fáze míchání již nejsou vhodné
podmínky pro denitrifikaci, která vyžaduje donor elektronů (redukující látku).
Hodnoty vyjadřující závislost procentického „odstranění N-anorg“ na relativní dávce
metanolu (Obr. 4) jsou pro první půli aerační fáze velice rozptýlené, což lze vysvětlit tím, že
v této části fáze mohou probíhat současně procesy: 1) úplná nitrifikace s tvorbou N-NOx, 2)
neúplná nitrifikace s tvorbou meziproduktu, 3) denitrifikace přítomných N-NOx. Tyto procesy
jsou pravděpodobně ovlivněny jednak přítomným metanolem (případně jiným donorem
elektronů) jednak koncentrací kyslíku. Menší rozptyl výsledků lze pozorovat u téže závislosti,
vyhodnocené pro celý cyklus. Údajů je poměrně málo, přesto je možné konstatovat, že s
rostoucí rdME má překvapivě hodnota „úbytek N-anorg“ spíše sestupnou tendenci.
Vysvětlením může být zvýšení tvorby nitrifikačního meziproduktu s růstem dávky metanolu
na úkor denitrifikace v oxických podmínkách aerační fáze. V dalším časovém úseku je sice
v oxických podmínkách meziprodukt oxidován na N-NOx, ale současně je rozložen metanol,
kterého v anoxickém období již není zpravidla dostatek, takže jedna z podmínek účinné
denitrifikace není splněna.
Prokázaným meziproduktem oxidace amoniaku na dusičnany jsou dusitany. Koncentrace NNO2 se v průběhu hodnocení etapy pohybovaly většinou v jednotkách mg/l oproti
koncentracím N-NO3, které byly v desítkách mg/l. V bilančních hodnotách produkce N-NOx
tvořil procentický podíl N-NO2 obvykle jednotky %. Výjimkou byla etapa 10-16,
charakterizovaná vysokým zatížením organické hmoty kalu amoniakálním dusíkem a vysokou
relativní dávkou metanolu. V této etapě došlo ve fázi míchání oproti jiným etapám k poměrně
výraznému úbytku N-NOx a produkci NO2- lze přisoudit redukci dusičnanů. Je možné, že
v této etapě (na rozdíl od ostatních) nebyl metanol během aerační fáze zcela rozložen a přispěl
k denitrifikaci ve fázi míchání (tab. 7).
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Tab. 7. Poměr mezi množstvím dusitanů a dusičnanů
Etapa
výchozí stav N-NOx
z toho N-NO2
prod.1. půle aer. f. N-NOx
z toho N-NO2
prod. v celé aer. f. N-NOx
z toho N-NO2
prod. N-NOx v cyklu
z toho N-NO2

mg
%
mg
%
mg
%
mg
%

10-16
340,5
11,3
49,3
8,9
118,9
11,3
37,3
32,8

10-21
57,5
50,8
52,8
9,8
90,5
3,8
127,6
5,0

10-23
143,1
38,4
54,8
6,3
66,3
6,1
157,1
1,4

11-13
50,3
28,1
51,1
-1,8
78,6
3,9
73,0
6,8

11-20
25,4
34,3
79,3
1,7
123,5
0,6
219,8
-0,1

Koncentrace kyslíku v reaktoru byla sledována ve dvou cyklech. V 1. aerační fázi docházelo
ke koncentračním změnám, které mají souvislost s probíhajícími biochemickými procesy
odstranění amoniaku, případně i metanolu. Tyto změny byly v každé etapě odlišné, shodovaly
se však na okamžitém (během 15 minut) nárůstu koncentrace O2 na určitou hodnotu,
zpravidla sníženou oproti stavu nasycení. Na této hodnotě se koncentrace O2 přibližně
udržovala (případně se mírně snižovala) po celou dobu dávkování substrátu. Poté, v době
aerace bez dávkování, docházelo k postupnému zvyšování koncentrace O2 až do počátku fáze
míchání. Ve 2., příp. 3. aerační fázi probíhalo sycení aktivační směsi standardním způsobem
bez ovlivnění externím substrátem (obr. 5).
Přehled o celkové spotřebě kyslíku v aerační fázi jednotlivých etap s rozdělením na 1. půli
(dávkování substrátu) a 2. půli (bez dávkování substrátu) je uveden v tab. 8. Je zde též
uvedeno množství odstraněného amoniaku a spotřeba O2, vztažená k tomuto ukazateli.
V tabulce jsou uvedeny i spotřeby kyslíku při oxidaci N-NH4 na N-NOx, vypočítané ze
stechiometrických vztahů. Z porovnání takto vypočtené spotřeby a spotřeby skutečné (zjištěné
experimentálně) vyplývá, že tento podíl až na jednu výjimku překračuje hodnotu 1,0 (často i
podstatně), neboli, že spotřeba kyslíku je výrazně nižší než odpovídá stechiometrickému
výpočtu, přestože nezahrnuje event. spotřebu na oxidativní rozklad metanolu, na kterém se
však zřejmě podílí hlavně dusitany a dusičnany. Vysvětlení této disproporce zatím chybí.
Specifická spotřeba kyslíku ve fázích míchání odpovídá (převážně) endogenní respiraci
aktivovaného kalu a lze ji stanovit ze spádu koncentrace O2, majícího přibližně lineární
průběh.

Tab. 8. Spotřeba kyslíku
Etapa 10-16 10-21 10-23 11-13 11-20
Naměřené hodnoty
Spotřeba O2 v 1. půli aer. fáze
mg
201,4
211,7
292,4
129,0
243,9
Spotřeba O2 v 2. půli aer. fáze
mg
198,4
146,7
203,4
162,7
150,5
Spotřeba O2 v celé aer. fázi
mg
399,7
358,4
495,8
291,7
394,4
Odstr. N-NH4 v 1. půli aer. f.
mg
265,7
163,0
239,8
205,3
383,4
Odstr. N-NH4 v celé aer. fázi
mg
266,0
164,1
239,0
144,5
372,9
Teoretická spotřeba O2 na skutečnou produkci N-NOx
1. půle aerační fáze
mg
208,6
223,2
233,5
222,1
341,8
2. půle aerační fáze
mg
291,5
165,0
49,0
115,0
192,1
Celá aerační fáze
mg
500,1
388,2
282,5
337,1
533,9
Teoretická spotřeba O2 na skutečnou produkci NOx/skutečná spotřeba O2
1. půle aerační fáze
1,036
1,054
0,799
1,722
1,401
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Celá aerační fáze

2,521
2,647
1,389
2,072
3,548
Spotřeba kyslíku (vztažená k odstraněnému N-NH4)
1. půle aerační fáze
mg/mg 0,76
1,30
1,22
0,63
0,64
Celá aerační fáze
mg/mg 1,50
2,18
2,07
2,02
1,06
Specifická spotřeba kyslíku ve fázích míchání (vztažená k org. hmotě kalu)
1. fáze míchání
mg/g.h 1,72
1,28
1,68
2,60
2,07
2. fáze míchání
mg/g.h 1,33
0,90
1,26
Změny pH
V průběhu provozního cyklu dochází ke změnám pH, které jsou závislé na procesech,
probíhajících v prostředí, a na neutralizační kapacitě, ovlivněné především koncentrací HCO3a hodnocené dle KNK4,5. Výchozí koncentrace KNK4,5 na počátku etapy byla velice
proměnlivá. Během celého cyklu k výrazným změnám hodnoty KNK4,5 v žádné etapě
nedocházelo.
Větší citlivost vůči dějům v reaktoru vykazuje hodnota pH, která se pohybovala většinou
v rozsahu od 7,0 do 8,5 (obr. 6). Hodnota pH se vesměs na začátku aerační fáze zvyšuje, ale
během dávkování substrátu se trend obrací, při čemž pokles trvá až do ukončení dávkování,
za nímž následuje opětovný růst pH. Fáze míchání se vyznačuje poklesem pH, které se po
určité době ustálí. Ve 2. cyklu, v němž není dávkován substrát, lze pozorovat v aerační fázi
zvyšování pH, zprvu prudší, pak pozvolnější, ve fázi míchání naopak pH klesá. Změny pH
v jednotlivých fázích byly zpravidla 0,5 až 0,7. Snižování pH lze, jak známo, přisoudit
nitrifikačním procesům, zvyšování pH naopak procesům denitrifikačním. Jakým procesem je
podmíněno zvyšování pH ve druhé půli aerační fáze nelze určit – snad rozkladem metanolu
nebo stripováním CO2.

ZÁVĚR
Z vyhodnocení etap vyplývá, že při zatížení organické hmoty kalu N-NH4 do cca 10 mg/g.h
bylo v oxických podmínkách SB reaktoru dosaženo prakticky úplného odstranění N-NH4
z kalové vody s přídavkem metanolu (do jeho relativní dávky cca 1 mmol/mmol – vztaženo
k denitrifikovatelnému dusíku) při jeho kontinuálním dávkování. Množství produkovaného NNOx je při tom výrazně menší než odpovídá nitrifikovanému N-NH4. Vysvětlením je vedle
denitrifikace (i když v oxických podmínkách nejsou pro ni optimální podmínky) tvorba
dusíkatého meziproduktu, pravděpodobně hydroxylaminu, který nebývá při obvyklé analýze
registrován a je až následně v oxických podmínkách oxidován na N-NOx. Pokud není tato
přeměna úplná, přechází hydroxylamin do anoxické fáze, v níž není pravděpodobně rozložen.
Z tohoto důvodu je dávkování metanolu spolu s čištěnou vodou s obsahem amonných solí
nevhodné, ovšem ve fázi míchání je jeho přítomnost nutná, má-li být dosaženo účinné
denitrifikace.

Poděkování
Příspěvek vznikl s částečnou finanční podporou projektu GAČR č. 103/07/0580.
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Modelovanie minimalizácie dusíkového znečistenia odpadových
vôd a.s. Duslo systémom R-D-N
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Mikuláš Buday, 1Alena Andrášiová, 2Peter Németh
VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava; e-mail: mbuday@vucht.sk
2
Duslo a.s., 927 03 Šaľa
1

SÚHRN
Boli skúmané podmienky minimalizácie zvyškového dusíkového znečistenia odpadových vôd
Duslo a.s. Šaľa v ukazovateľoch NH4-N, NO2-N a NO3-N. S cieľom dosiahnutia relevantných
údajov bol postavený kontinuálny laboratórny model o celkovom objeme 52 litrov.
Modelovalo sa trojkalové usporiadanie so striedaním oxických a anoxických nádrží za
použitia reálnych odpadových vôd Duslo a.s. Šaľa. Celková hydraulická zdržná doba
odpadovej vody bola 55 hodín. Ako externý denitrifikačný substrát bola používaná
glycerínová frakcia z výroby biodieselového paliva. Počas 60 dňového kontinuálneho
prevádzkovania modelu kvalita vyčistenej vody vo vybraných ukazovateľoch bola
nasledovná: CHSKCr 260 až 400 mg.l-1 (účinnosť 66 až 77 %), BSK5 max. 10 mg.l-1 NH4-N
max. 4 mg.l-1 (účinnosť min. 97 %), NO2-N max. 0,1 mg.l-1 (účinnosť min. 99,6 %) a NO3-N
max. 1 mg.l-1 (účinnosť min. 98,3 %). Vysoké hodnoty CHSKCr sú zapríčinené vysokou
koncentráciou nerozpustených látok vo vyčistenej vode (až 100 mg.l-1). Na skúmanie
podmienok zníženie koncentrácie nerozpustených látok vo vyčistenej vode bol postavený
biologický membránový reaktor (MBR).
Kľúčové slová: modelovanie biologického čistenia odpadových vôd, regenerácia
aktivovaného kalu, nitrifikácia, denitrifikácia

ÚVOD
Výrobný sortiment Duslo a.s. Šaľa zahrňuje širokú škálu priemyselných hnojív, gumárskych
aditív ako aj polyvinylacetátové disperzie. Odpadové vody z výroby organických produktov
obsahujú široký sortiment biologicky rozložiteľných látok (metanol, toluén, anilín, acetón, ipropanol, cyklohexanol, kyselina ftálová) ako aj biologicky pomaly rozložiteľné látky typu
derivátov difenylamínu, cyklohexyltiolu a častíc polyvinylacetátových disperzií. Tieto
odpadové vody sú aj hlavným zdrojom znečistenia tvoreného anorganickými zlúčeninami
dusíka.
Čistenie odpadových vôd sa realizuje na mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd
(MBČOV) postavenej na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia.
MBČOV pozostáva z vyrovnávacej nádrže (4 000 m3), z tzv. fyzikálno-chemického bloku
(FChB) (o celkovom objeme 1 030 m3), z prvého stupňa (I.°) aktivácie (o celkovom objeme
10 600 m3) a z druhého stupňa (II.°) aktivácie (o celkovom objeme 5 450 m3). Cez
vyrovnávaciu nádrž a FChB sa čerpajú len odpadové vody z organických výrob v celkovom
prietoku 200 m3.h-1. Za FChB je zaradená dosadzovacia nádrž o objeme 750 m3. Za I.°
aktivácie a za II.° aktivácie sú zaradené dve a dve dosadzovacie nádrže o objeme 640 m3
každá. I.° a II.° aktivácie má „svoj vlastný“ kal (dvojkalový systém). Celkový prietok
odpadových vôd bol uvažovaný na úrovni 500 až 550 m3.h-1. Súčasťou MBČOV je aj kalové
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hospodárstvo na konečnú separáciu kalu a jeho následné spaľovanie v spaľovni odpadov.
Podľa pôvodnej koncepcii v I.° aktivácie sa odstraňovali organické látky a II.° aktivácie slúžil
na nitrifikáciu amoniaku na dusičnany. S denitrifikáciou sa neuvažovalo. I.° a II.° aktivácie
bol postavený v dvoch paralelných linkách. Bloková schéma MBČOV je uvedená na obrázku 1.

Obr. 1: Bloková schéma MBČOV a.s. Duslo (vyrovnávacia nádrž a FChB nie sú uvedené na
schéme).
Po zrušení časti výrobného programu v roku 1992 pokleslo množstvo odpadových vôd.
Z uvedeného dôvodu bola (a je) polovica biologickej časti MBČOV nevyužitá. V rokoch
1993 až 1996 v spolupráci s Katedrou chémie a technológie životného prostredia FChPT STU
Bratislava bola intenzívne skúmaná možnosť odstránenia anorganických zlúčenín dusíka. Na
základe výsledkov výskumu v roku 1997 bola realizovaná predradená denitrifikácia na I.°
aktivácie a následne zaradená denitrifikácia na II.° aktivácie [ 1 , 2 ].
Vzhľadom na sprísnenie kritérií na vypúšťanie odpadových vôd do recipientov platných v
budúcnosti boli prehodnotené ukazovatele vyčistenej odpadovej vody a bola realizovaná
výskumná činnosť s cieľom stanovenia možnosti ich minimalizácie. V tabuľke 1 je uvedený
rozsah kolísania mesačných priemerov v druhej polovici roku 2005 ako aj priemerné hodnoty
(uvedené v zátvorkách).
Tab. 1: Vybrané ukazovatele odpadových vôd
ukazovateľ
CHSKCr [mg.l-1]
BSK5
[mg.l-1]
NH4-N [mg.l-1]
NO2-N [mg.l-1]
NO3-N [mg.l-1]
NOx-N [mg.l-1]

vstup
950 – 1 350 (1 170)
200 – 360 (275)
120 – 160 (145)
18 – 50 (30)
30 – 55 (40)
60 – 90 (70)

skutočný výstup
250 – 370 (320)
30 – 70 (55)
100 – 145 (125)
46 – 63 (50)
7 – 25 (13)
40 – 75 (60)

cielený výstup
max. 170
max. 40
max. 12
max. 2,0
max. 12
max. 14

Poznámka: NOx-N je súčet NO2-N + NO3-N
Ako to z údajov tabuľky 1 vyplýva, popri zvýšení účinnosti odstraňovania organických látok
(CHSKCr, BSK5) najväčšiu pozornosť bolo potrebné venovať biologickej nitrifikácii a
následnej denitrifikácii (vrátane problematiky externého denitrifikačného substrátu).
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Experimentálna časť
Kľúčovým bodom modelovania bola identita kvality a zdržnej doby odpadovej vody v modeli
a v stávajúcej MBČOV. Z dôvodu obáv pred účinkom nitrifikačných jedov prítomných
v jednotlivých prúdoch odpadových vôd vstupujúcich do MBČOV bola zvolená trojkalová
technológia s využívaním všetkých nádrží stávajúcej technológie.
V tomto usporiadaní prvý kal rozloží významnú časť biologicky rozložiteľných a súčasne
toxických látok aj za cenu toxického účinku zložiek vstupujúcich odpadových vôd. Druhý kal
dokončí rozklad. Tretí kal pri dostatočnej zdržnej dobe v oxickom reaktore zabezpečí
kompletnú nitrifikáciu a v anoxických reaktoroch prídavkom denitrifikačného substrátu
zabezpečí kompletnú denitrifikáciu.
S cieľom dosiahnutia relevantných údajov bol postavený kontinuálny laboratórny model
o celkovom objeme 52 litrov. V modeli prvý kal bol v anoxických podmienkach v modeli
súčasného FChB a zabezpečoval denitrifikáciu na úkor spotreby biologicky rozložiteľných
látok nachádzajúcich sa vo vstupujúcej odpadovej vode. Druhý kal bol v modeli nádrží jednej
polovice súčasného I.° aktivácie. V týchto nádržiach časť objemu bola anoxická a časť
oxická. Tretí kal bol v modeli nádrží druhej polovice súčasného I.° aktivácie a vo všetkých
nádržiach súčasného II.° aktivácie. Celý objem nádrží druhej polovice súčasného I.° aktivácie
bol oxický a prebiehala v ňom kompletná nitrifikácia. V modeli prvé tri nádrže z oboch
štvoríc súčasného II.° aktivácie boli anoxické s prídavkom denitrifikačného substrátu do
prvých nádrží. Štvrtá nádrž (z oboch štvoríc) bola oxická na zabezpečenie rozkladu zvyšku
denitrifikačného substrátu.
Postavený laboratórny model bol používaný v dvoch variantoch využívania jednej polovice
súčasného I.° aktivácie. V prvom variante sa zvažovalo s predradenou denitrifikáciou
(analogicky k súčasnému spôsobu využívania). V druhom variante sa zvažovalo
s predradenou oxickou regeneráciou vratného kalu, zaradenou denitrifikáciou a postaeráciou.
Lepšie výsledky sa dosiahli v druhom variante, ktorého bloková schéma je znázornená na
obrázku 2.
FChB bol modelovaný kaskádou štyroch reaktorov o celkovom objeme 2 700 ml. Reaktory
boli hermeticky uzavreté. Dosadzovacia nádrž mala objem 650 ml. Prvá dvojica nádrží I.°
aktivácie bola modelovaná nádržou oxickej regenerácie vratného aktivovaného kalu o objeme
7,8 litra, hermeticky uzavretou denitrifikačnou nádržou o objeme 7,8 litra a nádržou
postaerácie o objeme 0,7 litra.. Za nádržou postaerácie bola zaradená dosadzovacia nádrž
o objem 1 200 ml.
Druhá dvojica nádrží I.° aktivácie bola modelovaná oxickou nádržou o objeme 15,6 litra..
Z tejto nádrže aktivačná zmes samospádom natekala do prvej nádrže kaskády denitrifikačných
nádrží. Nádrže súčasného II.° aktivácie boli modelované kaskádou štyroch nádrží o objeme á
3,7 litre. Prvé tri nádrže boli anoxické a štvrtá nádrž oxická. Za štvrtou nádržou bola zaradená
dosadzovacia nádrž o objeme 2 000 ml.
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Obr. 2: Bloková schéma modelu MBČOV a.s. Duslo s oxickou regeneráciou kalu
Nádrže modelu FChB, vrátane dosadzovacej nádrže boli naplnené zahusteným aktivovaným
kalom odobratým z oxickej časti I.° aktivácie MBČOV a.s. Duslo. Vzhľadom na mimoriadne
nízky kalový index (15 až 20 ml.g-1) koncentrácia aktivovaného kalu bola udržiavaná
v rozsahu 12 až 17 g.l-1. Po uvedení modelu FChB na obvyklé parametre ostatné nádrže
modelu aktivácií, vrátane dosadzovacích nádrží boli naplnené nitrifikujúcim aktivovaným
kalom. Použitý aktivovaný kal bol laboratórne kultivovaný v semikontinuálnych
podmienkach za použitia aktivovaného kalu z mestskej ČOV a vyčistenej odpadovej vody
vystupujúcej z dosadzovacej nádrže II.° aktivácie MBČOV a.s. Duslo. Koncentrácia
aktivovaného kalu v nádržiach bola v oblasti 4,0 g.l-1.
Do denitrifikačnej nádrže modelu I.° aktivácie a do prvej denitrifikačnej nádrže modelu II.°
aktivácie bola pridávaná glycerínová fáza z výroby bionafty ako externý denitrifikačný
substrát. Recirkulačný pomer v prípade všetkých troch aktivovaných kalov bol 1,5.
Do modelu FChB vstupovala zmes odpadových vôd z výroby organických produktov a časti
splaškových odpadových vôd celkovým prietokom 575 ml.h-1. Zdržná doba odpadovej vody
bola 4,5 až 5,0 hodín. Bolo preukázané, že dochádzalo k úplnej eliminácii NO3-N. Účinnosť
odbúrania NO2-N bola významne nižšia, 0 až 20 %. Vyskytovali sa aj prípady nárastu
koncentrácie NO2-N. Bolo odstránené 50 až 80 mg.l-1 NOx-N, čo zodpovedá účinnosti 50 až
70 %. Ako denitrifikačný substrát boli využívané biologicky rozložiteľné látky nachádzajúce
sa vo vstupujúcej odpadovej vode. Pokles CHSK odpadovej vody bol v oblasti 600 až 650
mg.l-1, čo zodpovedá účinnosti eliminácie v oblasti 40 %. Z dôvodu biologického rozkladu
zlúčenín obsahujúcich dusík nárast koncentrácie NH4-N činil 10 až 15 mg.l-1, vynímočne až
50 mg.l-1.
K odpadovej vode vystupujúcej z modelu FChB bola pridaná odpadová voda z ionexovej
ČOV (220 ml.h-1) a splaškové odpadové vody (175 ml.h-1). Celkový prietok odpadovej vody
do modelu bol 970 ml.h-1. Odpadová voda z ionexovej ČOV obsahovala priemerne 8 mg.l-1
NH4-N, 1 200 mg.l-1 HNO3 a 100 mg.l-1 metanolu. CHSK bola v oblasti 150 mg.l-1 a pH
v oblasti 2,0 až 2,5.
V priebehu skúmania modelu s predradenou regeneráciou CHSK na vstupe do FChB bola
v rozsahu 1 300 až 2 500 mg.l-1, priemerne 2 100 mg.l-1. Odpadová voda po prechode FChB
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(kde sa časť organických látok využíva na denitrifikáciu) bola zmiešaná s odpadovou vodou
z ionexovej ČOV a splaškovou vodou. CHSK zmesnej odpadovej vody bolo v rozsahu 800 až
1 500 mg.l-1, priemerne 1 300 mg.l-1. Za odpadovú vodu vstupujúcu do modelu sa považuje
táto odpadová voda.
V oxickej nádrži predradenej regenerácie dochádzalo k eliminácii NH4-N vysokou
účinnosťou až na zvyškovú koncentráciu < 5 mg.l-1. V tomto uzle sa vytváralo významne viac
NO2-N (40 až 50 mg.l-1) ako NO3-N (cca 15 mg.l-1). Úbytok NH4-N bol v oblasti 60 až 65
mg.l-1. V nasledujúcom denitrifikačnom reaktore NO3-N bol úplne odstránený. Na jeho
výstupe zvyšková koncentrácia NO2-N a NH4-N bola 0 až 15 mg.l-1 a 50 až 75 mg.l-1.
Použitím postaeračnej nádrže o objeme 700 ml boli odstránené problémy spojené
s neriadenou denitrifikáciou v dosadzovacej nádrži modelu I.°.
Veľký oxický objem modelu druhej polovice I.° aktivácie umožňuje spoľahlivú premenu
NH4-N na NOx-N. Dochádzalo k poklesu koncentrácie NH4-N do oblasti < 3 mg.l-1 za
súčasného nárastu koncentrácie NO2-N a NO3-N. Opätovne bola pozorovaná významne (cca 2
krát) vyššia tvorba NO2-N ako NO3-N. V denitrifikačnej časti modelu II.° aktivácie za
prídavku glycerínovej frakcie (ako vonkajšieho denitrifikačného substrátu) došlo k poklesu
koncentrácií všetkých sledovaných foriem dusíka hlboko pod cielené hodnoty resp. pod
spodnú medzu ich stanoviteľnosti. Viacnásobné premeranie denitrifikačnej kaskády modelu
II.° aktivácie preukázalo, že NO2-N a NO3-N je úplne odstránený už v prvom denitrifikačnom
reaktore. Ich koncentrácia z hodnôt 10 až 20 mg.l-1 na vstupe už v prvom reaktore klesne pod
1 mg.l-1. V druhom reaktore koncentrácia NO2-N je pod 0,1 mg.l-1 a koncentrácia NO3-N je
pod 0,5 mg.l-1. V treťom reaktore už nedochádza k merateľným zmenám ich koncentrácií.
Výsledky jednoznačne poukazujú, že v diele bude stačiť prevádzkovať len jednu štvoricu
súčasného II.° aktivácie ako denitrifikačnú kaskádu.
Charakteristické číselné údaje vybraných ukazovateľov v jednotlivých bodoch modelu sú
uvedené v tabuľke 2.
Tab. 2: Stanovené hodnoty jednotlivých foriem dusíka v modeli ČOV
odberové miesto

pH

vstup do FChB
výstup z FChB
vstup do regenerácie
výstup z regenerácie
vstup do denitrifikácie
výstup z denitrifikácie
vstup do Ox2
výstup z Ox2
vyčistená voda

9,1
9,1
8,9
8,8
8,9
8,9
8,9

NH4-N
[mg.l-1]
240
290
75
10
80
75
35
7
4

NO2-N
[mg.l-1]
100
85
15
60
55
15
6
24
0,1

NO3-N
[mg.l-1]
50
5
1
15
35
1
1
10
1

NOx-N
[mg.l-1]
150
90
16
75
90
16
7
26
1

V oxických častiach modelov aktivácií došlo k úplnej nitrifikácii NH4-N účinnosťou v oblasti
98 až 99 %. V modeli bolo pozorované, že v denitrifikačných reaktoroch prednostne sa
odstraňoval NO3-N. V oxických reaktoroch prevládala tvorba NO2-N. Tvorba NO3-N bola
významne inhibovaná. Toto je v súlade s výsledkami sledovania denitrifikácie
v denitrifikačnej časti I.° aktivácie a nitrifikácie v II.° aktivácie na súčasnej MBČOV a.s.
Duslo.
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CHSK na výstupe z modelu bola v rozsahu 260 až 400 mg.l-1, priemerne 350 mg.l-1. Účinnosť
eliminácie CHSK v modeli kolísala v rozsahu 66 až 77 relat. %, priemerne 73 relat. %.
Významná časť CHSK bola tvorená nerozpustenými látkami. Napriek vysokým hodnotám
CHSK na výstupe z modelu hodnoty BSK5 boli trvalo pod 10 mg.l-1. Odpadová voda na
výstupe z komplexného modelu MBČOV a.s. Duslo obsahuje už len stopy NO2-N a NO3-N
znečistenia. Koncentrácia NH4-N je hlboko pod maximálne prípustnou hodnotou.
Z údajov tabuľky 2 vyplýva, že skúmaná odpadová voda je silne alkalická. Vyskytujú sa aj
hodnoty pH v oblasti 9,3 až 9,4. Príčinou vysokej hodnoty pH je prítomnosť NaHCO3
v odpadovej vode v koncentrácii cca 3 g.l-1. Ďalším elektrolytom v odpadovej vode je NaCl
v koncentrácii 6 až 7 g.l-1. Elektrolytická konduktivita vody v biologických stupňoch súčasnej
MBČOV je v oblasti 15 až 20 mS.cm-1 a koncentrácia rozpustených látok na výstupe
z dosadzováku II.° aktivácie je v oblasti 8 až 10 g.l-1. V záverečnej fáze práce bol odskúšaný
vplyv zvýšeného zaťaženia prúdom odpadovej vody prinášajúcom uvedené elektrolyty a cca
85 % organického zaťaženia do MBČOV. Zaťaženie týmto prúdom bolo počas 9 dní postupne
zvyšované až na 200 relat. % obvyklej hodnoty. Následne v priebehu 5 dní bolo znížené
zaťaženie na obvyklú hodnotu.
Pri východzom stave koncentrácia elektrolytov v modeli FChB bola v oblasti 12 – 13 g.l-1
a bolo odstránené 70 až 90 mg.l-1 NOx-N. Pri soľnatosti 25 g.l-1 už dochádzalo k významnému
poklesu denitrifikačnej aktivity kalu. Bolo odstránených len 30 mg.l-1 NOx-N. Väčšina NO3-N
sa zmenila len na NO2-N. Pri soľnatosti 29 g.l-1 dochádzalo k zlyhávaniu denitrifikácie.
Udržanie soľnatosti nad 25 g.l-1 počas 5 dní viedlo k totálnej strate denitrifikačnej schopnosti
kalu vo FChB. Znížením soľnatosti do oblasti 20 - 22 g.l-1 počas 5 dní sa obnovila
denitrifikačná aktivita kalu.
Pri východzom stave v modeloch aktivácií bola koncentrácia elektrolytov 7 – 8 g.l-1
a ukazovatele boli na úrovniach udávaných v tabuľke 2. Zvýšenie soľnatosti na 12 – 13 g.l-1
má za dôsledok pokles rýchlosti nitrifikácie a čiastočne aj denitrifikácie. V odpadovej vode
opúšťajúcej postaeračnú nádrž modelu I.° aktivácie koncentrácia NO2-N bola 15 mg.l-1. Pri
soľnatosti 15 g.l-1 už dochádzalo k významnému poklesu nitrifikačnej aktivity kalu. Udržanie
soľnatosti nad 15 g.l-1 počas 5 dní viedlo k postupnej strate nitrifikačnej schopnosti kalu
v modeloch oboch stupňoch aktivácie. Znížením soľnatosti do oblasti 11 g.l-1 počas 5 dní sa
obnovila nitrifikačná aktivita kalu.
Po teste zvýšeného zaťaženia modelu aktivovaný kal oboch stupňov bol skontrolovaný pod
mikroskopom. Z prvokov v aktivovanom kale modelu I.° aerácie boli identifikované hlavne
Opercularie. Vyskytovali sa aj kolónie tvorené týmto prvokom samotným ale aj vo vločkách
aktivovaného kalu. Aktivovaný kal modelu II.° aerácie mal širšie zastúpenie prvokov. Boli
identifikované Vorticella, Euplotes, Difflugia globulosa a ďalšie. Prvoky druhov Vorticella
a Euplotes sa vyskytovali vo veľkom počte.
Na stanovenia koncentrácie NH4-N sa používala Nesslerova metóda. Pri tejto metóde sa
spektrofotometrom meria intenzita žltého zafarbenia pri vlnovej dĺžke 425 nm. Vzhľadom na
to, že skúmaná odpadová voda má mierne hnedú farbu pri nízkej koncentrácii NH4-N,
v oblasti cca 5 mg.l-1 kladná chyba stanovenia už môže byť relatívne veľká. Z uvedeného
dôvodu dve vzorky odpadovej vody vystupujúcej z modelu boli dané na kontrolnú analýzu do
Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku na VÚVH a.s. Bratislava
s cieľom stanovenia koncentrácie NH4-N destilačnou metódou. Nami stanovená koncentrácia
NH4-N v predmetných vzorkách bola 6,3 a 2,1 mg.l-1. Na VÚVH v oboch vzorkách stanovili
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koncentráciu NH4-N < 0,2 mg.l-1. Dosiahnuté výsledky potvrdili, že koncentrácia NH4-N vo
vode vystupujúcej z modelu je na spodnej hranici stanoviteľnosti nielen Nesslerovou metódou
ale aj destilačnou metódou. Z toho vyplýva, že NH4-N je úplne odstránené zo vstupujúcej
vody.
Vzhľadom na to, že za použitia salicylanu sodného aj koncentrácia NO3-N sa stanovuje
v oblasti žltej farby (pri vlnovej dĺžke 425 nm) vysoko pravdepodobne aj koncentrácia NO3-N
vo vystupujúcej vode je veľmi blízko nuly. Tento názor podporuje aj tá skutočnosť, že pri
redukcii NOx–N najprv je zredukovaný NO3- ión a redukcia NO2- iónu prebieha až po redukcii
NO3- iónu. Stanovenie koncentrácie NO2- iónu za použitia sulfanilovej kyseliny a N-(1naftyl)-etyléndiamindihydrochloridom v koncentračnej v oblasti 0,1 mg.l-1 nepredstavuje
žiadny technický problém (ani vo farebnej vode vystupujúcej z modelu) z dôvodu vysokej
hodnoty extinkčného koeficientu (v purpurovej oblasti viditeľného svetla pri vlnovej dĺžke
540 nm).
Ukazovatele vstupujúcej a vystupujúcej odpadovej vody stanovené počas modelového
výskumu sú uvedené v tabuľke 3.
Tab. 3: Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov vstupujúcej a vystupujúcej odpadovej vody
ukazovateľ
CHSKCr
BSK5
NH4-N
NO2-N
NO3-N
NOx-N

vstup [mg.l-1]
800 až 1 500
300 až 820
110 až 190
25 až 100
60 až 80
60 až 165

výstup [mg.l-1
260 až 400
max. 10
max. 4
max. 0,1
max. 1,0
max. 1,0

účinnosť [%]
66 až 77
min. 96,7
min. 95,5
min. 99,6
min. 98,3
min. 98,3

Koncentrácia NH4-N na výstupe z komplexného modelu počas celej doby trvania pokusov
bola trvalo pod hodnotou 4 mg.l-1. Koncentrácia NO2-N bola trvalo pod hodnotou 0,1 mg.l-1 a
koncentrácia NO3-N pod hodnotou 1 mg.l-1.
Vysoké hodnoty CHSK na výstupe z komplexného modelu sú zapríčinené prítomnosťou
vysokou koncentráciou nerozpustených látok vo vstupujúcej odpadovej vode. K významnej
redukcii suspendovaných častíc na výstupe z MBČOV môže dôjsť len použitím ultrafiltrácie,
napríklad s použitím membránovej technológie ako konečného separačného stupňa [ 3 , 4 ].

ZÁVER
Na základe získaných poznatkov bol vypracovaný návrh úpravy MBČOV a.s. Duslo. Cieľom
úpravy má byť dosiahnutie vytýčených parametrov v ukazovateli CHSK ako aj zvýšenie
hydraulickej kapacity ČOV na dvojnásobok. Návrh zahrňuje úpravu FChB na predradenú
denitrifikáciu. Jedna polovina súčasného I.° aktivácie bude upravená na oxickú regeneráciu
kalu s následnou denitrifikáciou a nitrifikáciou. Druhá polovina I.° aktivácie bude oxická
a v jej jednej polovine bude prebiehať nitrifikácia súčasných odpadových vôd a v druhej bude
prebiehať nitrifikácia odpadových vôd z anorganických výrob. Denitrifikácia bude
realizovaná v oboch štvoriciach nádrží súčasného II.° aktivácie za prídavku organického
substrátu s pridávaním denitrifikačného substrátu do prvých nádrží štvoríc. Za
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denitrifikačným stupňom bude nasledovať membránový bioreaktor. Bloková schéma modelu
ČOV a.s. Duslo s membránovým bioreaktorom (MBR) je uvedená na obrázku 3.

Obr. 3: Bloková schéma modelu MBČOV a.s. Duslo s membránovým bioreaktorom
Modelové zariadenia má objem 11 m3. Prietok odpadových vôd cez model je 0,21 m3.h-1.
Vyčistená voda splňuje cielené parametre, ktoré budú kladené na MBČOV a.s. Duslo
v budúcnosti.
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Využití kalu pro přípravu substrátu pro denitrifikaci
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ABSTRAKT
Cílem výzkumu bylo porovnat různé metody dezintegrace aktivovaného kalu (mechanická,
termická, ultrazvuk, termochemická) a přídavek fermentovaného primárního kalu z hlediska
množství uvolněné rozpuštěné CHSK, amoniakálního dusíku a denitrifikační rychlosti
stanovené při kinetických denitrifikačních testech. Dezintegrovaný aktivovaný kal a
fermentovaný primární kal byl dávkován jako substrát do SBR reaktorů. Současně byla
dezintegrace hodnocena z hlediska minimalizace množství přebytečného kalu, která je dalším
přínosem testovaných dezintegračních metod.
Klíčová slova: Aktivovaný kal; denitrifikace; dezintegrace; primární kal.

ÚVOD
Dusík se nejčastěji odstraňuje z odpadních vod biologickou oxidací amoniakálního dusíku na
dusitany a dusičnany (nitrifikace) a posléze v anoxických podmínkách biologickou redukcí na
plynný dusík (denitrifikace) (Pitter, 1999). Odstraňování dusíkatého znečištění je
v současnosti závažným problémem na mnoha ČOV. Jedná se zejména o problémy
s nedostatečnou účinností nitrifikace a denitrifikace. Zatímco v případě nitrifikace bývá
příčinou nízká růstová rychlost nitrifikantů, účinnost denitrifikace je limitována především
přítomností dostatečného množství snadno rozložitelného organického substrátu. Jako externí
substrát se používají snadno rozložitelné látky jako např. methanol nebo ethanol (Aesoy a
kol., 1998; Elefsiniotis a kol., 2004; Bilanovic a kol., 1999). Dávkování externího substrátu
však zvyšuje náklady na provoz celé čistírenské linky.
Naproti tomu mnoho autorů uvádí, že pro zvýšení odstraňování nutrientů je možné použít
interní zdroj uhlíku připravený fermentaci primárního kalu nebo různé úpravy vratného
aktivovaného kalu (Battistoni a Fava, 1995; Lie a Welander, 1997; Moser-Engeler, 1998).
Cílem dezintegrace je uvolnit organické látky vázané vně a zejména uvnitř buňky kalu.
Dezintegrací dojde ke zvýšení rozpuštěné CHSK (Wang a kol., 2006). Přebytečný aktivovaný
kal je tvořen hlavně mikroorganismy a při mechanickém rozrušení buňky dojde k uvolnění
intracelulárních látek, které jsou pak dostupné pro biologický rozklad (Müller a kol., 1998).
Hlavní mechanismy mechanické dezintegrace aktivovaného kalu můžeme popsat jako:
• fyzikální rozklad vločkové struktury
• buněčná lyze (ztráta biologické aktivity a zvýšení CHSK) (Camacho a kol., 2002).
Vzhledem k tomu, že organický podíl primárního kalu je oproti přebytečnému aktivovanému
kalu snadno biologicky rozložitelný, je dezintegrace především zaměřena na přebytečný
aktivovaný kal, na rozbití buněk mikroorganizmů v něm přítomných (Zábranská a kol., 2004).
Dalším možným využitím dezintegrace je stimulace tvorby rozpustného organického
substrátu z kalu (hlavně kyseliny octové a nižších mastných kyselin), které jsou využívány
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pro denitrifikaci a biologické odstraňování fosforu namísto drahého externího substrátu.
Aplikace výše uvedeného způsobu se projeví v technologické realizaci zlepšením celé řady
technologických parametrů.
Technicky lze dezintegraci dosáhnout několika způsoby:
•

•
•
•

mechanické metody – sem patří dezintegrace a mletí tuhých látek přítomných v kalu
různými druhy mlýnů, vysokotlakým homogenizátorem, ultrazvukem, lyzátovací
centrifugou. Baier a Schmidheiny (1997) používají pro mechanickou dezintegraci
kulového mlýnu a uvádějí dosažení vysokého stupně narušení buněk, kde podíl
rozpuštěné CHSK může být z 1 až 5 % v původním kalu zvýšena až na 47 % po mletí.
chemické metody – hydrolýzou minerálními kyselinami nebo alkáliemi lze provést
destrukci složitých organických látek (např. proces KREPRO), použít lze také
ozonizace, oxidace H2O2/O2, mokrá oxidace apod.
fyzikální metody – ultrazvuk, zmrazování-rozmrazování, termická hydrolýza, (např.
Cambi proces), ionizující záření
biologické metody − enzymová nebo mikrobiální předúprava (Zábranská a kol., 2004).

Metodika
Pro účely modelování vlivu dezintegrace kalu na odstraňování nutrientů byla zvolena
vsádková diskontinuální zařízení o objemu 2 l. Schéma reaktoru je znázorněno na obrázku 1.
hřídel míchadla

odběrná místa

aerace

Obr. 1: Vsádkový diskontinuální reaktor
Vlastní SBR se skládá z plastové trubice se skoseným dnem, která je vybavena pěti
odběrnými místy pro odtah kalu a vody. Provzdušňování směsi je zajištěno hrubobublinnou
aerací, míchání je realizováno pomocí horních míchadel s hřídelemi. Spouštění a vypínaní
aerace a míchání zajišťují časové spínače. Odtah kalu a vody, dávkováni odpadní vody
a dávkování substrátu se provádí ručně.
Pro posouzení vlivu dezintegrace kalu na odstraňování nutrientů byly provozovány dvě sady
SBR reaktorů. Pro posouzení termochemické dezintegrace a fermentovaného primárního kalu
(označení SBR3) byly provozovány tři reaktory. Pro posouzení ultrazvuku, mechanické a
termické dezintegrace (označení SBR4) byly provozovány čtyři SBR reaktory.
SBR byly provozovány v jednodenní cyklu, kdy po přítoku odpadní vody probíhala
denitrifikace (6 hodin), následovala nitrifikace (17,25 hodiny) a sedimentace (0,75 hodiny).
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Na konci nitrifikační fáze (před sedimentací) je z každého reaktoru odtaženo potřebné
množství aktivační směsi pro dezintegraci. Z kontrolního reaktoru (bez dezintegrace aktivační
směsi) je odebíráno 100 ml aktivační směsi pro udržení nastaveného stáří kalu 20 dní.
Odtažená aktivační směs z ostatních reaktorů slouží pro přípravu substrátu. Po odsazení kalu
je odtažena voda a následně se dávkuje odpadní voda a substrát.
Aktivační směs byla dezintegrovaná takto:
-

mechanicky – ULTRA TURAX, 24 000 min-1, 10 minut, 400 ml
termicky – 95 ± 2 °C, 10 minut, 200 ml
termochemicky – 1 mol/l NaOH, pH 12, 95 ± 2 °C, 10 minut, 100 ml, neutralizace
H2SO4
ultrazvuk – ECOSON, 20 kHz, 5 minut, 200 ml

Pro fermentaci byl používán primární kal z ÚČOV Praha. Fermentace probíhala v mezofilních
podmínkách (35 ± 2 °C) a doba zdržení 3 dny, do reaktorů dávkován pouze fugát.
Do reaktorů byla dávkována odpadní voda po primární sedimentaci z ÚČOV Praha. Pro
dosažení potřebného zatížení amoniakálním dusíkem a CHSK byl do odpadní vody přidáván
chlorid amonný a roztok peptonu. Potřebná tlumivá kapacita systému byla zajištěna
přídavkem hydrogenuhličitanu sodného.
Výsledky a diskuse:
Denitrifikační test
Denitrifikační test porovnává denitrifikační rychlosti s přídavkem mechanicky, termicky a
ultrazvukem dezintegrovaného aktivovaného a fermentovaného primárního kalu. Pro
porovnání s externími dostupnými substráty byl dále proveden denitrifikační test s etanolem.
K dezintegraci byl použit vratný aktivovaný kal z ÚČOV Praha. Jako inokulum byla použita
aktivační směs z ÚČOV Praha.
Po dezintegraci kalu byla stanovena hodnota CHSKF a do testu byl nasazen homogenizovaný
dezintegrovaný kal tak, aby počáteční hodnota CHSKF byla 300 mg/l. V případě
fermentovaného kalu byl k testu použit fugát fermentovaného primárního kalu. Poté byl
nadávkován roztok dusičnanu draselného tak, aby počáteční koncentrace N-NO3- byla
30 mg/l. Pro posouzení endogenní rychlosti byl proveden test s aktivační směsí bez
nadávkování substrátu.
V rámci posouzení dezintegrovaných kalů a fermentovaného primárního kalu probíhaly dvě
sady testů. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 1 a 2.
Tabulka 1: Denitrifikační rychlosti (rX,N-NO3,max) a rychlosti odstraňování oxických forem
dusíku (rX,N-NOX,max) pro ethanol, mechanicky a ultrazvukem dezintegrovaný vratný aktivovaný
kal

substrát

CHSKF/N-NO3(g/g)

NLzž
(g/l)

rX,N-NO3,max
(mg/g NLzž hod)

rX,N-NOX, max
(mg/g NLzž.hod)

účinnost
odstranění
N-NOX
(%)

endo

4,8

4,43

0,83

0,58

62

ethanol

20,0

4,02

3,55

3,58

>99
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mechanicky

18,7

4,05

2,84

2,80

>99

ultrazvuk

20,0

4,33

3,19

2,62

>99

Tabulka 2: Denitrifikační rychlosti (rX,N-NO3,max) a rychlosti odstraňování oxických forem
dusíku (rX,N-NOX,max) pro ethanol, termicky dezintegrovaný vratný aktivovaný kal a
fermentovaný primární kal

substrát

CHSKF/N-NO3(g/g)

NLzž
(g/l)

rX,N-NO3,max
(mg/g NLzž hod)

rX,N-NOX, max
(mg/g NLzž.hod)

účinnost
odstranění
N-NOX
(%)

endo

3,8

4,46

0,56

0,56

53

ethanol

20,0

4,43

3,56

3,56

>99

termicky

25,3

4,24

2,50

3,21

>99

ferment.
primární

24,1

4,42

6,56

6,16

>99

Z tabulek 1 a 2 je patrný vyšší počáteční poměr CHSKF/N-NO3- oproti nastavenému. To je
způsobeno poklesem koncentrace dusičnanového dusíku již v nultém odběru a zároveň
uvolněním další CHSK. Zároveň rychlosti odstraňování oxických forem dusíku jsou pro
jednotlivé substráty velmi podobné denitrifikačním rychlostem. To může být způsobeno právě
vysokým poměrem CHSKF/N-NO3-, díky kterému s denitrifikací probíhá proces denitritace,
nedochází k výraznější akumulaci dusitanů.
Denitrifikační rychlosti a rychlosti odstraňování oxických forem dusíku pro dezintegrované
kaly se liší pouze minimálně a jsou srovnatelné s rychlostmi zjištěnými pro etanol. V případě
fermentovaného primárního kalu bylo dosaženo výrazně vyšších rychlostí, což je způsobeno
zastoupením přítomností nižších mastných kyselin, zejména kyseliny octové.
Účinnosti odstranění oxických forem dusíku pro všechny používané substráty byly při testu
probíhajícím 5 hodin vyšší než 99 %.
Ověřování vlivu termochemická dezintegrace a fermentace primárního kalu na SBR
Byly provozovány tři reaktory. První byl referenční bez dezintegrace aktivovaného kalu.
V druhém se část aktivační směsi dezintegrovala termochemicky. Do třetího reaktoru se po
odtažení 100 ml aktivační směsi přidávalo 100 ml fugátu fermentovaného primárního kalu.
V tabulce 3 jsou uvedeny průměrné hodnoty objemového zatížení pro jednotlivé reaktory.
Objemové zatížení organickými látkami je vyšší u reaktorů 2 a 3 v důsledku uvolnění
organických látek během termochemické dezintegrace u reaktoru 2 a přídavkem
fermentovaného primárního kalu u reaktoru 3. U reaktoru 3 dochází i ke zvýšení zatížení na
amoniakální dusík, protože během fermentace primárního kalu dochází nejen k uvolnění
organických látek, ale rovněž i amoniakálního dusíku. Při termochemické dezintegraci
v alkalické oblasti dochází k tomu, že část amoniakálního dusíku je odvětrávana ze systému a
nedochází tudíž ke zvýšení koncentrace amoniakálního dusíku na přítoku do reaktoru.
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Tabulka 3: Objemové zatížení pro SBR3 (průměrné hodnoty)
M2
termochemická
dezintegrace

M1
referenční
zatížení
(g/(l.den))

M3
fermentace

BV,Namon

BV,CHSK

BV,Namon

BV,CHSK

BV,Namon

BV,CHSK

0,07

0,26

0,07

0,28

0,09

0,72

doba
zdržení
(dny)

stáří
kalu
(dny)

4

20

V tabulce 4 jsou uvedeny charakteristiky termochemicky dezintegrovaného aktivovaného kalu
a fermentovaného primárního kalu přiváděných do jednotlivých reaktorů.

Tabulka 4: Charakteristiky substrátů (průměrné hodnoty)
substrát
termochemicky
dezint. kal
fermentovaný
primární kal

pH

CHSKF
(g/l)

Namon
(mg/l)

Norg
(mg/l)

P-PO43(mg/l)

7,5

0,85

17

74

9

5,7

10,47

485

52

65

Poměr CHSK/Nanorg na přítoku do referenčního reaktoru byl 3,8 g/g (průměrná hodnota).
Termochemickou dezintegrací došlo ke zvýšení na 4,0 g/g, zatímco poměr CHSK/Nanorg do
reaktoru 3 byl 6,0 g/g. Koncentrace anorganického dusíku na přítoku do jednotlivých reaktorů
jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5: Koncentrace anorganického dusíku na přítoku do jednotlivých reaktorů
přítok

M1
referenční

M2
termochemická
dezintegrace

M3
fermentace

Nanorg (mg/l)

273

274

313

CHSK (g/l)

1,02

1,09

1,91

Odtokové koncentrace anorganického dusíku jsou znázorněny na obrázku 2. Zvýšené
odtokové koncentrace anorganického dusíku prvních 40 dní provozu reaktorů jsou dány
nízkou účinností nitrifikace. Reaktory byly nejprve provozovány při objemovém zatížení na
amoniakální dusík 0,13 g/(l.d) pro referenční reaktor a při střídání dvou anoxických a dvou
oxických zón. Po 40. dnu provozu reaktorů se objemové zatížení na amoniakální dusík snížilo
na polovinu a rovněž došlo k prodloužení oxické fáze vynecháním druhé anoxické fáze. Toto
vedlo ke zlepšení nitrifikace a současně ke zlepšení odtokových koncentrací anorganického
dusíku.
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Obr. 2: Odtokové koncentrace anorganického dusíku (1-referenční, 2-termochemická
dezintegrace, 3-fermentace primárního kalu)
Na obrázku 3 je uvedena účinnost odstranění anorganického dusíku. Účinnosti odstranění
anorganického dusíku v referenčním reaktoru a v reaktoru 2, kde je jako substrát používán
termochemicky dezintegrovaný kal jsou velmi podobné. Je to způsobeno tím, že s ohledem na
účinnou nitrifikaci v reaktoru 2 není možné termochemicky dezintegrovat větší množství
aktivovaného kalu a vytvořit tím výrazně vyšší zatížení CHSK než v modelu referenčním.
Nejvyšší účinnosti bylo dosaženo při použití fermentovaného primárního kalu i přesto, že
počáteční koncentrace amoniakálního dusíku na přítoku byla o něco vyšší než v referenčním
reaktoru a v reaktoru s termochemickou dezintegrací.
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Obr. 3: Účinnost odstranění anorganického dusíku (1-referenční, 2-termochemická
dezintegrace, 3-fermentace primárního kalu)
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Kromě anorganických forem dusíku byl stanovován organický dusík, ovšem vzhledem
k přítomnosti dusitanů, které působí rušivě, nebylo možné organický dusík v odtocích stanovit
s dostatečnou přesností.
Koncentrace organických látek na přítoku do jednotlivých reaktorů je uvedena v tabulce 5.
Průměrné odtokové koncentrace z modelů 1 a 3 se pohybují od 80 do 90 mg/l, v případě
reaktoru 2 je průměrná hodnota CHSK na odtoku 130 mg/l.
Aktivovaný kal z jednotlivých reaktorů byl jednou měsíčně podroben mikrobiologické
analýze. V případě všech modelů byly nejvíce zastoupeny vločky střední velikosti,
u referenčního reaktoru převážně s kompaktními jádry. V případě reaktoru 2 byla
zaznamenána přítomnost mikrovloček, fázový kontrast prokázal disperzní růst bakterií.
Reaktor 3 byl charakterizován jako nejvíce oživený, s vločkami nepravidelného tvaru
s kousky zahnilých částic. Z hlediska předpokladů pro sedimentaci byl hodnocen jako
nejhorší.
Ověřování vlivu mechanické, ultrazvuku a termické dezintegrace na SBR
Byly provozovány čtyři reaktory. První byl referenční bez dezintegrace aktivovaného kalu.
V druhém se část aktivační směsi dezintegrovala mechanicky, ve třetím reaktoru se prováděla
dezintegrace pomocí ultrazvuku a ve čtvrtém reaktoru se aktivační směs dezintegrovala
termicky. V tabulce 6 jsou uvedeny průměrné hodnoty objemového zatížení pro jednotlivé
reaktory.

Tabulka 6: Objemové zatížení pro SBR4 (průměrné hodnoty)
zatížení
(g/(l.den))

M1
referenční

M2
mechanická

M3
ultrazvuk

M4
termická

BV,Namon

0,06

0,07

0,07

0,06

BV,CHSK

0,29

0,33

0,33

0,32

V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty po dezintegraci aktivovaného kalu z jednotlivých reaktorů.
K nejvyššímu uvolnění organických látek došlo při použití ultrazvuku.

Tabulka 7: Charakteristika substrátů (průměrné hodnoty)
dezintegrace

pH

CHSKF
(g/l)

Namon
(mg/l)

mechanická

6,9

0,37

11,4

ultrazvukem

7,1

0,61

6,0

termická

6,4

0,57

15,4

Průměrná hodnota poměru CHSK/Nanorg na přítoku do jednotlivých reaktorů byla v průměru
5,5 g/g. Po dezintegraci aktivovaného kalu došlo jak ke zvýšení koncentrace organických
látek tak i amoniakálního dusíku. Zvýšení CHSK po dezintegraci nebylo výrazné, to může být
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dáno i tím, že dojde u některých buněk pouze k narušení buněčné stěny a k uvolnění
organických látek do roztoku dochází později.
V tabulce 8 jsou uvedeny koncentrace anorganického dusíku na přítoku do jednotlivých
reaktorů, kdy během dezintegrace dojde k nepatrnému nárůstu amoniakálního dusíku.
Koncentrace organických látek na přítoku do jednotlivých reaktorů jsou uvedeny v tabulce 8.
Odtokové koncentrace se pohybovaly kolem 100 mg/l pro jednotlivé reaktory.

Tabulka 8: Koncentrace anorganického dusíku na přítoku do jednotlivých reaktorů

Nanorg (mg/l)

M1
referenční
224

M2
mechanická
280

M3
ultrazvuk
266

M4
termická
231

CHSK (g/l)

1,18

1,32

1,30

1,28

přítok

Na obrázku 4 jsou znázorněny odtokové koncentrace anorganického dusíku z jednotlivých
reaktorů. Vysoké hodnoty anorganického dusíku na odtoku jsou způsobeny velice nízkou
účinností nitrifikace. Po dosažení stabilní nitrifikace byly odtokové koncentrace
anorganického dusíku nižší pro reaktory s dezintegrací aktivovaného kalu.
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Obr. 4: Odtokové koncentrace anorganického dusíku (1-referenční, 2-mechanická
dezintegrace, 3-ultrazvuk, 4-termická dezintegrace)
Aktivovaný kal použitý do reaktorů byl charakterizován vyšším zastoupením vláken a
slabými vločkami nepravidelného tvaru s vyšším zastoupením středních a malých vloček.
Během provozu reaktoru se vlákna vyskytují již v menší míře, vločky jsou nepravidelné, ale
pevné a kompaktní. Nejvíce jsou zastoupeny vločky větší velikosti, malé se vyskytují jen
ojediněle. V reaktoru 2, kde je kal dezintegrován mechanicky jsou vločky slabší,
nepravidelné, difúzního charakteru. Nejvíce jsou zastoupeny opět velké vločky, mikrovločky
se vyskytují jen ojediněle. Reaktor 3, kde je kal dezintegrován ultrazvukem, je
charakterizován vyšším zastoupením vloček střední velikosti. Byla zaznamenána zvýšená
přítomnost mikrovloček a zoogleí. V reaktoru 4, kde probíhá termická dezintegrace jsou
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nejvíce zastoupeny velké vločky, nejčastěji s kompaktními jádry. Ve všech modelech byl
zaznamenán zvýšený výskyt přisedlých nálevníků a krytének. Z mikrobiologického obrazu a
kalových indexů je zřejmé, že použitými způsoby dezintegrace dochází ke zhoršení
sedimentačních vlastností.
Při ustáleném stavu jednotlivých reaktorů, kdy koncentrace biomasy byla srovnatelná pro
všechny reaktory, bylo stanoveno množství přivedené CHSK za dané období a množství kalu,
které bylo ze systému odtaženo. U reaktoru 1 bylo každý den ze systému odstraněné 100 ml
aktivační směsi. U zbývajících reaktorů se dezintegrovaná aktivační směs vracela zpět do
reaktorů, pouze nepatrné množství aktivovaného kalu odcházelo ze systému v odtoku.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 9. Je zřejmé, že dochází k minimalizaci množství
vznikajícího přebytečného kalu.

Tabulka 9: Množství přivedené CHSK a odtok kalu z jednotlivých reaktorů

CHSKpřivedená (g)

M1
referenční
41,37

M2
mechanická
46,14

M3
ultrazvuk
43,84

M4
termická
43,81

odtok a odtah kalu (g)

43,23

5,94

6,27

7,92

specifická produkce (g/g)

1,04

0,13

0,14

0,18

ZÁVĚR
Denitrifikačními testy bylo prokázáno, že substráty připravené dezintegrací vratného
aktivovaného kalu a fermentací primárního kalu mohou být alternativou k běžně používaným
externím substrátům.
Při použití dezintegrace aktivovaného kalu v SBR dojde ke zvýšení koncentrace organických
látek na přítoku. Avšak hlavním přínosem dezintegrace aktivovaného kalu je, že nedochází ke
vzniku přebytečného aktivovaného kalu, protože odváděný aktivovaný kal je po dezintegraci
vracen zpět do systému. Dochází k tím nejen k úsporám chemikáliích potřebných na podporu
denitrifikace, ale i ke snížení nákladů na likvidaci přebytečného aktivovaného kalu. Ve
většině případů je však třeba počítat se zhoršením sedimentačních vlastností kalu.
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Intenzifikace klasických biologických čistíren odpadních vod
Biotechnologií lentikats
Ing. Lucie Čechovská, Ing. Alžběta Boušková, PhD., Mgr. Jan Mrákota, Ing. Radek Stloukal,
PhD., Ing. Michal Norek
LentiKat’s a.s.

ÚVOD
Pro celou řadu existujících biologických čistíren odpadních vod je aktuální otázka
intenzifikace stávajících provozů za účelem splnění výstupních limitů na dusíkaté znečištění.
Jednou z možností intenzifikací je odstranění dusíkatého znečištění z látkově nejzatíženějšího
proudu, přicházejícího do biologické části ČOV, kde k odstraňování anorganického dusíku
dochází. V oblasti komunálních odpadních čistíren vod je to především kalová voda vznikající
při odvodňování anaerobně stabilizovaného přebytečného kalu. Aplikace Biotechnologie
lentikats na proudu kalové vody vede ke snížení dusíkatého znečištění přicházejícího na
hlavní linku čistírny.
Pro snížení koncentrace dusíkatého znečištění v kalové vodě a vodách podobného složení
(odpadní vody z bioplynových stanic, průmyslové odpadní vody s nízkou hodnotou BSK5)
existuje řada metod, z nichž ekonomicky nejvýhodnější jsou metody biochemické. Vzhledem
k vysoké koncentraci amoniakálního dusíku a nízké hodnotě BSK5 v tomto typu vod není
možné použít klasickou metodu nitrifikace a denitrifikace bez nutnosti přidávat do aktivace
externí organický substrát. Klíčovým parametrem klasických technologií čistíren odpadních
vod využívajících suspendovanou biomasu ve formě aktivovaného kalu je nutnost ředit
vysoké vstupní koncentrace amoniakálního znečištění na pracovní koncentrace okolo 200
mg/l N-NH4+. Z těchto důvodů přichází
Biotechnologie lentikats s řešením založeným na
imobilizaci
(uzavření)
mikroorganismů
používaných v procesu nitrifikace (bakterií
Nitrosomonas
europaea a Nitrobacter
winogradskiy)
a
denitrifikace
(bakterie
Paraccocus denitrificans) do pevného nosiče
z polyvinylalkoholu (PVA), (Obrázek 1) bez
nutnosti přidávat externí organický substrát do Obrázek 1: Biokatalyzátor
nitrifikace na nárůst nové biomasy. Při tomto
řešení se produkce kalu snižuje na hodnoty cca 2 g/m3 vyčištěné vody a spotřeba organického
substrátu klesá až o 44%.

BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS
LentiKats® je obchodní název PVA nosiče na enkapsulaci mikroorganismů. Princip síťování
spočívá ve vytvoření vodíkových vazeb mezi OH skupinami. PVA se vyznačuje mnoha
příznivými vlastnostmi, které lze pro enkapsulaci využít. Mezi ně patří vysoká mechanická
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odolnost, chemická stálost, nulová toxicita. Polymerizuje za teplot příznivých pro bakterie.
Narozdíl od technologie PEGASUS (imobilizace do materiálu na bázi polyethylenglykolu),
kde je míra přežití organismů během procesu
polymerizace 0,2-1,1%, přežije imobilizaci LentiKats®
více než 70% buněk. Protože množství zachycených
organismů a náklady s nimi spojené během kultivace patří
mezi nejdražší faktory v procesu výroby, vysoká míra
přežití tak snižuje relativní náklady. Organismus je navíc
schopen růstu a vytváření kolonií uvnitř nosiče. Vyrobené
pelety mají tvar čoček, pro něž je charakteristická krátká
difúzní vzdálenost (200-400µm), která minimalizuje
limitaci difúzního procesu uvnitř hydrogelu ve prospěch Obrázek 2: povrch Biokatalyzátoru
maximální efektivity látkového prostupu čočkou.
Difundování forem dusíku je umožněno díky vysoké pórovitosti PVA. Póry vznikají
postupným odpařováním ethylenglykolu, který je během polymerizace přítomen mezi
molekulami PVA a brání také vytvoření vodíkových můstků a úplnému sesíťování během
procesu gelace. Povrch čočky je zachycen na obrázku 2. Vysoká koncentrace
enkapsulovaných mikroorganismů a optimální difůzní podmínky vytvářejí biokatalyzátor s
vysokou nitrifikační a denitrifikační rychlostí. Enkapsulace má navíc příznivý vliv na
vytvoření chemického mikroklimatu uvnitř čočky. Organismus je tak chráněn proti
chemickým šokům, vysoké salinitě nebo toxickým látkám. Proto je biokatalyzátor schopen
zpracovávat dusík i ve vodách, které by jinak při použití aktivovaného kalu musely být
mnohonásobně ředěny. Využitím této biotechnologie pro předčištění proudů (kalové vody,
fugáty z bioplynových stanic, koncentrované průmyslové vody) o pracovní koncentraci NNH4+(NO3-) = 800 mg/l a více, se tak nabízí efektivní intenzifikace, optimalizace procesů
nitrifikace a denitrifikace bez nutnosti výrazného rozšíření stávajících čistíren. Biotechnologie
lentikats aplikovaná na čistírny odpadních vod tedy přináší možnost ve stávajících nádržích
optimalizovat odstranění dusíkatého znečištění, optimalizovat využití a odstranění CHSK bez
nutnosti budovat velké reakční nádrže a také výrazně navyšovat provozní náklady na spotřebu
externího organického substrátu. K dalším nesporným výhodám patří dlouhodobá životnost
katalyzátoru, vyšší odolnost proti působení vnějších vlivů, stabilita procesu s možností snadné
regulace a kontinualizace.

BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS A ODSTRAŇOVÁNÍ DUSÍKATÉHO
ZNEČIŠTĚNÍ Z KALOVÝCH VOD
Kalové vody (z bioplynových stanic a z municipálních ČOV), vyznačující se nízkým
poměrem BSK/CHSK (0,1-0,3) a relativně vysokou koncentrací N-NH4+ (300-2500 mg/l),
patří mezi odpadní vody špatně biologicky čistitelné. Klasické technologie musí tento typ
odpadních vod ředit na vstupní pracovní koncentraci 200 mg/l a dávkovat externí organický
substrát do nitrifikace i denitrifikace. Byly provedeny testy ověřující vliv počáteční
koncentrace N-NH4 na aktivitu biokatalyzátoru. Testovány byly čočky s různým množstvím
naočkovaného organismu. Z výsledků testů je patrné, že nejvyšších rychlostí odbourávání
bylo dosaženo při koncentracích N-NH4 blízkých hodnotě 800 mg.l-1.h-1.kg Biokatalyzátoru-1,
viz graf 1. Jako zdroj organických látek je možné využívat buď organické látky obsažené
v odpadní vodě přicházející na municipální čistírnu nebo dávkovat externí organický substrát
v podobě jednoduchých organických látek (metanol, etanol, apod.) v případě bioplynových
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stanic. V poslední době se také často diskutuje o dávkování glycerinové frakce vznikající jako
odpadní produkt při výrobě methylesterů vyšších mastných kyselin při výrobě bionafty.
Odstraňování vysokých koncentrací dusíku z průmyslových odpadních vod je jednou
z možností jak pomocí aplikace Biotechnologie lentikats odstranit koncentrace dusíku
s účinností více než 98 %. Kalové vody, vznikající po stabilizaci surového nebo přebytečného
kalu a jeho následném odvodnění, jsou na většině komunálních ČOV přiváděny zpět do
vstupního proudu před biologickou část. Vzhledem k vysoké koncentraci amoniakálního

nitrifikační rychlost m g N-N H4/ hod. kg
LentiK ats

Vliv počáteční koncentrace N-NH4 na nitrifikační rychlost tří vzorků
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dusíku v tomto proudu tvoří příspěvek dusíku z kalové vody až 10-15% celkového dusíku
přitékajícího do biologického stupně komunálních ČOV. Odděleným čištěním kalové vody je
možné dosáhnout mnohdy kritického snížení koncentrace dusíku na odtoku z čistírny.
Biotechnologie lentikats je velmi snadno aplikovatelná ve stávajících čistírnách odpadních
vod, které mají problémy s limity celkového dusíku na odtoku. Nejjednodušším řešením je
použití dvou reaktorů (nitrifikace a denitrifikace) s Biokatalyzátorem lentikats na
nejkoncentrovanější proud (např. kalové vody) a ulehčit tak látkovému zatížení čistírny. Díky
řazení nitrifikace před denitrifikaci (Obr. 3) a krátkým dobám zádrže dochází
k efektivnějšímu využití kyslíku v nitrifikaci, přičemž spotřeba kyslíku je snížena až o 20 %.
Dodávaný kyslík je využíván především na oxidaci dusíku nikoliv na nárůst biomasy.
Potřebný organický substrát přechází do denitrifikace, kde je spotřebován. Nezbytně nutnou
součástí technologického návrhu je instalace sítového separátoru na odtoku z obou reaktorů.
Biokatalyzátor je tak v reaktoru neustále přítomen a je opakovaně používán. Životnost těchto
typů biokatalyzátorů je 1,5 až 3 roky v závislosti na teplotě vody a druhu organismu.

PŘÍPADOVÁ STUDIE INTENZIFIKACE MUNICIPÁLNÍ ČOV 60 TIS. EO
Pro konkrétní a přehlednou představu, jak vypadá intenzifikace municipální ČOV
představující odstraňování dusíkatého znečištění z kalové vody bez nutné rozsáhlé
rekonstrukce, Vám přinášíme podrobnou případovou studii včetně ekonomických parametrů.
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Parametry odpadní vody na vstupu na ČOV:
Ekvivalent obyvatel:
60 000 EO
Podíl průmyslové vody:
5%
Denní průtok Q24 :
17 315 m3/den
Koncentrace N-NH4:
32,4 mg/l
Koncentrace Norg:
14,8 mg/l
Koncentrace Ncelk:
47,2 mg/l
Koncentrace CHSK:
410 mg/l
Koncentrace BSK5:
215 mg/l
Parametry odpadní vody na výstupu z ČOV:
Průtok:
17315 m3/den
Koncentrace N-NH4:
1,9 mg/l
Koncentrace N-NO3:
10,5 mg/l
Koncentrace N-NO2:
0,11 mg/l
Koncentrace Norg:
3,5 mg/l
Koncentrace Ncelk:
16,0 mg/l
Koncentrace CHSK:
24 m/l
2,8 mg/l
Koncentrace BSK5:
Účinnost nitrifikace:
Účinnost denitrifikace:
Účinnost odstraňování Ncelk:
Odtokový limit Ncelk:

95%
71%
66%

15,0 mg/l

Kalová voda:
Denní produkce:
Koncentrace N-NH4:

120 m3/den
750 mg/l

Čistírna je mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Kalová voda
vzniká smícháním vody ze zahušťovacích nádrží surového kalu, zahušťovacích nádrží
anaerobně stabilizovaného kalu a fugátu ze strojního odvodnění anaerobně stabilizovaného
kalu. Zjednodušené schéma ČOV je na obrázku č.3.
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Obrázek 3: Zjednodušené schéma čistírny odpadních vod.

Z bilance dusíku na celé ČOV vyplývá, že na snížení odtokové koncentrace Ncelk pod
limit 15 mg/l musíme z kalové vody odstranit 70% celkového dusíku.
Řešení s použitím Biotechnologie lentikats.
Navržené řešení technologie respektuje obecné zákonitosti biochemických reakcí nitrifikace a
denitrifikace a rovněž současnou úroveň technických možností strojního vybavení. Navržené
řešení se skládá z jednoho nitrifikačního a jednoho denitrifikačního reaktoru, viz obrázek 4.
Součástí technologie je také zásobní nádrž hydroxidu sodného k úpravě pH v nitrifikaci a
zásobní nádrž metanolu použitého jako organický substrát pro denitrifikaci.
Obrázek 4:Technologické uspořádání
Biotechnologie lentikats.

Produkovaná odpadní voda je vedena do nitrifikačního reaktoru s náplní nitrifikačního
Biokatalyzátoru lentikats. Zde probíhá oxidace a konverze amoniakálního dusíku na
dusičnany. Biokatalyzátor lentikats je udržován ve vznosu proudem dodávaného vzduchu.
Udržení Biokatalyzátoru lentikats v systému je zajištěno speciální konstrukcí separátoru, který
je instalován v odtokové části nitrifikačních reaktorů. Separátor je zařízení, které zajišťuje, že
vyčištěná voda vytéká ven, zatímco Biokatalyzátor zůstává v nádrži. Regulace hodnoty pH
v nitrifikačním reaktoru je upravována řízeným dávkováním NaOH, dle signálu pH sond.
Dávkováno je pouze nezbytné množství pro udržení pH v rozmezí 6-7.
Z nitrifikačního reaktoru je odpadní voda vedena do denitrifikačního reaktoru s náplní
denitrifikačního Biokatalyzátoru lentikats. Tato nádrž je pouze promíchávána pomaloběžnými
míchadly v suchém provedení. Míchadlo je umístěno na obslužné lávce. V odtokové části
denitrifikačního reaktoru je umístěn separátor zajišťující oddělení Biokatalyzátoru lentikats a
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odpadní vody. Množství uhlíkatého substrátu nutné pro průběh denitrifikačních reakcí je
dotováno řízeným dávkováním externího substrátu. Jako externí substrát je zvolen metanol.
V denitrifikaci je produkován kal o koncentraci 2 g/m3 vyčištěné vody při BSK5 menším než
50 mg/l.
Vstupní parametry kalové vody
Průměrný denní přítok Q24
Průměrná roční produkce vod Qrok
Nátoková koncentrace N-NH4

120
43800
750

m3/den
m3/rok
mg/l

Nitrifikace
Objem nitrifikační nádrže
Provozní koncentrace N-NH4
Hodinová bilance zpracovávaného N-NH4
Rychlost nitrifikace
Provozní zásoba Biokatalyzátorů lentikats
Hydraulická doba zdržení v nitrifikaci
Hodinová potřeba kyslíku pro nitrifikaci
Koeficient přestupu kyslíku α
Využití kyslíku v nitrifikaci
Objem dodávaného vzduchu
Účinnost odstranění N-NH4
Koncentrace N-NH4 na odtoku z nitrifikace
Koncentrace N-NO3 na odtoku z nitrifikace

88
750
3,75
750
3600
16,8
16,5
0,75
5,5
357
72%
210
540

m3
mg/l
kg/h
mg N-NH4/h.kg lks
kg
h
kg O2 / hod

Denitrifikace
Objem denitrifikační nádrže
Provozní koncentrace N-NO3
Hodinová bilance zpracovávaného N-N03
Rychlost denitrifikace
Provozní zásoba Biokatalyzátorů lentikats
Hydraulická doba zdržení v denitrifikaci
Účinnost odstranění N-NO3
Koncentrace N-NO3 na odtoku z denitrifikace

35
540
2,70
750
3500
6,3
97%
15,0

m3
mg/l
kg/h
mg N-NO3/h. kg lks
kg
hod

Provozní suroviny
Provozní výměna nitrifikačního Biokatalyzátoru lentikats
Provozní výměna denitrifikačního Biokatalyzátoru lentikats
Množství dávkovaného NaOH (100%)
15,6
Množství dávkovaného metanolu (100%)
53,7

%/m vodního sloupce
m3/hod
mg/l
mg/l

mg/l

1krát za 2 roky
1krát za 1,5 roku
t/rok
t/rok

Jednou z možností zmenšení objemu nitrifikační nádrže je nahrazení aerace vzduchem
dodávkou kyslíku v čisté 100% formě. V tomto případě by se velikost nitrifikační nádrže
vyrovnala velikosti denitrifikační nádrže. Kyslík je možné dodávat ve zkapalnělé formě přímo
od výrobce, popřípadě lze instalovat generátor kyslíku přímo na ČOV.
Metanol tvoří nezanedbatelnou položku v ročních provozních nákladech. Jako organický
substrát však lze rovněž využít různé přípravky, odpadní látky či vedlejší produkty výrob
a procesů, jakými jsou odpadní glycerol, přiboudlina, apod. Specifická využitelnost některých
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přípravků byla již testována s velmi dobrými výsledky. Aplikace takových látek pro nahrazení
metanolu může výrazně snížit provozní náklady celé jednotky.

ZÁVĚR
V případové studii bylo ilustrováno řešení pro odstraňování dusíkatého znečištění z kalové
vody za účelem intenzifikace komunální čistírny odpadních vod. Systém byl navržen
s účinností odstraňování 70% celkového dusíku z kalové vody. V případě potřeby však lze
jeho kapacitu navýšit až na účinnost 98% a více pouhým přidáním Biokatalyzátoru do
nádrží.
Lze říci, že navrhovaný systém představuje velice efektivní řešení intenzifikace čistírny bez
nutnosti rozsáhlé rekonstrukce. Díky vysoké rychlosti Biokatalyzátoru při odstraňování
dusíkatého znečištění lze použít velmi krátké doby zdržení vody v systému, což vede k návrhu
malých reakčních objemů. Velmi významným faktorem je i flexibilita řešení, kdy pouhou
regulací množství Biokatalyzátoru v systému lze účinně měnit kapacitu celé jednotky.
Díky malým reakčním objemům potřebným pro Biotechnologii lentikats dochází k významné
úspoře investičních nákladů. Provozní náklady lze účinně regulovat výběrem ekonomicky
nejvýhodnějšího organického substrátu. Biotechnologie lentikats tak nabízí v mnoha směrech
ekonomický i ekologický proces intenzifikace komunálních čistíren odpadních vod.
Další možností intenzifikace komunálních ČOV za použití Biotechnologie lentikats je
odstraňování zbytkového dusíku na odtoku za dosazovacími nádržemi. Toto řešení je
v současné době testováno v poloprovozním zařízení.
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ABSTRAKT
Imobilizace denitrifikačních bakterií do polymerního nosiče přináší několik výhod.
V porovnání s klasickým aktivačním procesem umožňuje v denitrifikační nádrži udržet vyšší
koncentraci denitrifikačních bakterií, vykazuje nižší produkci přebytečného kalu a usnadňuje
separaci biomasy od vyčištěné vody.
Cílem příspěvku je podat informace o výsledcích studia odstraňování vysokých koncentrací
dusičnanového dusíku pomocí bakterie Paracoccus denitrificans imobilizované v pevném
nosiči z polyvinylalkoholu. V prvních testech byl porovnáván vliv použitého organického
substrátu na průběh denitrifikace a akumulaci meziproduktů denitrifikace – dusitanů.
Testovanými substráty byly čisté chemikálie aceton, ethanol, glukóza, glycerin a methanol. V
provedených testech byla zkoumána možnost omezení akumulace a urychlení odstraňování
dusitanů přídavkem sloučenin fosforu a zvýšením poměru P/N. První výsledky naznačují, že
je možné pomocí organismu Paracoccus denitrificans očekávat dosažení dostatečných
denitrifikačních rychlostí.
Klíčová slova: Denitrifikace, imobilizovaná biomasa, Paracoccus denitrificans

ÚVOD
V evropské rámcové směrnici 91/271/EHS týkající se odvádění, čištění a vypouštění
městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových
odvětví je definován pojem citlivá oblast a jsou zde udány limitní koncentrace dusíku a
fosforu ve vypouštěných odpadních vodách v citlivých oblastech. Principy evropské směrnice
přijala česká legislativa vodním zákonem č. 254/2001 Sb. V nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech je poté stanoveno, že citlivými oblastmi jsou všechny vody na území ČR.
Tím se Česká republika zavázala splnit požadavky směrnice do roku 2010 a u všech
aglomerací nad 10 000 EO intenzifikovat odstraňování celkového dusíku a fosforu.
Problémy a náklady spojené s dosažením nařízených odtokových koncentrací v parametrech
celkový fosfor a celkový dusík se však významně liší. Zatímco u fosforu je možné dosáhnout
požadovaného stavu pouze fyzikálně-chemickými způsoby, tzn. zavedením nebo zvýšením
dávkování vhodného koagulantu, v případě dusíku je situace složitější, neboť v úvahu
připadají pouze metody biologické. U menších čistíren to v praxi znamená zařadit do
technologické linky denitrifikační zónu (Svojitka a Spěváčková, 2005).
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Na převážné většině větších čistíren odpadních vod je odstraňování sloučenin dusíku řešeno
klasickým aktivačním procesem. Po zpřísnění odtokových kriterií se však mohou některé
čistírny dostat do situace, kdy nebudou schopny vykazovat dostatečnou účinnost odstranění
dusíkatého znečištění. V takovém případě bude nutné zvýšit účinnost buď zvětšením objemu
denitrifikační zóny, nebo zvýšením denitrifikační rychlosti. S přihlédnutím k finanční stránce
problému, je zřejmě pochopitelná snaha provést zmíněné navýšení účinnosti bez nutnosti
stavebních úprav a zvětšování objemu nádrží.
Takový potenciál má i metoda studovaná v této práci. Biomasa imobilizovaná v polymerním
nosiči umožňuje udržet v denitrifikační nádrži vyšší koncentrace denitrifikačních bakterií a
zvýšit tak účinnost odstranění oxidovaných forem dusíku. Imobilizace je efektivní metodou
jak v kontinuálně protékaných reaktorech udržet i pomalu rostoucí organismy (nitrifikační
organismy). Imobilizovanou biomasu lze rozdělit na biomasu zachycenou přirozeně (biofilm)
a uměle. Výhodou umělé imobilizace čistých řetězců bakterií je lépe definovaný a
kontrolovatelný systém. Nejběžnější technikou umělého zachycení je uzavření buněk v gelu
(Wijffels a Tramper, 1995).
Jedním z možných problémů špatně probíhající denitrifikace může být vedle nedostatečné
koncentrace denitrifikující biomasy v systému také nevhodné složení čištěné odpadní vody.
Jedná se zejména o nedostatek dobře rozložitelného organického substrátu nezbytného pro
denitrifikační mikroorganismy jako zdroje energie. Dle stechiometrie je na 1 g dusičnanového
dusíku zapotřebí 2,86 g CHSK, tato hodnota je v praxi však vždy vyšší, neboť se část
organického substrátu spotřebuje na syntézu nové biomasy. Proto je nutné zajistit pro
denitrifikaci uvedený poměr CHSK/N alespoň 3 a vyšší. Obecně přitom platí: čím vyšší
poměr CHSK/N, tím vyšší denitrifikační rychlost. Kromě zjištění optimální dávky substrátu,
se mnoho autorů při svých výzkumech zaměřilo také na porovnání jednotlivých organických
substrátů s ohledem na jejich vhodnost k denitrifikaci. Pro výběr vhodného substrátu je možné
najít několik kritérií. Vedle denitrifikačních rychlostí, kterých proces s jednotlivými substráty
dosahuje, je nutné vzít v úvahu také finanční náklady a dostupnost substrátu (Carrera a kol.,
1993). V některých průmyslových odvětvích lze pro denitrifikační proces s výhodou využít
vznikající meziprodukty. Běžně nejpoužívanějšími substráty jsou např. glukóza, sacharóza,
kyselina octová, methanol nebo ethanol. Bakterie Paracoccus denitrificans je schopna jako
zdroj uhlíku pro denitrifikaci využívat poměrně široké spektrum jednoduchých substrátů,
případně i komplexnější substráty (Randall a kol., 1992).
Využití imobilizované biomasy se jeví jako výhodné zejména v případě odpadních vod
z průmyslové výroby a kalové vody po anaerobní fermentaci. Takové vody obsahují vysoké
koncentrace buď přímo dusičnanového, resp. znitrifikovaného amoniakálního dusíku (až 5
g/l). V práci Čermákové (2008) jsou uvedeny výsledky testů denitrifikace s imobilizovanou
bakterií Paracoccus denitrificans se syntetickou odpadní vodou obsahující 400 – 3000 mg/l
dusičnanového dusíku. Se zvyšováním počáteční koncentrace dusičnanového dusíku
docházelo k výraznému nárůstu denitrifikační rychlosti až na hodnoty přesahující 1mg/g·h
[N-NO3-, biomasa]. Lze tady konstatovat pozitivní vliv zvyšující se koncentrace a doporučit
testovanou metodu i na vody extrémně zatížené dusíkatým znečištěním.
Jednou z možných příčin inhibice denitrifikace je akumulace denitrifikačních meziproduktů dusitanů. Zvláště ve vysokých koncentracích dusitany negativně ovlivňují průběh procesu.
Kim a kol. (2002) se ve své práci zaměřil na porovnání průběhu denitrifikace a akumulace
dusitanů při různých poměrech P/N. Bez přítomnosti fosforu k denitrifikaci prakticky
nedocházelo, při poměru 0,03 g/g proběhl proces denitrifikace úspěšně, avšak v jeho průběhu
byla sledována výrazná akumulace dusitanů. Jako optimální byl vyhodnocen poměr P/N
v rozmezí 0,05-0,10 g/g, kdy již nedocházelo k akumulaci dusitanů a bylo dosaženo vysokých
denitrifikačních rychlostí.
56

Metodika
Denitrifikační testy byly prováděny v uzavřených půllitrových reakčních celách. Do cel bylo
dávkováno 50 g imobilizované biomasy a 450 ml syntetické odpadní vody. Ta byla
připravena z pitné vody přídavkem dusičnanu draselného a roztoku nutrientů. Dávka
organických substrátů (aceton, ethanol, glukóza, glycerin a methanol) byla vypočtena tak, aby
se hodnota poměru C/N rovnala přibližně 250% stechiometrické dávky. Tím bylo zabráněno
inhibici procesu nedostatkem organického substrátu. Reakční směs byla míchána po celou
dobu testu a v pravidelných intervalech byly odebírány vzorky, ve kterých byla měřena
hodnota pH a stanovovány koncentrace dusitanového a dusičnanového dusíku. Chemická
spotřeba kyslíku byla stanovena pouze na začátku a konci testu.
Dávka roztoku živin byla v testech porovnávajících různé druhy substrátu volena tak, aby byl
poměr CHSK/P přibližně 100:1. V testech zaměřených na zjištění vlivu dávky fosforu na
rychlost denitrifikace a akumulaci dusitanů, bylo dávkováno vždy stejné množství
mikronutrientů, lišila se pouze navážka sloučenin fosforu. Provedeny byly testy s poměry N/P
100:0, 100:1 a 100:6 [g/g].
Objemová denitrifikační rychlost (rN-NOX-,V) byla vyhodnocena ze směrnice přímky spojující
počáteční a koncový bod součtu koncentrace dusitanového a dusičnanového dusíku.
Vydělením hodnoty objemové denitrifikační rychlosti koncentrací imobilizované biomasy
v cele byla získána specifická denitrifikační rychlost (rN-NOX-,X).
Výsledky a diskuze
První testy byly zaměřeny na určení optimálního zdroje organického uhlíku. Na obrázcích 1
až 3 jsou uvedeny průběhy denitrifikace pro testy s počáteční koncentrací 100 mg/l N-NO3- a
vybrané substráty. Tyto testy byly provedeny třikrát v řadě, aby se ověřila schopnost adaptace
biomasy. Průběh denitrifikace byl odlišný podle typu použitého substrátu. Zatímco již
v prvním testu s ethanolem a glukózou došlo k výrazné akumulaci dusitanů, u testů
s glycerinem a zvláště pak s acetonem se tento efekt neprojevil. S postupným opakováním
testů se však akumulace dusitanů objevila i substrátů glycerinu a acetonu. Pokud byl jako
zdroj uhlíku použit methanol, k denitrifikaci téměř vůbec nedocházelo, a to ani při opakování
testu. Pro tento substrát by bylo zřejmě zapotřebí delší adaptace biomasy. Proto byl methanol
z dalších testů vyřazen.
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Obrázek 1. Průběh denitrifikace v testu se 100 mg/l N-NO3- a acetonem.
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Obrázek 2. Průběh denitrifikace v testu se 100 mg/l N-NO3- a ethanolem.
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Obrázek 3. Průběh denitrifikace v testu se 100 mg/l N-NO3- a methanolem.

Z uvedených obrázků jsou jasně patrné výše zmíněné závěry. Během tří opakování
kinetických testů se stejným uspořádáním byla potvrzena schopnost adaptace imobilizované
biomasy na daný typ substrátu. Souhrn denitrifikačních rychlostí pro všechny substráty i testy
je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1. Porovnání denitrifikačních rychlostí pro jednotlivé substráty a testy se 100 mg/l N-NO3-.

test I
test II
test III

rN-NO3, X
rN-NOX, X
rN-NO3, X
rN-NOX, X
rN-NO3, X
rN-NOX, X

[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]

aceton
0,116
0,116
0,188
0,188
0,213
0,210

ethanol
0,370
0,115
0,429
0,243
0,699
0,181
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glukóza
0,239
0,175
0,341
0,226
0,327
0,209

glycerin
0,102
0,101
0,155
0,149
0,216
0,174

methanol
0,023
0,022
0,045
0,045
-

Z údajů v tabulce lze vyčíst rozdíly v adaptaci biomasy na jednotlivé substráty. Zatímco u
ethanolu a glukózy byla biomasa dostatečně adaptována již po prvním testu, u acetonu a
glycerinu adaptace probíhala pomaleji. Zvýšení rychlosti je patrné i mezi druhým a třetím
testem. V případě methanolu k adaptaci též docházelo, ale denitrifikační rychlosti byly velmi
nízké.
V tabulce 1 jsou kromě denitrifikačních rychlostí (rN-NOX-, X) uvedeny také rychlosti
denitratační (rN-NO3-,X). Pro aceton, glycerin a methanol jsou hodnoty těchto rychlostí shodné,
to odpovídá průběhům zobrazeným na obrázcích 1 a 3, kde nedochází k akumulaci
meziproduktů denitrifikace. Zároveň je z tohoto porovnání zřejmé, že k největší akumulaci
dusitanů dochází při použití ethanolu, u kterého je rychlost odstraňování dusičnanového
dusíku až trojnásobná v porovnání s rychlostí odstraňování součtu oxidovaných forem dusíku.
Následující testy byly provedeny stejným způsobem. Dávka dusičnanu draselného byla však
volena tak, aby byla koncentrace dusičnanového dusíku na počátku testu dvojnásobná, tedy
200 mg/l. Testy v tomto uspořádání byly opět provedeny třikrát. Výsledky jsou shrnuty
v tabulce 2.
Tabulka 2. Porovnání denitrifikačních rychlostí pro jednotlivé substráty a testy s 200 mg/l N-NO3-.

test I
test II
test III

rN-NO3, X
rN-NOX, X
rN-NO3, X
rN-NOX, X
rN-NO3, X
rN-NOX, X

[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]
[mg/g·h]

aceton
0,312
0,312
0,311
0,310
0,423
0,346

ethanol
0,686
0,407
0,604
0,360
0,852
0,416

glukóza
0,563
0,388
0,652
0,487
0,780
0,655

glycerin
0,362
0,309
0,376
0,327
0,509
0,414

Z výsledků uvedených v tabulce 2 lze vyčíst několik závěrů. Imobilizovaná bakterie
Paracoccus denitrificans dosahuje při vyšším zatížení až dvojnásobných denitrifikačních
rychlostí. Jako nejvýhodnější se jeví využití glukózy, neboť s tímto substrátem je dosahováno
až o 50% vyšších rychlostí v porovnání s ostatními substráty. Při testech s vyššími
koncentracemi začalo docházet k akumulaci dusitanů i u acetonu a glycerinu, jak je patrné
z porovnání rychlostí odstraňování dusičnanového a celkového dusíku. Jednoznačně nejvyšší
akumulace dusitanů byla sledována v testech s ethanolem. Míra akumulace dusitanů při
použití ethanolu jako organického substrátu dosahovala až 67% počáteční hodnoty
dusičnanového dusíku. U ostatních substrátů se míra akumulace pohybovala v rozmezí 25 30%.
V další části práce bylo úkolem nalézt optimální dávku fosforu pro ideální průběh
denitrifikace. Cílem bylo porovnat denitrifikační rychlosti a míru akumulace dusitanů. Pro
tyto testy byl na základě výše uvedených výsledků vybrán jako organický substrát ethanol, při
jehož použití byla sledována nejvyšší akumulace meziproduktů denitrifikace. Testy byly pro
potvrzení výsledků provedeny opět třikrát. Na obrázcích 4 a 5 jsou uvedeny průběhy
denitrifikace v testech s poměrem N/P 100:0 a 100:6 [g/g].
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Obrázek 4. Průběh denitrifikace v testu s 200 mg/l N-NO3-, ethanolem a poměrem N/P 100:0.
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Obrázek 5. Průběh denitrifikace v testu s 200 mg/l N-NO3-, ethanolem a poměrem N/P 100:6.

Ve všech třech provedených sériích testů nebyl mezi testy s poměry N/P 100:0 a 100:1 zjištěn
žádný rozdíl v průběhu denitrifikace. Hodnoty denitrifikačních rychlostí, stejně tak jako míra
akumulace dusitanů, byly pro oba poměry prakticky shodné. Tento rozpor s literárními daty,
která uvádějí neschopnost denitrifikace bez přídavku fosforu, je možné vysvětlit tím, že
biomasa v předešlých testech akumulovala dostatek fosforu a netrpěla tudíž jeho nedostatkem.
Zlepšení průběhu denitrifikace bylo pozorováno až v testech s poměrem N/P 100:6.
Zprůměrované denitrifikační a denitratační rychlosti jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3. Porovnání denitrifikačních rychlostí pro různé dávky fosforu.

rN-NO3, X
rN-NOX, X

[mg/g·h]
[mg/g·h]

P0
1,057
0,555

P1
1,139
0,557

P6
1,052
0,702
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Z tabulky jsou zřejmé výše uvedené závěry. Zatímco denitrifikační rychlost u testů s nejvyšší
dávkou fosforu stoupla oproti testům s nižšími dávkami přibližně o 26%, hodnota denitratační
rychlosti dokonce klesla, což znamená nižší míru akumulace dusitanů. V testech s nižšími
dávkami fosforu dosahovala míra akumulace dusitanů hodnoty 50%, pro poměr 100:6 byla
tato hodnota cca 30%.

ZÁVĚR
Cílem předložené práce bylo posoudit možnosti využití imobilizované biomasy
pro denitrifikaci, určit optimální typ organického substrátu a ověřit vliv přídavku fosforu na
průběh denitritace. Na základě získaných výsledků lze formulovat následující závěry:
o Denitrifikační bakterie Paracoccus denitrificans imobilizované v polyvinylalkoholu
jsou schopny dosáhnout vysokých denitrifikačních rychlostí. Hodnoty denitrifikačních
rychlostí rostou se zvyšujícím se zatížením biomasy.
o Jako nejvhodnější typ organického substrátu byla vyhodnocena glukóza. Dále
následuje ethanol, glycerin a aceton, s nímž bylo dosaženo přibližně polovičních
rychlostí v porovnání s glukózou. Nevýhodné se ukázalo využití methanolu,
v takovém případě by bylo pravděpodobně zapotřebí delší doby adaptace.
o Byl potvrzen pozitivní vliv přídavku fosforu na průběh denitrifikace. Denitrifikační
rychlosti při poměru N/P 100:6 g/g dosahovaly až o 26% vyšších hodnot než při
poměrech 100:1 a 100:0.
o Při navýšení dávky fosforu došlo zároveň k poklesu míry akumulace dusitanů z 50 na
30% počáteční koncentrace dusíku.
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ABSTRAKT
Technologická koncepce kalového hospodářství významně ovlivňuje čistírenskou linku
čistíren odpadních vod, což v nemenší míře platí i opačně neboť také technologická koncepce
čistírenské linky významně ovlivňuje kalové hospodářství čistíren odpadních vod.
Příspěvek hodnotí různé typy stabilizace nebo likvidace kalů z pohledu technologického,
ekonomického i globálního.
V zásadě se můžeme pohybovat mezi těmito extrémními body:
- Nastavit technologickou linku čistírny tak, aby neprodukovala přebytečný kal.
- Kal z ČOV bez zpracování transportovat nebo na ČOV zlikvidovat.
- Kal na ČOV zpracovat tak, aby byly využity cenné látky, které obsahuje.
U každého z těchto řešení je však možné vystopovat určité známky parazitismu tj. nastavení
podmínek tak, aby byly výhodné jen jednostranně.
Klíč je nutno hledat v kompromisním řešení, které bude principiálně vycházet ze vzájemně
výhodného soužití čistírenské linky a kalového hospodářství v konkrétní době na konkrétním
místě, tedy ze symbiózy, lépe řečeno z mutualismu jako jednoho z druhů symbiózy.
Klíčová slova: Čistírenská linka, energetické využití, kalové hospodářství, nutrienty,
valorizace kalů.

ÚVOD
Podíváme-li se na technologické schéma moderní čistírny odpadních vod, nacházíme dvě
linky, tzv. vodní a kalovou, které jsou už dnes v podstatě srovnatelně dlouhé a komplikované.
Laika to možná překvapí, ale odborník to již byl donucen akceptovat, stejně tak jako fakt, že
z nákladů na čištění splaškových odpadních vod zhruba polovina připadá na zpracování a
likvidaci kalů.
Je to ale opravdu skutečnost, kterou musíme akceptovat, když hlavním cílem čistírny
odpadních vod je přece čištění odpadních vod? Nevěnujeme zbytečně příliš mnoho pozornosti
kalům, které jsou jen vedlejším produktem čištění?
To jsou jednoduché otázky, které v sobě již obsahují náznak jednoduchých demagogických
odpovědí, ale máme-li k nim přistoupit seriózně, dostaneme odpověď se spoustou pro a proti,
se spoustou nejednoznačností.
Musíme si uvědomit, že moderní čištění splaškových i velké části průmyslových odpadních
vod je založeno na biochemické oxidaci znečišťujících látek spojené s transformací velké
části znečištění do kalů. Na městských čistírnách odpadních vod s klasickou aktivační
technologií produkované kaly představují přibližně 1-2 % objemu čištěných odpadních vod, je
však v nich akumulováno 50-80 % původního znečištění. Jinak řečeno jen necelá polovina
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odstraněného znečištění je skutečně „odstraněna“, tj. zoxidována na oxid uhličitý a vodu,
zatímco zbytek je jen převeden do jiné formy tj. zkoncentrován do kalů a je tedy logické, že
likvidace této cca poloviny znečištění něco stojí. Kalové hospodářství tedy jen dokončuje
řešení úkolu vyčistit vodu, který jsme nedokončili, ale přesunuli jinam.
Symbióza
Vodní linka a kalové hospodářství jsou tedy odsouzeny k symbióze - podle definice
k jakémukoli soužití dvou organismů (až přeneseně a ne zcela přesně je symbiózou
označováno vzájemně výhodné soužití a plodná spolupráce). Každá symbióza však může mít
celou řadu forem mezi hraničními extrémy, kterými jsou
parazitismus - vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus má zisk a druhý na něj
doplácí
mutualismus - vzájemné ovlivňování či soužití mezi jakýmikoliv dvěma či více organismy,
které je pro všechny zúčastněné organismy prospěšné (citováno dle Wikipedia).
Interakce mezi čistírenskou linkou a kalovým hospodářstvím mohou být hodnoceny z mnoha
různých hledisek nejjednodušeji podle schémat na obrázcích 1 a 2.

- primární kal
- přebytečný kal
čistírenská
linka

kalové
hospodářství
- kalová voda

Obr. 1: Hmotnostní interakce čistírenské linky a kalového hospodářství

- CHSK
- N, P
čistírenská
linka

kalové
hospodářství
- energie

Obr. 2: Technologické interakce čistírenské linky a kalového hospodářství
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Optimalizace čistírenské linky s ohledem na kalovou linku
Požadavky kalové linky vůči čistírenské lince lze zjednodušeně shrnout takto:
- minimální produkce kalů,
- produkce stabilizovaných dobře odvodnitelných kalů.
V ČR se stále více vod čistí biologicky, použité technologie jsou intenzivnější a důsledkem je
rostoucí množství kalů. Vývoj produkce kalů v České republice za jednu dekádu přináší
obrázek 3.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Obr. 3: Relativní nárůst produkce sušiny kalů v ČR (podle Michalová a kol. 2006)
Jakákoli racionální změna čistírenské technologie, která povede ke snížení produkce kalů,
bude vítaná. Problematice minimalizace produkce kalů je věnována pozornost zejména
v zemích, kde jsou vysoké náklady na konečnou likvidaci kalů, jako je například Německo.
Haeck a Voith (2006) uvádějí pro základní varianty finálního zpracování kalů v německých
podmínkách tyto specifické náklady:
100-300 Euro/t sušiny zemědělské použití
300-500 Euro/t sušiny skládkování
600-800 Euro/t sušiny spalování
Hlavní metody směřující k minimalizaci produkce kalů jsou založeny na úpravě technologie
čištění vod a využití nízkoprodukčních biologických procesů.
Mezi nejznámější principy těchto nízkoprodukčních biologických procesů patří:
Vysoké stáří kalu, aerobní stabilizace – nižší produkce kalu se dosahuje za cenu zvýšení
spotřeby kyslíku a tedy zvýšení provozních nákladů, kterému většinou není snížení nákladů
na likvidaci kalu adekvátní.
Biofilmové procesy – mají nižší produkci přebytečného kalu díky jeho vysokému stáří a
přirozené aerobní stabilizaci (Imhoff, 1993), nevýhodou ve srovnání s aktivací jsou vyšší
náklady.
Membránové procesy - mají opět nižší produkci přebytečného kalu díky jeho vyšší provozní
koncentraci a z toho plynoucímu vyššímu stáří kalu a určité míře aerobní stabilizace, výhodou
je vysoká kvalita odtoku, zejména pokud jde o nerozpuštěné látky, nevýhodou jsou vyšší
náklady.
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Anaerobní předčištění odpadních vod - produkce kalu je zde výrazně, téměř desetinásobně
nižší ve srovnání s aktivačním procesem, nevýhodou je minimální odstranění nutrientů a
zhoršení poměru CHSK/N(P) pro následné aerobní dočištění. Perspektivním řešením může
být využití jiných biologických metod odstraňování nutrientů nezávislých na přítomnosti
organického substrátu (např. ANAMMOX, Strous 1997), nebo fyzikálně chemických metod.
Ve fázi výzkumu jsou další procesy využívající např. dezintegrace kalů jejich vracení do
aktivace (dezintegrace ultrazvukem, mechanická dezintegrace, chemická hydrolýza, oxidace
ozónem apod.), využívající manipulaci s metabolismem organismů (oddělení katabolismu od
anabolismu), nebo využití přirozených predátorů, likvidujících biomasu, která se stává jejich
potravou (protozoa, červi apod.). Obecně platí, že čím delší je potravní řetězec, tím více
energie se ztratí a méně energie zůstává na produkci biomasy. (Štěpová 2005, Rulkens., 2006)
Z tohoto přehledu vyplývá, že dnes reálně použitelné metody můžeme hrubě rozdělit do dvou
skupin:
buď dosahují nízkého stupně snížení produkce kalů navíc za cenu nepřiměřeně vysokých
nákladů,
nebo snižují produkci kalů výrazně, ale komplikují čistírenský proces.

Optimalizace kalové linky s ohledem na čistírenskou linku
Kalová linka by v tomto smyslu měla:
- zlikvidovat libovolné množství jakéhokoli kalu,
- neovlivňovat zpětně čistírenskou linku jakýmkoli znečištěním.
Základní principy metod směřujících k uspokojení druhého z těchto požadavků jsou založeny
na absenci kalového hospodářství tzn.:
s produkovaným kalem na ČOV minimálně manipulovat tj. maximálně odvodnit a okamžitě
transportovat nebo likvidovat. To lze celkem snadno zabezpečit na malé ČOV, u středních a
velkých ČOV v takovém případě, není-li navíc kal stabilizovaný, lze uvažovat v podstatě
pouze o termických metodách zpracování:
- spalování
- spoluspalování
- pyrolýza nebo zplyňování
- superkritická oxidace
Z hlediska komplexního přístupu k ochraně životního je však zřejmé, že mají-li být tyto
metody akceptovatelné, jsou velmi drahé samy o sobě, nebo se stupni zabezpečujícími
nezávadnost vedlejších produktů. (Spinosa 2007, Jeníček 2008)
Ani v tomto případě tedy dnes nemáme k dispozici ideální alternativu kalové koncovky, která
zpětně neovlivňuje čistírenskou linku znečištěním.
Jedinou cestou, která nám zbývá, je tedy:
Současná a provázaná optimalizace čistírenské a kalové linky s ohledem na
technologický celek (a jeho celkové náklady i komplexní ovlivnění životního prostředí)
jinak řečeno mutualismus čistírenské a kalové linky.
Z tohoto pohledu je v situaci, kdy nemáme „nekalovou“ čistírenskou alternativu, správnou
cestou kal na ČOV zpracovat tak, aby byly maximálně využity cenné látky, které obsahuje a
to zejména ve prospěch čistírenské linky.
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Příkladem takového přístupu je např.:
Využití amoniakálního dusíku při stabilizaci nitrifikace metodou bioaugumentace. (Wanner a
kol, 2007)
Využití bioplynu vyrobeného z kalů k zabezpečení, co největší energetické soběstačnosti
ČOV. (Dohanyos a kol., 2008).
Využití mastných kyselin z fermentovaného primárního kalu pro intenzifikaci biologického
odstraňování nutrientů. (Moser-Engler at al. 1998, Vondrysová a kol. 2009)

ZÁVĚR
Již delší dobu je zřejmé, že racionální zpracování čistírenských kalů se stává jedním z mnoha
kontroverzních ekologických problémů, protože na jedné straně se zdůrazňuje, že kaly
obsahují řadu polutantů, které mohou být pro člověka nebezpečné: patogenní
mikroorganismy, těžké kovy, perzistentní organické látky, endokrinní disruptory, rezidua
léčiv a kosmetických prostředků, aby byly zmíněny alespoň ty nejčastěji diskutované. Na
druhé straně se stále častěji připomíná, že kaly jsou cennou surovinou, jejíž energetická a
hnojivá hodnota je nesporná a v rámci racionálního hospodaření se surovinovými zdroji je
nezbytné je co nejvíce využívávat.
Obecné cíle moderního kalového hospodářství musí zahrnovat především vzájemně výhodné
soužití s čistírenskou linkou, minimalizaci množství produkovaných kalů, produkci stabilního
a bezpečného materiálu a preferenci využití a valorizaci kalů před jejich pouhou likvidací.

LITERATURA:
Dohanyos M., Kutil J., Zábranská J., Jeníček P., Todt V. (2008): Dlouhodobé hodnocení stavu
a účinnosti technologie zpracování kalů na ÚČOV Praha. Vodní hosp. 58, 11, Čistírenské
listy 6, III-VIII.
Haeck M., Voith U. (2006): Mechanical sludge dewatering and sludge thickening – cost
reduction by applying process automation. Proceedings of the IWA Specialized Conference –
Sustainable sludge management: state of the art, challenges and perspectives, 54-59 Moskva,
29-31 May 2006.
Chudoba J., Dohányos M., Wanner J. (1991): Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha.
Imhoff K., Imhoff K.R. (1993) Taschenbuch der Stadtenwässerung. 28. verbesserte Auflage, R.
Oldenbourg Verlag, München Wien.
Jeníček P. (2008): Trendy v kalovém hospodářství čistíren odpadních vod z globálního
pohledu, Sovak, 17, 3, 4-7.
Michalová M., Sedláček M., Sýkora K. (2006): Koncepce a strategie nakládání skaly
z komunálních ČOV v ČR, Sborník konference Kaly a odpady 2006, 13-21, Brno 19-21.6.2006
Moser-Engler R., Udert K.M., Wild D., Siegrist H. (1998): Products from primary sludge
fermentation and their suitability for nutrient removal. Wat. Sci. Technol., 38, 1, 265-273.
Müller J. (2000): Disintegration as a key-step in sewage sludge treatment. Wat. Sci. Technol.,
41, 8, 123-130.
Rulkens W.H. (2006): Sustainable sludge treatment: Dilemmas in future research and
development. Proceedings of the IWA Specialized Conference – Sustainable sludge
management: state of the art, challenges and perspectives, 18-24, Moskva, 29-31 May 2006.
Spinosa L. editor. (2007): Wastewater sludge: a global overview of the current status and
future prospects, IWA Publishing London.

66

Strous M., van Gerven E., Zheng P., Kuenen J.G., Jetten M.S.M. (1997): Ammonium removal
from concentrated waste streams with the anaerobic ammonium oxidation (Anammox)
process in different reactor configurations. Water Sci. Technol. 31, 8, 1955-1962.
Štěpová J. (2005): Minimalizace tvorby biomasy při biologických čistírenských procesech,
Doktorská disertace, VŠCHT Praha.
Vondrysová J., Koubová J., Grymová K., Jeníček P. (2009): Využití kalu pro přípravu
substrátu pro denitrifikaci. Sborník konf. Řešení extremních požadavků na čištění odpadních
vod, Blansko 26-27.2. 2009.
Wanner J. Novák L., Kos (2007): Metody bioaugumentace nitrifikace na aktivačních ČOV –
porovnání české metody bioaugumetace in-situ se zahraničními technologiemi. Vodní hosp.
57, 5, Čistírenské listy 2, I-VI.
Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/

Poděkování
Tento projekt byl vypracován v rámci výzkumného záměru MSM 6046137308 financovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

67

Tertiäre Abwasserreinigung durch Membranbioreaktoren –
Erfahrungen mit dem VRM-Verfahren
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ABSTRACT
TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MEMBRÁNOVÝMI BIOREAKTORY –
ZKUŠENOSTI S TECHNOLOGIÍ VRM
MBR - produkce užitkové vody – odtok bez choroboplodných zárodků – nízká
energetická náročnost
Ponořené membránové bioreaktory přesvědčují zákazníky na celém světě vynikající kvalitou
vody na odtoku (bez bakterií a choroboplodných zárodků) a malými nároky na prostor.
Jedním z posledních výsledků vývoje v nabídce MBR je technologie s rotujícími Flat-SheetUltrafiltration-Membranes – originální konstrukce, eliminující nevýhody aplikací MBR –
vysokou energetickou náročnost. Tento nový systém, nazvaný „VRM“, sestává
z lichoběžníkových membránových desek, uspořádaných kolem duté hřídele. Uvnitř této
hřídele je umístěn systém vzduchového čištění membrán. Spotřeba vzduchu a hloubka vstupu
vzduchu jsou tak do značné míry zredukovány.
Technologie VRM byla již instalována na více komunálních a průmyslových čistírnách
odpadních vod. Byla také vyzkoušena např. na jatkách, v pivovarech, masné výrobě a
v papírenském průmyslu a tak byly stanoveny základy pro její dimenzování v těchto
speciálních aplikacích. To je velmi důležité, protože jenom ve zkušebním provozu je možno
zásadně stanovit vhodnost a nutné parametry technologie.
Nedávno byla uvedena do provozu dvě zařízení MBR střední velikosti (pro 20 000 EO resp.
pro 23 000 EO). Obě tato zařízení (jedno ve Španělsku a jedno v Německu) produkují
perfektně vyčištěnou odpadní vodu, kterou je možno použít jako užitkovou vodu pro
nejrůznější využití, přičemž hlavním účelem u těchto aplikací je ochrana recipientu. Další
zařízení (zvláště v jihovýchodní Asii, Mexiku a na Středním Východě) jsou využívána jen
k produkci vody pro zavlažování parků, golfových hřišť atd. Zde se při využití zařízení MBR
spojuje schopnost čištění odpadních vod s produkcí vysoce kvalitní užitkové vody pro
nejrůznější účely použití.

EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Die kommunale aber vor allem auch die industrielle Abwasserreinigung war in den letzten
Jahren durch einen starken Wandel gekennzeichnet. Das altbekannte Belebungsverfahren mit
abschließender Sedimentation in der Nachklärung - vor etwa 40 Jahren eingeführt - wird
langsam durch ein erweitertes und verbessertes Verfahren dem Membranbelebungsverfahren
ersetzt.
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Ausgehend von Japan und Nordamerika wurden Mitte der 90er Jahre in England die ersten
Anlagen und 1999 die allererste Anlage in Deutschland realisiert. Seitdem wurden - trotz
anfänglicher Skepsis und beträchtlichen Betriebs-problemen - auch in Deutschland eine
Vielzahl von Anlagen und Anwendungen realisiert. War es Anfangs vor allem NordrheinWestfalen, so sind mittlerweile auch in einigen anderen Bundesländern MBR-Anlagen gebaut
und in Betrieb genommen worden. Die derzeit größte kommunale MBR-Anlage Europas
wurde im Jahre 2003 in Nordkanal in Betrieb gesetzt.
Hauptgrund für die Realisierung dieser modernen Technologien waren von Anfang an, die
unübertroffenen Ablaufwerte und die besonders Platz sparende Bauweise dieser Technologie.
Während konventionelle Anlagen durch die Limitierung der Nachklärung auf max. 5 g/l
aktive Biomassekonzentration bemessen werden, können Membranbelebungsanlagen bis etwa
16 g/l betrieben werden. Die zudem flächenintensive Nachklärung entfällt vollständig.
Besonders bei teuerem Bauland, knappen Platzangebot und der Notwendigkeit bzw. des
Wunsches der Wiederverwendung von Abwasser stellt die Membrantechnologie eine
unverzichtbare Verfahrensvariante dar.
Ausgehend von den damals auf dem Markt befindlichen MBR-Technologien wurde 1999 die
Entwicklung einer neuartigen Technik – dem VRM-Verfahren – gestartet, welche die
Probleme und Nachteile der auf dem Markt befindlichen Technologien umgehen sollte. Im
Detail waren diese damals:
-

Anfälligkeit gegenüber Verzopfungen und Verschlammungen (v. a. bei
Hohlfasersystemen)
Hoher Energie- und Spülluftbedarf (vor allem bei Plattensystemen)
Geringe spezifische Durchsätze
Geringer „Foot-Print“ (vor allem bei Plattensystemen)

HUBER VRM – VERFAHREN
Systembeschreibung
Als einziges getauchtes Membranfiltrationssystem für Membranbelebungs- verfahren nach
dem Niederdruckprinzip hat das VRM-Verfahren keine starr montierten Membranen sondern
trapezförmige Plattenmembranen die kreisförmig und rotierend um eine feste Hohlwelle
angeordnet sind. Vier Membranen sind dabei jeweils zu einem Modul angeordnet. Je nach
Baugröße werden entweder sechs oder acht Module im Kreis angeordnet und bilden so ein
VRM-Element. Bis zu 80 Module bilden dann das VRM-Unit, so dass pro Unit bis zu 3840
m² Membranfläche zu realisieren sind. Damit sind je nach Einsatzfall pro Einheit bis zu 135
m³/h Durchsatz möglich. Bei größeren Durchsätzen werden mehrere Units parallel in den
Becken installiert.
Das komplette VRM-Unit (Abbildung 1) ist auf einem Rahmengestell angeordnet und wird
direkt im Belebungsbecken getaucht oder in separaten Filtrations-kammern installiert.
Das biologisch gereinigte Abwasser wird mittels einer Druckdifferenz, welche durch eine
externe Pumpe erzeugt wird, bei einer molekularen Trenngrenze von 150 kDa durch die
Membranen gesaugt und über die Permeatsammler dem Ablauf zugeführt. Durch die niedrige
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Trenngrenze werden sämtliche Partikel und Bakterien und nahezu alle Viren zurückgehalten,
so dass eine Weiterverwendung des Permeats als Brauchwasser möglich ist.

Permeatabzug

Spülluftleitungen,
unten geschlitzte
Vierkantrohre

VRM-Module,
rotierend um Hohlwelle

Abbildung 1: Schema VRM-Verfahren
Durch den Abzug des Klarwassers über die Membranen entsteht eine örtliche
Aufkonzentrierung des belebten Schlamms an der Membranoberfläche. Dieser Schlamm
würde die Filtrationsleistung verschlechtern und muss deshalb kontinuierlich aus den
Plattenzwischenräumen entfernt werden. Dazu wird in der Mitte des Units Spülluft
eingetragen, die eine Turbulenz an den Membranen bewirkt und so den aufkonzentrierten
Schlamm entfernt. Durch die Rotation des Units wird jeweils nur ein Segment bei minimalen
Spülluft- und Energiebedarf, aber gleichzeitig hoher Intensität gereinigt. Zusätzlich wird die
Spülluft bei geringen Durchsätzen intermittierend getaktet und so zusätzlich Energie
eingespart.
Diese sequentielle Reinigung bewirkt eine intensive Reinigung der Membranen für eine
dauerhaft hohe hydraulische Permeabilität. Chemische Reinigungen werden bei
funktionierenden biologischen Systemen auf ein Minimum beschränkt. Je nach Anwendung
werden VRM-Anlagen 2-4mal pro Jahr intensiv chemisch gereinigt, Zwischenreinigungen
sind nicht notwendig. Die VRM-Units können je nach Anwendungsfall direkt in den
Belebungsbecken, in separaten Filtrationskammern oder in Containern installiert werden. Bei
Installation in Containern, kann die Anlage auch als komplette Kläranlage inklusive
Steuerung – sog. BioMem-Kompaktkläranlage – geliefert werden.
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Historie und Entwicklungsstand
Das um die Jahrtausendwende entwickelte und patentierte VRM-System wurde nach
Eingliederung in die Huber Produktpalette stark überarbeitet und verbessert. So zeigte sich im
Rahmen von Untersuchungen auf der KA Beverwijk (begleitet von „DHV water“)
beispielsweise,
dass
das
Permeat-abzugssytem
aufgrund
einer
starken
Querschnittverkleinerung hohe Druck-verluste verursacht und höhere Flüsse dadurch nicht
möglich sind. Für diese Aufgabenstellung wurde ein neues Permeatsammelsystem entwickelt
und implementiert. Das bis dahin favorisierte getauchte Antriebssystem wurde genauso
verändert, wie die Lagerungen und das Permeatabdichtungssystem. Dabei flossen die
jahrzehntelangen Erfahrungen der Hans Huber AG in der Entwicklung von getauchten
Lagersystemen mit ein, so dass man das VRM-System mittlerweile als voll ausgereift und
langjährig erprobt bezeichnet werden kann. Die Intervalle der notwendigen Wartungsarbeiten
wurden durch die Verwendung von besonderen Lager- und Dichtwerkstoffe massiv
verlängert. Mittlerweile sind Anlagen mit diesen neuartigen Dicht- und Lagersystemen
mehrere Jahre in Betrieb.

Spülluftanschluss

Antrieb

Neu entwickeltes und
patentiertes Permeatabzugssystem

Membranmodule

Tragrahmen

Abbildung 2: Zeichnung VRM 30 - Anlage

REFERENZEN
Installierte und in Betrieb befindliche Anlagen
Kommunale Kläranlage Knautnaundorf
Seit mittlerweile über 5 Jahren ist die VRM-Technologie an der kommunalen Kläranlage in
Knautnaundorf (bei Leipzig) in Betrieb. Die anfänglich auf 900 EW dimensionierte Kläranlage,
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mit einer Membraneinheit von 756 m², wurde aufgrund hoher Fracht im Jahre 2007 biologisch
auf 1500 EW erweitert. Die Membranfiltration verblieb in der ursprünglichen Baugröße.

Abwasserreinigungsanlagen Schwägalp
An der Schwägalp – der Talstation der Säntis-Seilbahn – wurde im April 2002 die vorhandene
konventionelle Kläranlage durch eine Membrankläranlage ertüchtigt. Die Anlage ist auf knapp
800 EW ausgelegt, welche allerdings nur über die Sommermonate (Sommertourismus) erreicht
werden. Während der Wintermonate beträgt die Auslastung teils nur noch 10%; durch
Infiltration sind Abwassertemperaturen von ca. 5 °C keine Seltenheit.
Trotz dieser teils widrigen Bedingungen läuft die Anlage praktisch störungsfrei und ohne
Aufsicht. Lediglich zweimal die Woche erfolgt eine Kontrolle durch die nächstgelegene
Kläranlage der ARA Herisau.

Abbildung 3: VRM-Unit ARA Schwägalp

Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass erstmals nach dreieinhalb Jahren Betrieb eine
chemische Reinigung der Ultrafiltrationsmembranen durchgeführt werden musste und seitdem
keine weiteren Reinigungen nötig waren.
Der Ablauf der ARA läuft direkt in einen empfindlichen Bergbach. Die Membrantechnik trägt
damit nachhaltig zur Schonung der aquatischen Berglandschaft bei.
Neben diesen beiden am längsten im Betrieb befindlichen Anlage, wurde seitdem auch noch
Anlagen auf den kanarischen Inseln, in der Türkei, im Iran, in Belgien und in Südostasien
installiert und erfolgreich in Betrieb genommen. Die Gründe für die Realisierung dieser Anlagen
sind vielfältig; in den meisten Fällen steigert jedoch der Zweck der Wiederverwendung die
Wahrscheinlichkeit der Errichtung dieser momentan noch teureren Technologie.
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Aktuelle Projekte
Industrielle Kläranlage Hans Kupfer & Sohn GmbH
Im mittelfränkischen Heilsbronn betreibt die Hans Kupfer & Sohn GmbH eine große
Fleischverarbeitung und produziert dort mit 600 Mitarbeitern 28.000 t Wurstwaren pro Jahr
[Quelle: www.hanskupfer.de]. Wegen eines Großbrands Mitte letzten Jahres wird derzeit eine
neue Fertigung mit eigener Abwasserreinigungsanlage komplett neu aufgebaut.
Nach intensivem einjährigem Pilotbetrieb zeigte sich, dass das HUBER VRM Verfahren – in
Kombination mit einer mechanischen Vorreinigung, aus Siebung und Flotation – für diesen
Anwendungsfall optimal geeignet ist. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung konnte
sich die Fa. Huber (zusammen mit dem Anlagenbauer KG Nellingen) als Ausrüster für die
Maschinentechnik der neuen Abwasserreinigungsanlage durchsetzen.
Die neue Abwasserreinigungsanlage ist für eine Kapazität von max. 100 m³/h ausgelegt und
besteht aus folgenden Teilen:
-

Zulaufsumpf
Grobsiebung 6mm mit 2 Stck Harkenrechen HUBER RakeMax
Feinsiebung mit 1mm, 2 Stck HUBER Ro2 Trommelsieben
Druckentspannungsflotation, mit 2 Stck HUBER HDF
Bioreaktor, auslegt auf intermittierende Denitrifikation
3 Membraneinheiten VRM 30/400 mit insgesamt 7.200 m²
Aggregate und Steuerung für den Betrieb der Anlage

Die Anlage wird seit September montiert, die Inbetriebnahme ist parallel zur Inbetriebnahme
der neuen Fertigung im November geplant.
Diese vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Resch geplante Anlage wird dann eine der größten
industriellen Membranbelebungsanlagen in Bayern und die erste HUBER
Membranbelebungsanlage in Deutschland sein.

Kommunale Kläranlage Hutthurm
Aufgrund des sensiblen Vorfluters Ilz war für die Sanierung der kommunalen Kläranlage
Hutthurm eine weitergehende Behandlung des Ablaufs vorgeschrieben. Zur Wahl stand dabei
eine Ertüchtigung mit Neubau einer Biologie, einer Nachklärung, sowie einer nachgeschalteten
Sandfilter- und UV-Anlage oder die Membrantechnologie. Da die Anlage in einem kleinen Tal
liegt und die Baugrundverhältnisse sehr schwierig sind, war der konventionelle Ausbau nur mit
hohem Aufwand möglich. Aus diesem Grund entschied sich das planende Ingenieurbüro GFM
Beratende Ingenieure München zusammen mit dem Betrieb eine Membranbelebungsanlage
auszuschreiben. Günstig war zudem die hohe Fracht des Abwasser, bei gleichzeitig geringer
hydraulischer Menge was durch dort ansässige Getränkebetriebe verursacht wird.
Im nachfolgenden Ausschreibungsverfahren setzte sich die Fa. Huber gegen den Wettbewerb
durch und gab das wirtschaftlichste Angebot ab. Im April 2007 wurde der Auftrag zu Lieferung
der Maschinen- und EMSR-Technik für die neu zubauende Membrananlage erteilt. Die
Lieferung und Inbetriebnahme ist nach derzeitigem Stand für Anfang 2008 geplant, so dass sich
spätestens zu Beginn der Badesaison 2008 eine deutliche Verbesserung der Gewässerqualität
einstellen wird.
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ZUSAMMENFASSUNG
Mit dem Ziel die Nachteile und Problematiken der auf dem Markt existierenden Verfahren zu
umgehen wurde vor ca. 5 Jahren mit der Entwicklung des VRM - Verfahrens begonnen. Nach
einigen Rückschlägen und negativen Erfahrungen wurde das System umgestellt, optimiert und
einem kompletten Re-Design unterzogen. Schwerpunkte der Neuentwicklungen waren die
Lagerungssysteme sowie die Optimierung hinsichtlich Betrieb und Energieverbrauch.
Vor mehr als fünf Jahren wurden die ersten Anlagen installiert, die seitdem ohne nennenswerte
Störungen in Betrieb sind. Nach Übernahme in die Huber Produktpalette wurden seitdem etwa
10 kommunale und industrielle Kläranlagen mit diesem System ausgestattet. Seit mittlerweile
knapp drei Jahren sind auch die Anlagen mit dem komplett neuen Design hinsichtlich
Lagerung- und Antriebssystem in Betrieb.
Durch die konstruktiven und verfahrenstechnischen Verbesserungen und den gesteigerten
Stückzahlen bewegen sich die Huber Membrananlagen mittlerweile auch kostenmäßig in den
Größenordnungen aller Wettbewerber. Besonders bei den Betriebskosten werden die
besonderen Vorteile des VRM-Verfahrens deutlich.
Die in Betrieb befindlichen Anlagen zeigen zudem, dass der Ansatz des drehenden
Membransystems aus Sicht der langfristigen Betriebskosten der absolut richtige Weg war. Nur
so können signifikante Einsparungen bei den Betriebskosten erzielt werden.
Spätestens nach Inbetriebnahme der aktuellen großen Projekte werden diese Vorteile auch
dargestellt und in einer der kommenden Veranstaltungen separat veröffentlicht.
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Bakteriální znečištění odtoků z biologických ČOV
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. a Ing. Andrea Benáková
VÚV T.G.M., v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6,
email: dana_baudišová@vuv.cz, andrea_benakova@vuv.cz

ÚVOD
Mikrobiální znečištění povrchových vod v České republice je i přes velké zlepšení
v posledním desetiletí značné, a řada toků nevyhovuje požadavkům na jakost vody danou
právními předpisy. Hlavními zdroji mikrobiálního znečištění v ČR jsou komunální zdroje
znečištění, a to jak bodové (včetně odtoků z čistíren odpadních vod), tak difúzní (rozptýlené).
Sledování účinnosti čištění odpadních vod bylo donedávna výhradně doménou chemických
ukazatelů, v současné době se však vzhledem k narůstajícím požadavkům na životní prostředí
dostává význam mikrobiologických ukazatelů i v této oblasti do popředí. V České republice
doposud nebyla této problematice věnována náležitá pozornost. Vypouštění odpadních vod
není limitováno a v českých právních předpisech nejsou definovány emisní standardy pro
mikrobiologické ukazatele. Výsledky mikrobiologických ukazatelů lze srovnat pouze
s imisními standardy přípustného znečištění toků dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (200 ktj/ml pro koliformní bakterie, 40 ktj/ml pro fekální
koliformní bakterie a 20 ktj/ml pro enterokoky). Pravidelná mikrobiologická kontrola odtoků
z komunálních čistíren odpadních vod se neprovádí, mezi výjimky patří pouze ÚČOV Praha 6
(stanovení koliformních a psychrofilních bakterií) a od roku 2004 i ÚČOV Ostrava (fekální
koliformní bakterie).
Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., v.v.i. se touto problematikou zabýváme
od roku 2003, naše průběžné výsledky již byly několikrát prezentovány (Baudišová a kol.
2004, Baudišová a Hrubý 2006, Baudišová a Benáková 2006, Baudišová a kol., 2007a, b.).
Z bakteriologických ukazatelů pro stanovení v odpadních (včetně čištěných) vodách jsou
nejvhodnější E. coli, případně fekální koliformní bakterie a intestinální enterokoky. Odběry
vzorků odpadních vod (i biologicky čištěných) k mikrobiologickým analýzám mají svoje
specifika, která je významně odlišují od vzorků určených k chemickým analýzám. Je to dané
zejména vysokou nestabilitou a nižší homogenitou vzorků. Prosté vzorky vykazují
dostatečnou stabilitu 4-6 hodin po odběru, totéž lze konstatovat pro směsné vzorky. Hodnoty
mikrobiologických ukazatelů nevykazovaly žádný interpretovatelný denní průběh (na rozdíl
od chemických ukazatelů), výsledky mikrobiologických analýz prostých vzorků z jedné
lokality by tedy neměly být závislé na době odběru. Nelze doporučit odběry časně zrána (4 –
6 h).
Bylo zjištěno, že biologické čištění snižuje počty indikátorů fekálního znečištění o 2-3 řády,
tj. o více než 95%. Konečné procento úbytku bakterií je více závislé na jejich kolísajících
počtech v surové odpadní vodě, než na kvalitě čištění. Pro hodnocení eliminace hygienicky
významných bakterií biologickým čištěním je nejvhodnější sledování indikátorů fekálního
znečištění v odtocích z ČOV (prosté, případně krátkodobě (2-4 hodiny) slévané - směsné
vzorky). Průměrné hodnoty indikátorů fekálního znečištění průměrně desetinásobně převyšují
hodnoty přípustného znečištění toků, dané českou legislativou (nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
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náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.). Vliv takto znečištěných odtoků
na recipient závisí nejen na počtech bakterií na jednotkový objem (ktj/ml) odtoku z ČOV a na
velikosti ČOV a objemu vypouštěných biologicky čištěných odpadních vod, ale i na
schopnosti recipientu (velikost, obsah živin, stupeň dalšího znečištění) tyto mikroorganismy
dále eliminovat bez dalšího zhoršování jeho kvality.
Naše výsledky jsou v souladu s výsledky řady evropských i světových autorů Edmund et al.,
1999, Fleischer et al. 2000, Koivunen et al., 2003, Rose et al., 2004, Szumilas et al. 2001,
Tagliareni a Ecker 1997, Vilanova et al., 2003.
Předmětem tohoto příspěvku je prezentace eliminace mikrobiálního znečištění a kontaminace
odtoků z 19 komunálních čistíren odpadních vod různých velikostí a o různém zatížení.

Metodika
Charakteristika sledovaných ČOV je uvedena v tabulce č. 1. Odebíráno bylo 2 až 30 prostých
vzorků biologicky čištěných odpadních vod. V případě, že sledovaná čistírna obsahovala
další stupeň čištění (dočišťovací rybník, filtr apod.) pro toto hodnocení jsou brány výsledky
vzorků z odtoků z dosazovacích nádrží, aby byly výsledky srovnatelné (nejedná se o
hodnocení účinnosti jednotlivých ČOV jako takových). Údaje týkající se parametrů
sledovaných ČOV byly získány z Registru komunálních zdrojů znečištění (VÚV T.G.M.,
v.v.i. pro MŽP ČR). Pro stanovení objemového zatížení jsme většinou neměli k dispozici
dostatečné podklady (především objemy nádrží).
Při mikrobiologických rozborech jsme vycházeli z těchto norem: ČSN 75 7835 Jakost vod –
Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli a ČSN EN ISO 7899-2
Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků – Část 2: Metoda membránových filtrů.
Tab. 1: Charakteristika sledovaných ČOV
EO projekt.

Podíl EO

BSK5

skutečných přítok
1

224

2

322

3

407

4

535

5

543

6

721

7

800

8

1530

9

2000

OV
přítok

[mg·l ]

[mg·l-1]

[m3. d-1]

-1

EO skutečný

BSK5
odtok

500

45 %

4,91

0,079

15,4

2000

16 %

7,8

0,29

40,13

500

81 %

8,895

0,514

37,6

2000

27 %

11,711

0,23

48,6

1020

53 %

11,87

0,147

23,6

900

80 %

15,8

0,553

87,9

3200

25 %

113

6,2

1236

6470

24 %

113

6,2

1236

2000

100 %

-

-

-
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10

2037

11

2330

12

4548

13

12048

14

19151

15

28848

16

41500

17

108432

18

342000

19

1405000

8000

25 %

44,6

3,68

737

4950

47 %

51

3

291

10000

45 %

99,6

3,85

986

34644

35 %

264

4

1381

35000

55 %

146

3,4

5547

23900

121 %

632

4,4

988

86333

48 %

193

4,3

12901

162000

67 %

223

3,7

25394

638850

54%

6826

133,8

93429

1641600

86 %

206

10

404082

Výsledky
Hodnoty fekálních koliformních bakterií (geometrické průměry) v odtocích se pohybovaly od
91 do 4 472 ktj/ml, průměrně 1146 ktj/ml. U E. coli to bylo od 31 do 2659 ktj/ml, průměrně
800 ktj/ml a u enterokoků od 30 do 1847 ktj/ml, průměrně 555 ktj/ml. Hodnoty variačních
koeficientů (relativní směrodatná odchylka) mezi jednotlivými prostými vzorky v různých
ČOV se pohybovaly od 7,4% do 182 % (FC), 17,7-198 % (ECOLI) a 29-174 % (ENT).
Grafické vyjádření výsledků stanovení mikrobiologických ukazatelů (geometrický průměr)
z jednotlivých ČOV je na obrázcích číslo 1 až 4. Čistírny jsou seřazeny vzestupně podle počtů
EO (obr. 1), podílu EO skutečných (obr. 2), podle látkového zatížení BSK5 v kg·d-1 (obr.3) a
podle koncentrace BSK5 na odtoku (obr. 4). Na obrázcích číslo 3 a 4 není uvedena ČOV 9,
protože jsme pro ní nezískali dala týkající se koncentrace BSK5 a průtoku OV na přítoku,
která by byla aktuální pro období vzorkování pro mikrobiologické analýzy.
Obr. 1: Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích ze sledovaných ČOV
(geometrický průměr) – seřazeno podle počtu EO (řazeno vzestupně).
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Relativně nízké počty sledovaných bakterií na odtoku vykazovaly malé čistírny s počtem EO
menším než 500, dále pak čistírny s počtem EO 2001-10 000 a velké čistírny s počtem EO
obyvatel nad 100 000. Naopak vysokých počtů bakterií na odtoku dosáhly čistírny s počtem
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EO 500-2000 a 10 001-100 000.
Obr. 2: Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích ze sledovaných ČOV
(geometrický průměr) – seřazeno podle stoupajícího podílu skutečných EO.
5000
FC ktj/ml

4500

ECOLI ktj/ml
4000

ENT ktj/ml

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2

8

7

10

4

13

1

12

11

16

5

18

14

17

6

3

19

9

15

Počty bakterií na odtoku byly ve většině případů vyšší u čistíren s větším podílem skutečných
EO. Výjimku tvořily především velké čistírny s počtem EO nad 100 000 (17, 18, 19), kdy i
přes větší podíl skutečných EO byly výsledky bakteriálního znečištění odtoků nízké.

Obr. 3: Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích ze sledovaných ČOV
(geometrický průměr) – seřazeno podle látkového zatížení BSK5 v kg·d-1 (řazeno vzestupně).
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Ačkoliv velké čistírny s EO nad 100 000 měly nejvyšší látkové zatížení, tak počty bakterií na
odtoku byly nízké a srovnatelné s počty bakterií na odtoku malých čistíren s EO pod 500. U
čistírny č. 5 mohou být atypické výsledky způsobené tím, že tato čistírna byla testována
nejméně ze všech (n=2). Pro informaci uvádíme, že v této čistírně je přítomen další stupeň
dočištění, čištěné odpadní vody tedy neústí přímo do recipientu.
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Obr. 4: Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích ze sledovaných ČOV
(geometrický průměr) – seřazeno podle stoupající hodnoty koncentrace BSK5 na odtoku.
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U velkých čistíren nad 100 000 EO bylo dosaženo nízkých počtů bakterií na odtoku, i když
odtokové koncentrace BSK5 byly vyšší. Co se týče čistíren s nižšími hodnotami koncentrace
BSK5 na odtoku, tak více kontaminovaný odtok měli většinou ty čistírny, jejichž podíl
skutečných EO byl větší než 50%. Dále vybočuje opět čistírna č. 5, komentář viz výše.

ZÁVĚRY
V rámci této studie byla sledována mikrobiální kvalita odtoků z 19 čistíren odpadních vod
s různým počtem ekvivalentních obyvatel (cca 200 – 1,5 mil. EO). Byl zjišťován potenciální
vztah mezi počtem fekálních bakterií a počtem EO, podílem skutečných EO, látkovým
zatížením a odtokovou koncentrací BSK5.
Hodnoty fekálních koliformních bakterií (geometrické průměry) v odtocích se pohybovaly od
91 do 4 472 ktj/ml, průměrně 1146 ktj/ml. U E. coli to bylo od 31 do 2659 ktj/ml, průměrně
800 ktj/ml a u enterokoků od 30 do 1847 ktj/ml, průměrně 555 ktj/ml.
Nebyla vysledována žádná významná závislost mezi velikostí ČOV a látkovým zatížením a
mikrobiální kontaminací odtoků, i když určité náznaky souvislosti lze zaznamenat (lepší
výsledky byly převážně získány u ČOV s menším podílem skutečných obyvatel a menším
zatížením BSK5). Pokud jde o velikost ČOV, tak nejlepší výsledky byly zjištěny u nejmenších
ČOV (do 500 EO) a dále největších nad 100 000 EO). Naopak nejhorší výsledky měly ČOV
o počtech EO 500-2000 a 10 001-100 000. Je však nutno konstatovat, že náš výběr
sledovaných ČOV byl víceméně náhodný, a tyto závěry tak nemusejí platit obecně.
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Požadavek přísných koncentrací Ncelk. a Pcelk. na odtoku z ČOV
nemusí zákonitě znamenat zvýšení investic nebo provozních
nákladů.
Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek, Ing. Tomáš Karásek, Ing. Tomenendalová
VAS, a.s. Brno

ÚVOD
Diskuse k nedávným změnám legislativy v oblasti čištění odpadních vod, ale především
diskuse k připravované novele „Vodního“ zákona, která v současné době nabyla na intenzitě
díky tomu, že si všechny zúčastněné strany začínají uvědomovat závažnost navržených mezí
zpoplatnění vypouštěného znečištění a jejich dopad, nás vedly k zamyšlení, jaké šance
eliminovat nárůst investičních a provozních nákladů mají investoři nebo provozovatelé
nedávno rekonstruovaných čistíren odpadních vod a současné, realizované technologie čištění
odpadních vod. Jako podklad k tomuto zamyšlení jsme vzali konkrétní provozní výsledky 16ti realizovaných staveb čistíren odpadních vod, jejich technologickou konfiguraci, popis
napojené stokové soustavy a dlouhodobé zkušenosti z provozu asi 120 objektů čistíren
odpadních vod s více než dvaceti různými aplikovanými technologickými variantami čištění
komunálních odpadních vod. Dále jsme k posuzování problému použili osobní zkušenosti
z jednání o přípravě rekonstrukcí řady čistíren odpadních vod, z přípravy podkladů těchto
rekonstrukcí a nakonec z vyhodnocení toho, co po realizaci dotčených rekonstrukcí
z původního záměru zbylo. K vyhodnocení bylo použito výsledků rizikové analýzy
zpracované pomocí algoritmů vypracovaných na TÚGŘ VAS, a.s. Z pochopitelných důvodů
nebudou nikde uvedena jiná než čistě technická a technologická data.

OBECNĚ PLATNÝ TECHNICKÝ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PŘÍPRAVU
STAVEB A REKONSTRUKCÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD.
Základními zdroji podkladů pro přípravu investic v oblasti čištění odpadních vod, které snad
nebude nikdo zpochybňovat, jsou:
1. Podrobný rozbor požadavků na konečný výsledek procesu čištění odpadních vod a
podmínek, plynoucí z platné a závazné legislativy, který nesmí vycházet pouze z okamžitých
podmínek a platnosti pravidel s omezeným, krátkým časovým intervalem (do 5 let), ale musí
zahrnovat i předvídatelný trend vývoje požadavků v této oblasti na dobu minimálně odpisové
doby nebo předpokládané životnosti použitého technologického vybavení, tedy alespoň 12 –
15 let.
2. Podrobné posouzení stokové sítě na základě platné a závazné legislativy, které nesmí
vycházet taktéž pouze z okamžitých podmínek a platnosti pravidel s omezeným, krátkým
časovým intervalem, ale musí zahrnovat i předvídatelný trend vývoje požadavků v této oblasti
s ohledem na životnost stavby a předvídatelný demografický a hospodářský rozvoj dané
lokality.
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3. Platné technické normy EU a ČR pro stokové sítě a čistírny odpadních vod, které by měly
být pojaty jako závazné východisko a zdroj zkušeností, nikoliv jako vysněný cíl, který si
mohou dovolit pouze ti, co na to mají. Tyto normy pak také musí být přijaty, jako základní
standard při hodnocení výsledku a ne pouze, jako možná, doporučující alternativa technického
řešení.
4. Solidní posouzení vhodnosti určité technologie pro danou lokalitu ve světle předcházejících
podmínek.
Je zřejmé, že se k výše uvedeným podmínkám může postavit každý dotčený subjekt různě,
podle toho, jakou má kvalifikaci, jak vážně bere jednotlivé dokumenty ať technické nebo
legislativní a také podle toho v jaké finanční situaci se momentálně nachází nebo jaká míra
odpovědnosti za výsledek na něho připadne v konečném posuzování užitné hodnoty
realizované investice. Tím, na koho zbude v případě problémů příslovečný „Černý Petr“ bývá
většinou osamocený provozovatel díla. V případě úspěchu akce je pak podílníků přirozeně víc.
Pokud má provozovatel čistíren odpadních vod přistupovat při zvládání svého dílu práce na
přípravách investičních akcí zodpovědně, měl by mít podle svého názoru zpracována
konkrétní, jasná pravidla, která by měla v principu vycházet z výše uvedených zásad. Pro
dokumentaci dále vyhodnocených výsledků konkrétních čistíren odpadních vod zde uvádíme
stručný výtah z pravidel, která pro svoji vlastní potřebu při zpracování zadávacích podmínek
staveb a rekonstrukcí čistíren odpadních vod zpracovala skupina technologů VAS, a.s. a která
jsou zároveň (pochopitelně ve své plné verzi) východiskem i pro hodnocení výsledků realizací
staveb.

PŘÍKLAD MOŽNÉHO ZNĚNÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO REALIZACI
INVESTIČNÍCH AKCÍ, KONKRÉTNÍ PROVOZNÍ FIRMY
Hlavním kritériem při postupu zpracování tohoto materiálu bylo ekonomické hledisko, tedy
požadavek nejnižších provozních, ale i investičních nákladů při a po realizaci staveb, případně
jednoduchost obsluhy a snížení rizika možných provozních poruch a technologických
problémů na minimum. Při těchto požadavcích je úzkostlivě dbáno na dosažení legislativou
předepsaných vlastností staveb a respektování existujících českých a zahraničních norem.
Tam, kde připouští například ČSN jisté rozmezí hodnot nebo variantní řešení, je doporučení
tohoto dokumentu založeno na objektivním zvážení uvedených možností na základě
zkušeností techniků VAS, a.s. a znamená optimální volbu z daných možností. Respektování
níže uvedených doporučení zajistí investorům i provozovateli:
•
•
•
•
•

Nejnižší celkové investiční náklady.
Nejnižší celkové provozní náklady zařízení v co nejširším kontextu.
Dodržení všech platných legislativních opatření i s výhledem na připravované změny.
Nejnižší nároky na obsluhu.
Respektování širších provozních vazeb.

Při dodržení všech podmínek níže uvedených lze toto garantovat. Vytržení některých řešení
z kontextu, náhrady doporučených zařízení za jiná a použití pouze některých doporučení bez
respektování dalších vazeb, může být příčinou značných provozních problémů, zbytečně
zvýšených provozních nákladů a nemůže být potom předmětem případných diskusí a
reklamací. Pokud by investor požadoval některá řešení v rozporu s tímto doporučením, je
nutno řádně tento požadavek zdokumentovat. Je pravděpodobné, že další vývoj technologií a
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technologických postupů přinese nutnost změn v předložených materiálech. Toto však autoři
mají na zřeteli a garantují pravidelnou aktualizaci tohoto dokumentu i prověření všech
možných dopadů těchto případných požadavků na změny ve vazbě na celou šíři řešené
problematiky.
Požadavky na návrh ČOV.
Garance technologie ČOV v návaznosti na kanalizaci. Projektant si musí být vědom vazeb
mezi strojně technickým vybavením ČOV a předpokládaným vývojem parametrů
hydraulického a látkového zatížení ČOV ze strany napojené stokové soustavy. Jako vodítko
musí být používány přinejmenším údaje a doporučení z platných ČSN, které mohou být
zpřísněny a rozšířeny podobnými údaji z platných nebo navrhovaných směrnic, podklady
z platného kanalizačního řádu lokality a podobně.
Ochrana ČOV. Hrubé česle nebo česlicový koš na přítoku do ČOV nesmí být s roztečí česlic
větší než 40 – 60 mm, ale vždy musí být ve vazbě na použitý typ a průchodnost čerpadel.
Lapák štěrku. Musí být vybaven a dimenzován s ohledem na garantované vlastnosti
produkovaného odpadu a to tak, že zachycený štěrk nesmí obsahovat více organického podílu
než odpovídá pravidlům platným pro uložení na skládky kategorie 2a nebo 2b, tedy méně než
80 mg/l DOC ve výluhu dle normy. Upřednostněna by měla být řešení s minimalizací druhů
odpadů, tedy například robustní česle s propíráním, které umožní realizaci tohoto
technologického uzlu vyloučit.
Čerpací stanice splaškových vod. Skladba čerpadel v čerpací stanici musí zajistit maximálně
rovnoměrný nátok na biologickou linku čistírny a výkonem musí garantovat pouze projektem
požadované a vodohospodářským orgánem potvrzené maximální hydraulické zatížení
čistírny. Návrh čerpací stanice bude obsahovat posouzení výkonu navržených čerpadel na
základě předpokládaného stavebního provedení potrubní linky za čerpadly a technických
parametrů čerpadel, udávaných v technické dokumentaci výrobcem. Maximální průtok je pak
dán součtem všech čerpadel uvažovaných, dle projektu ve funkci současně, při maximální
předpokládané a v provozní dokumentaci uvedené hladině v čerpací jímce. Minimální průtok
čistírenskou linkou bude dán výkonem nejmenšího z čerpadel a to tak, že Qmin = 0,6 x Q24,
bude hodnoceno pro nejmenší čerpadlo a opět pro nejvyšší předpokládanou hladinu v čerpací
jímce dle projektu, v dokumentaci uvedených vlastností čerpadla a vypočítaných parametrů
potrubní linky. V případě objektů s menším průtokem, kdy není možné zajistit ani nejmenším
čerpadlem na trhu trvalé čerpání, musí být zvoleno vždy toto nejmenší čerpadlo na trhu s tím,
že rovnoměrnost zatížení ČOV bude řešena softwarově a to tak, že počet programovaných
sepnutí čerpadla je nejméně 10krát za hodinu. Zálohování čerpadel doporučujeme obecně
řešit tak, aby bylo zálohováno pouze největší z navržených čerpadel.
Jímka na dovážené splašky. Při návrhu objemu jímky na dovážené splašky, případně
používané na kalovou vodu z odvodňování stabilizovaného kalu se musí vycházet
z požadavku dodržení maximální rovnoměrnosti dávkování a povolené zatížitelnosti čistírny
dováženými vodami, a to ve výši 5 – 10% Q24, vypočteného dle projektované kapacity
čistírny a ČSN. U čistíren pod 1500 EO nesmí navržený objem jímky překročit 12 m3.
Vyklízení jímky musí být řešeno řízeným čerpáním. Nátok do této jímky musí být osazen
česlicovým košem s roztečí česlic max. 25 mm nebo ve vazbě na použité čerpadlo a konkrétní
uspořádání. Vyústění potrubí musí být vždy před mechanický stupeň čistírny.
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Jemné česle. Rozteč česlic navržených jemných česlí může být maximálně 6 mm, v případě
návrhu sítových česlí může být průměr ok maximálně 5 – 10 mm, dle technologického řešení
česlí. U zařízení pro ČOV s projektovanou kapacitou nad 2000 EO požadujeme u česlí
integrované lisování a promývání shrabků. V případě potřeby kombinace česlí s lapákem
štěrku, doporučujeme využít možnost kompaktního zařízení, které tyto vlastnosti svojí
konstrukcí zaručuje.
Lapák písku. Musí být vždy kombinován s pračkou písku a vybaven řízeným provzdušněním.
Pračka písku musí zajišťovat takový stupeň vyprání, aby bylo možné garantovat s
dostatečnou rezervou, že produkovaný písek nebude obsahovat více organického podílu než
80 mg/l DOC ve výluhu dle normy. U vybraných lokalit doporučujeme doplnit pračku písku
třídičkou s kapacitou umožňující zpracování dovážených písků a materiálů z čištění
stokových sítí a dešťových vpustí, případně písků z menších ČOV. Takovou linku
označujeme jako zařízení na recyklaci písku. Pračka písku s garantovanou kvalitou nemusí
být realizována v lokalitách pod 1000 EO.
Dešťová zdrž. Pokud k odlehčení srážkových vod do dešťové zdrže dochází ještě před
mechanickým předčištěním, musí být zabráněno nátoku hrubých nečistot. Vyklízení dešťové
zdrže doporučujeme realizovat vyplachovací klapkou nebo takovým zařízením, které bez
manuálního zásahu obsluhy zajistí odčerpání veškerých vod včetně případných sedimentů.
Biologický stupeň – aktivace. Pracovní koncentraci kalu v návrhu aktivačních nádrží
požadujeme pro účely dimenzování a ostatní výpočty uvažovat v hodnotě maximálně do 3,5
kg/m3. Aerační systém bude dimenzován, při respektování dále uvedených podmínek na
hodnotu látkového zatížení dle vypočteného denního maxima v projektu. Objemové zatížení
jemnobublinných elementů vzduchem bude uvažováno v projektu dodávky maximálně do
65% výrobcem doporučeného optimálního pracovního rozpětí zatížení, doloženo dokumentací
výrobce a při respektování výrobcem předepsaných hodnot „otvíracího“ průtoku vzduchu.
Tato podmínka musí být prověřena v projektu obzvláště při předpokládaném použití
frekvenčních měničů u pohonu dmýchadel. Oxygenační kapacita bude ve výpočtech
uvažována pro koeficient alfa < 0,75. Skladbu dmýchadel doporučujeme v sestavě 2 + 1.
Dmýchadla určená pro aktivaci mohou současně dodávat vzduch pouze do aktivace. Odtok
suspenze z aktivace do dosazovacích nádrží požadujeme zásadně otevřeným přelivem
různého provedení, případně doplněným odplyňovací zónou. Bez ohledu na velikost čistírny
musí být aktivační nádrže vybaveny také vhodně řešeným mechanickým mícháním, pokud
není vznos suspenze kalu zajištěn trvale jinak. Projekt musí garantovat nejnižší rychlost
pohybu kalu v nádržích nad 0,2 m/s. Není povolena spekulace o možné sedimentaci kalu
v některých částech nádrží.
Biologický stupeň – dosazovací nádrže. Při dimenzování dosazovacích nádrží je při
výpočtech nutno také vycházet z plošného látkového zatížení. Pro vlastní výpočet musí být
k maximálnímu povolenému průtoku biologickou linkou čistírny odpadních vod připočten
také průtok daný maximálním nastavitelným recirkulačním poměrem – průtokem vratného
kalu. Pro účely výpočtu látkového zatížení plochy dosazovacích nádrží musí být také
uvažována možná zvýšená koncentrace kalu v aktivaci, a to na 5 kg/m3 stanoveno jako NL.
Nátok do dosazovací nádrže požadujeme řešit s rozšířenou flokulační zónou, případně
s tangenciálním usměrněním vtoku u kruhových nádrží. U kruhových dosazovacích nádrží
dále musí být pojezd stíracího mostu řešen po kolejnici s nezávislým hřebenovým pohonem,
podobný systém požadujeme i pro usazovací nádrže, jsou-li součástí technologické linky
čistírny. U dosazovacích nádrží obecně, ale u nádrží s nestíraným dnem zvláště je nutno klást
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zvláštní důraz na drsnost šikmé stěny kalového prostoru nádrže nebo dna, aby nedocházelo
k „nalepování“ kalu, (předepíše jednoznačně projektant) a tato bude při předání stavby
kontrolována a zdokumentována.
Čerpání vratného kalu. Při návrhu čerpadel vratného kalu musí být zohledněn požadavek
kontinuálního nebo rovnoměrného čerpání. Procento recirkulačního poměru bude vztahováno
vždy k vypočtenému Q24 v projektu čistírny. Pokud trvá projektant na řízení recirkulace
vratného kalu automaticky v závislosti na přítoku odpadních vod na čistírnu, musí být tento
přítok skutečně měřen s příslušnou vazbou na regulaci čerpání, není možné využít hodnoty
průtoku za dosazovací nádrží – na odtoku z čistírny. Řídicí systém musí při vlastní regulaci
uvažovat vždy s parametrem látkového zatížení plochy dosazovací nádrže tak, aby pro
koncentraci kalu v aktivaci do 5 kg/m3 nebyl tento parametr v žádném případě překročen.
V případě malých nočních přítoků – čistírny odpadních vod s velkou denní nerovnoměrností
zatížení, musí být rovnoměrně udržována stále jistá míra recirkulace vratného kalu, bez
ohledu na skutečnou hodnotu změřeného přítoku splašků na čistírnu. V případech řešení
menších ČOV, je nutno v návrhu čerpání vratného kalu vycházet vždy z nejmenších
dostupných čerpadel na trhu a rovnoměrnost čerpání zajistit časovým režimem tak, aby
minimální délka cyklu čerpání byla 90 s a minimální počet sepnutí čerpadla byl 3krát za
hodinu. V žádném případě nesmí být uvažováno se škrcením průtoku vratného kalu armaturou
libovolného provedení. V případě použití mamutky pro čerpání vratného kalu musí být
požadovaný průtok vzduchu do mamutky jasně definován, regulovatelný k regulaci vhodnou
armaturou a měřený např. rotametrem, přičemž projektant doloží odpovídající rozpětí
regulovatelného objemu čerpání vratného kalu.
Chemické hospodářství – dávkování srážedla fosforu. Srážení fosforu musí být umístěno,
pokud možno vždy před dosazovací nádrží tak, aby byla zajištěna dostatečně rychlá
homogenizace směsi a střední doba zdržení za normálních podmínek před výtokem
z flokulační zóny dosazovací nádrže byla minimálně 15 – 20 min. Regulační rozpětí
dávkovacího čerpadla musí zajišťovat minimálně 0,5 a maximálně 4 – násobek ekvimolárního
poměru předpokládaného iontu srážedla k průměrným, vypočteným koncentracím fosforu
v zatížení čistírny odpadních vod dle ČSN a předpokládaným koncentracím pracovních
roztoků srážedel. Tyto musí být uvedeny v projektu. Musí být možné použít kromě solí železa
i přípravků na bázi hlinitanu sodného. V případě, že je nutno na základě vyhodnocení
směšovacích rovnic zajistit imisní limitní koncentrace celkového fosforu na odtoku z čistírny
méně než 0,8 mg/l, je nutné za dosazovací nádrží dobudovat oddělené srážení fosforu – třetí
stupeň čistírny.
Kalové hospodářství. Návrh technologického řešení kalové koncovky čistírny musí být
komplexní a bezpodmínečně musí zahrnovat i způsob řešení zahuštění přebytečného kalu před
jeho stabilizací. U ČOV menších než 3 000 EO doporučujeme řešit zahuštění sériovým
propojením dvou shodně dimenzovaných uskladňovacích nádrží s vloženým čerpadlem a
s řízeným režimem aerace, případně prostou sedimentací ve vazbě na řízenou aeraci u čistíren
odpadních vod s kapacitou pod asi 1000 EO. U ČOV větších než 3 000 EO je vhodné řešit
zahušťování kalu některou z ověřených strojních metod, např. tlakovou flotací
s kontinuálním, bezobslužným provozem nebo alternativně. Pro dimenzování zahušťovacího
zařízení musí být splněna následující podmínka. Jeho kapacita by měla být dimenzována na
130% průměrné denní produkce přebytečného kalu, spočítaného na sušinu dle doporučení
ČSN, tedy přibližně na 65 kg/d, produkované sušiny, na 1000 EO u malých ČOV. Vlastní
flotační jednotka, by měla být navržena tak, aby maximální látkové zatížení pracovního
objemu zařízení zahušťovaným kalem, bez ohledu na koncepci vlastního řešení zařízení,
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nepřekročilo 2 kg NL/m3 za hodinu. Doporučená, optimální hodnota se pohybuje na třetině až
polovině uvedeného množství. Uskladňovací nádrže pro aerobní stabilizaci kalu musí být
dimenzovány v projektu na 35 – 40-ti denní produkci sušiny přebytečného kalu s tím, že
pokud není kal strojně zahušťován, musí být v navrženém objemu uvažováno s objemem
třídenní produkce kalu s pouze 1%-ní koncentrací sušiny a ostatní objem bude dimenzován na
maximální dosažitelnou sušinu asi 3,0 %. V případě, že projektant zvolí pro stabilizaci kalu
extenzivní metodu prostého uskladnění, musí být objem nádrží dimenzován na kapacitu
uskladnění minimálně 150 dnů v tekutém stavu, při pracovní koncentraci sušiny kalu
maximálně 3,5 – 4,0 %. V každém případě musí být kalové hospodářství u čistíren nad 1000
EO řešeno minimálně ve dvou nádržích shodného objemu. Při návrhu a dimenzování
kalového hospodářství musí být vzata do úvahy předpokládaná metoda hygienizace kalu, i
když tato bude realizována na jiné čistírně. Projekt musí také objektivně garantovat
legislativou předepsané konečné hygienické parametry stabilizovaného kalu podle zařazení do
předem dohodnutých cílových kategorií.
Odvodnění kalu. Odvodnění stabilizovaného kalu musí být řešeno samostatně pro každou
ČOV s kapacitou vyšší než asi 3 000 EO, pokud není dopravní vzdálenost na jinou, vhodnou
ČOV, vybavenou strojním odvodněním kratší než asi 10 km. Pro odvodnění kalu požadujeme
výhradně řešení s využitím vhodně dimenzované dekantační odstředivky. Kapacita
odstředivky nesmí při započteném případném vyrovnání objemů fugátu ve zvláštní jímce
produkcí fugátu překročit 5 – 10% Q24, nátoku splaškových odpadních vod, dle projektované
kapacity dané čistírny, dle ČSN. Z ekonomických a technologických důvodů musí být
zvoleno vždy kapacitně nejmenší dostupné zařízení na trhu a hlavním kritériem musí být vždy
rovnoměrnost zatížení biologické linky čistírny fugátem řízeně, v co největším denním
intervalu. Toto je splněno v případě použití zařízení o hltnosti do 3 m3 kalu/hod pro čistírny
od 3000 do 15000 EO. Podmínkou pro volbu většího zařízení nesmí být požadavek na kratší
dobu odvodňování než 7 hod. U čistíren odpadních vod s kapacitou v rozmezí asi 1500 – 3000
EO se doporučuje zvážit řešení s možností napojení a využití malého mobilního
odvodňovacího zařízení – mobilní odstředivky o hltnosti asi 3 m3 kalu/hod a prostorem pro
manipulaci s kontejnerem na odvodněný kal.
Hygienizace kalu. Projektovaná kapacita obecného termického hygienizačního zařízení, které
má přímou vazbu na technologickou linku čistírny musí umožnit až 130 % přetížení
zahuštěným kalem, oproti průměrnému projektovanému zatížení dle ČSN, ale zároveň by
neměla být větší. Z ekologických i ekonomických důvodů se nedoporučuje hygienizace
stabilizovaného kalu páleným vápnem (CaO), pokud není jednoznačně řešena otázka
likvidace uvolněného amoniaku a vyloučen jeho únik do volné atmosféry. Je nezbytné tento
problém projednat s příslušnými kontrolními orgány ještě před zpracováním projektu a
v projektu doložit látkovou bilanci dusíku v kalu před a po hygienizaci kalu se započtením
možné doby deponie na čistírně.
Deponie kalu. Deponie kalu musí mít uskladňovací kapacitu minimálně 150 dní, vztaženo na
produkovanou sušinu surového kalu, při celkovém součtu objemů uskladňovacích nádrží i
s kapacitou vybudované deponie odvodněného kalu. Je-li to uvažováno v projektu a v celkové
koncepci provozu čistírny v širším kontextu, musí být deponie dimenzována i na
předpokládané množství dovážených kalů z menších lokalit.
Třetí stupeň čištění. Třetím stupněm čištění rozumíme takové technologické řešení, které po
hydraulické stránce zajistí zpracování veškeré vody prošlé biologickou linkou za předem
schválených podmínek – například maximální denní průtok dle ČSN, následným fyzikálně-
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chemickým, fyzikálním nebo biologickým procesem, případně jejich kombinací. Třetím
stupněm čištění nemohou být pouze na odtoku z čistírny vřazená mikrosíta. Obecně
požadujeme po třetím stupni čištění, aby spolehlivým a říditelným způsobem zajistil další
snížení koncentrace organického uhlíku – vyjádřeno jako CHSK, celkového dusíku –
vyjádřeno jako Ncelk. nebo Nanorg. S možností dodatečné denitrifikace s přídavkem externího
substrátu, například metanolu a snížení koncentrace fosforu jako Pcelk..

Obecné požadavky kladené na dokumentaci.
Řešení stavby. Projektová dokumentace nádrží, čerpacích jímek, ale i místností musí vždy
obsahovat odsouhlasení a posouzení, např. geometrie, návrhu provedení apod. od dodavatelů
uvažované strojní výbavy, čerpadel, míchadel, aeračního zařízení apod. Tyto posudky a
certifikáty musí být součástí předávané dokumentace.
Vlastní stroje a zařízení. Instalace a způsob použití dodávaných strojů a zařízení musí být
vždy odsouhlaseny původním výrobcem zařízení. Toto odsouhlasení musí být v písemné
formě přiloženo k předávané dokumentaci, nejpozději v okamžiku zahájení funkčních
zkoušek. Způsob realizace dodávky musí být řešen tak, že záruční lhůty garantuje na dodané
zařízení vždy původní výrobce. Doporučujeme u montáží čerpadel v čerpacích jímkách,
aeračního systému a větších strojů a zařízení, např. zahušťovačů a odstředivek technickou
prohlídku výrobcem pověřenou osobou. V případě návrhu míchadel a míchání požadujeme
výrobcem podloženou dokumentaci výpočtu na základě obecně platných pravidel procesního
inženýrství při návrhu aparátů. Tam, kde to není žádoucí, musí být vyloučena sedimentace
tuhé fáze, ať se jedná o čerpací stanice nebo nádrže.
Předložený stručný koncept zásad pro přípravu podkladů pro projektovou dokumentaci ještě
zahrnuje rozsáhlou část zabývající se měřením a regulací, protikorozní ochranou a podobně.
Toto je však již nad rámec tohoto referátu. Otázkou zůstává, jaké mohou podle tohoto
požadavku realizované čistírny odpadních vod splnit na odtoku s jistou mírou garance
hodnoty koncentrací nutrientů.
V přiložené tabulce je uvedena řada čistíren odpadních vod, s naznačeným typem napojené
kanalizace, s uvedením koncepce biologické linky a kalové koncovky. Ačkoliv to není
jediným ekonomickým kritériem, je uvedena specifická spotřeba elektrické energie v kWh na
vyčištění 1 m3 odpadní vody (do 1,0) a na odstranění 1 kg BSK5 (do 2,0). Za přijatelné
výsledky v těchto parametrech můžeme považovat hodnoty uvedené v závorkách. Dále je
uvedeno, zda je čistírna vybavena chemickým srážením fosforu nebo hygienizací kalu.
Uvedené hodnoty jsou za rok 2008. Vzhledem k relativně malé četnosti rozborů BSK5 na
přítoku a povolenému rozptylu u tohoto stanovení (BSK5 na přítoku na ČOV neodpovídá
většinou produkovanému znečištění v lokalitě a bývá na přítoku do čistírny odpadních vod
nižší), k orientačnímu posouzení byl použit výpočet hydraulického zatížení dle ČSN 756401
nebo doporučení ATV. Spotřeby energií jsou celkové za objekt čistírny odpadních vod a jsou
však vztaženy ke skutečně naměřeným a bilančně vykázaným hodnotám BSK5 a průtoku. Je
zřejmé, že čistírny vystrojené komplexním řešením kalové koncovky s hygienizací kalu na
kategorii I, (ČOV č. 6 a č. 15) jsou z hlediska způsobu vyhodnocení „poškozeny“ oproti
ostatním. Jak se však ukazuje, stále patří k ekonomicky nejvýhodnějším, což je částečně dáno
jejich velikostí.
K jakým jsme tedy došli poznatkům. Pokud budou při řešení technologické koncepce ČOV
použity takové technologie, aby byly dosaženy parametry dle níže uvedené tabulky, je možné
s velkou mírou spolehlivosti dosahovat hodnoty CHSK pod 35 mg/l a Ncelk. pod 8,0 mg/l.
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Dosažení hodnot Pcelk. pod mez zpoplatnění 0,2 mg/l je bez odděleného srážení prakticky
vyloučeno.
Praxí ověřená některá technologická doporučení.
Parametr
Zatížení kalu
Pracovní koncentrace kalu v aktivaci
Látkové zatížení objemu aktivace
Řízení nátoku odpadních vod plynule
Řízení recirkulace vratného kalu
Látkové zatížení plochy DN při
koncentraci kalu v aktivaci 5,0 kg/m3,
maximálním recirkulačním poměru a
Qmax.
Vložený výkon míchadel nádrží

Jednotka
kg BSK5/kg.d
kg/m3
kg BSK5/m3
l/s
l/s

Optimální rozmezí
0,05
0,30 – 0,40
0,18
Q24.0,6 – Qmax.
Q24.0,6 – 2,0

kg/m2

6,0

W/m3

3,0 – 5,0

Při podrobnějším rozebrání parametrů uvedených v tabulce dojdeme k závěru, že je
ekonomika a spolehlivost provozu biologických čistíren odpadních vod do značné míry
podmíněna objemy aktivačních nádrží, potřebným čerpáním, způsobem míchání, kvalitou
řídicího systému a principem řešení kalového hospodářství. Vlastní technologická koncepce
hraje při provozu až druhou roli. Toto lze do jisté míry zobecnit pro všechny velikostní
kategorie čistíren odpadních vod s kapacitou nad asi 200 EO. Při řešení požadavku na
dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu pod 0,8 mg/l Pcelk., je nutno zvážit ze strany
všech zúčastněných jednu zásadní skutečnost, která bude hned zřejmá z přiložené tabulky
návratnosti investic.
Kapacita (EO)
1000
2000
10000

Náklad tis. Kč/1000 EO
3500
3000
1800

Návratnost (roků)
24,0
20,5
12,3

Vezmeme-li do úvahy objektivní životnosti a odpisové doby technologických zařízení,
nachází se hranice rentability investic do odděleného srážení fosforu až u čistíren odpadních
vod s kapacitou nad 10000 EO. U menších objektů by neměly být bez skutečně vážných
ekologických důvodů z čistě ekonomických důvodů požadovány hodnoty celkového fosforu
na odtoku z čistírny odpadních vod nižší než 0,8 – 1,5 mg/l Pcelk., v rozumné míře závislosti
na projektované kapacitě. V případě odstraňování dusíku je situace zcela jiná. Požadavek na
nízké odtokové koncentrace Ncelk. je fakticky požadavkem ekonomickým a zároveň
technologicky výhodným. Zbytkové dusičnany při nedokonalé denitrifikaci odnášejí vloženou
energii do oxidace a navíc mohou v kombinaci s jinými vlivy, zvláště u malých lokalit působit
potíže s neřízenou denitrifikací v dosazovacích nádržích. Co je tedy příčinou toho, že tento
fakt není v širší míře přijímán? Je to mylná představa o zvyšování investičních nákladů.
Vzhledem k tomu, že se však jedná pouze o optimální objemy aktivace, bývá skutečný,
předvídatelný rozdíl v investicích pouze 1,5 – 4,0 % konečné ceny celé čistírny odpadních
vod. Toto je třeba si uvědomit při obhajobě výše uvedených zásad.
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ZÁVĚR
Věříme, že se nám podařilo na základě předložených argumentů a reálných provozních
výsledků novějších nebo nově rekonstruovaných čistíren odpadních vod ilustrovat, že není
technickým ani ekonomickým problémem dosáhnout při čištění odpadních vod nízkých
hodnot odtokových koncentrací nutrientů a cena, za kterou toho můžeme dosáhnout je do
značné míry určena již při návrhu stavby. Ovlivnitelnost provozovatelem je při nevhodném
projekčním řešení odkanalizování lokality značně omezena. Věříme, že toto tvrzení bude
správně pochopeno správci toků a nepovede k nepodloženým a ekonomicky nerealistickým
požadavkům především u odtokových koncentrací fosforu u menších čistíren odpadních vod.
Na druhé straně bychom byli rádi, kdyby výše uvedené argumenty pomohli projektantům, ale
především státním orgánům v objektivním hodnocení technologické koncepce, vystrojení a
smyslu investic do rekonstrukcí a nových staveb. Stále bychom měli mít na zřeteli, že čistírnu
stavíme nejméně na 30 let a po tuto dobu minimálně by neměl vzniknout požadavek na další
investice.
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ČOV

ČOV

95731
177233
365878
663427
125 920 507,2
112408 401,8
278719 269,8
396413 268,9
242 500 916
586 007 810
139 595 875
260 208 939
146 546 709
187 140 976
83 629 1192
292 692 717
50 604 982
60 383 463
121 186 922
194 133 1265

CHSKCr

N celk

1,3
0,6
0,8
0,6
1,3
0,7
1,0
1,9
1,0
1,5
1,5
0,5
1,8
0,7
0,9
1,5

J
K
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
O
J

kanalizace*

A
A
A
UN

1749
3237
6683
12117

hydraulické
zatížení v EO

ano
ano
ne
ne

srážení fosforu

0,85
0,88
0,84
0,99
0,61
0,55
0,84
1,01
1,00
0,98
1,03
0,86
1,05
1,11
0,79
0,90

Koeficient rizika

doplňující data

ano
ano
ano
ano

stabilizace a
hygienizace**

ano UN
3518 ano
ano AN+P 14665 ano
ano
A
2535 ano
ano
A
2506 ano
ano
A
2703 ano
ano
A
2212 ano
ne
A
1030 ano
ano Kyslík 11593 ano
ne
UN
519 ne
ne
A
1554 ano
ne
UN
2535 ne
ano UN
2405 ne

odvodnění kalu

energie

5,2
3,0
5,5
5,8
4,6
2,0
3,2
3,0
3,7
2,6
1,9
1,5
5,0
3,5
1,7
2,2

KWh/m3

Odtok v mg/l

8,45

5,96
6,3
8,5

N celk
15,2
10,3
8,7
10,3
8,4
0,0
4,2
7,4
0,0
15,3
10,9
0,0

KWh/kg BSK5

Přítok v mg/l
N-NH4+
0,0
0,0
90,5
52,1
102,7
92,0
72,7
114,1
104,8
78,4
153,5
62,6
91,8
96,3

3,7 1,23 0,29
5,4 1,7 1,5
9,3 1,14 1,6
2,2 1,25 2,64
15,3 1,2 1,7
8,5 0,8 1,4
11,8 1,1 0,7
10,4 1,2 1,4
10,0 0,9 3,1
17,0 4,9 3,4
15,7 3,4 0,6
10,8 1,0 0,9
12,7 4,9 2,2
10,0 3,0 0,4
13,9 3,9 3,3
11,7 5,8 0,4

Pcelk
47,3
34,1
29,3
24,3
76,1
41,7
44,1
80,4
32,8
85,4
75,1
33,4
42,2
31,7
75,9
78,1

NL

BSK5
9,86
7,10
5,51
8,31
8,8
9,7
11,2
18,5
9,5
24,2
16,9
10,7
12,9
8,1
14,8
17,2

BSK5

254,0
210,3
139,7
103,4
273
365
317
622
264
598
779
306
356
202
519
685

CHSKCr

2,5
2,8
4,4
2,5
7,2
3,2
5,2
3,9
3,3
5,0
3,8
3,2
3,8
3,3
4,0
3,2

Pcelk

70,6 26,1
53,3 24,2
30,1
22,5
39,8
23,6
35,9
35,2
21,8
40,0
40,3
28,3
38,5
28,8
37,8
34,1

N-NH4+

Tabulka vybraných technologických, technických a ekonomických parametrů ČOV rekonstruovaných po roce 1998

2500
2417
4580
8000
192600
802900
138800
137200
148000
121100
56400
634700
28400
85100
138800
131700

KWh/r

skutečnost

4 860
18 000
3 048
5 000
2 850
4 000
1 272
15 000
700
1 200
3 063
6 000

m3/rok

Koeficient rizika: Číslo, které udává míru spolehlivosti garance dosažených odtokových parametrů při projektovaném látkovém zatížení. 1 = 100%
Koeficient rizika je jedním z rizikových faktorů stanovených algoritmem vypracovaným na TÚGŘ VAS, a.s. v rámci rizikové analýzy provozu ČOV

* Kanalizace: J - jednotná; K - kombinovaná; O - splošková oddílná;
®
**Stabilizace a hygienizace: A - řízená aerace; UN - prosté uskladnění; AN+P - mezofilní stabilizace+pasterizace; Kyslík - OSS - oxyterm sludge system

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

projekt EO

Vliv koncepce stokové sítě a ČOV na výslednou kvalitu vody v
recpientu
Ing. Martin Machala, Ph.D., SMV projekt, s.r.o.
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

ABSTRACT
In this paper we discuss dependence between waste treatment plant and sewer system and its
impact on concept of purifying technology as well as protection of surface water from water
pollutants. We solve the problem in cooperation with Mendel university of agriculture and
forestry Brno. Result of our work should be presented as manual and should help public, city
managers, council etc. how to handle with waste water probems in cities and villages.

ÚVOD
Předmětem tohoto příspěvku je zamyšlení se nad vztahem mezi kanalizační sítí a čistírnou
odpadních vod a to jednak vzhledem k návrhu technologie čištění, tak i k nutné ochraně
povrchových toků před vnosem znečišťujících látek. Článek navazuje na výzkumný úkol,
který od poloviny roku 2008 zpracováváme ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a
lesnickou univerzitou v Brně. Výsledkem práce by měla být metodická příručka určená nejen
odborné veřejnosti, ale především starostům, členům obecních zastupitelstev a občanům, kteří
jsou ochotni se zamyslet nad stavem říček a potůčků ve své obci.
Tento příspěvek není vědeckým článkem, jeho hlavní úlohou je seznámit účastníky
konference se zpracovávanou problematikou. Konkrétní výstupy výzkumu musí počítat
s velkým množstvím naměřených dat, které jsou momentálně k dispozici jen částečně.
Předpokládáme výslednou podrobnou prezentaci projektu, včetně závěrů v roce 2010.

POPIS PROBLEMATIKY
V současné době se postupně naplňují legislativní požadavky na odvedení a čištění odpadních
vod v aglomeracích nad 2000 EO a menších obcích splňujících kritéria zvláštní ochrany
(CHKO, NATURA, povodí Novomlýnských nádrží apod.). Autoři tohoto příspěvku se měli
možnost seznámit s velkým počtem projektů, především pro menší obce v kategorii 500 až
2000 EO, které přijdou na řadu po roce 2010 a bohužel musejí konstatovat velký rozptyl v
jejich kvalitě. Zdá se, že při výběru projektanta rozhoduje především cena (a řekněme
otevřeně osobní a jiné vazby) a často se stává, že projektant nemá ani základní znalosti
problematiky, které by mu umožňovali vytvořit koncepční dílo. Běžně se tedy setkáváme
s technologií „jednotná kanalizace + balená ČOV“, „desítky domovních čistíren svedených do
dešťové kanalizace“, „poddimenzovaná kořenová ČOV v obci s 1000 obyvateli“ či
absolutním nerespektováním potřeb a zvláštností dané lokality.
Výsledkem jsou často projekty „do šuplíku“ , které v lepším případě neprojdou odbornou
oponenturou např. v rámci žádosti o dotace z SFŽP, v horším případě se postaví s velmi
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problematickým výsledkem. Bohužel k tomuto přispívá i dotační politika státu a často i postoj
vodoprávních úřadů, které nejsou schopny odborně posoudit daný projekt a stačí jim udělat si
čárku o vyřešení problému.
Účelem výzkumu je tedy, jak již bylo uvedeno vypracovat příručku, která vnese do tohoto
stavu potřebné informace a to především pro starosty aby si udělali představu nejen o
legislativních nástrojích a dotační politice, ale i o minimální technické úrovni budoucího díla.

METODIKA ŘEŠENÍ
Metodika řešení spočívá v několika bodech:
1. Výběr vhodných lokalit a podrobném vyhodnocení jejich problémů
2. Vyhodnocení vlivu metody odkanalizování a čištění odpadních na recipient s malým
průtokem.
3. Statistické vyhodnocení zjištěných dat
4. Posouzení investičních nákladů na jednotlivé varianty řešení
5. Zpracování metodiky výpočtu provozních nákladů a jejich výpočet
6. Zpracování příručky s výčtem doporučených řešení.
Bylo vybráno 30 obcí o velikosti 500 až 6 000 EO, kde jsou dnes vybudovány stokové sítě
ukončené volnou výustí, nebo čistírnou odpadních vod. Obce byly vybrány tak, aby
představovaly některou z variant často využívaného technického řešení. Současně tyto obce
mají málo vodnatý recipient.
a) Jednotná kanalizace + ČOV (různé technologie od SBR až po oběhovou aktivaci)
b)Oddílná kanalizace + ČOV
c) Kanalizace zakončená kořenovou ČOV
d)Systém se samostatnými domovními ČOV
e) Obce se zvláštními požadavky na čištění odpadních vod (vody z drobných živností,
např. vinaři, malá jatka atd., příměstské aglomerace okolo velkých sídel, obce
v CHKO apod.)
Jako podklad uvažujeme s vyhodnocením veškerých provedených měření v letech 2004 až
2008. Jedná se o koncentrace přitékajících odpadních vod a jejich množství. Toto množství je
následně porovnáno se skutečnou spotřebou pitné vody v obci.
Dále jsou zjištěny vzorky na odtoku z ČOV a také na výustích z dešťové kanalizace, případně
odlehčovacích komorách kanalizace jednotné.
Součástí hodnocení je i znečištění v recipientech a to jak nad řešenou obcí, u jednotlivých
výusti, tak po přibližně 500 m za obcí.
Nedílnou součástí projektu je i zpracování metodiky a výpočet skutečných provozních
nákladů včetně odpisů a tvorby rezervního fondu.
Údaje vychází z měření provedených provozními společnostmi, údaje od správců povodí a
vzorky odebranými zpracovateli výzkumu.
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NAMĚŘENÁ DATA
V této fázi zpracovávání problematiky zatím nejsou k dispozici veškerá data ze sledovaných
lokalit, takže není možné publikovat zásadní závěry, ukazuje se však několik zajímavých
trendů.
Tabulky 1 až 5 ukazují výsledky měření ovlivnění recipientu ze stokové sítě a ČOV v obcích
s rozdílně řešenými koncepcemi čištění odpadních vod.
Tabulka 6 naznačuje určitý trend, který vyplývá z provedených měření na sítích v rozdílných
lokalitách.

ČOV (2000 EO) na jednotné kanalizaci (průměr z měření za rok 2008)
24 vzorků za rok za bezdeštného stavu, 8 vzorků za deště
Odtok
Odtok
OK1
přítok
Parametr Jednotka přítok
z ČOV za
za deště z ČOV
odtok
deště

OK2
odtok

Recipient
Recipient Recipient
Recipient
Pozn.
pod
nad obcí pod OK2
pod obcí
ČOV

g/m3

250

25

5

15

8

6

1

CHSK

3

g/m

520

44

53

87

22

18

3,5

90

88

50

NL

g/m3

290

30

8

12

11

5

3

70

75

8

N-NH4

g/m3

45

5

8

8

1,3

2

0,8

7

15

10

Průtok

3

0,0044

0,026

0,0044

0,02

1,2

1,1

0,012

-

-

-

BSK5

m /s

32

45

12

Tab.1 Jednotná stoková síť zakončená dobře navrženou mechanicko biologickou ČOV

ČOV (1200 EO) na jednotné kanalizaci (průměr z měření za rok 2005 až 2008)
12 vzorků za rok za bezdeštného stavu, 8 vzorků za deště (pouze 2008)
přítok
Odtok
Odtok
OK1
OK1
Parametr Jednotka přítok
za
z ČOV
z ČOV
bezdeštný dešťový
deště
za deště
BSK5
CHSK
NL

g/m3

Recipient Recipient
Recipient
Recipient
Pozn.
pod OK pod
pod obcí
nad obcí
bezdeštný ČOV

80

31

15

11

35

2

4

15

22

12

3

131

78

93

62

125

14

8

78

67

39

3

24

24

17

5

35

5

2

23

32

11

3

4

1

6

1

7

1

1,4

4

2

2

0,0013

0,002

0,0013

0,002

0,012

0,24

0,029

-

-

-

g/m
g/m

N-NH4

g/m

Průtok

3

m /s

Tab.2 Problematická jednotná stoková síť zakončená mechanicko biologickou ČOV

ČOV (1850 EO) na oddílné kanalizaci (průměr z měření za rok
24 vzorků za rok za bezdeštného stavu, 5 vzorků za deště
přítok
Odtok
Odtok
Parametr Jednotka přítok
za
z ČOV
z ČOV
deště
za deště
BSK5
CHSK
NL

2008)
Výusť
Recipient
Recipient
Recipient
Pozn.
dešťové
pod
nad obcí
pod obcí
kanalizace
ČOV

g/m3

450

440

3

3

4

2

13

4

3

840

865

32

35

13

4

32

15

3

305

310

5

5

18

1,8

55

4,8

3

92

78

1

1

1

1,1

1,6

1

0,0033

0,0048

0,0033

0,0048

0,12

0,004

-

-

g/m

g/m

N-NH4

g/m

Průtok

3

m /s

Tab.3 Oddílná stoková síť zakončená mechanicko biologickou ČOV
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ČOV (480 EO, 110 domovních ČOV) samostatné domovní ČOV (průměr z měření za
rok 2008)
12 vzorků za rok za bezdeštného stavu, 3 vzorky za deště
Odtok
Recipient
Odtok
z výusti Recipient pod ČOV Recipient
Parametr Jednotka z
Pozn.
za
nad obcí (bezdeštný pod obcí
výusti
deště
stav)
g/m3

BSK5

24

14

2,2

28

22

3

126

88

6

140

94

NL

3

g/m

44

69

3,1

50

34

N-NH4

g/m3

36

25

4

28

16

Průtok

m3/s

0,0014

0,024

0,0032

-

-

CHSK

g/m

Tab.4 Obec bez centrální ČOV se samostatnými domovními čistírnami

Kořenová
ČOV
(500
EO),
jednotná
12 vzorků za bezdeštného stavu, 8 vzorků za deště
Parametr Jednotka přítok
BSK5
CHSK
NL

g/m3

kanalizace

(průměr

měření

za

roky

2005

přítok
za
deště

Odtok
z ČOV

Odtok
z ČOV
za deště

OK1
OK1
Odtok Recipient
odtok
za
nad obcí
bezdeštný
deště

Recipient
pod OK
bezdeštný

Recipient
pod ČOV
bezdeštný

Recipient
pod obcí

80

5

25

3

75

18

1

64

75

23

3

140

22

98

14

128

24

2,9

110

122

45

3

33

34

43

28

35

14

1

45

32

18

3

10

g/m
g/m

až

N-NH4

g/m

12

Průtok

m3/s

0,0008 0,0012

15

9

15

8

0,3

8

8

12

0,0012

0,0012

0,004

0,12

0,005

-

-

-

2008)

Pozn.

Tab.5 Jednotná kanalizace ukončená kořenovou ČOV

Pozn: odlehčovací komora nastavena tak, aby omezovala maximální přítok na ČOV, dochází
k přepadání i za bezdeštných stavů.

Zatížení
ČOV
dle
umístění
v různých
lokalitách
(měření na 12 ČOV, roky 2006 až 2008)
ČOV
ČOV
ČOV
Atypická ČOV* Atypická ČOV*
Parametr Jednotka
Pozn.
příměstská vinařská
venkov
komunální vody svozy
obec
kampaň
BSK5
CHSK

g/m3

330

480

690

730

2500

3

630

950

1220

1340

5200

3

g/m

NL

g/m

245

430

590

530

3300

N-NH4

g/m3

45

85

105

46

220

Průtok

m3/s

-

-

-

0,00036

0,005

Tab.6 Porovnání nátoku na ČOV v různých lokalitách
*Atypická ČOV je zařízení s kapacitou 1 300 EO zpracovávající přítok od 290 obyvatel, 210
EO z malého pivovaru a svozové vody od 599 obyvatel.
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VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ
V současném stádiu projektu je ještě brzy dělat významné závěry, ale ukazuje se, že
samostatná splašková kanalizace je z hlediska ochrany toku většinou výhodnější. Tento
všeobecně uznávaný fakt je ale mírně zpochybněn pokud se vezme v úvahu nejen vlastní
výusť z ČOV, ale i výusť dešťové kanalizace. Všeobecně totiž platí, že dešťová kanalizace je
vlastně stará jednotná kanalizace v obci, která je často ve špatném technickém stavu,
zasedimentovaná a je do ní stále zaústěno určité množství starých přípojek, drenáží apod..
U jednotné kanalizace dochází evidentně k většímu vnosu znečišťujících látek do toku.
Viditelně se to projeví zejména v situaci, kdy hodnoty přepočteme z průměrných koncentrací
na hodnoty bilanční:
Vnos znečištění do toku:
Parametr
Jednotka
Jednotná kanalizace obec 2000 EO
BSK5 celkem
kg/d (g/s)
ČOV
kg/d
OK1
kg/d
OK2
kg/d
N-NH4 celkem
kg/d (g/s)
ČOV
kg/d
OK1
kg/d
OK2
kg/d
Oddílná kanalizace obec 1850 EO
BSK5 celkem
kg/d (g/s)
ČOV
kg/d
Dešťová
kg/d
kanalizace
N-NH4 celkem
kg/d (g/s)
ČOV
kg/d
Dešťová
kg/d
kanalizace

Bezdeštný stav

Dešťový stav*

1,9 (0,22)
1,9
0
0
3 (0,03)
3
0
0

286 (3,3)
34
159
93
59 (0,68)
18
24
17

0,9 (0,01)
0,9
0

42,2 (0,49)
1,2
41

0,3 (0,003)
0,3
0

10,7 (0,12)
0,41
10,3

Poznámka

* hodnota v kg/d je zavádějící, protože samozřejmě intenzivní déšť ve většině případů trvá
podstatně kratší dobu. Tuto jednotku jsme zvolili především pro lepší porovnání naměřených
hodnot. Dalším problémem je potom odtok z OK při dlouhodobém mírném dešti, nebo tání
sněhu.
Je však důležité uvažovat i kombinaci investičních a provozních nákladů. Je velmi pěkné,
když pomocí složitých opatření minimalizujeme vliv odpadních vod na recipient, ale následně
zjistíme, že akce je nefinancovatelná. Toto je však nad rámec tohoto příspěvku a je to dáno
dotační politikou ČR a jejími finančními možnostmi.
Samostatným tématem je technické řešení vlastní čistírny odpadních vod. Pro splnění velmi
tvrdých požadavků daných stávající legislativou je nutné příslušnou ČOV vždy navrhnout na
konkrétní lokalitu, balené ČOV stavěné pouze na hydraulickou kapacitu dle velikosti obce
často selhávají či mají nepřípustné provozní náklady právě proto, že jejich technologie není
podřízena konkrétní stokové síti, neřeší specifika dané obce především u látkového zatížení
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z drobných výrob, restauračních provozů apod. Je nutné také uvažovat s kvalitně navrženou
kalovou koncovku. Přestože si toho mnozí projektanti zatím nevšimli, zákon o odpadech platí
i na malé obci.
Konkrétní technické řešení malé ČOV není předmětem této přednášky. Příslušná doporučení
jsme připraveni vydat až po kompletním dokončení sběru a vyhodnocení dat.

ZÁVĚR
Stávající řešení odvádění a čištění odpadních vod v menších obcích je řešeno často
nekoncepčně a bez znalosti ekologických, ale bohužel často i technických souvislostí. Tento
příspěvek by měl část těchto problémů osvětlit. Je třeba ho brát jako úvod do několikaletého
výzkumu, na jehož závěru by měla být výše popsaná příručka včetně webové prezentace
zjištěných skutečností.
Považujeme tuto problematiku za vysoce aktuální, protože malými čistírnami se mnoho
odborníků nezabývá a proto i moderní odborné literatury je relativně málo. Relevantní
informace o investičních a provozních nákladech na jednotlivé způsoby technického řešení
prakticky neexistují. Je naším cílem tuto mezeru zaplnit.
Vlastní výzkum je rozdělen na tři roky. Předpokládáme, že na příštím ročníku této konference
již budeme schopni prezentovat plnohodnotná data včetně finančních kalkulací.
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ČOV s membránovým modulem pro lodní aplikace
Ing. Milan Jun

ÚVOD
ACO Industries k.s. Přibyslav je tradiční výrobce potrubních systémů na odvod odpadních
vod, různých typů gul, žlábků, lapáků tuků a čerpacích stanic. V roce 2003 bylo vedením
firmy rozhodnuto, že výrobní program bude rozšířen o čistírny odpadních vod, tak aby firma
byla schopna dodat zákazníkovi kompletní řešení pro odvádění a čištění odpadních vod.
Jelikož výše uvedené výrobky již měly potřebné atesty pro použití v lodním průmyslu, začali
jsme vyvíjet i ČOV vhodné pro instalaci na lodě. V minulosti používali výrobci klasické
technologie ČOV se separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody pomocí gravitačních
dosazovacích nádrží. Tyto systémy nemohou fungovat na lodních aplikacích s konstantní
účinností, už vzhledem k tomu, že během plavby se může loď výrazně naklánět. Proto jsme se
rozhodli vyvinout výrobkovou řadu ČOV s filtračním modulem (MBR systém), který je
odolný právě vůči naklápění.
Při rozhodování jak navrhnout velikostní řadu a technologickou linku ČOV jsme vycházeli
z několika předpokladů:
•
•
•

Požadovaná kapacita ČOV
Platná legislativa – požadavky na konstrukci nádrží, odtokové parametry
Zdroje a kvalita odpadních vod

VELIKOSTNÍ ŘADA ČOV
Určujícím parametrem je velikosti posádek a množství pasažérů na nejvíce rozšířených typech
lodí. Mezi ty patří pasažérské lodě, jachty, plachetnice, kontejnerové lodě, obchodní lodě,
tankery, válečné lodě a říční lodě. Pro běžné použití na těchto lodích vyhovuje řada ČOV
v rozsahu od 25 EO do 250 EO. Velice důležitým předpokladem úspěchu je kompaktní řešení
s co nejmenším nárokem na prostor a snadná obsluha celého zařízení.

LEGISLATIVA
Konstrukce, technické vybavení i organizace samotného provozu a bezpečnost všech typů
lodí musí splňovat požadavky příslušného lodního registru. Lodní registry sdružují lodě
plující pod vlajkou určitého státu, takže všechny lodě jsou evidovány v některém z nich.
Požadavky jednotlivých lodních registrů se částečně liší.
Jednotlivé technologické celky dodávané na nové lodě i na lodě, které jsou již v provozu,
musí také vyhovovat příslušnému lodnímu registru. Naše čistírny vyhovují podmínkám
Germanischer Lloyd, který je akceptovaný ve více než 120 státech světa.
Nad bezpečností plavby a vypouštěním odpadních vod z lodí dohlíží mezinárodní organizace
IMO (International Maritime Organization). Od 1. srpna 2005 je v platnosti vyhláška
MARPOL Annex IV, která ukládá povinnost vybavit všechna plavidla o výtlaku větším než
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400 tun nebo plavidla s více než 15 osobami na palubě čistírnou odpadních vod nebo
záchytnou nádrží. Termín splnění této povinnosti byl stanoven na 27. září 2008. Zároveň platí
zákaz vypouštět nečištěné odpadní vody do moře ve vzdálenosti menší než 12 námořních mil
od nejbližšího pobřeží. Pokud je loď vybavena čistírnou odpadních vod může vypouštět
vyčištěné a dezinfikované odpadní vody ve vzdálenosti větší než 3 námořní míle od pobřeží.
Všechny přístavy musí být vybaveny zařízením na příjem odpadních vod nebo kalu ze
záchytných nádrží lodí.
V následující tabulce jsou uvedeny přípustné hodnoty pro vypouštění odpadních vod z lodí do
moře dle vyhlášky MARPOL Annex IV v porovnání s dalšími platnými vyhláškami.
Tab.1 Přípustné hodnoty vypouštěných odpadních vod.
MARPOL
BSK5
CHSK
NL
TKB
pH
Odběr
vzorků

50
100
250 ve 100 ml
-

MARPOL od
roku 2010
25
125
35
100 ve 100 ml
6 – 8,5

Federal Alaska
Standard
30

U.S. Clean Water Act
Standard
30

30
20 ve 100 ml
6-9

30
6-9

Periodický

Periodický

2x měsíčně

-

ZDROJE A KVALITA ODPADNÍCH VOD
Šedá voda – sprchy, kuchyně
Černá voda – toalety
Balastní voda – mořská voda z vyrovnávacích nádrží lodí
Technologická voda – směs mořské vody a sladké vody s podílem ropných látek
Námi navržená ČOV je pochopitelně určena k čištění šedé a černé vody na základě
následujících návrhových parametrů.
Návrhové parametry ČOV
Tab.2 Hydraulické zatížení
Dle ISO 15749 - 1
Gravitační systém
Vakuový systém

m3/d*EO
m3/d*EO

Černé vody
0,070
0,025

Tab.3 Látkové zatížení
CHSK
BSK5
NL
N-NH4
Ncelk.
Pcelk.

g/EO*d
g/EO*d
g/EO*d
g/EO*d
g/EO*d
g/EO*d

180
90
105
10,5
16,5
2,7
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Šedé vody
0,160
0,160

Černé a šedé vody
0,230
0,185

TECHNOLOGIE ČOV ACO MARIPUR
Technologická linka ČOV je tvořena mechanickým předčištěním, vyrovnávací nádrží a
bioreaktorem.
Mechanické předčištění
Kvalitní mechanické předčištění je jedním z hlavních předpokladů pro dosažení co nejdelší
životnosti membrán filtračních modulů. Abrazivní materiály, stejně jako ostré předměty
obsažené ve splaškové vodě, mohou snadno poškodit membránu, proto každý výrobce
filtračních modulů doporučuje maximální přípustnou velikost částic a různé způsoby
předčištění.
Pro lodní aplikace je nejpopulárnějším zařízením u velikostí ČOV do 200 EO „in line“
česlicový koš, ručně nebo mechanicky stíraná síta v kombinaci s macerátorem. Pro větší
aplikace se používají strojní česle s odvodňovacím zařízením umístěné do bedny a opatřené
přírubami pro přívod a odvod odpadní vody. Většinou je požadována maximální velikost
částic do 3 mm.
Vyrovnávací nádrž
Před biologickým stupněm musí být vždy předřazena vyrovnávací nádrž, jelikož průtok přes
ČOV je dán kapacitou čerpadla na odtah vyčištěné vody z filtračních modulů a jeho výkon
odpovídá průměrnému výpočtovému průtoku v litrech za hodinu. Do vyrovnávací nádrže
natéká šedá voda většinou gravitačně. Černá voda natéká gravitačně nebo pomocí vakuových
čerpadel.
Bioreaktor
Vlastní bioreaktor je tvořen uzavřenou nádrží, která je rozdělena na dvě komory. Do první
provzdušňované komory je čerpána odpadní voda z vyrovnávací nádrže, zde dochází
k biologickému čištění. Provzdušňování a míchání nádrže je zajištěno jemnobublinnou aerací.
Hladina vody v komoře je kontrolována tlakovým čidlem, které zároveň ovládá čerpadlo na
odtah vyčištěné vody z filtrů. Filtrační moduly jsou umístěny ve druhé komoře. Čištění
povrchu membrán a míchání komory je zajištěno pomocí středobublinných aeračních
elementů umístěných pod filtračními moduly. Z první do druhé komory je aktivovaný kal
čerpán recirkulačním čerpadlem a přes přepadovou hranu v druhé komoře natéká aktivovaný
kal zpět do první komory. Recirkulační čerpadlo slouží zároveň i k čerpání přebytečného kalu.
Požadavek pro povětšinu aplikací je ruční ovládání čerpadla na přebytečný kal. Vyčištěná
voda je odčerpávána za nízkého podtlaku z filtračních modulů objemovým čerpadlem.
V případě tvorby pěny na hladině v obou nádržích je dávkováno odpěňovalo. K tomuto účelu
slouží dávkovací čerpadlo se zásobním barelem.
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Obr.1 Schéma ACO Maripur

Obr.2 Dvě ČOV ACO Maripur 100

100

Tab.4 Technologické parametry
Parametry aktivace
Koncentrace kalu
Zatížení kalu
Specifická produkce sušiny kalu
Filtrační modul
Typ membrány
Velikost pórů
Max. Flux
Provozní podtlak
pH
Spotřeba vzduchu
Materiál

kg/m3
kg/kg.d
kg/kg CHSK

µm
l/m2.hod
mbar
m3/ m2

12
0,10
0,4

Desková membrána
0,5 -0,1
15
20 - 100
2 - 11
100
Polyethersulfon (PES)

ZKOUŠKY ÚČINNOSTI ČOV
Čistírny odpadních vod musí být schváleny příslušnou autorizovanou osobou, v našem
případě spolupracujeme s See Berufsgenossenschaft (SBG) z Hamburku. Zkoušky účinnosti
čištění se provádějí dle usnesení Marine Environmontal Protection Committee - MEPC
159(55).
Podmínky zkoušky účinnosti.
Minimální koncentrace na přítoku:
NL [mg/l]
BSK5 [mg/l]

500
400

Tab.5 Sledované ukazatele
Parametr
BSK5 [mg/l]
CHSK [mg/l]
NL [mg/l]
CHSK [mg/l]
Termotolerantní koliformní bakterie [n/100 ml]
pH

25
125
35
125
100
6 – 8,5

5-denní geom. průměr
Nesmí být překročeno
Nesmí být překročeno
Nesmí být překročeno
Geometrický průměr

Zatěžovací faktory:
Během zkoušky je ČOV provozována na minimální, nominální a maximální objemové
zatížení dle následujícího grafu.
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Graf.1

Hydraulické zatížení ČOV

Doba trvání testu:
Doba trvání testu po zapracování ČOV je minimálně 10 dnů nepřetržitého provozu. Látkové a
hydraulické zatížení ČOV musí odpovídat projektovaným parametrům.
Odběr vzorků:

Typ vzorků je prostý.

Denně jsou odebírány čtyři vzorky na přítoku a odtoku dle výše uvedeného grafu. Na odtoku
jsou ve všech vzorcích stanovovány termotolerantní koliformní bakterie, BSK5, CHSK, NL,
pH. Na přítoku jsou prováděna stanovení BSK5 a CHSK každý den pouze v prvním vzorku.
Jeden den je ČOV provozována při minimálním náklonu 22,5 °.

Tab.6 Kvalita vody na přítoku a odtoku z ČOV ACO Maripur během zkoušek
Přítok
Geom. průměr
Min.
BSK5
[mg/l]
678
310
CHSK [mg/l]
1613
1 020
NL
[mg/l]
692
290
TKB
n/100 ml
-

Max.
2 600
5 630
1 400
-
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Odtok
Geom. průměr
Min.
2
<3
42
< 25
1
<2
9
0

Max.
11
100
<2
320

ZKOUŠKY ODOLNOSTI ELEKTRICKÉHO ROZVADĚČE DLE MEPC 107(49)
Při zkoušce odolnosti celého kompletně vybaveného rozvaděče ČOV se testuje mechanická
odolnost a odolnost proti vnějším vlivům. Zkouška se skládá ze tří částí:
•
Vibrační zkouška pro frekvenční rozsah 2 Hz – 80 Hz. Během zkoušky jsou zjišťovány
rezonanční body ve třech osách. Pro každý nalezený rezonanční bod pak probíhá 2 hodinová
zkouška.
•
Odolnost vůči vysoké teplotě (2 hodiny při teplotách 0°C a 55 °C)
•
Odolnost vůči vlhkosti (2 hodiny při teplotě 55 °C a relativní vlhkosti 90 %)
ZÁVĚR
Článek je exkurzí do problematiky čištění odpadních vod na lodích, kde se nabízí využití
technologií MBR. Požadavky na konstrukci nádrží, technologické vybavení a účinnost
čištění jsou rozdílné v porovnání s pozemními aplikacemi. Tomu odpovídá i technologie ČOV
ACO Maripur. Pro pozemní aplikace je nespornou výhodou technologií s mikrofiltrací vysoká
účinnost čištění, což jednak umožňuje opětovné použití vyčištěných odpadních vod
(zavlažování, splachování toalet), jednak plnění přísných imisních standardů znečištění ve
vodním toku v oblastech, kde je to požadováno.
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Ozonizace odpadní vody, praktické zkušenosti
Ing. Mgr. Jiří Beneš, DISA v.o.s., BRNO
Ing. Bedřich Hrabec, DEZA, a.s. Valašské Meziříčí

ABSTRAKT
Ozon, tj. tříatomová molekula kyslíku, patří k nejsilnějším oxidačním činidlům, čehož se
využívá v mnoha oblastech průmyslu, čištění odpadních vod nevyjímaje. Pozitiva, které jsou
s ozonizací spojeny, jsou především vysoká účinnost oxidace vedoucí dle podmínek až
k úplné mineralizaci organických látek na CO2 a H2O. Jedná se tudíž o bezodpadovou nikoli
separační technologii. Zajímavá a z výkonového hlediska v České republice ojedinělá
aplikace ozonizace byla nedávno instalována ve společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí,
kde úspěšně slouží k minimalizaci specifického znečištění odpadní vody.

1. OZONIZACE – OBECNÁ ČÁST
První kontinuální použití ozonu ve vodárenství je známo již koncem 19.stol., kdy se ozonu
užívalo k dezinfekci pitné vody. Tímto se ozon řadí mezi jedno z nejstarších dezinfekčních
činidel. První kontinuální chlorování vody je spojeno s počátkem 20. stol. a dále první známé
použití UV záření k dezinfekci vody bylo v r. 1910 (ÚV Marseille). V poslední době si však
ozon získává pozornost zejména díky výborným oxidačním vlastnostem, které ho řadí mezi
nejsilnější oxidační činidla vůbec. Z tohoto důvodu dochází k prosazování ozonizace jak při
úpravě pitné vody, tak při čištění odpadních vody. Podpůrným efektem k tomuto trendu jsou
zpřísňující se legislativní požadavky v obou zmíněných oborech.
Relativně novou oblastí využití ozonu je jeho kombinace s UV zářením případně dávkováním
peroxidu vodíku, kdy dochází k tvorbě OH radikálů. Tyto děje jsou označovány jako
pokročilé oxidační procesy (AOP – Advanced Oxidation Process).
V oblasti čištění odpadních vod lze vymezit možné využití ozonu zejména na tyto případy:
1)
2)
3)
4)
5)

Snížení hodnoty CHSK, AOX
Odbarvení a odpachování odpadních vod
Specifické odstranění definovaného polutantu (fenoly, CN ¯ , SCN ¯ , pesticidy atd.)
Zvýšení biodegradability odpadní vody
Dezinfekce odpadní vody

2. OZONIZACE – TECHNICKÁ ČÁST
Ozon je ve většině případů vyráběn z pracovních plynů obsahujících kyslík v generátorech
ozonu pracujících na bázi tichého elektrického výboje. Pracovním plynem může být vzduch,
kyslík dodávaný ze zásobníku kapalného kyslíku (LOX) nebo kyslík vyráběný na místě
použití pomocí generátorů kyslíku (PSA).
Vzhledem k tomu, že ozon je nestabilní plyn, je nutno jej vyrábět přímo na místě spotřeby.
Vlastní proces generování ozonu je díky současným technologiím dostatečně zvládnutý a do
popředí se tak dostává otázka spolehlivosti a zejména nákladů na jeho výrobu. Proto se
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výrobci ozonizačních zařízení zaměřují jak na vlastní efektivitu procesu generování ozonu,
tak na volbu optimální varianty z pohledu nákladů a v poslední době zejména na jeho
optimální využití, tj. maximální rozpuštění ve vodě. Dá se říct, že optimálně navržený proces
ozonizace je výsledkem komplexního řešení, které vhodně kombinuje volbu pracovního
plynu, koncentraci ozonu v pracovním plynu s teplotou chladící vody pro požadovaný výkon
ozonizační stanice při dosažení maximální účinnosti procesu a současně nejnižších
provozních nákladů. Je zřejmé, že zvolený model nemůže správně fungovat bez účinného
systému zaručující maximální rozpouštění ozonu ve vodě a to vše při respektování místních
specifických podmínek každé aplikace. Navíc platí, že použití ozonu jako technologie pro
úpravu či čištění jakékoli vody by měly předcházet laboratorní nebo poloprovozní zkoušky
prováděné s danou vodou. Teoreticky kalkulované dávky ozonu pro danou aplikaci
vycházející ze stechiometrie oxidačních reakcí jsou v principu správné, avšak nelze
odhadnout zda afinita ozonu bude ke sledovaným ukazatelům prioritní nebo zda se bude
věnovat i jiným z technologického hlediska nevýznamným reakcím.
Volba pracovního plynu
V minulosti byly k dispozici pouze průmyslové systémy vyrábějící ozon ze vzduchu, které
dnes pracují s koncentracemi od 20 do 60 g/Nm3 při energetické náročnosti 12 až 18 kW/kg
O3. Modernější zařízení však vyrábějí ozon z čistého kyslíku, kdy lze dosahovat až 5krát
vyšších koncentrací (200 g/Nm3, tj. ca 13 hm. %) při nižší energetické náročnosti 6 až 10
kW/kg O3. Tyto generátory ozonu dovolují minimalizovat prostorové nároky a zjednodušit
pomocná zařízení, což ve svém důsledku vede jednoznačně ke snížení investičních a většinou
i provozních nákladů. V případě čištění OV, kdy je požadována co nejvyšší koncentrace
ozonu v plynu, lze jednoznačně doporučit výrobu z čistého kyslíku.
Vnos ozonu do vody
V případě čištění odpadních vod není tento proces tak citlivý jako v případě úpravy pitných
vod, poněvadž rozpouštění ozonu pomáhá celé spektrum chemických reakcí ozonu s látkami
(znečištěním) obsaženými ve vodě. Na druhou stranu dávky ozonu jsou obvykle
několikanásobně vyšší než v případě pitných vod. Rozšířeným způsobem vnosu je podtlakové
nasávání plynu (ozon ve směsi s kyslíkem nebo vzduchem) pomocí injektoru, přičemž
potřebný sací efekt zajišťuje pomocné čerpadlo. Toto v kombinaci s reakční nádrží pracující
s přetlakem většinou zajišťuje rozumnou účinnost vnosu.
Destrukce zbylého ozonu
S jistotou nelze nikdy garantovat, že veškerý ozon bude během oxidačního procesu beze
zbytku spotřebován. Z tohoto důvodu je nutno nerozpuštěný ozon nějakým způsobem
zpracovat. V oblasti čištění OV se nabízí hned několik způsobů. Standardním řešením je
aplikace tzv. destruktorů, které buďto termicky nebo katalyticky zbylý ozon destruují zpět na
kyslík, který se vypouští do atmosféry. V případě těžko definovatelného složení odplynu
jdoucího z reakčních nádrží ozonizace je potřeba zvážit, zda životnost a účinnost katalyzátoru
neohrozí přítomnost katalytických jedů.
Zajímavou alternativou je využití odplynu jako zdroje kyslíku v biologickém stupni čištění.
Podle zbytkové koncentrace ozonu může jít odplyn přímo na biologii nebo v případě
překročení její limitní koncentrace se automaticky spustí destruktor a až poté lze odplyn
využít na biologické čistírně.
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Bezpečnost provozu
Bezpečnost provozu ozonizace je nedílnou součástí dodávky. Jelikož ozon patří mezi toxické
plyny, je nutno bezpečnosti provozu přikládat zvláštní význam. Z tohoto důvodu je ozonizace
vybavena potřebným množstvím čidel, které monitorují případné úniky ozonu do ovzduší.
Čidla jsou většinou umístěny tam, kde existuje potenciální riziko netěsností a úniků ozonu do
ovzduší. Z pravidla se jedná o místnost generátoru ozonu, reakční nádrž ozonizace a zařízení
pro vnos ozonu do vody. Koncentrace ozonu v ovzduší je takto nepřetržitě monitorována,
čímž je zajištěna maximální bezpečnost provozu ozonizace.
Automatika a ovládání ozonizace
V dnešní době záleží míra automatiky na konkrétních podmínkách a požadavcích investora či
provozovatele. Moderní zařízení mohou pracovat plně automaticky s hlídáním a přenosem
všech požadovaných parametrů na velín. Primární regulace výkonu ozonizace probíhá
automaticky tak, aby byla zajištěna zadaná dávka ozonu, případně se může využívat
sekundární regulace od měřených veličin (zbytková koncentrace ozonu v odplynu,
koncentrace ozonu ve vodě). Provozovatel sleduje a nastavuje provozní parametry buďto
dálkově na velíně, nebo místně na dotykovém displeji ozonizace. Standardním komunikačním
jazykem by měla být i v případě zahraničních výrobců čeština.

3. OZONIZACE ODPADNÍ VODY V DEZA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí je jediným českým výrobcem aromatických
uhlovodíků a dalších technických látek vyráběných z černouhelného dehtu a benzolu, což jsou
vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Svou zpracovatelskou kapacitou
160 000 tun/rok surového benzolu a 450 000 tun/rok surového dehtu patří mezi významné
podniky v uvedeném oboru na světě.
Předmětem činnosti společnosti je zpracování dehtu, směsných dehtových olejů, surového
benzolu a surovin pro výrobu fenolů. DEZA, a.s. vyrábí základní aromáty - benzen, toluen,
směs xylenů, fenol, kresoly, xylenoly, z polyaromatických uhlovodíků pak především
naftalen, anthracen a karbazol. Z naftalenu je vyráběn ftalanhydrid a následně dioktylftalát.
Z výrobků dehtového souboru se jedná o výrobu dehtových olejů, dehtových nátěrů, suroviny
pro výrobu sazí a černouhelných smol.
Výrobní provozy podniku jsou vybaveny dopalovnami koncových plynů a dalšími stupni zachycování a čištění
emisí do všech složek životního prostředí. Podnik má moderně řešenu výrobu energií, separaci a čištění
odpadních vod. Ke zneškodňování průmyslových odpadů byla vybudována spalovna s kapacitou 10 kt/rok.

Technologické odpadní vody jsou na jednotlivých provozech v místě vzniku podle složení
a koncentrace škodlivin v nich obsažených separovány v samostatných jímkách
a přečerpávány na chemickou ČOV k čištění, kde jsou podle druhu odpadní vody
a koncentrace znečišťujících látek čištěny účinnými technologickými postupy nebo jejich
kombinací. Chemicky vyčištěné vody jsou spolu s nízce koncentrovanými odpadními vodami
odváděny na biologickou ČOV, kde jsou následně podrobeny elektroflotaci, biologickému
čištění a filtraci. Poté jsou odvedeny do laguny, ze které jsou za průběžné analytické kontroly
řízeně vypouštěny do recipientu.
Parametry vyčištěné vody (koncentrace znečišťujících látek a objem) jsou po technologických
úpravách, provedených v předcházejících letech stabilizovány a v jednotlivých letech dochází
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pouze k jejich oscilaci. Zpřísnění legislativních limitů pro vypouštění zbytkových koncentrací
amoniaku si vyžádá v následujících letech rekonstrukci biologické ČOV se zavedením
procesů nitrifikace a denitrifikace.
Kyanidy a rhodanidy obsažené ve vyčištěné vodě z chemického čištění odpadních vod
(CHČOV) působí v biologickém stupni toxicky - negativně jej ovlivňují, mohou jej i
inhibovat. Účelem zařízení detoxikace odpadních vod v Deza, a.s. Valašské Meziříčí je
snížení obsahu kyanidů (CN-) a rhodanidů (sulfokyanidů, SCN-) obsažených v odpadních
vodách z CHČOV.
V přípravné fázi projektu detoxikace, která trvala několik let, byly zkoušeny různé oxidační
procesy. Vedle ozonizace se jednalo o dávkování peroxidu vodíku, aplikaci UV záření a jejich
vzájemné kombinace. Tímto byla zahájena vzájemná spolupráce mezi společnostmi DISA
v.o.s. a DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Očekávané závěry výběru optimální technologie byly
komplikovány vysokou proměnlivostí jak sledovaných ukazatelů, tak celkového složení
odpadní vody. Po zvážení technických a ekonomických aspektů byla vybrána pro realizaci
technologie ozonizace, která nelépe splňovala zadané požadavky. Podklad pro definitivní
návrh výkonu ozonizace poskytla laboratorní zkouška připraveného reprezentativního vzorku
vody, která byla provedena přímo v sídle společnosti WEDECO v Herfordu.
Technologie detoxikace odpadních vod ozonizací je nová technologie, která doplnila stávající
technologie chemického čištění odpadních vod z provozů dehet, benzol a fenoly na CHČOV.
Jedná se o vysoce koncentrované proudy odpadních vod obsahující dehtovité látky, fenoly,
kyanidy, rhodanidy, čpavek, pyridinové zásady, sulfan a aromatické uhlovodíky (benzen,
toluen, xyleny). Tyto vody jsou podrobovány fyzikálně-chemickým procesům stávající
technologie oddehtování, odfenolování a odčpavkování.
Po těchto procesech byla zařazena nová technologie ozonizace, která zajistila potřebné snížení
obsahu CN- a SCN- ve vyčištěné vodě z CHČOV. Zároveň se zlepšila celková biologická
odbouratelnost ostatních doprovodných chemických látek v následujícím procesu
biologického čištění na BČOV DEZA a.s.
Kapacita technologie detoxikace vychází z ročního objemu vyjmenovaných proudů odpadních
vod (64 000 m3/rok), což s malou rezervou představuje kapacitu 8 m3/hod, při daném fondu
pracovní doby 8 000 hod/rok.
Výrobu ozonu zajišťuje generátor ozonu EFFIZON®HP typ SMO 800 S firmy WEDECO
s maximální kapacitou 12 033 g O3/hod a s koncentrací 148 g O3/Nm3.
Na stávající destilační kolony odčpavkování se nastřikuje oddehtovaná a odfenolovaná voda
OVF1 ze stávajících zásobníků pomocí stávajících čerpadel. Z paty kolon se samospádem
odvádí předčištěná voda (množství cca 8 m3/hod) do nového ležatého zásobníku. Na odvodu
z kolony zůstává instalováno původní zařízení na udržení hladiny v koloně, dále je zde
instalován „obtok“ systému ozonizace, jímž je možno tuto vodu vypustit přímo do chemické
kanalizace a na BČOV, mimo ozonizační zařízení.
Ze zásobníku předčištěné vody je tato voda o teplotě 80-90 °C čerpána na novou technologii
ozonizace přes chladič, kde se zchladí na teplotu 40 °C.
Technologie ozonizace je dodávkou firmy DISA, sestává z kontejneru, ve kterém je uložen
generátor ozonu s příslušenstvím, chladiče a reakční nádrže (RN). Ozon se vyrábí z kyslíku,
zdrojem je zásobník kapalného kyslíku s odpařovací jednotkou.
V oxidačním okruhu, jehož součástí je reakční nádrž (RN), cirkuluje voda o průtoku
Q = 80 m3/hod a tlaku cca 2,7 bar, který je vytvářen pomocným čerpadlem umístěným
v kontejneru na společném rámu s injektorem. Sání injektoru je navrženo pro nasátí až
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84 Nm3 plynné směsi za hodinu, což odpovídá množství ca 12 kg O3/hod, nutnému
k dostatečné oxidaci toxické vody.
V injektoru dojde k podtlakovému nasátí potřebného množství plynné směsi a k jejímu
intenzivnímu promíchání s cirkulující vodou. Poté je směs vody a plynné směsi zavedena do
reakční nádrže.
V reakční nádrži o objemu 15m3 dochází k reakci ozonu s prakticky všemi organickými
sloučeninami, včetně sledovaných ukazatelů (CN- a SCN-) přítomných v toxické vodě, a
zároveň zde dochází k zachycení nerozpuštěného plynu v nadhladinovém prostoru. Z výstupu
RN je ozonizovaná voda zaváděna zpět do cirkulačního okruhu směrem k opětovnému vnosu
ozonu. Za výstupem z RN je zařazen vývod ozonizované vody o průměrném průtoku Q =
8 m3/hod a tlaku 2,5 bar. Tento tlak zajistí přepravení ozonizované odpadní vody do chemické
kanalizace DEZA a.s. se zaústěním pod hladinu a následně na biologickou čistírnu odpadních
vod. Zaústěním pod hladinu je zajištěna likvidace případného zbytkového ozonu ve vodě
z oxidační smyčky.
Objem RN je zvolen tak, aby umožnil potřebnou dobu zdržení, nutnou pro rozpuštění
vyrobeného množství ozonu v toxické vodě. Tato reakční doba je delší než 1,5 hodiny.
Rozpuštění vysoké dávky ozonu je dále podpořeno přetlakem udržovaným v cirkulačním
okruhu včetně reakční nádrže.
Do RN vstupuje plyn skládající se z 10 hm. % ozonu a 90 hm. % kyslíku. Množství odplynu
na výstupu z RN je 80 Nm3/hod, tlak odplynu 2,5 bar, teplota 35-40 °C. Nerozpuštěný ozon v
tomto odplynu (<0,5%) je odstraněn spálením v termické spalovně ENVIROTEC.
Odpařovací stanice kapalného plynu je zdrojem kyslíku v plynném stavu. Skládá se
z tlakového kryogenního zásobníku, hlavních vzduchových odpařovačů a potrubních rozvodů
s armaturami. Kryogenní zásobník se plní kapalným plynem dovezeným autocisternou.

Obr. č. 1: Ozonizace odpadní vody v DEZA, a.s. Val. Meziříčí, zleva: kontejner, reakční
nádrž, odpařovací stanice s kryogenním zásobníkem kyslíku
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Technologie ozonizace odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu v prosinci 2007.
Výsledky zkušebního provozu jsou shrnuty v následující tabulce (průměrné hodnoty za
období leden - listopad 2008) :

parametr

efekt snížení v %

Σ CN- + SCN-

75 %

chemická spotřeba kyslíku
CHSKMn
chemická spotřeba kyslíku
CHSKCr
biochemická spotřeba kyslíku
fenoly jednosytné
sulfan
polyaromatické uhlovodíky
aromatické uhlovodíky a
pyridinové báze

poznámka
(analytická metoda)
spektrofotometricky
kyvetový test

72 %

manganistanová metoda

46 %

dichromanová metoda

58 %
95 %
49 %
46 %

BSK5
p-nitroanilin
jodometricky
Σ 16 PAU HPLC

90 %

GC analýza

Provozní podmínky :
Ø dávka ozonu :

1,65 kg O3/m3 odp. vody

Ø koncentrace ozonu v plynu :

147 g O3/Nm3

Ø výkon generátoru :

11,5 kg O3/hod

Ø výkon detoxidace :

7 m3/hod odp. vody

využití fondu pracovní doby :

92 %

Při hodnocení účinnosti odstranění sledovaných parametrů (Σ CN- + SCN-) musíme vzít
v úvahu několik faktorů :
♦ v našich podmínkách se CN- a SCN- vyskytují převážně ve formě komplexních sloučenin
s různou formou stability komplexů a vysoce kolísavým poměrem CN- : SCN♦ při ozonizaci probíhají současně také oxidační reakce s dalšími znečišťujícími látkami
obsaženými v odpadních vodách, které mají rovněž vysoce proměnlivé složení
♦ uspořádání oxidačních reakcí je závislé na reaktivitě všech složek a hodnotách jejich
oxidačně-redukčních potenciálů
♦ všechny tyto faktory působí současně a promítají se do výsledné podoby reakce ozonizace
- lehce oxidovatelné organické látky (fenoly, jednoduché aromatické uhlovodíky) - efekt
snížení 90 - 95 %
- těžce oxidovatelné látky (polyaromatické uhlovodíky, sulfan) - efekt snížení 40 - 50 %
- Σ CN- + SCN- - efekt snížení 75 % (v závislosti na poměru CN- a SCN-)
CN- … 50 - 60 %
SCN- … 90 - 95 %
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Důležitým hlediskem pro řízení chodu ozonizace je ekonomika provozu, kdy je třeba
empiricky stanovit a odzkoušet optimální dávku ozonu, což umožní dosáhnout potřebných
výsledků za rozumnou cenu.
V našich podmínkách se podařilo dosáhnout potřebného snížení obsahu CN- a SCN- ve
vodách z CHČOV, snížit jejich toxicitu a zlepšit biodegradabilitu. V následném procesu
biologického čištění na BČOV Deza, a.s. se tak dosahuje vysokého čistírenského efektu :
- CHSKCr … 75 %
- BSK5
… 95 %
- fenoly
… 99 %
… 90 %
- CN- a SCNVyčištěné vody, které se vypouštějí do recipientu, splňují všechny emisní limity, stanovené
integrovaným povolením pro vypouštění odpadních vod. Technologie ozonizace odpadních
vod byla zkolaudována a uvedena do trvalého provozu v prosinci 2008.

ZÁVĚR
Na základě více než jednoletého provozu ozonizace v DEZA, a.s. Valašské Meziříčí se
potvrdilo, že ozonizace byla správně zvoleným typem oxidace pro řešení problematické
situace s čištěním odpadní vody. Při zahrnutí finančních sankcí vyplývajících z nedodržení
emisních limitů, které by bez razantního zásahu provozovateli reálně hrozili, se ukazuje
investice do detoxikace jako ekonomicky výhodná s rychlou návratností.
DEZA, a.s. Valašské Meziříčí tímto krokem významně přispěla k minimalizaci negativních
vlivů na životní prostředí.

110

Aktivace s nízkou koncentrací fosforu
Dr.Jaroslav Sojka a Ing.Věra Novotná,
Pöyry Environment a.s. Brno

Sloučeniny fosforu hrají významnou úlohu v přírodním koloběhu látek. Jsou nezbytné pro
nižší i vyšší organizmy, které je přeměňují na organicky vázaný fosfor. Po uhynutí a rozkladu
organizmů se fosforečnany uvolňují do prostředí. Zvlášť významně se fosforečnany uplatňují
při růstu zelených organizmů ve vodě (řas a sinic). Fosfor má klíčový význam pro eutrofizaci
povrchových vod. (P.Pitter Hydrochemie 1999).
V prostředí vod se fosfor vyskytuje nejčastěji ve formách:
 orthofosforečnanů PO43-, HPO42-, H2PO4- nebo různých komplexních formách.
 polyfosforečnanů, které se mohou objevovat jako di- a trifosforečnany v jednoduchých
formách H2P2O72- , HP2O73- nebo v komplexních formách.
 katena – polyfosforečnanů, které jsou odvozeny od kyseliny difosforečné H4P2O7 a
trifosforečné H5P3O10. Cyklo – fosforečnany mají obecný vzorec (HPO4)n.
V odpadních vodách splaškového typu se fosfor vyskytuje převážně v orthofosforečnanové
formě (do 95 %) a zbytek mohou být polyfosfáty z pracích prostředků.
Fosfor je nezbytný pro biologické procesy při čištění odpadních vod nebo stabilizaci kalu
v anaerobním prostředí. Při biologickém čištění v aerobním prostředí je obvykle potřeba
fosforu počítána z přivedeného organického znečištění na ČOV podle hodnot stanoveného
BSK5. Doporučený poměr mezi BSK5:Nc:Pc je 100:5:1 a vychází ze složení bakterií. U
čerstvých splaškových odpadních vod není potřeba řešit problémy s poměrem organického
znečištění a biogenními prvky. Rozklad organického znečištění v anaerobním prostředí
požaduje poměr mezi CHSK:Nc:Pc 300 – 500:6,7:1.
Nepoměr mezi fosforem, dusíkem a organickým znečištění v aerobní čištění odpadních vod je
do určité míry tolerovatelné. Někdy vede i tvorbě aktivovaného kalu, který je technologicky
nepříznivý pro dokonalou separaci kalu od vyčištěné vody. Pro technologii separace se
používá převážně gravitace na základě měrné hmotnosti kalu a vody. Nepříjemné jsou velmi
malé rozdíly měrné hmotnosti voda 1,0 kg/m3 a aktivovaný kal kolem 1,05 kg/m3.
Strašák eutrofizace povrchových vod včetně stále přísnější legislativy nás nutí vypouštět
vyčištěnou vodu z ČOV téměř bez fosforu. Dosažení nízkých zbytkových koncentrací lze
dosáhnout biologickou cestou nebo chemickým srážením s postupem simultánním nebo
zařazením třetího stupně čištění.
Biologické čištění nemůže být bez fosforu, jak vyplývá ze zkušeností na ČOV, která
vykazovala velmi rozkolísané zbytkové koncentrace v organickém znečištění a v celkovém
dusíku, kam jsme byli pozváni k technické pomoci provozu.
ČOV čistí průmyslové odpadní vody (POV) z potravinářské výroby a je složena:
 Vyrovnávací nádrž
 Flotační jednotka s úpravou vody v kombinaci flokulantu a koagulantu (Fe2(SO4)3)
 Biologická jednotka OMS Walter s nitrifikací a denitrifikací v jedné nádrži, dávkování
Biokatu
 Zahušťovací nádrž => flotace
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 Měrný žlab a odtok do recipientu
Na základě seznámení s postupem provozování ČOV a prováděnými chemickými analýzami
z vybraných odběrových míst přítok na flotaci, odtok z ČOV a kvalitou aktivovaného kalu
bylo doporučeno doplnění sledovaných veličin. Odběry vzorků i po flotaci, záznamy o
množství přebytečného kalu, dmychaného vzduchu, mikroskopické rozbory aktivovaného
kalu i částečné odstavení Biokatu.
V následující tabulce I jsou uvedeny chemické analýzy vzorků přítoku a po flotaci (průměr
2008) s dosaženými efekty a odtoku.
Tabulka I Flotace
Ukazatel CHSK
1 580,0
Přítok
490,5
Odtok
69,0
Efekt

BSK5
1 000,0
211,8
78,8

NL
NH4-N
1 660,0
46,0
42,8
41,9
97,4
9,0

Pc
14,6
1,2
91,8

V tabulce II jsou uvedeny chemické analýzy vzorků celkových odtoků (průměry) a vybrané
parametry aktivace.
Parametr Rozměr
Bx

AN

[kg/kg.d]

Limity"p"

0,013

3

3,54

Xr

3

[kg/m ]

6,2

KI

[ml/g]

207

A

[d]

22,8

PK
Pc

[kg/d]
[mg/l]

640
0,05

CHSK

[mg/l]

9,7

BSK 5
NL

[mg/l]
[mg/l]

3,5
8

NH 4-N

[mg/l]

22,1

14
3

NO3-N

[mg/l]

1,0

-

TIN

[mg/l]

23,1

28

pH

[-]

7,1

6 - 8,5

X

[kg/m ]

0,95
55
14

Z tabulky II vyplynuly některé pokyny pro provoz ČOV. Velmi nízké kalové zatížení podle
BSK5 v aktivaci, které s hodnotami 0,013 kg/kg.d vede k mírné nestabilitě provozu aktivace.
Doporučeno bylo snížení kalové koncentrace k X = 2 – 2,5 kg/m3. Fosfor se zbytkovými
hodnotami od 0,02 až 0,06 mg/l signalizuje jeho varovný nedostatek. Poměr BSK5:Nc:Pc je
100:19:0,56 a ukazuje na nadměrné množství dusíku a málo fosforu. Složení čištěné vody má
sklon k tvorbě vláknitých mikroorganizmů, která je potvrzena KI = 207 ml/g (viz tab.II).
K potlačení vláken byl trvale dávkován do přítokové galerie Biokat, který svým složení ještě
napomáhá k dalšímu odstraňování ortophosforečnanů z vody.
Aktivovaný kal má disperzní charakter (viz obr.). Netvoří se dostatek extracelulárních
polysacharidů s bílkovinami, které umožňují tvorbu vloček. Z ostatního oživení jsou přítomny
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pouze Flagellata sp.
K navýšení fosforu byl proveden obtok flotace. Množství bylo postupně navyšováno od 5 do
15 % celkového přítoku POV. Souběžně se navyšovalo i Bx, ale maximální hodnota byla
0,029 kg/kg.d. Průběh s obtokem vyjadřují hodnoty v tab.III.
Výsledky opět jsou v předepsaných limitech „p“, ale nepředčištěná POV automaticky
prodlužuje podle koncentrace kyslíku v aktivaci dobu nitrifikace a zkracuje denitrifikaci.
Doplnění fosforu se jeví jako nedostatečné podle zbytkových hodnot. Pozitivní jsou výsledky
pro NH4-N a KI.
Aktivovaný kal již vytváří vločky, patrná je přítomnost vláknitých mikroorganizmů a občas se
objevují Protozoa a další (Rotaria sp.).
Tabulka III
Param etr Rozměr
Bx

[kg/kg.d]
3

AN

Limity"p"

0,028

X
Xr

[kg/m ]
[kg/m3]

2,73
3,8

KI

[m l/g]

121,1

A

[d]

67,5

PK
Pc

[kg/d]
[m g/l]

69
0,06

CHSK

[m g/l]

25

0,95
55

BSK5

[m g/l]

4,2

14

NL

[m g/l]

12

14

NH4-N

[m g/l]

3

TIN

[m g/l]

26

28

pH

[-]

7,2

6 - 8,5

3

Poslední možnost byla ponechat pouze 5 % obtoku a doplnit fosfor zvoleným minerálním
hnojivem. Výsledky chemických analýz a parametrů jsou v tabulce IV.
Tabulka IV
Param etr Rozměr

AN

Bx

0,02

X

[kg/kg.d]
3

2,63

3

[kg/m ]

Limity"p"

Xr

[kg/m ]

3,63

KI

[ml/g]

139,2

A

[d]

57,5

PK

[kg/d]

153

Pc

[mg/l]

0,36

0,95

CHSK

[mg/l]

9,3

55

BSK5
NL

[mg/l]
[mg/l]

1
6

NH4-N

[mg/l]

0,09

TIN
pH

[mg/l]
[-]

3,9
7,1

14
14
3
28
6 - 8,5
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Přítomnost fosforu má pozitivní vliv na nitrifikaci i denitrifikaci jak ukazují výsledky
v tab.IV. Velmi dobré výsledky jsou i ve zbytkových koncentracích CHSK, BSK5 a NL.
Aktivovaný kal je relativně v dobré kondici včetně oživení.

Obr.1 Odtok 2008
60
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čas [d]
BSK-5

CHSK-Cr

NL

Lineární (CHSK-Cr)

Na obr.1 jsou vybrané výsledky chemických analýz vzorků odtoku za rok 2008, kdy byly
prováděny experimenty za provozu ČOV.
Závěrem lze konstatovat, že doplnění fosforu ve formě minerálního hnojiva je trochu proti
přírodě, ale naopak se sníží koncentrace celkového dusíku, organického znečištění a byla
vytvořena stabilita pro biologické čištění dané POV. Zbytkové koncentrace Pc jsou na
příznivých hodnotách a je nutno podotknout, že 71 % je ve formě P – PO4 .
Při navrhování technologie ČOV ve snaze snížit organické znečištění pomocí předčištění za
pomoci solí železa vedoucí k menšímu objemu biologické jednotky jedné straně, ale na druhé
straně se nesmí zapomenout na potřeby biologie.
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Poutání fosforu a tenzidů v půdním (zemním) filtračním prostředí
Prof.Ing.Jan Šálek,CSc, Ing.Michal Kriška, ÚVHK FAST VUT Brno, RNDr.Marie Pištěková,
Povodí Moravy Brno, Ing.Miloš Rozkošný,PhD, VÚV pobočka Brno

V referátu jsou uvedené poznatky z laboratorního a poloprovozního výzkumu čisticího účinku
filtračního prostředí při filtraci vody s přesně stanoveným množstvím tenzidů a fosforu
a filtraci čištěných splaškových odpadních vod. Filtrační prostředí tvořily zemní materiály,
drobné kamenivo, škvára a vysokopecní struska s vysokým obsahem železa. Na laboratorní
výzkum navazují poznatky z výzkumu získané na poloprovozních a provozních zemních
filtrech a ve filtračním prostředí vegetačních kořenových čistíren.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Problematika poutání fosforu z čištěných odpadních vod a znečištěných povrchových vod
ve filtračním prostředí je předmětem řady dlouhodobých výzkumů, další výzkumné práce
mají doplňující a upřesňující charakter. Podstatně méně zkušeností u nás i v zahraničí je
s čisticím účinkem půdního prostředí při odstraňování tenzidů.
1.1 Úkoly a cíle výzkumných prací
Úkolem výzkumných prací bylo stanovení čisticího účinku různých složení filtračního
prostředí při filtraci mechanicky a mechanicko-biologicky čištěných splaškových odpadních
vod resp. vod s přesně definovaným množství celkového fosforu a tenzidů.
Cílem šetření bylo stanovení možnosti využití běžného půdního (zemního) prostředí
a netradičních filtračních materiálů, kterými jsou drcená vysokopecní struska a škvára
k poutání fosforu a odstraňování tenzidů z vodního prostředí. Získané poznatky budou
postupně využívány pro návrh půdních (zemních) filtrů, malých čistíren odpadních vod
a zařízení využívající přírodní způsoby čištění a při posuzování čisticího účinku půd při
využívání čištěných odpadních vod.
1.2 Zaměření výzkumu
Výzkum byl zaměřen na sledování čisticího účinku vybraných druhů půd, kameniva, písku,
škváry, drcené vysokopecní strusky v závislosti na jejich fyzikálních vlastnostech.Výzkumné
práce byly realizované jednak v modelovém laboratorním prostředí ve specializované
laboratoři Ústavu vodního hospodářství krajiny, jednak na poloprovozních terénních
zařízeních na zkušebním polygonu v areálu Kanalizační čistírny města Tišnova v Březině
a na již dříve realizovaných kořenových čistírnách odpadních vod (KČOV) v Dražovicích,
Rudíkově, Olší nad Oslavou, Hostětíně, Žernovníku aj. Byly srovnány různé metodiky
působení anionaktivních tenzidů na modelové filtry zatěžované nárazově i kontinuálně, byla
použita modelová odpadní voda i reálná splašková voda z praní. Na KČOV bylo sledováno
odstraňování anioaktivních tenzidů v závislosti na použité technologii.
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METODIKA VÝZKUMU
Výzkumné práce se uskutečnily v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách
na vegetačních kořenových čistírnách.
2.1 Výzkum v laboratorních podmínkách
Předností laboratorního výzkumu na filtračních fyzikálních modelech byla možnost
odzkoušení řady alternativních způsobů, nastavení konkrétních zatěžovacích podmínek,
možnost přesného sledování při daných teplotách, zatížení apod. Dávkovacími zařízeními je
možné přesně stanovit zatížení půdního profilu, sledovat průběh filtrace apod.
Výzkum byl realizován ve čtyřech typech filtračních kolon rozdílného uspořádání.
Prvý typ tvořily filtrační válce o průměru 90mm, výška filtračního materiálu činí 450 mm;
filtrační válce jsou zhotovené z organického skla. Filtrační válce jsou v dolní části vybavené
obráceným filtrem. Výškově nastavitelným přelivem, který je hadicí připojeným na výtok
z filtračního válce, je možné nastavit hloubku hladiny podzemní vody. Tyto filtrační válce
byly použité jak k výzkumu poutání tenzidů, tak i fosforu; všechny modely pracovaly
s vertikálním prouděním. Uspořádání filtrační kolony je znázorněné na obr.1

Obr.1 Uspořádání filtrační kolony z maloprůměrových filtračních válců
Druhý typ tvořily filtrační válce z PVC o vnitřním průměru 160 mm, celková výška válců je
80cm, výška filtrační náplně potom 48cm. Na dně náplně se nachází přechodový filtr z písku
zrnitosti 2 až 4mm o mocnosti 3cm, pod ním je umístěné síto, nálevka a odběrné nádoby.
Třetí typ tvořily filtrační kolony o průměru 395 mm, výšky půdního profilu 960 mm
obdobného uspořádání, jako v předchozím uspořádání.
Jednotlivé filtrační kolony byly naplněné písčitými, hlinitopísčitými a písčitohlinitými
půdami, drcenou vysokopecní struskou a škvárou a drceným kamenivem z krystalického
vápence frakce 4 až 8 mm. Podrobně byly stanovené základní zrnitostní a fyzikální
charakteristiky filtračního prostředí. Mechanicky čištěná odpadní voda a zkušební roztoky
byly dávkovány Mariottovou lahví, nebo dávkovacími mikročerpadly.
2.2 Výzkum v poloprovozních a provozních podmínkách
2.2.1 Výzkum v poloprovozních podmínkách se uskutečnil na výzkumném polygonu v areálu
kanalizační čistírny města Tišnova v Březině. Pro daný účel byly využité fyzikální
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poloprovozní filtry s horizontálním prouděním, které byly umístěné ve dvou laminátových
nádržích o rozměrech
1000 x 1000 x 5000 mm, naplněných drceným kamenivem
z krystalického vápence frakce 4 až 8 mm. Jeden model byl osázen rákosem obecným, druhý
byl bez vegetace. Přesné dávkování zajišťovalo dávkovací čerpadlo. Uspořádání filtrů
s horizontálním prouděním je znázorněné na obr. 2
2.2.2 Výzkum v provozních podmínkách se uskutečnil na vegetačních čistírnách
v Dražovicích, Rudíkově, Olší nad Oslavou, Hostětíně, Myslibořicích, Žernovníku. Podrobný
popis jednotlivých lokalit uvádí Rozkošný (2008), podrobnosti jsou uvedené v materiálech
zpracovaných pro Ministerstvo životního prostředí.

Obr.2 Uspořádání poloprovozních zemních filtrů s horizontálním prouděním

ČISTICÍ ÚČINEK A POUTÁNÍ FOSFORU A TENZIDŮ VE FILTRAČNÍM
PROSTŘEDÍ V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH
Při výzkumu čistících procesů ve filtračním prostředí se soustředila hlavní pozornost na
sledování poutání fosforu a odstraňování tenzidů, jednak v rámci samostatného výzkumu,
jednak společně, ze stejných vzorků.
3.1 Čisticí účinek filtračního prostředí a poutání fosforu
Sledování byla realizována ve dvou etapách, v prvé etapě bylo samostatně sledováno poutání
fosforu, ve druhé etapě bylo sledováno poutání fosforu a tenzidů ze stejných vzorků. Převážná
část šetření byla realizována na maloprůměrových filtračních kolonách prvé skupiny. Nejprve
jsme zjišťovali poutání fosforu při krátkodobém zatížení a s množstvím odpadní vody
odpovídající dvojnásobnému zatížení vertikálních půdních filtrů. Průběh poutání fosforu
různými filtračními materiály je znázorněn na obr. 3.
Dlouhodobá šetření poutání fosforu na filtrační náplň zemního filtru byla prováděna na
čtyřech různých materiálech, kterými byla vysokopecní struska, drcená škvára, vápenná drť
frakce 4 ~ 8 mm a písek preparovaný oxidem manganičitým. Výzkum byl realizován na
filtračních kolonách s konstantním hydraulickým zatížením a výškou hladiny protékané vody
2-4 cm pod terénem. Voda použitá k filtraci byla obohacena zvýšeným množstvím celkového
fosforu o koncentraci 20mg/l. Průměrné zatížení filtračních kolon činilo 174 mm/den. Průběh
sorpce fosforu na jednotlivé filtrační materiály v závislosti na čase je znázorněn na obr. 4
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Obr.3 Průběh poutání fosforu v různých filtračních materiálech při krátkodobém zatížení

Nejpříznivější výsledky se docílily u drcené vysokopecní strusky, kdy poutání fosforu se
pohybovalo kolem 95 %. Tento materiál nikterak negativně neovlivňuje složení protékající
vody těžkými kovy a jeví se jako perspektivní materiál.
100,0

Účinnost [ % ]

90,0

Štěrk

80,0
70,0

Písek

60,0
50,0

Škvára

40,0
30,0
20,0

Struska

10,0
0,0
30.10 19.11 9.12 29.12 18.1

7.2

27.2 19.3 8.4
Datum

28.4 18.5

7.6

27.6

Obr. 4 Průběh poutání fosforu v různých filtračních materiálech při dlouhodobém zatížení

3.2 Čisticí účinek filtračního prostředí a poutání tenzidů
Při sledování čistícího účinku v jednotlivých filtračních prostředích byla prováděna přímá
filtrace bez zdržení i kontinuální filtrace.
Nejprve jsme se zaměřili na sledování závislosti úbytku koncentrace anionaktivních tenzidů
ve vztahu k filtračního materiálu. Jako filtrační materiál byly použity hlinitá půda, štěrk frakce
4-8mm a písek frakce 1-2mm, v různých uspořádáních. Výchozí koncentrace anionaktivního
tenzidu byla 50-100 mg PAL1 na litr. Byl používán n-dodecylsulfát sodný
a dodecylbenzensulfonan sodný.
1

Pozn.: PAL – povrchově aktivní látky
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Přímou filtrací v jednotlivých druzích náplní filtrů bylo zjištěno, že se okamžitě snížila
koncentrace PAL při použití hlinitých půd jako filtračního materiálu. Prakticky stejný efekt
měla i filtrace pískem, v obou případech byla účinnost odstranění anionaktivních tenzidů
(PAL) 99,98 %. Nejnižší okamžitý efekt měla filtrace štěrkovým filtrem – 29%. Výsledky
jsou uvedeny v tab.1.
Tab.1 Filtrace modelových roztoků PAL bez zdržení na filtru
Název
Nefiltrovaný vzorek
Filtrace štěrkem frakce 4-8 mm
Filtrace pískem frakce 1-2 mm
Filtrace hlinitou půdou (I.kat. 32 %)

PAL mg/l
48,13
34,12
0,78
0,81

odstraněno PAL (%)
29,11
99,98
99,98

Obdobný pokus s reálnou surovou odpadní vodou z praní ukázal, že i při vysoké koncentraci
tenzidů v odpadní vodě dochází k významnému snížení koncentrace tenzidů v takto
profiltrované vodě. V případě štěrku byla účinnost odstranění tenzidů 46 %, hlinitá půda
poutala 96% tenzidů a písčitá půda 99,8%. Závislost poutání tenzidů v jednotlivých filtračních
náplních a jejich účinnost je uvedena na obr.5.
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Obr.5. Závislost poutání tenzidů obsažených v odpadní vodě z praní v jednotlivých náplních

Vliv zdržení na úbytek PAL byl zkoumán filtračním pokusem ve stejných filtračních
prostředích a se stejnou koncentrací PAL jako pokus s jednorázovým zatížením filtrů. Filtrací
hlinitým filtrem se snížila koncentrace PAL po 24 hodinách na cca 1 mg/l, písčitý filtr se
dostal na stejnou koncentraci po 30,5 hodinách a štěrkový filtr po 70,5 hodinách. Po uplynutí
doby 100 hodin snižovaly koncentraci PAL ve vodě všechny náplně filtrů prakticky stejně.
Výsledky jsou uvedeny na obr.6.
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Obr.6 Dlouhodobé zatížení různých filtračních materiálů roztokem PAL

Závislost poutání tenzidů a fosforu při dlouhodobém kontinuálním zatížení byla sledována
u filtrů s náplní vodárenského písku, čistého i preparovaného. Průběh poutání byl následovný:
po počátečním snížení koncentrace PAL o více než 50% se dále pozvolna snižovala
koncentrace PAL ve vodě v závislosti na době trvání pokusu, viz obr. 7. Kolona s filtrační
náplní z písků preparovaných oxidy manganu vykazovala mírně lepší výsledky než kolona
s čistým pískem. Po době 100 hodin od počátku pokusu se ustálila koncentrace PAL v
profiltrované vodě mezi 2-4 mg/l PAL, tj. 92-96% účinnost odstranění PAL v obou případech.
Porovnáním je patrné, že filtrační náplň z písků preparovaných oxidy manganu vykazuje lepší
výsledky při poutání anionaktivních tenzidů. Pro odstraňování fosforu měla kolona
s preparovaným pískem účinnost mezi 95-99,6 % po celou dobu pokusu. Kolona s čistým
vodárenským pískem měla po 100 hodinách provozu účinnost 25 %, po 400 hodinách se
zvýšila na 60 % a po 960 hodinách 89 %.
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Obr.7. Kontinuální zatížení filtrů s preparovaným a čistým pískem
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Dlouhodobé zatížení modelových půdních filtrů s filtrační náplní štěrku, hlinité půdy
a písčité půdy prokázalo, že hlinitá a písčitá půda jsou jako filtrační médium pro poutání
anionaktivních tenzidů velmi vhodné. Účinnost písčitého a hlinitého filtru je prakticky stejná
a při dlouhodobém zatížení se nemění. Problémem hlinitých filtrů je ale postupná kolmatace
působením tenzidů, po dlouhé době dojde prakticky k zastavení filtrace.

ČISTICÍ ÚČINEK A POUTÁNÍ FOSFORU A TENZIDŮ VE FILTRAČNÍM
PROSTŘEDÍ V POLOPROVOZNÍCH A PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
Na laboratorní výzkum navazovala šetření v poloprovozních a provozních zařízeních, která
spočívala ve vytipování ekonomicky výhodných a dostupných filtračních materiálů, určení
jejich základních fyzikálních a chemických vlastností, stanovení jejich sorpčních vlastností
a zjištění jejich vlivu na složení odtékající čištěné odpadní vody, stanovení případných změn
vlastností filtračního prostředí.
4.1 Poznatky ze sledování poutání fosforu a tenzidů v poloprovozních podmínkách
4.1.1 Poutání fosforu na zkušebním polygonu v Březině bylo značně rozkolísané, podrobná
sledování probíhala v období od 19.8.2003 až 29.10.2003. Obsah Pcelk v mechanicky čištěné
odpadní vodě se pohyboval od 6,76 mg/l do 10,50 mg/l, v průměru 8,3 mg/l. Složení odtoku
Pcelk z filtračního pole s rákosem činilo 8,06 mg/l a složení odtoku Pcelk z filtračního pole
bez porostu rákosu činilo 4,51 mg/l. Poutání Pcelk u filtračního pole s rákosem bylo velmi
nízké, činilo 45,6 %. Zatížení i filtrační náplň byly stejné.
4.1.2 Čistící efekt při odstraňování tenzidů byl sledován na KČOV ve výzkumném polygonu
v Březině, kde byl sledován čistící efekt provozované technologie na VKČ bez rákosu
a osázené rákosem. V obou případech nastalo snížení koncentrace tenzidů. Pole bez rákosu
poskytovalo stabilnější čistící efekt s účinností nad 90%, pole s rákosem mělo účinnost mezi
70-90%. Tento jev se nám nepodařilo uspokojivě objasnit, rovněž i ostatních ukazatelů
znečištění čisticí účinek bez vegetace byl mírně příznivější.Vzhledem k tomu, že šetření bylo
nezbytné z důvodu přestavby čistírny předčasně ukončit, bude nezbytné tato šetření znovu
otevřít a tuto zvláštnost objasnit.
4.2 Poznatky ze sledování poutání a čisticího účinku v podmínkách provozovaných
KČOV
4.2.1 Poutání fosforu a výsledný čisticí účinek dlouhodobě zkoumal na KČOV Dražovice,
Myslibořice, Olší nad Oslavou a Žernovník Rozkošný (2008), konečné výsledky jsou uvedené
v tab. 2
Tab.2 Čisticí účinek v % vybraných KČOV při poutání celkového fosforu
Kořenová čistírna
odpadních vod
Dražovice
Hostětín
Myslibořice
Olší nad Oslavou
Žernovník
2

Doba
sledování
1999 až 2008
2003 až 2005
2006 až 2008
2006 až 2008
2006 až 2008

Účinnost přítok- odtok (%)
Mechan.čištění Filtrační pole
Celá ČOV
-1
7
6
2
x)
-7
43
21
10
31
25
-2
23
24
-5
20

Pozn.: Celá ČOV v Hostětíně včetně aerobní biologické nádrže
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Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že poutání fosforu ve filtračních polích kořenových
čistíren odpadních vod je minimální, na náplně z basických hornin a říčního kameniva
se fosfor neváže. Odběr fosforu rákosem je velmi nízký a KČOV, kde se rákos z filtračního
pole neodstraňuje se fosfor znovu dostává do oběhu.
4.2.2 Čistící účinek při odstraňování tenzidů byl sledován KČOV Rudíkov. Koncentrace
tenzidů v odpadních vodách se pohybovala od 2 do 5 mg/l. Na KČOV Rudíkov byl sledován
čisticí účinek odstraňování tenzidů na jednotlivých technologických stupních. Bylo zjištěno,
že k odstranění tenzidů dochází částečně již ve fázi mechanického čištění a po průchodu
filtračním polem je čisticí účinek téměř 90 %. Bylo potvrzeno, že účinek poutání tenzidů je
shodný s účinkem odstraňování CHSKCr a BSK5 v odpadní vodě.
Z výše uvedených šetření je patrné, že tenzidy jsou odstraňovány z odpadních na všech
technologických stupních s velmi dobrým efektem, pokud je navržená technologie řádně
provozována. V případě KČOV byl čisticí efekt lepší u filtračních polí bez osázení rákosem.

VYUŽITÍ POZNATKŮ Z VÝZKUMU V PRAXI
Poznatky z výzkumu poutání fosforu na filtrační prostředí a odstraňování tenzidů z odpadních
vod prokazují, že využitím vhodných filtračních materiálů obsahujících sloučeniny železa,
rovnoměrným zatížením a nepřetěžováním filtračního prostředí je možné docílit výrazné
snížení obsahu fosforu v odtékající čištěné odpadní vodě.
Jednoznačně nejvhodnějším materiálem se jeví vysokopecní struska s vysokým obsahem
železa. Další výzkum bude třeba soustředit na časový průběh poutání a kapacitu filtračního
materiálu. Vyžitím drcené vysokopecní strusky jako filtračního materiálu se dosáhne až 98 %
poutání fosforu.
Čisticí účinek při odstraňování tenzidů závisí na zrnitostním složení, příznivé výsledky byly
docílené u písčitých a jemnějších materiálů. KČOV odstraňovaly tenzidy v průměru z 90 %.
Zde je možné konstatovat příznivý účinek půdních filtrů srovnatelný s umělými způsoby
čištění. V prostředí půdního filtru dochází k postupnému rozkladu tenzidů bez vzniku
škodlivých reziduí.
Výsledky z výzkumu je možné plně využít při navrhování optimálního složení půdních
(zemních) filtrů, při navrhování jednotek na úpravu „šedých“ vod, posuzování čisticího
účinku půdy při využívání odpadních vod, posuzování havarijních úniků apod.
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Minimalizace energie a obslužné náročnosti pro domovní ČOV
- Anaerobní čistírny
Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., FORTEX-AGS, a.s. Šumperk

ÚVOD
Obor čistírenství prochází v poslední době velmi rychlým vývojem. Nové technologie a
postupy se uplatňují nejen u velkých čistíren, ale i u čistíren malých včetně těch nejmenších –
domovních. Rozvoj nových poznatků znamenal pro čištění komunálních odpadních vod
jednoznačnou převahu aerobních technologií. V posledních letech je velká pozornost
věnována i minimalizaci obslužné náročnosti a spotřeby energie.
Zatímco první požadavek je možno splnit jak „nestrojními“ technologiemi, tak zvýšením
automatizace, pak druhý požadavek vede jednoznačně k opětovnému hledání cest s pomocí
anaerobních technologií i pro domovní ČOV.
Tato nejnižší kategorie ČOV je z hlediska řešení přiměřeného stupně čištění nejsložitější. U
této kategorie se vyskytují všechny možné čistírenské problémy. Přítoky na čistírny vykazují
extrémní proměnlivost jak v průtoku odpadních vod, tak v látkovém složení těchto vod.
Výrazným způsobem se podílí kolísání teplot, používání dezinfekčních prostředků, detergentů
aj.. U této kategorie čistíren je také nezbytné počítat s neodbornou obsluhou, maximálně
s občasným odborným dohledem. Obsluha je nucena provádět pouze běžné úkony a nemůže
přímo reagovat na postupné změny technologie. U této kategorie čistíren neexistuje měření
technologických veličin v reálném čase.
Čím je menší zdroj znečištění, tím je nutno zvyšovat bezpečnost a spolehlivost zařízení.
Majitel očekává, že obslužná náročnost nemůže být vyšší než u běžných zařízení
v domácnostech jako je pračka nebo sekačka. Nelze očekávat, že čištění odpadních vod bude
pro tyto provozovatele koníčkem.

VHODNÉ TECHNOLOGIE NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Specifické náklady na vyčištění odpadních vod u domovních čistíren jsou podstatně vyšší než
u velkých sídel a je diskriminující chtít tuto položku ještě zvýšit neúměrnými investičními a
provozními náklady. Pro tuto velikost je považováno za odpovídající technologii čištění
odpadních vod taková technologie, která umožní bezpečné čištění organických látek (CHSK,
BSK5, NL).
Vhodné základní technologie pro tuto kategorii jsou:
-

systémy s primárním předčištěním (septik) a dočištěním (zemní filtr)

-

technologie s biofiltry a biofilmovými kontaktory

Velmi často se objevují i technologie využívající aktivační systémy – tyto technologie sice
mohou poskytovat „lepší“ odtoky, ale jsou podstatně více náročné na energii a obsluhu.
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V poslední době se objevují i technologie využívající k separaci biomasy mikrofiltrací, tyto
technologie jsou ale velmi náročné na odbornost obsluhy a automatiku a mají nejvyšší
specifické náklady na energii.
Tato podkategorie má ještě jedno specifikum a to, že se na tyto výrobky vztahuje zákon
22/1997 Sb. o shodě. Tento zákon nařizuje, že tyto čistírny musí projít ročními certifikačními
zkouškami podle normy ČSN EN 12566-3. Ale přestože tyto čistírny při zkouškách vykazují
vysoké čistící účinky, v praxi tyto výsledky vzhledem k výše popsaným skutečnostem nelze
přímo použít. Při zkouškách jsou zatěžovací parametry předem definovány a kontrola je
prováděna pravidelně odbornou obsluhou.
Požadované odtokové parametry by měly být stejné jako pro celou kategorii do 500 EO.
Tabulka 1 - Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění

CHSKCr
koncentrace

< 500 EO

Emisní
standardy
Nejlepší
dostupná
technologie

Nízko až
středně
zatěžovaná
aktivace nebo
biofilmové
reaktory

p
mg/l

m
mg/l

150

220

110

170

BSK5

účinno
st [%]

koncentrace
p
mg/l

m
mg/l

70

40

80

75

30

50

NL
účinno
st [%]

koncentrace
p
mg/l

m
mg/l

80

50

80

85

40

60

Požadavky na odstraňování nutrientů by měly být vzneseny pouze ve výjimečných a
jednoznačně zdůvodněných případech. Náklady jsou pak neúměrné zdroji znečištění a
v přepočtu na 1 m3 vod pak dosahují stovek korun.

SPECIFICKÉ NÁKLADY
Jaké jsou možnosti řešení pro rodinné domky, kde žijí 4 lidé a které nemají možnost napojení
do kanalizace ?
1. Žumpa
Velikost pro manipulaci je limitována odvozovou technikou, do 8 – 10 m3. Stavební náklady
je možno odhadnout na 40.000,- až 50.000,- Kč s odpisovou hodnotou do 25 let.
V domácnosti je pak spotřeba vody od 125 l/os.d, do cca 60 l/os.d pokud je část vod
recyklována. To je množství 87,6 – 182,5 m3/rok.
Provozní náklady na vyčištění těchto vod na čistírnách pak jsou cca 80 – 90,- Kč/m3
odpadních vod, tj. náklady pro 4 osoby 7.000 – 16.500,- Kč/rok.

125

Náklady na dopravu 38 – 56,- Kč/km, při vzdálenosti cca 10 km činí 760 – 1120,- Kč/jeden
odvoz. Za rok to pak představuje podle množství vod 12 – 24 cest a tj. 9.100 – 26.900,Kč/rok.
Za těchto okolností pak vychází náklady na „stočné“ 89 – 238,- Kč/m3 bez započtení
počáteční investice (Celkově 100 – 250,- Kč/m3 ).
2. Septik a zemní filtr
Velikost septiku je limitována minimálně na 3 m3, velikost zemního filtru podle podmínek je
12 – 20 m2. Stavební náklady je možno odhadnout na 80.000,- až 110.000,- Kč s odpisovou
hodnotou do 25 let. Životnost náplně zemního filtru je na 5 – 10 let.
Na obnovu technologie ZF je potřeba počítat cca 4.000,- Kč/rok.
V domácnosti je pak spotřeba vody od 125 l/os.d, to je množství 182,5 m3/rok.
Pro kontrolu je nutno zajistit 2 – 4 vzorky za rok, tj. 1.200 – 4.000,- Kč/rok.
Provozní náklady na zpracování kalu na čistírnách pak jsou cca 270 – 300,- Kč/m3. Náklady
na dopravu 38 – 56,- Kč/km, při vzdálenosti cca 10 km činí 760 – 1120,- Kč/jeden odvoz. Za
rok to pak představuje 1.100 – 1.400,- Kč/rok.
Za těchto okolností pak vychází náklady na „stočné“ 36 – 52,- Kč/m3 bez započtení
počáteční investice. (Celkově 54 – 77,- Kč/m3 ).
3. Anaerobní čistírna - AN
Stavební náklady je možno odhadnout na 70.000,- až 90.000,- Kč s odpisovou hodnotou do
25 let.
Na čištění štěrko-pískového filtru je potřeba počítat s 4 – 10 hodinami práce za rok, při ceně
300,- Kč/hod to pak činí 1.200 - 3.000,- Kč/rok.
V domácnosti je pak spotřeba vody od 125 l/os.d, to je množství 182,5 m3/rok.
Pro kontrolu je nutno zajistit 2 – 4 vzorky za rok, tj. 1.200 – 4.000,- Kč/rok.
Provozní náklady na zpracování kalu na čistírnách pak jsou cca 270 – 300,- Kč/m3. Náklady
na dopravu 38 – 56,- Kč/km, při vzdálenosti cca 10 km činí 760 – 1120,- Kč/jeden odvoz. Za
rok to pak představuje 1.100 – 1.400,- Kč/rok.
Za těchto okolností pak vychází náklady na „stočné“ bez započtení práce 13 – 30,- Kč/m3 a
se započtením pak 20 – 46,- Kč/m3 bez započtení počáteční investice. (Celkově 36 – 66,Kč/m3 ).
4. Aktivační čistírna
Stavební náklady je možno odhadnout na 70.000,- až 90.000,- Kč s odpisovou hodnotou do
25 let. Životnost strojního vybavení je na 5 – 10 let.
Na obnovu strojního vybavení je potřeba počítat cca 2.000 - 5.000,- Kč/rok.
Na spotřebu energie je potřeba počítat 1.600 - 2.400,- Kč/rok.
Nároky na kontrolu provozu jsou 50 – 110 hodin práce za rok, při ceně 300,- Kč/hod to pak
činí 15.000 - 33.000,- Kč/rok.
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V domácnosti je pak spotřeba vody od 125 l/os.d, to je množství 182,5 m3/rok.
Pro kontrolu je nutno zajistit 2 – 4 vzorky za rok, tj. 1.200 – 4.000,- Kč/rok.
Provozní náklady na zpracování kalu na čistírnách pak jsou cca 270 – 300,- Kč/m3. Náklady
na dopravu 38 – 56,- Kč/km, při vzdálenosti cca 10 km činí 760 – 1120,- Kč/jeden odvoz. Za
rok to pak představuje 2.400 – 5.800,- Kč/rok.
Za těchto okolností pak vychází náklady na „stočné“ bez započtení práce 40 – 95,- Kč/m3 a
se započtením pak 123 – 276,- Kč/m3 bez započtení počáteční investice. (Celkově 139 –
296,- Kč/m3 ).
5. Aktivační čistírna s UF
Stavební náklady je možno odhadnout na 90.000,- až 130.000,- Kč s odpisovou hodnotou do
25 let. Životnost strojního vybavení je na 5 – 10 let.
Na obnovu strojního vybavení je potřeba počítat cca 6.000 - 10.000,- Kč/rok.
Na spotřebu energie je potřeba počítat 2.800 - 4.800,- Kč/rok.
Nároky na kontrolu provozu jsou 50 – 110 hodin práce za rok, při ceně 300,- Kč/hod to pak
činí 15.000 - 33.000,- Kč/rok.
V domácnosti je pak spotřeba vody od 125 l/os.d, to je množství 182,5 m3/rok.
Pro kontrolu je nutno zajistit 2 – 4 vzorky za rok, tj. 1.200 – 4.000,- Kč/rok.
Provozní náklady na zpracování kalu na čistírnách pak jsou cca 270 – 300,- Kč/m3. Náklady
na dopravu 38 – 56,- Kč/km, při vzdálenosti cca 10 km činí 760 – 1120,- Kč/jeden odvoz. Za
rok to pak představuje 2.400 – 5.800,- Kč/rok.
Za těchto okolností pak vychází náklady na „stočné“ bez započtení práce 68 – 135,- Kč/m3
a se započtením pak 151 – 316,- Kč/m3 bez započtení počáteční investice. (Celkově 167 –
345,- Kč/m3 ).

ANAEROBNĚ-AEROBNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Celkově je možno říci, že anaerobní proces je ekonomicky méně náročný než aerobní.
Aerobní procesy vyžadují značnou energii na zajištění dostatku kyslíku (vzduchu) a velkou
část organické hmoty transformují do aktivovaného kalu. Přestože jsou požadavky na
účinnost domovních čistíren nejnižší, je specifická energetická náročnost procesu vzhledem
k jeho charakteru nejvyšší.
Anaerobní procesy transformují významnou část organické hmoty do bioplynu a to znamená
velmi nízkou produkci biomasy (5 – 10 x nižší než u aerobních procesů). Nízké koncentrace
organických látek v odpadních vodách ale výrazně snižují tvorbu metanu. Teplota procesu je
jako teplota okolí (10 – 20 °C) což výrazně snižuje reakční rychlosti i účinnost.
V literatuře není mnoho odkazů na anaerobní čištění splaškových odpadních vod. Popisované
komunální ČOV, na kterých bylo použito anaerobní čištění obvykle umožnilo odstranit
CHSK v rozsahu 60 – 70 %. Při nízkých teplotách 5 – 15 °C byl proces málo stabilní.
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Jako nejvhodnější se ukázal anaerobní filtr, pro který je charakteristická přítomnost biomasy,
která se nachází na nosiči – biofilmu (až 50 %) a částečně v podobě suspenze. Náplň slouží
nejen jako nosič biomasy, ale také pomáhá při separaci biomasy a bioplynu. Biomasa je podél
reaktoru stratifikována. Filtr je vhodný na čištění nízko zatížených odpadních vod, množství
bioplynu je malé, sedimentační vlastnosti biomasy jsou velmi dobré, vysoké stáří kalu
umožňuje čištění i za nízkých teplot. Je relativně málo citlivý na náhlé změny v zatížení,
nevyžaduje častou údržbu, je velmi jednoduchý.
Při nízkých teplotách může docházet k potlačení metanogeneze. Je potřeba si ale uvědomit, že
i při nízké účinnosti anaerobního reaktoru na CHSK, projdou organické látky fází hydrolýzy,
a částečně i acido- a aceto- genezí. Na odtoku jsou pak lehce rozložitelné látky, což
podstatnou měrou snižuje další energetické nároky.
Nevýhoda anaerobního čištění je odtok s vyšším podílem organických látek a proto vyžaduje
obvykle aerobní dočištění.
Pro aerobní dočištění je velmi vhodné použít technologii biofiltrů. Odtok z biofiltrů ale velmi
často obsahuje jemně rozptýlené mikroorganismy a to znamená zákal a zhoršené odtoky.
Na zachycení zbytkových množství kalu je možno úspěšně použít filtraci. Účinnost filtrace
závisí na schopnostech filtračního materiálu zadržovat na povrchu rozptýlené nečistoty. Na
filtrech probíhá nejen filtrace, ale i biologické pochody, které ovlivňují odbourávání
organických látek rozpuštěných ve vodě. Vytváří se gelovitá filtrační blána, která snižuje
pórovitost materiálu a zlepšuje mechanickou účinnost filtrace a jsou zachyceny i látky
koloidní povahy.
Princip funkce
Uvedené skutečnosti byly použity při vývoji kombinovaného systému čištění odpadních vod
z jednotlivých domácností. Byl použit systém s usazovací nádrží, dvoustupňovým anaerobním
filtrem, aerobním filtrem a štěrkopískovým filtrem. Celá technologie využívá pouze
hydraulickou energii a nevyžaduje elektrickou energii.
Odpadní voda natéká přívodním potrubím do usazovací části, která současně slouží jako
jímka pro částečnou anaerobní stabilizaci kalu. Odtud odsazená odpadní voda přepadá přes
nornou stěnu do dvoustupňového anaerobního biofiltru. Z něho je pomocí speciálního zařízení
rozstřikovaná nad aerobním biofiltrem. Po nosiči filtru stéká do štěrkopískového filtru a
odtokem s nornou stěnou z čistírny. Štěrkopískový filtr lze variantně umístit do samostatné
nádrže.
Tabulka 2 – Základní charakteristiky anaerobně-aerobní čistírny
Typ AN
3

Objem usazovací části
Objem anaerobního filtru
Užitný povrch anaerobního filtru
Objem aerobního filtru
Užitný povrch aerobního filtru
Objem terciálního filtru
Plocha terciálního filtru

m
m3
m2
m3
m2
m3
m2

128

5
1,17
0,78
170
0,31
85,3
0,15
0,6

Zkoušky zvolené technologie
Ověřovací zkoušky probíhaly na zkušebně VÚV T.G.M. Praha po dobu tří let. Anaerobní
biofiltr byl naočkován 200 l kalu z mezofilní kalové vyhnívací nádrže. Náběh čistírny byl 30
dnů při teplotě 20,4 – 21,6 °C. V dalším období poklesla teplota až na 8,5 °C v zimě a
v letním období vystoupila až na 23,4 °C.
Během zkoušek se ukázalo, že stabilita procesu je velmi dobrá. Proces je velmi citlivý na
dostatečný přívod vzduchu k aerobnímu filtru a kontrolu s případným čištěním povrchu
štěrkopískového filtru.
Tabulka 3 - Zjištěné hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění

přítok
odtok z AN
odtok z AE
odtok z F

CHSK
průměr
odchylka
mg/l
mg/l
814
222
177
43
98
22
57
15

BSK5
průměr
odchylka
mg/l
mg/l
429
102
69
18
29
7
14
5,3

průměr
mg/l
243
48
36
12,6

NL
odchylka
mg/l
129
15
11
6,3

Po základních dvouletých zkouškách bylo přistoupeno k ověření účinnosti čištění podle
normy EN 12566-3.
Po celou dobu nominálního zatěžování byla funkce čistírny velmi stabilní. Nebyl pozorován
vliv zvýšeného zatížení (150 %) ani sníženého zatížení (50 %) ani simulace dovolené (14 dní
bez přítoku) na její následnou funkci.
Ověřovací zkoušky prokázaly, že obsluha technologie je minimální – pouze s občasným
dohledem. Je potřeba podle celkového zatížení počítat s :
-

přečerpáním přebytečného kalu z anaerobního stupně do usazovací nádrže (2 – 4 x
ročně)

-

přečerpáním kalu, který se zachytil na povrchu štěrkopískového filtru (2 – 4 x ročně)

-

odčerpáním přebytečného kalu z usazovací nádrže (1 – 2 x ročně)

Provozní ověření anaerobně-aerobní technologie
V průběhu roku 2007 a 2008 bylo provedeno sledování vybraných 25 osazených čistíren. U
těchto čistíren bylo zjištěno jednak to, že pokud nebyl anaerobní biofiltr naočkován kalem,
pak k zestabilizování funkce anaerobního filtru trvalo 4 – 7 měsíců ! Pokud byl zaočkován,
pak se provoz anaerobního filtru stabilizoval v rozpětí 1 – 3 měsíců.
Pokud do odpadních vod bylo přivedeno příliš velké množství desinfekčních látek, pak byl
provoz nestabilní (ve dvou případech) až do změny v přístupu znečišťovatelů.
Aerobní biofiltr je vysoce citlivý na dostatečná přísun vzduchu. Pokud došlo ke špatnému
osazení čistírny (7 případů), pak odtoky byly na úrovni anaerobního předčištění a dokud
nedošlo k nápravě přísunu vzduchu, nebylo možno zprovoznit aerobní filtr.
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K „zanesení“ povrchu štěrkopískového filtru došlo při zapracování čistírny do dvou až tří
měsíců. Po zestabilizování provozu pak k zanesení filtru dochází po 3 – 6 měsících podle
zatížení čistírny. Poté je nezbytné povrchovou vrstvu vyčistit.
Tabulka 3 - Zjištěné hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění po zapracování ČOV

odtok
průměr
min
max

CHSK
mg/l
89
32
116

BSK5
mg/l
18
9
30

NL
mg/l
19
11
30

Po zanesení štěrkopískového filtru, který se poté dostával až do anaerobní oblasti, došlo ke
zhoršení odtokových ukazatelů. Hodnoty NL se zvýšily do koncentrací 28 – 58 mg/l. Hodnoty
BSK5 na koncentrace 34 - 53 mg/l. Nevyšší zhoršení bylo u hodnot CHSK, kdy odtoky byly
169 – 210 mg/l.

ZÁVĚR
Za celou dobu zkoušek i provozního ověřování anaerobně-aerobní domovní čistírny
odpadních vod se potvrdilo, že právě cesta kombinace anaerobního a aerobního čištění na
biofiltrech je velmi zajímavou alternativou pro řešení osamělých lokalit. Zkoušky i provoz
potvrdily, že pokud je vyžadováno pouze čištění organických látek, pak se jedná o spolehlivé,
levné a jednoduché řešení. Uvedený systém nevyžaduje pro provoz elektrickou energii a
množství kalu je v porovnání s aerobními technologiemi o více jak 50 % nižší.
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Nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením
účinnosti hygienizace
Ladislava Matějů, Magdalena Zimová, MartinaŠtěpánková
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48,100 42 Praha 10, lmateju@szu.cz

ÚVOD
Nakládání s bioodpady, upravenými bioodpady a kaly z čistíren odpadních vod (dále
bioodpady) je v civilizovaných zemích určitými způsoby řízeno, aby byly vyloučeny jejich
negativní vlivy na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a jeho jednotlivé složky při
nesprávném užívání či likvidaci. Pro nakládání s bioodpady byly zpracovány legislativní
předpisy zaměřené na stanovení jejich kvalitativních parametrů a způsoby jejich využívání.
Tato legislativa existuje v USA, Kanadě, Mexiku, zemích Evropské unie (EU), některých
kandidátských zemích na vstup do EU, Japonsku, Austrálii a některých dalších zemích.
Dosažení snížení obsahu patogenních mikroorganismů je u většiny členských států EU
legislativně stanoveno taxativním výčtem technologií, které zaručují účinnou redukci
patogenních organismů na míru, kdy je zajištěno, že nebude ohroženo zdraví lidí ani zvířat
(dostatečnou hygienizaci). Mikrobiální kvalita upravených kalů i bioodpadů je kontrolována
namátkově. Mezinárodně doporučená kriteria jsou zatím jen dílčí a nepokrývají celou
problematiku mikrobiologických rizik v kalech a bioodpadech a jejich následném využití.
První omezení při nakládání s čistírenskými kaly lze datovat již od první poloviny dvacátého
století, kdy byla prováděna opatření pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu. V padesátých
letech se používala velmi přísná mikrobiologická kriteria pro čištění odpadních vod, která
byla přijata v mnoha zemích a následně byla aplikována i na použití kalů. Minimalizace
zdravotních rizik byla jedním ze základních požadavků pro nakládání s kaly a pro omezení
rizik byly využívány technologie spojené s chlorací i ozonací.

LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE
WHO se problematikou zdravotního rizika odpadních vod a kalů zabývala již od roku 1971.
Meeting of Experts WHO (1971) zhodnotil epidemiologické riziko a vzal v úvahu, že obsah
100 KTJ termotolerantních koliformních bakterií ve 100 ml kalů a odpadních vod je
limitujícím ukazatelem z hlediska zdravotního rizika při využití odpadních vod k závlahám. U
kalů doporučil brát v úvahu problematiku výskytu určitých mikroorganismů v kalech a
doporučil kontrolu kalů určené pro hnojení především z hlediska výskytu cyst a vajíček
helmintů, termotolerantních koliformních bakterií a v případech, kde se mohou vyskytovat
anaerobní podmínky, tak sledovat výskyt klostridií. Současně upozornil na sledování výskytu
virů a zhodnotil celou problematiku chemických látek v kalech.
Na konferenci expertů WHO (World Health Organization) a IRCWD (International Reference
Centre for Waste Disposal) v roce 1985 byla na základě všech doposud známých zkušeností o
chování patogenních bakterií v prostředí a na základě všech dostupných epidemiologických
údajů doporučená tzv. Engelbergská instrukce, jejíž dodržení znamená omezené zdravotní
nebezpečí a je z ekonomických a technologických důvodů dostupná.
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Engelbergská instrukce doporučuje snížení vajíček parazitů na méně než 1KTJ/1000ml nebo
1000g a méně než 1000KTJ FC (fecal coliform = termotolerantních koliformních bakterií) ve
100ml nebo 100g pro exkrementy, kaly nebo produkty z nich odvozené. (Guidelines for the
safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture, WHO 1989). Tato
doporučení pak postupně byla přijata do legislativy jednotlivých států [1].
Legislativa pro nakládání s kaly a bioodpady se dál vyvíjela odděleně pro samotné čistírenské
kaly a možnosti jejich využívání přímo v zemědělství a samostatně pro nakládání
s bioodpady, přestože kaly představují jednu ze složek BRO.
Nakládání s kaly včetně jejich aplikace je zahrnuto v rámci předpisů Evropské unie do oblasti
odpadového hospodářství. Základní předpis pro nakládání s kaly je Směrnice pro nakládání
s kaly, která byla zpracována z mnoha hledisek počínající ochranou zdraví člověka a zvířat
před nekontrolovaným používáním kalů až po výhodnost využití kalu z agronomických
hledisek. Směrnice rady 86/278-EEC z 12.6.1986 na ochranu životního prostředí, zvláště
půdy, při využívání kalů v zemědělství je závazná pro všechny členské země s tím, že každá
členská země může vydat přísnější opatření než jsou obsažená ve směrnici rady. Většina zemí
EU přijala vlastní zabezpečení z hlediska minimalizace rizika a to jak z hlediska obsahu
škodlivých látek, tak z hlediska epidemiologického.
Směrnice Rady č. 86/278/EEC neřeší opatření z hlediska snížení počtu patogenních
mikroorganismů v kalech ani neuvádí žádné limity pro indikátorové mikroorganismy. Hovoří
pouze o tom, že užití čistírenských kalů v zemědělství může každý členský stát regulovat
dalšími podmínkami, jejichž dodržení považuje tento stát za nezbytné pro ochranu lidského
zdraví a životního prostředí (článek 3, odst. 2). Z uvedeného je zřejmé, že zavedení
mikrobiologických kriterií pro hodnocení kalů není v rozporu s legislativou Evropské unie a
mnoho států indikátorové mikroorganismy ke kontrole kalů a následně upravených bioodpadů
začalo používat. Povinností členských zemí bylo do pěti let od nabytí právní moci Směrnice
zpracovat svoje vlastní legislativní opatření pro využití čistírenských kalů.
V členských zemích Evropského společenství vychází hodnocení mikrobiologické
kontaminace čistírenských kalů pro využití v zemědělství z obecných požadavků směrnice
Rady č. 86/278/EEC se konstatuje, že kvalitativní parametry čistírenských kalů musí být
určeny jednotlivými členskými zeměmi s tím, že musí postihovat snížení obsahu patogenních
organismů a mikroorganismů na únosnou mez. Většina zemí legislativně upravuje podmínky
z hlediska hygienizace kalů a to především závazně danými parametry používaných
čistírenských technologií včetně sledování jejich účinnosti pomocí indikátorových
mikroorganismů (Matějů, Zimová, 2003).
Legislativní předpisy mají tedy za úkol, mimo jiné, také zabezpečit nejen minimalizaci
zdravotních rizik při nakládání s kaly a bioodpady, ale také kontrolu limitních ukazatelů
(účinnost hygienizace). Je velmi důležité, aby zároveň s limitními hodnotami ukazatelů
(indikátorových organismů, nebezpečných a toxických látek) v legislativních předpisech a
normách byly stanoveny i jednotné metody stanovení těchto ukazatelů. Pro účinnou kontrolu
musí existovat jednotné metody sledování předepsaných ukazatelů a limitů a zároveň i
postupy vzorkování. Mikrobiologická kontrola účinnosti hygienizace se provádí na základě
stanovení výskytu nebo přítomnosti tzv. indikátorových skupin mikroorganismů. Indikátorové
organismy musí respektovat obecnou epidemiologickou situaci v daném regionu a splňovat
mimo jiné i základní požadavky :
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- jeho stanovení musí být snadné
- musí reprezentovat mikroorganismy, které způsobují choroby u lidí
nebo zvířat
- musí být vhodný pro posouzení účinnosti hygienizace
Požadavky na indikátorové organismy se samozřejmě liší v případě kontroly prováděné na
základě přímého hodnocení procesu nebo na základě analýzy bodového testu.
Ze zkušeností a výsledků mnoha vědeckých sledování lze předpokládat, které skupiny
mikroorganismů indikují přítomnost dalších, mnohdy obtížně kultivovatelných organismů.
Zatím nejsou stanoveny v legislativě Evropské Unie jednotné limity pro indikátorové
organismy.
Kromě směrnice Směrnice Rady č. 86/278/EEC jsou důležitými dokumenty pro přímé
nakládání s kaly z komunálních ČOV jako stálou složkou biologicky rozložitelných odpadů
(BRO) pracovní dokumenty Working document on sludge, 3rd draft, Biological Treatment of
Biowaste, Working Document, European Commission DG ENV. A.2/LM/ biowaste/2nd draft,
a ve vztahu k těmto dokumentům v roce 2004 zpracovaný diskusní dokument k Ad Hoc
setkání o bioodpadech a kalech - Draft discussion document for the ad hoc meeting on
Biowastes and Sludges, 15-16 January 2004, Brussels.
Diskusní dokument k Ad Hoc setkání o bioodpadech a kalech je postaven na výsledcích
diskusí účastníků započatých v roce 1999 a 2000 o kalech a bioodpadu. Zejména vychází z
přijatých komentářů ke třetímu pracovnímu dokumentu o kalech (uveřejněnému v dubnu 2000
-Working document on sludge, 3rd Draft, Brussels, 27, April 2000, ENV.E.3/LM) a druhému
pracovnímu dokumentu o bioodpadu (Biological Treatment of Biowaste, Working Document,
European Commission DG ENV.A.2/LM/ biowaste/2nd draft, Brussels 2/2001, Biologické
zpracování bioodpadů – 2. pracovní dokument EK - uveřejněnému v únoru 2001). V
Diskusním dokumentu k Ad Hoc setkání o bioodpadech a kalech, 15-16 January 2004
Brussels jsou popsány možnosti hospodaření s kaly a bioodpadem. Kaly a bioodpad jsou
tradičně ve většině zemí EU ukládány na skládkách, spalovány nebo aplikovány na půdu.
Proto část dokumentu je věnována environmentálním aspektům skládkování a spalování, další
část pozitivním a negativním aspektům aplikace na půdu. Recyklace kompostovaných kalů a
biodegradabilního odpadu v zemědělství je považována za způsob udržování nebo
obnovování kvality půdy vzhledem k hnojivým a zlepšujícím vlastnostem organické hmoty
obsažené v těchto materiálech (Michalová, 2007).
V samém závěru roku 2005 Evropská Komise dospěla k rozhodnutí, že dojde k revizi,
zjednodušení a v některých případech i sloučení předpisů EU v oblasti odpadů. 13.6.2005
došlo k setkání koalice (ASSURRE, European Compost Network ECN/ORBIT e.V.,
European Environmental Bureau, European Federation of Waste Management and
Environmental Services, International Solid Waste Association a RREUSE) s panem
Dimasem, komisařem pro životní prostředí Evropské Komise. Pan Dimas potvrdil, že Komise
nebude pokračovat cestou Směrnice o biologicky rozložitelných odpadech. Namísto toho
předpokládá alternativní nástroje, které se soustředí pouze na stanovení kvalitativních
standardů pro kompost a environmentální standardy pro zpracovatelské závody na úrovni EU
(Sirotková, 2007).
Revize Směrnice o čistírenských kalech se začala po delší přestávce projednávat v roce 2006.
V souvislosti s přepracováním a změnou Směrnice Rady 86/278/EEC o používání
čistírenských kalů v zemědělství se předpokládá revize dosud platné definice čistírenského
kalu a rozšíření možnosti využívání kalů nejen z čistíren komunálních odpadních vod, ale i
z odpadních vod z některých odvětví průmyslu, zejména potravinářského. Měly by být
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zvýšeny požadavky na předběžnou úpravu kalů (chemickou, biologickou nebo tepelnou podle
specifiky použití) a zavedeny přísnější limity pro obsah těžkých kovů a rozšířen jejich
seznam. Termín vydání návrhu byl stanoven na první pololetí r. 2007 dodnes vydán nebyl.

LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY - LIMITY PRO INDIKÁTOROVÉ
ORGANISMY
Historicky se v Českých zemích problematika hygienizace kalů řešila kompostováním. V roce
1989 byly vydány metodické pokyny MZaV ČSR pro využívání kalů v zemědělství. Tyto
metodické pokyny však byly ještě vydány před vydáním zákona o odpadech č.125/98 Sb.,a
jeho prováděcích vyhlášek. Zákon č. 125/98 Sb., o odpadech zmocňoval MZ ČR po dohodě s
MZe ČR vydat vyhlášku, "Podmínky pro využití odpadů jako hnojiva ".Vyhláška byla MZ
ČR zpracována ve spolupráci s MZe ale pro nesplnitelné podmínky MZe nebyla realizována.
Usnesením vlády 201 /1998 bylo ustanoveno, že v rámci novelizace zákona o odpadech bude
zmocnění přeneseno na MŽP a ve spolupráci s výše uvedenými resorty bude přijata vyhláška
týkající se pouze aplikace kalů. V rámci novely zákona o odpadech č.185/2001 Sb., o
odpadech byla problematika aplikace kalů na zemědělskou půdu v mezích možnosti řešena.
Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech - zejména částí čtvrtou a navazující vyhláškou č.
382/2001 Sb., o technických podmínkách využití kalů na zemědělské půdě byla
implementována Směrnice Rady 86/278/EEC do právních předpisů ČR.
Vyhláška č.382/2001 Sb., v posledním znění upravuje podmínky pro využití upravených kalů
z čistíren na zemědělské půdě. Návrh vyhlášky byl zpracován Ministerstvem životního
prostředí spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zemědělství. Z hlediska
hodnocení zdravotního rizika vyhláška stanovuje maximální počty termotolerantních
koliformních bakterií, enterokoků a u kalu kategorie I hodnotí přítomnost salmonel. Limitní
hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1 Limitní hodnoty indikátorových organismů v kalech podle vyhl. 382/2001 Sb.
Přípustné množství mikroorganizmů(KTJ*)v 1g sušiny
aplikovaných kalů
Kategorie
kalů

termotolerantní
koliformní bakterie

enterokoky

Salmonella sp.

I

< 103

< 103

negativní nález

II

103 - 106

103 - 106

nestanovuje se

KTJ –kolonie tvořící jednotku
Kategorie I – kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení
ostatních ustanovení této vyhlášky
Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování plodin a na
půdy na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zeleniny a
intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních
ustanovení vyhlášky

Další dokument, ve kterém se požaduje hodnocení hygienizace kalů, je vyhláška č.294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a Vyhláška č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje pouze
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podmínku, že účinnost hygienizace s cílem snížení nebo odstranění patogenních biologických
činitelů musí být sledována pomocí fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů. Dále
se tento dokument pro stanovení limitů odkazuje na vyhlášku č.382/2001 Sb., v posledním
znění a limity v ní uvedené [1].
Vyhláška č.341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o
změně vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) řeší problematiku
kalů v případě, že je kal aplikován na povrch terénu ve smyslu diskutované vyhlášky a pak
musí být hygienizován a musí splnit následující kritéria :
Tabulka 2 Limitní hodnoty indikátorových organismů v kalech podle vyhl. 341/2008 Sb.
Indikátorový
mikroorganismus
Salmonella spp.

Výstup

Rekultivační

Jednotky

Počet zkoušených
vzorků při každé
kontrole výstupu

(nález/ KTJ*)

5

negativní

nález v 50g

Limit

kompost/rekultivační
digestát
Termotolerantní
koliformní
bakterie **

Rekultivační
kompost/rekultivační
digestát

KTJ* v 1 gramu

Enterokoky**

Rekultivační
kompost/rekultivační
digestát

KTJ* v 1 gramu

5

5

2

< 103

3

< 50

2

< 103

3

< 50

Vzhledem k tomu, že vyhlášky řeší bioodpady jako celek, vztahují se limitní hodnoty také
zbytky po anaerobním rozkladu - digestáty.
Produkty, které vznikly zpracováním kalů, které vznikly čištěním odpadních vod
zpracovatelských závodů vedlejších živočišných produktů podle NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY (ES) č. 1774/2002 ze 3. října 2002, kterým se
stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny
k lidské spotřebě (ve znění Nařízení Komise (ES) č. 808/2003, č. 809/2003, č. 810/2003, č.
811/2003, č. 813/2003 a č. 185/2007) (dále jen Nařízení) ( musí být zpracován v kompostárně
nebo bioplynové stanici) pro další využití ve smyslu tohoto nařízení musí splňovat následující
kritéria [1],[1], [1] v:
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g;
nebo
Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g
a
Salmonella spp.: absence v 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
kde:
n = počet vzorků, které mají být otestovány;
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m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet
bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud
počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M a
c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je
ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo
nižší.
V části C přílohy VI Nařízení je vložen nový odstavec, který umožňuje příslušnému
schvalovacímu orgánu použití jiných stanovených parametrů zpracování, pokud žadatel
prokáže, že tyto parametry zajišťují minimalizaci biologických rizik. Schvalovací orgán může
povolit i jiné zpracování, pokud bude celý proces zpracování validován pomocí vneseného
indikátorového organismu a musí být prokázáno, že zpracováním se dosáhne tohoto
celkového snížení rizik:
u tepelného a chemického zpracování:
• snížením o pět řádů počtu mikroorganismů Enterococcus faecalis nebo Salmonella
Senftenberg (775W, H2S negativní),
• snížením infekčního titru termorezistentních virů, jako je parvovirus nejméně o tři
řády, pokaždé, když jsou identifikovány jako příslušné riziko, pokud jde o chemické
zpracování:
• snížením množství rezistentních parazitů, jako např. vajíček Ascaris sp. nejméně o
99,9 % (3 řády) životaschopných stádií.
V případě využití čistírenských kalů jako hnojiva, je třeba postupovat podle zákona č.
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.
Přestože v zákoně ani příslušných předpisech nejsou uvedena kritéria pro čistírenský kal,
vyžaduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský při registraci hnojiva
mikrobiologický rozbor dle vyhlášky 382/2001Sb., o nakládání s upravenými čistírenskými
kaly na zemědělskou půdu.

STANOVENÍ INDIKÁTOROVÝCH ORGANISMŮ V ČR.
V lednu roku 2008 byly zveřejněny návrhy norem Evropské unie pro stanovení některých
indikátorových organismů, které se objevily v posledních návrzích směrnic EU pro kaly a
bioodpady a Nařízení 1774/2002.
Vydání nových metod Evropskou unií předpokládá i jejich zavedení státy EU. Pro mnohé to
bude znamenat navýšené finanční náklady na jejich zavedení. Vzhledem k tomu, že pro
připravované indikátorové organismy v ČR již existují metody i dlouhodobé sledování kvality
kalů a upravených bioodpadů, je třeba zjistit návaznost na nové metody a porovnat možnosti
posuzování výsledků, které byly dlouhodobě získávány a posoudit významnost rozdílů metod.
Proto jsme se rozhodli provést porovnání návrhů metod EU a metod používaných v ČR.
Metody byly porovnávány jednak na reálných vzorcích, jednak pomocí přídavků známých
počtů referenčního kmene. Všechny získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny dvěma
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postupy. Vyhodnocení výsledků porovnávání bylo prováděno podle normy ČSN EN ISO
17994 Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod vždy ve vztahu
k metodě používané v ČR a dále pak logitovou regresí Passingovou a Babokovou metodou.
Metody pro stanovení salmonel
Byly porovnávány metody :
EU 1 - prCEN/TR 15215-3 Detection and enumeration of Salmonella spp. in sludges, soils,
soil improvers, growing media an biowastes - Part 3: Presence/absence method by
liquid enrichment in peptone-novobiocin medium followed by Rapport-Vassiliadis
CZ 1- Stanovení salmonel v kalech a bioodpadech (AHEM 7/2001, ČR).
Ze získaných výsledků provedených rozborů bylo zjištěno, že pro porovnávání podle ČSN EN
ISO 17994 Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod :
• Poissonův index disperze = 2 a je menší než 4 (X2 < 4), z čehož vyplývá, že metody
dávají výsledky bez rozdílu.
Hodnocení výsledků získaných na reálných vzorcích a pomocí přídavků při porovnávání
metod pro stanovení salmonel logitovou regresí ukázalo, že metody také vykazují naprostou
shodu.
Metody pro stanovení Escherichia coli
Byly porovnávány 4 metody
EU 2 - prTR 15214-1 Detection and enumeration of Escherichia coli in sludges, soils, soil
improvers, growing media and bio-wastes - Part 1: Membrane filtration method for
quantification
EU 3 - prTR 15214-2 Detection and enumeration of Escherichia coli in sludges, soils, soil
improvers, growing media and bio-wastes - Part 2: Miniaturised method (Most
Probable Number) by inoculation in liquid medium
EU 4 - prTR 15214-3 Detection and enumeration of Escherichia coli in sludges, soils, soil
improvers, growing media and bio-wastes - Part 3: Macromethod (Most Probable
Number) in liquid medium
CZ 2 - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a E.coli (AHEM 7/2001, ČR)
Pro porovnání podle ČSN EN ISO 17994 Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou
mikrobiologických metod bylo zjištěno, že metody při porovnání s metodou CZ 2 vykazují
rozdíly, kromě metody EU4.
Z porovnání hodnocení výsledů získaných na reálných vzorcích a pomocí přídavků při
porovnávání metod pro stanovení E. coli metodou lineární regrese lze konstatovat, že nejlepší
výsledky vykazuje metoda EU 4, po ní následuje metoda CZ 2. Největší chyby je nutno
očekávat u metody EU 2.
Dále ze získaných výsledků je možné konstatovat, že metoda CZ 2 podhodnocuje výsledky a
chyba se mění v rozsahu sledovaných hodnot, u nižších hodnot metoda podhodnocuje, u
vyšších se k reálným hodnotám přibližuje. Metoda EU 2 podhodnocuje nejvíce, ale stejně
v celém rozsahu koncentrací přídavku a metoda EU 3 podhodnocuje ve vyšších koncentracích
víc než metoda CZ 2.
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Extrémní požadavky na čištění odpadních vod v Rusku

Ing. Jan Gallus, VEGAspol. v.o.s.

NA ÚVOD OBECNĚ O VSTUPU NA RUSKÝ TRH
- historie
- specifikum podmínek ruského prostředí
- vliv místní konkurence (dodržení limitů i tam, kde to nelze)
- požadavky na množství a kvalitu, místní podmínky, předpisy
V posledních letech stále více roste zájem českých firem o možnosti investic a podnikání
v Rusku. Výhodou pro české investory jsou historické vazby a geografická blízkost trhu,
avšak investování v Rusku má svá specifika a problémové oblasti. V současné době existuje
v Rusku asi 80 podniků společných česko-ruských nebo českých se sídlem v Rusku.
Vzájemná investiční spolupráce, přenos kapitálu a vytváření podniků se teprve rozvíjí, za to
však velmi rychle a intenzivně.
Naše společnost se zaměřila na sektor ekologie a s tím související výstavbu
vodohospodářských staveb (čistírny odpadních vod, úpravny vody). Oblast, která začíná být
pro Rusko stále aktuálnější vzhledem k obřímu růstu občanské vybavenosti a infrastruktury,
jelikož již přestává platit, že pole nebo řeka snese vše.
Neocenitelnou zkušeností byl pro nás začátek našich činností a upřímně řečeno stále platí, že
obchodovat na ruském trhu nebo rozjíždět tu podnikání není pro každého. Zřejmě největším
problémem pro nás je nutnost striktně dodržovat veškeré normy a předpisy. Zde je
nejmarkantnější rozdíl s naším prostředím. Specifika ruského trhu vyžadují jeho dokonalou
znalost a také přístup šitý na míru, pokud jde o analýzu všech rizik a možností. Platí, že na
všechno je třeba tu správnou „bumážku“. Jinak jsou Rusové v osobním styku velmi
pohostinní lidé.
V obchodování, s příchodem mladé generace ruských managerů, ať už absolventů škol
v zahraničí či mezinárodních programů MBA, dochází ke změně stylu práce. V obchodech
dnes rozhoduje kvalita a cena, pořádají se tendry, jednání je tvrdší, ale průhlednější. Stále
však platí, že je dobré mezilidské vztahy ani v obchodních záležitostech nepodceňovat – jsou
stejně tak důležité jako dobré obchodní kontakty.
Z hlediska důvěry, je v osobním kontaktu neméně důležité předvést proklamovaná řešení „in
natura“. Své partnery jsme pozvali do ČR na prohlídku našich realizovaných staveb. Nutno
podotknout, že Česká Republika má v Rusku velmi dobrý zvuk. Tyto vzájemné návštěvy jsou
důležité i z důvodu použití příslušného technologického vybavení stavby, protože ruský
partner má velký zájem o vysokou kvalitu použitých zařízení ať už z hlediska funkce nebo
použitých materiálů. Vhodným předpokladem je certifikace výrobků pro ruský trh. Většina
renomovaných firem toto má, včetně zastoupení v Rusku.
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Z HISTORIE NAŠICH AKTIVIT V RUSKÉ FEDERACI
Byli jsme vyzváni, zda bychom neměli zájem zpracovat projektovou dokumentaci pro ČOV
v Rusku, v oblasti Krasnodarského kraje s použitím technologií, používaných v ČR. Jelikož
naše zkušenosti z ruského prostředí nebyly prakticky žádné, souhlasili jsme se zpracováním
nabídky na řešení ČOV pro konkrétní lokalitu. Zpracování nabídky bylo požadováno obecně
pro lokální ČOV na jednotné kanalizaci, s množstvím odpadních vod 30.000 m3. Problémem
bylo upřesnění údajů o podílu splaškových a dešťových vod a předpokládané znečištění
odpadních vod. V té době jsme ještě nevěděli, že kategorie čistíren jsou v Rusku členěny dle
množství odpadních vod za den, ne podle nějakého ekvivalentu přiváděného znečištění.
Nicméně po delším dopisování, kdy jsme požadovali alespoň nějaké orientační hodnoty, nám
bylo sděleno, že znečištění máme brát jako u nás, množství dešťových a splaškových vod asi
1:1. Takže jsme si nějaký ekvivalent prakticky přibližovací metodou stanovili a nechali
odsouhlasit ruskou stranou. Naše dotazy byly pro ruskou stranu něco nového, protože jejich
projektanti tyto informace údajně nepotřebují. Nakonec byla nabídka zpracována v květnu
roku 2007. Tím jsme splnili svůj závazek s vědomím, že tím naše aktivity zřejmě končí.
Ovšem začátkem října téhož roku jsme byli vyzváni, že naše nabídka je akceptována, a že je
třeba navštívit investora k dalším jednáním o realizaci díla. Rovněž bylo sděleno, že ruská
strana má zájem i o dodávku technologického vybavení stavby ČOV.
Po zajištění potřebných formalit k vycestování do Ruska, jsme koncem října 2007 navštívili
příslušnou lokalitu. Zadavatelem stavby bylo město Krasnodar, co do počtu obyvatel o něco
menší než Praha. Zde jsme se ovšem dozvěděli, že pokud chceme autorizovat svoje dílo, je
nutné mít licenci na projektové i dodavatelské činnosti, včetně příslušných certifikací.
Rozhodli jsme se, že to tedy zkusíme. Naivně jsme si mysleli, že to nebude nějaký zvláštní
problém. Problém to byl a dost velký. Tehdy jsme netušili, co vše je potřeba mít, zajistit a
ověřit za potřebné dokumenty, aby mohla být založena ruská firma s českými majiteli. Jelikož
bylo potřeba rychle jednat, přímo úměrně rostla finanční náročnost zajištění potřebných
dokumentů. Asi po třech měsících a dalších cestách do Ruska, se podařilo založit firmu
s příslušnými licencemi pro projektování v Rusku, jakož i certifikace pro dodavatelskou
činnost. Na tomto základě byla podepsána smlouva o dodávce projektových prací.
Firma, která byla takto v Rusku založena, má název AVF Water Technology, s.r.o., majiteli
firmy stejným dílem jsou české firmy VEGAspol v.o.s., zastoupená Ing. Janem Gallusem,
FEMAX-Engineering, s.r.o., zastoupená ředitelem firmy Romanem Bartoňkem a ASIO, s.r.o.,
zastoupená Ing. Michalem Nosem.
Projektová dokumentace byla požadována na úrovni realizační dokumentace, což jsme byli
nuceni akceptovat. Dokumentace musela být samozřejmě zpracována pouze v ruském jazyce.
Požadavek rovněž byl, že projektová dokumentace musí být zpracována podle ruských norem
a předpisů, jakož i grafické a obsahové zpracování výkresové dokumentace. Toto byl další
kámen úrazu, protože bylo nutné zajistit překlady alespoň základních předpisů. Jen pro
zajímavost, pro stavbu ČOV, včetně potřebných profesí, toto obnáší více než 50 předpisů
ruských standardů (GOST), stavebních a hygienických norem a předpisů, z nichž některé jsou
i 20 let staré. Nakonec po dosti velkých útrapách a vysvětlování, co je co, byla dokumentace
přijata a poslána na expertní stanovisko, což je vlastně stavební povolení.
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MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, KVALITA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD
Zde je nutné zdůraznit poměrně zásadní odlišnost týkající se přírodních podmínek. Obrovské
plochy a především velká vodnost toků.
Množství odpadních vod.
Velikost staveb čistíren odpadních vod je členěna podle přiváděného množství odpadních
vod. Na hydraulické zatížení má ve většině případů vliv množství dešťových vod, které u
stávající zástavby se vyskytují prakticky všude. U nové zástavby se ve většině případů buduje
již oddílná kanalizace. Nutno podotknout, že požadavky na kvalitu vypouštěné vody do toku
platí pro dešťové i splaškové odpadní vody stejně. Mnohdy je udávána jako podklad
hydraulického zatížení kapacita přívodního potrubí. U jednotných kanalizačních systémů jsme
se setkali i s profily většími než 2000 mm, zde je třeba zvláštní opatrnosti s posouzením
množství vody.
Splaškové odpadní vod y. Spotřeba vody v domácnostech je na naše poměry obrovská,
setkali jsme se se spotřebou vody i větší než 500 l/os/den. Je to dáno především nízkými
cenami vodného a velkými úniky ze sítě. U nových staveb lze počítat se spotřebami vody od
250 do 350 l/os/den, dle vybavenosti.
Dešťové vod y. Výpočet množství dešťových vod je počítán pro intenzitu deště s dobou
trvání 20 minut, výskyt 1x za rok. Dešťové zdrže jsou požadovány na dobu zdržení rovněž 20
minut. Zde ale lze dohodnout nižší dobu zdržení především v případech, kdy hydraulická
kapacita vychází z profilu přívodního potrubí. Často chybí hydrotechnické posouzení stokové
sítě. Na odvádění povrchových vod do vodních objektů se vztahují stejné požadavky, jako na
vody odpadní.
Požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody.
Níže uvedená tabulka uvádí požadavky na kvalitu vody v toku. Setkáváme se s požadavkem
na kvalitu vyčištěné odpadní vody právě v těchto hodnotách, níže uvedených v tabulce.
Problémem je prosadit hodnoty dosažitelné technologií ČOV. Jsme proto nuceni zařazovat do
technologického vybavení pískovou filtrací (méně často) a dezinfekci vody, většinou s UV
lampami (vždy). Složitá situace v těchto jednáních je dána tím, že některé místní firmy bez
problémů jsou schopny garantovat jakékoliv hodnoty na úrovni hodnot přípustných v toku,
tím splní předepsaný limit. Naší snahou je prosadit reálné hodnoty, což se nám ne vždy daří.
Jako příklad uvádíme hodnoty na odtoku z ČOV, které u naší realizace byly nakonec
předepsány:
CHSK
BSK5
NL
Nc
Pc

30 mg/l
4 mg/l
33 mg/l
6 mg/l
1,5 mg/l

Níže uvádíme pro názornost hodnoty kvality vody v tocích, dle hygienické normy (SanPiN
2.1.5.980-00, Hygienické požadavky k ochraně povrchových vod):
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Požadavky na složení a kvalitu vody vodních objektů v kontrolních profilech
Kategorie využívání vody
Ukazatel

Suspenze
(obsah suspenzí nepřírodního původu
není přípustný)

Plovoucí nečistoty
Zbarvení
Vůně
Teplota

K zásobování vodou k pitným, užitkovým účelům a
Pro využívání vody k rekreačním účelům a
dále pro zásobování podniků potravinářského
v katastru osídlených míst
průmyslu
Při vypouštění odpadních vod, provádění prací na vodním objektu a v pobřežní zóně se obsah suspenzí v
kontrolním profilu nesmí zvyšovat ve srovnání s přirozenými podmínkami
do max. 0,25 mg/dm3

U vodních objektů, obsahujících v nejnižším vodním stavu nad 30mg/dm3 přírodních suspenzí, je
přípustné zvýšení jejich obsahu ve vodě v rozsahu 5%.
Suspenze s rychlostí vylučování nad 0,4mm/s u průtočných vodojemů a nad 0,2mm/s pro vodní nádrže je
vypouštět zakázáno
Na povrchu vody se nesmi nacházet filmy ropných produktů, olejů, tuků a shluky dalších nečistot
Nemělo by se objevit v koloně
20cm

10cm

Voda by neměla vydávat vůni o intenzitě větší, než 2 stupně, zjištěné:
bezprostředně nebo při následujícím chlorování
bezprostředně
nebo dalších způsobech úpravy
Letní teplota vody se následkem vypouštění odpadních vod nesmí zvýšit o více, než 3°С ve srovnání
s průměrnou měsíční teplotou vody nejteplejšího měsíce roku za posledních 10 let

Vodíkový ukazatel (рН)
Mineralizace vody
Rozpuštěný kyslík
Biochemická spotřeba kyslíku
(BSK5)

Musí se pohybovat v intervalu 6,5 — 8,5
Maximálně 1000 mg/dm3, včetně:
chloridů - 350;
sulfátů - 500 mg/dm3
Nesmí být níže 4 mg/dm3 v jakoukoli roční dobu, ve vzorku, odebraném do 12,00 hodin.
Nesmí překročit při teplotě 20°С
3

4 mg О2/dm3

2 mg О2/dm

Nesmí překročit:

Chemická spotřeba kyslíku
(dichromanová metoda)

CHSK
Chemické látky
Původci střevních onemocnění
Životaschopná vajíčka helmintů

3

Celkové koliformní bakterie
Kolifágy

30 mg О2/dm3

15 mg О2/dm

Nesmí být ve vodě obsaženy v koncentracích, překračujících přípustné koncentrace
Voda nesmí obsahovat původce střevních infekcí

(škrkavka, tenkohlavec, toxocara,
motolice), onkosféry tasemnicovitých
a životaschopné cysty patogenních
střevních protozoí

Termotolerantní koliformní
bakterie

do max. 0,75 mg/dm3

Nesmí být obsaženy ve 25 l vody

Maximálně
100 KOE/100 ml **

Maximálně
100 KOE/100 ml
Maximálně

1000 KOE/100 ml**

500 KOE/100 ml
Maximálně

10 BOE/100 ml**

10 BOE/100 ml

Současně dle výše uvedené normy platí:
MPV (mezní přípustné vypouštění) se stanovují pro každé vypuštění odpadních vod a každé
znečišťující látky, včetně produktů její přeměny, vycházeje z podmínky, že jejich koncentrace
nebude překračovat hygienické limity pro chemické látky a mikroorganizmy ve vodě vodního
objektu ve vzorku do 500 m od místa vypouštění.
Bod provozní kontroly soustředěného vypouštění, umístěný nejblíže k místu vypouštění
odpadních vod nesmí být dále, než 500 m po proudu od místa vypouštění odpadních vod na
vodních tocích a v okruhu 500 m od místa vypouštění a na vodní ploše – v některých
vodojemech a vodních nádržích. Při vypouštění odpadních vod v katastrálním území
osídlených míst musí být uvedený kontrolní bod umístěn bezprostředně u místa vypouštění.
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Kalové hospodářství, odpady z ČOV.
Jak již bylo výše zmíněno, díky velkým volným plochám území není v současnosti obvyklé
řešení kalového hospodářství s ohledem na stabilizaci a hygienizaci kalu. I zde byla z naší
strany nutná osvěta, týkající se možností řešení kalového hospodářství. Nutno zdůraznit, že
náš návrh řešení byl plně akceptován. V současnosti jsou místní stavby ČOV řešeny převážně
s kalovým polem nebo několikaleté skládkování částečně odvodněného kalu na volných
plochách.
Údaje o konečném řešení naší stavby ČOV Krasnodar.
Výhodou bylo, že bylo plně akceptováno naše technologické řešení, včetně strojního
vybavení. Výrobci konkrétních strojů a zařízení byli doporučeni a odsouhlaseni ruskou
stranou.
Požadavek: Zastřešení objektů, dešťové zdrže na 20minut zdržení. Velmi malá plocha
území (0,85ha) vymezená tokem Kubáň a místní komunikací, ochranné pásmo ČOV 20 m.
Jednotná kanalizace se zvýšeným přítokem dešťových vod.
Řešení: Zastřešení je realizováno u všech objektů, mimo aktivačních nádrží a dosazovacích
nádrží. Až šestinásobná výměna vzduch z uzavřených prostor. Filtrace vzduchu. Kvůli úspoře
místa, pojížděné podzemní dešťové zdrže, objem 2.955m3. Provozní objekt dispozičně nad
aktivačními nádržemi.
Kapacit y:
Množství odpadních vod
Celkem, Q24

9 060,0 m3/d

Přiváděné znečištění
BSK5

60 g/obyv*d

377,5 m3/h

Qd max

1 105,0 kg/d

104,9 l/s

Počet EO

423,5 m3/h

CHSK

18 417 EO

5 010,0 m3/d

objem zdrží

2 955,0 m3

2 167,5 kg/d
NL

BSK5

Nc
Pc

3,1 g/obyv*d

33 mg/l
299,0 kg/den

Nc

5 g/obyv*d
85,0 kg/d

4 mg/l
36,2 kg/den

NL

38 g/obyv*d
708,9 kg/d

30 mg/l
271,8 kg/d

118 g/obyv*d

117,6 l/s
Dešťové vody

Odtok z ČOV
CHSK

6 mg/l
54,4 kg/den

Pc

1,5 mg/l
13,6 kg/den

56,7 kg/d

Skladba ČOV:
- Mechanické předčištění s česlemi HUBER Ro1, pračka písku RoSF4
- Dvě dešťové zdrže s vyplachovacími klapkami, objem 2.955 m3
- Dvě oběhové aktivační nádrže s nitrifikací a denitrifikací, anoxický selektor, regenerace
kalu
- Dvě kruhové dosazovací nádrže
- Mikrosítová filtrace IN-EKO
- Dezinfekce vyčištěné vody, UV lampy Wedeco
- Kalové hospodářství
- Strojní zahuštění kalu, HUBER RoS2S
- Strojní odvodnění kalu
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-

- Systém čerpání odvodněného kalu do nadzemního sila, DISA
- Systém stabilizace a hygienizace kalu OSS-oxyterm sludge system®, Fortex-AGS
Vřetenová čerpadla Seepex
Čerpací technika a míchadla Grundfos
Dezodorizační filtry
Dávkování chemikálií pro simultánní srážení fosforu
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Vyhodnocení výsledků rekonstrukcí ČOV v podniku Vak
Hodonín,a,s.
Ing. Ladislav Kvapil, VaK Hodonín, a.s.

ÚVOD
Neustále se zvyšující nároky na kvalitu vyčištěné vody z ČOV a dále současně se zvyšující
náklady na provoz ČOV nutí provozovatele provádět rekonstrukce i poměrně nových ČOV.
V tomto příspěvku jsou popsány rekonstrukce, které provedl VaK Hodonín, a.s. na dvou ČOV
včetně dosažených výsledků.

ČOV KYJOV
Tato mechanicko – biologická ČOV s kapacitou pro 26 500 EO byla navržena pro čištění OV
z města Kyjov a dalších čtyř menších obcí, ze kterých jsou již dvě na ČOV napojeny
tlakovou kanalizací o délce cca 2,5 km a další dvě budou napojeny do konce příštího roku.
Jde o technologii nízce zatěžované aktivace /2oběhové AN o celkovém účinném objemu
5 500 m3/.
Původně navržené aerační zařízení bylo tvořeno systémem NOPOL OKI což byly
mechanické ponorné provzdušňovače do kterých byl vzduch dodáván pomocí dmychadel.
Tyto provzdušňovače začaly po cca 4 ročním provozu vykazovat značnou poruchovost čímž
nebylo možné účinně řídit systém simultánní nitrifikace a denitrifikace a v porovnání
s klasickým jemně bublinným systémem vykazovaly taktéž vysokou energetickou náročnost.
Dalším problémem byly značné vibrace míchadel v OAN, které v jednom případě vedly až
k vytrhnutí uchycení míchadla z kotvících patek a k namotání kabelu a celkové havárii
míchadla.
Třetím problémem ČOV pak byla nízká instalovaná uskladňovací kapacita pro přebytečný kal
– pouze 18O m3.
S cílem řešení problémů byly realizovány následující postupné kroky:
Do OAN byly instalovány nové aerační jemně bublinné elementy Sanitare celkem 4 rošty
nesoucí po 175 ks 9“elementů na jeden rošt. Dále byla provedena rekonstrukce dvou
otáčkových dmychadel Robuschi na provozní tlak 500 kPa a na výkon 1 500 m3/h při
vysokých otáčkách. Rekonstrukce dmychadel pozůstává z výměny řemenic, nových
klínových řemenů a výměny pojišťovacích ventilů.
V dmýchárně byla provedena rekonstrukce výtlačného potrubí a nově byly instalovány klapky
s elektropohonem, což umožnilo automatický záskok provozu dmychadel.
Tyto úpravy umožňují regulaci dodávky vzduchu do aktivace celkem v šesti stupních a to od
570 m3/ h až po 3000 m3/ h od hodnoty rozpuštěného kyslíku v aktivaci.
Proces čištění OV je možné řídit v zásadě ve dvou režimech:
Režim Bio – denitro, při kterém je přítok mechanicky předčištěných vod přiveden do první
OAN a druhá je trvale provozována. Vnitřním recyklem pak jsou dusičnany přiváděny do
první anoxické zóny.
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Režim simultánní nitrifikace a denitrifikace, kdy nabíhá proces nitrifikace dle nastaveného
obsahu rozpuštěného kyslíku a časové konstanty, po její ukončení pak proces míchání a pak
začíná prodloužená denitrifikace.
Doby jednotlivých fází a požadované hodnoty rozpuštěného kyslíku jsou nastavovány
v závislosti na ročním období a aktuálním látkovém zatížení ČOV / zohlednění vinařské
sezony/.
S cílem zrovnoměrnění toku aktivovaného kalu byly do OAN instalovány usměrňující
deflektory s výškou 4,3 a poloměrem 4,25 m, deflektory jsou umístněny excentricky
s prodloužením stěny ve směru toku aktivační směsi.
Deflektory jsou z polypropylenu a jsou vyztuženy do Jekl profilů s kotvením do dna a dělící
stěny OAN. Instalací těchto deflektorů bylo dosaženo podstatné zkrácení doby rekonstrukce a
taktéž byla dosažena až 50 procentní úspora investičních nákladů v porovnání
s železobetonovou konstrukcí.
Dalším stupněm rekonstrukce bylo doplnění homogenizační a uskladňovací
kapacity na přebytečný kal instalací nové uskladňovací nádrže o využitelném objemu 572 m3
vystrojené ponorným míchadlem. Toto opatření kromě zvýšení uskladňovací kapacity
umožňuje zlepšení zahuštění a následně i odvodnění přebytečného kalu.
Následující tabulka ilustruje dosažené výsledky ČOV po rekonstrukci:
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Komentář k dosaženým výsledkům ČOV za rok 2008:
ČOV spolehlivě nitrifikuje i při teplotách OV v aktivaci pod 10oC. Byly dosažené následující
účinnosti odbourání znečištění pro jednotlivé ukazatele.

UKAZATEL
ÚČINNOST v %

BSK5
99,3

CHSKCR
96,6

NL
98,9

N-NH4+
92,9

NC
89,5

PC
89,3

ČOV je bezúplatná. Realizací díla byla dosažena 30%-ní úspora nákladů na elektrickou
energii.

ČOV TVAROŽNÁ LHOTA
Prezentace výsledků po rekonstrukci této ČOV navazuje na mou přednášku z roku 2007 na
semináři v Moravské Třebové, kdy jsem slíbil prezentaci výsledků po uplynutí zkušebního
provozu.
Tabulka výsledků ČOV za období 1 až 9/2008

Jednotka
Datum
22.1.2008
19.2.2008
18.3.2008
15.4.2008
14.5.2008
8.7.2008
5.8.2008
1.9.2008

CHSKCR

BSK5

NL

N-NH4

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

P
651
215
299
440
836
167
1720
430

O
24
25
19
24
21
19
36
29

P
176
74
130
50
340
139
1030
130

O
1,6
4,5
3,2
1,7
2,8
1,7
6,6
1,1

P
O
627
3
160
6
89
8
270
3
390
5
62
2
1030 7
110
2

P
21
35
12
22
44
42
72
61

O
8
5
9
7
7
0
1
0

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:
Rekonstrukcí ČOV byla dosažena 25 % ní úspora provozních nákladů, ČOV pracuje poměrně
spolehlivě i v zimním období, kdy se teplota v aktivaci pohybuje okolo 7o C. Dalším stupněm
rekonstrukce této ČOV bude dořešení kalové koncovky, tak aby celá ČOV mohla pracovat
v automatickém provozu.

147

Praktické možnosti odstraňování fosforu na ČOV České
Budějovice
Ing. Jiří Stara, RNDr. Petr Hartman
1.JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

ÚVOD
Vývoj české legislativy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod v posledních dvou
desetiletích odráží rostoucí požadavky na účinnost čistíren odpadních vod. Návrhy nových
zařízení nebo rekonstrukce starých provozů musí respektovat široký vodohospodářský zájem,
který je veden snahou o splnění zákony stanovených kritérií rámcově vycházejících z principů
směrnic EU. Problematika fosforu, jakožto jednoho ze základních ukazatelů kvality, je podle
platného nařízení vlády č. 229/2007 Sb. řešena u čistíren odpadních vod s kapacitou nad 2000
EO. Ve zvláště citlivých případech vodohospodářský orgán může přistoupit k určení
emisních limitů pro fosfor i u ČOV ještě menší kategorie. Na rozdíl od minulé konference
v Boskovicích konané v roce 2007, kde jsme prezentovali výsledky eliminace fosforu na
menších regionálních čistírnách [1], se v tomto příspěvku naopak zaměříme na problematiku
fosforu na větší ČOV - tedy v Českých Budějovicích - s kapacitou významně přesahující
100.000 EO.

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Zprovozněním mechanicko-biologické čistírny v polovině 60. let minulého století byla
završena výstavba jednotného systému stokové sítě v krajském městě České Budějovice.
Rychlý rozvoj městské aglomerace přinesl brzy vyčerpání tehdejší objemové i látkové
kapacity pro 160.000 EO. Výstavba nové ČOV ve stejném místě, na pravém břehu Vltavy u
jezu v Českém Vrbném, začala v polovině 80. let a do trvalého provozu byla uvedena až
v roce 1997. Nově dokončená čistírna však nebyla schopna plnit odtokové limity
v ukazatelích CHSK, fosforu a sloučenin dusíku podle tehdejšího Nařízení vlády č. 171/1992.
Při nepříznivé perspektivě nutného placení náhrad za vypouštění nedostatečně vyčištěné
odpadní vody ve výši několika desítek milionů Kč ročně, bylo urychleně přistoupeno k
intenzifikaci biologického stupně za investičně nenáročného rozšíření ČOV na současných
375.000 EO. Součástí prací v letech 1998 až 2000 bylo přebudování klasické aktivace
s jemnobublinnou aerací na systém R-AN-D-N. Po dvou letech úspěšného provozu byla
velká část technologického zařízení čistírny zničena pětisetletou povodní. Následná obnova
ČOV byla dokončena v roce 2003.

MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU V ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE
Počátky řízeného odstraňování fosforu v Českých Budějovicích spadají do období
dokončování výstavby ČOV v druhé polovině 90. let. Zásluhou J.S. Čecha [2], byly do
nátokové části za anoxické selektory tehdejších aktivačních nádrží instalovány dřevěné
mezistěny a vytvořeny míchané anaerobní koridory. Především z důvodu nedostatečné
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kapacity jemnobublinného aeračního systému se ne vždy dařilo v oxické zóně aktivací
dosahovat potřebné koncentrace kyslíku pro minimalizaci zpětného uvolňování fosforu do
vody v objemných kruhových dosazovacích nádržích (d = 52 m). Ze stejného důvodu bývala
přechodně v letním období v systému nuceně udržována nižší koncenrace aktivovaného kalu,
bohužel s nepříznivým dopadem na výsledné koncentrace CHSK-Cr a amoniakálního dusíku
v odtoku z ČOV. I přes tehdejší komplikované provozní podmínky byla získána dobrá
zkušenost a metoda zvýšeného biologického odstraňování fosforu se stala jedním z pilířů
řešení zmíněné intenzifikace.
Fosfor je možno na ČOV České Budějovice i chemicky srážet. Pro případ nižší účinnosti či
selhání biologického způsobu jsou k dispozici provozní soubory pro předsrážení i simultánní
srážení fosforu síranem železitým. Zařízení jsou využívána minimálně a tvoří provozní
zálohu, jak je zmíněno v dalším textu.

PODMÍNKY PRO ZVÝŠENÉ BIOLOGICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU
Stavební uspořádání aktivačních nádrží
Princip biologického odstraňování fosforu (tzv. EBPR - Enhanced Biological Phosphorus
Removal) je znám od 60. let minulého století [3, 4]. Pro jeho účinnou aplikaci je potřeba na
ČOV zajistit kultivaci aktivovaného kalu v systému, kde se střídá anaerobní a aerobní
prostředí. Pro řízené odstraňování sloučenin dusíku, jež je zpravidla prováděno souběžně
s eliminací fosforu, je nutné doplnit ještě anoxickou - denitrifikační nádrž.
V nynějším uspořádání ČOV České Budějovice byly potřebné objemy anaerobních nádrží
získány během intenzifikace přebudováním původních prázdných kolektorů potrubí vratného
kalu na otevřené míchané nádrže. Dvě paralelní linky aktivace jsou konfigurovány
v postupném toku, vratný kal z dosazovacích nádrží protéká oddělenými regeneračními
nádržemi. Objemová kapacita nádrží, stejně jako některé další technologické údaje jsou
uvedeny v tabulce č. 1.

tabulka č. 1 : Vybrané technické údaje ČOV České Budějovice
projektovaná kapacita ČOV
ekvivalentní obyvatelé
Q24
Qmax splašková linka
Qmax dešťová linka
látková kapacita dle BSK5

375.000 EO
90.000 m3/d
1.700 l/s
4.300 l/s
22.500 kg/d

využitelné objemy nádrží biologického
stupně
regenerace
2 x 3 455 m3
anaerobie
2 x 1 420 m3
denitrifikace
2 x 3 095 m3
nitrifikace
2 x 8 250 m3
dosazovací nádrže
4 x 8 010 m3

Složení městské odpadní vody
Při průtoku aktivační směsi anaerobní, anoxickou a oxickou zónou se v biocenóze postupně
kultivují specializované typy bakterií, tzv. poly-P bakterie, schopné akumulovat mimořádně
větší množství fosforu z odpadní vody v podobě polyfosforečnanů. Bakterie se adaptují na
substrát - nižší mastné kyseliny a nižší alkoholy, které vznikají fermentativním rozkladem
organických látek v odpadní vodě. Vliv na tvorbu poly-P bakterií je připisován hlavně
kyselině octové. V anaerobních podmínkách se štěpením polyfosforečnanů na jednodušší
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orthofosforečnany uvolňuje energie k tvorbě zásobních látek (PHB, PHV, aj.). Tyto látky jsou
v aerobní části aktivace dále oxidovány za tvorby nové biomasy a orthofosforečnany jsou opět
vázány do buněk poly-P bakterií. Zjednodušeně je takto vázaný fosfor ze systému
odstraňován v přebytečném aktivovaném kalu.
Vysoké zastoupení průmyslových odpadních vod v městských vodách, zejména
z potravinářských výrob, zvyšuje pravděpodobnost účinného fungování biologického
odstraňování fosforu při jejich čištění. Poměr organických látek BSK5* resp. CHSKCr** k
fosforu v odpadní vodě v Českých Budějovicích je dlouhodobě vysoký. V posledních letech
je tento poměr zhruba v úrovni 50*(110**) : 1. To je způsobeno stálou produkcí odpadních
vod z místních podniků s dlouhou tradicí, jejichž látkový přínos je zásadní. V tabulce č. 2 je
proveden odhad příspěvku průmyslu na zatížení ČOV na základě ročních bilancí odváděných
odpadních vod od konkrétních producentů. Vysoký přísun organického znečištění má logicky
pozitivní dopad i na odstraňování sloučenin dusíku denitrifikací, jak bylo v případě ČOV
České Budějovice zjištěno kinetickými testy [4].

tabulka č. 2 : Příspěvek rozhodujících průmyslových odvětví v českobudějovické aglomeraci
na organickém zatížení odpadních vod (bilance za období 2003-2008)
zdroj odpadní vody
výroba papíru
pivovary
mlékárna
ostatní potrav.
komunální, dešťové a balastní vody
ČOV přítok

t BSK5 /rok
1.896
1.198
177
37
983
4.291

EO
86.600
54.700
8.100
1.700
44.900
196.000

%
44,2
27,9
4,1
0,9
22,9
100,0

Sledování procesu zvýšeného biologického odstraňování fosforu
Od počátku provozování aktivačních nádrží v systému R-AN-D-N (s polovičními objemy, od
října 1999) bylo zaznamenáno zvýšení účinnosti eliminace fosforu oproti předchozímu stavu.
Zatímco v sledovaném období před intenzifikací 1995 - 1997 byla dosahována účinnost
maximálně 60 %, s novým uspořádáním s anaerobní zónou, denitrifikací a nitrifikací se
účinnost zvýšila běžně nad 95 %. V letech 1995 -1997 a 1998-2001 byl prováděn podrobnější
mikroskopický rozbor aktivovaného kalu zaměřený na určování podílu poly-P bakterií v
biocenóze kalu a zároveň detailnější sledování distribuce fosforu v jednotlivých fázích EBPR
procesu.
Bylo zjištěno, že počty poly-P bakterií, identifikovaných technikou Neisseova barvení, tvořily
v etapě do roku 1997 (s anaerobními koridory) v průměru 51 % z celkového počtu bakterií
v aktivovaném kalu. Tento podíl byl výrazně větší než v pozdějším sledovaném období po
intenzifikaci ČOV (23 %). Nová skladba aktivační linky a dále zlepšení dodávky kyslíku do
oxické části aktivací, ale vedly k větší stabilitě a účinnosti EBPR [5]. Obsah fosforu v sušině
aktivovaného kalu se pohyboval v rozmezí 1,3 - 2,9 % (průměr 2,4 %). Obsah Pc, zjišťovaný
ve filtrované vodní fázi kalu v anaerobní a oxické části aktivační linky, se odpovídajícím
způsobem měnil v závislosti na prostředí. V koncové části nitrifikace bylo dosahováno
prakticky kompletního odstranění P z vody (minima pod 0,05 mg/l Pc, dlouhodobě 0,1 mg/l
Pc) bez ohledu na kolísání koncentrací P ve vodě při jeho uvolňování z kalu v anaerobních
nádržích (2,4 - 38,1 mg/l Pc) - obrázek č. 1.
obrázek č. 1 : Obsah fosforu ve vodní fázi aktivační směsi v anaerobní a oxické části
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DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU METODOU EBPR
Kvalita vyčištěné odpadní vody na ČOV České Budějovice je prakticky kontrolována rozbory
v počtu cca 150 ročně. V tabulce č. 3 jsou uvedeny dosahované hodnoty vybraných ukazatelů
od roku 2000. Stejné počty vzorků jsou prováděny na přítoku odpadní vody do ČOV.
V případě celkového fosforu je zřejmé, že výsledné celoroční průměrné koncentrace vždy
spolehlivě splňovaly požadavky vodohospodářského povolení. Poněkud vyšší hodnota v roce
2000 je zapříčiněna vyšším hydraulickým zatížením kruhových dosazovacích nádrží, kdy
v době probíhající intenzifikace byly v provozu pouze dvě ze čtyř. Výsledky v roce 2002 a
2003 jsou ovlivněny povodní a následnou rekonstrukcí ČOV.

CHEMICKÉ SRÁŽENÍ FOSFORU SÍRANEM ŽELEZITÝM
V podmínkách ČOV České Budějovice lze uplatnit jak předsrážení před usazovací nádrže, tak
simultánní srážení do aktivovaného kalu na odtoku z aktivací do dosazovacích nádrží. Pro obě
varianty jsou k dispozici typizované zásobníky o objemu 28 m3 a dávkovací soubory
s možností volby proměnlivé dávky v potřebném rozsahu. Dávka síranu pro simultánní
srážení se automaticky přizpůsobuje průtoku vody biologickým stupněm ČOV.

PŘEDSRÁŽENÍ
První zkušenost s předsrážením byla získána bezprostředně po odeznění povodní v srpnu
2002, kdy bylo potřebné zajistit zvýšení účinnosti čištění primárních usazovacích nádrží.
Nádrže byly nouzově po dobu dvou měsíců posledním stupněm čištění, protože souběžně
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ještě probíhala obnova technologie biologické části a bylo potřeba plnit limity přechodného
vodohospodářského povolení.
Na přelomu let 2007-2008 bylo znovu provozně odzkoušeno dávkování síranu železitého před
usazovací nádrže s cílem zvýšit produkci primárního kalu pro zlepšení specifické produkce
bioplynu během mezofilního vyhnívání. Po dobu 3 měsíců byla aplikována průměrná dávka
59 g/m3 produktu PIX 113 a docíleno zvýšení přísunu organické sušiny do vyhnívacích nádrží
o 14 % procent ve srovnání s referenčnm obdobím (01-11/2007). Denní produkce bioplynu
stoupla o 27,3 %. Vedlejším pozitivním efektem bylo zlepšení účinnosti primární sedimentace
v parametrech nerozpuštěné látky na 63,1 % (referenční období 46,2 %) a CHSKCr 29,3 %
(oproti 20,6 %) [6]. Vliv předsrážení na koncentraci celkového fosforu na odtoku
z usazovacích nádrží se projevil snížením řádově v desetinách mg/l.

SIMULTÁNNÍ SRÁŽENÍ
Pokus byl proveden v období říjen 2000 až leden 2001 a byl zameřen na ovlivnění
sedimentačních schopností aktivovaného kalu v době, kdy byla k dispozici teprve polovina
dokončených objemů linky R-AN-D-N. Celkem bylo vydávkováno 90 tun síranu železitého
v průměrné dávce 22,4 g/m3 (maximální dávka 54 g/m3). Vzhledem k dobré účinnosti EBPR
(prakticky 99 % fosforu v oxické části vázáno v kalu) se při nastavení množství srážedla
nevycházelo ze stechiometrie a skutečná dávka Fe3+ byla řádově 10 - 20 krát vyšší.
Simultánní srážení přineslo snížení kalových indexů aktivovaného kalu z běžných 150 ml/g
na 70 - 90 ml/g a rovněž zlepšení vlastností přebytečného kalu pro následné zpracování. To
se projevilo zvýšením sušiny gravitačně předzahuštěného kalu z hodnot 0,8 -1,1 % na 2,0-2,5
% a tím i poklesem specifické spotřeby flokulantu při strojním zahuštění.

PROVOZNÍ PRAXE V PROCESU BIOLOGICKÉMU ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU
Během víceleté praxe s biologickým odstraňováním fosforu na ČOV České Budějovice byly
získány zkušenosti, kterými je provoz možné charakterizovat:
Z vnějších vlivů je podstatná:



relativní stabilita kvality surové odpadní vody, která se vyznačuje vysokým obsahem
organického substrátu vhodného ke kultivaci mikroorganismů schopných účinně
akumulovat fosfor.
pokud jsou dodrženy podmínky kultivace, pak teplota vody nehraje významnou roli a
proces EBPR běží celoročně.

Ve vnitřním stavebním uspořádání ČOV je klíčová anaerobní zóna:




běžná doba zdržení směsi odpadní vody a vratného kalu v anaerobii se pohybuje
kolem 50 minut.
dodržování anaerobního prostředí (on-line měření ORP na hodnotách kolem -200 mV,
koncentrace rozpuštěného kyslíku <0,05 mg/l). Obdobné podmínky panují již
v usazovací nádrži, která je předřazena biologickému stupni.
vratný kal je přiváděn na začátek anaerobní zóny přes oddělenou regenerační nádrž,
kde je udržována koncentrace rozpuštěného kyslíku v rozmezí 0,1-0,5 mg/l. Do
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regenerační nádrže je zavedena kalová voda z odvodnění stabilizovaného kalu (vnitřní
zdroj fosforu a dusíku).
vnější recykl aktivovaného kalu je nastaven na 1,4 násobek množství přiváděné
odpadní vody. To je nutné z důvodu velkého objemu a tím dlouhé doby zdržení
v dosazovacích nádržích. Konstrukce shrabováků s křižnými rameny v DN umožňuje
účinné a rychlé vyklízení usazeného kalu. Případné vyšší koncentrace fosforu ve
vyčištěné odpadní vody jsou většinou důsledkem úniku nerozpuštěných látek (vloček),
nejčastěji v období pěnění aktivovaného kalu.
stáří kalu v systému je i s ohledem na potřeby nitrifikace trvale vyšší než 15 dní
(průměrně 19 dní v letech 2007-2008).
látkové zatížení kalu je na úrovni nízkozatěžované aktivace : 0,06 kg/kg.d. Objemové
zatížení kalu vztažené na objem aktivace bez regenerační nádrže je 0,34 kg/m3/d.
Tyto parametry odpovídají reálnému vytížení kapacity ČOV na necelých 60 %
(průměr 2007-2008).

tabulka č. 3: Roční průměry koncentrací BSK5, CHSKCr, P-PO4 a Pcelk od počátku
zprovoznění R-AN-D-N

ukazatel

jedn.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
přítok

2007

2008

BSK5
CHSKCr

mg/l
mg/l

298
574

277
626

226
530

306
674

372
908

315
744

250
565

296
598

294
619

Pcelk

mg/l

5,7

6,0
5,4
odtok

6,9

9,0

6,9

4,9

5,1

5,1

BSK5
CHSKCr
P-PO4

mg/l
mg/l
mg/l

6,3
45,2
0,70

3,7
29,6
0,19

31,3
84,3
0,47

3,8
29,1
0,46

3,6
30,5
0,21

3,6
28,1
0,18

3,6
29,7
0,11

3,3
28,8
0,09

3,9
31,3
0,15

Pcelk

mg/l

0,98

0,34

0,92

0,64

0,34

0,27

0,19

0,16

0,24

Pcelk
VH povolení
* max. hodnota, ** p
hodnota, *** roční průměr

mg/l

3*

3*/
1,5**

1,5**

1,5**

1,5**

1,5**

1,5**/
1,5** 0,7*** 0,7***

ZÁVĚR
Na příkladu čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích bylo ukázáno, že zvýšené
biologické odstraňování fosforu představuje účinný a za specifických podmínek i velmi
spolehlivý způsob čištění odpadních vod. Za situace, kdy je provozována technologická linka
disponující dostatečně dimenzovanou anaerobní zónou, lze i s ohledem na další důležité
kvalitativní ukazatele docílit celkově výborných výsledků eliminace P v úrovni nad 95 %.
Koncepce odstraňování fosforu na ČOV zahrnuje i chemické srážení, které funguje jednak
jako provozní záloha pro případ selhání biologického způsobu, jednak jako účinný nástroj pro
ovlivňování kvality čistírenských kalů při jejich zpracování v kalovém hospodářství.
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Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění vysoce
zatížených odpadních vod a jejich neutralizaci
Ing. Antonín Kroupa, Ph.D., Messer Technogas s.r.o.
RNDr. Ivo Vágner, Messer Technogas s.r.o.

ANOTACE
Technické plyny nacházejí široké uplatnění při řešení environmentálních problémů v oblasti
čištění odpadních vod. Jedná se předně o aplikace kyslíku v komunálních a průmyslových
biologických čistírnách odpadních vod a aerobní stabilizaci a hygienizaci kalu z BČOV a dále
o výrobu a použití ozonu z čistého kyslíku při chemické oxidaci znečištění odpadních vod.
V případě řešení problémů biologických čistíren s chronickým či periodickým nedostatkem
kyslíku v aktivaci vede jeho nasazení k zajištění stabilní koncentrace rozpuštěného kyslíku,
rychlé reakci v krizových situacích, možnosti zvýšení koncentrace aktivovaného kalu a jeho
rychlejší regeneraci a zlepšení sedimentačních vlastností. Zajímavá je tato aplikace také
v případě kombinovaného čištění vod komunálních a průmyslových při nutnosti posílení
nitrifikačního procesu. U průmyslových odpadních vod pak nachází uplatnění také
neutralizace pomocí zavedení oxidu uhličitého jako náhrady minerálních kyselin. Tento
příspěvek má za úkol ukázat rozsah a vhodnost podobných aplikací včetně příkladů
z čistírenské praxe.

APLIKACE KYSLÍKU V AKTIVACI BIOLOGICKÝCH ČOV
Krátkodobé či trvalé vysoké zatížení biologické čistírny odpadních vod zvýšenými hodnotami
BSK často vede k deficitu rozpuštěného kyslíku v aktivaci. Tato situace obvykle nastává v
případě průmyslových BČOV při periodickém nátoku vod z produkce (najíždění/odstávka
provozních zařízení), při změně technologie výroby a s tím související charakteristiky
produkovaných vod atd. V případě komunálních BČOV se jedná o rekonstrukce čistírenských
linek a nutnosti provozu jen části zařízení, výpadku aeračního systému čistírny a případně
také změnu kvality vod vlivem napojení průmyslových či dalších obytných zón.
Krátkodobý nedostatek rozpuštěného kyslíku ve vodě vede obvykle k podstatnému omezení
čistírenského procesu s nízkými trvalými následky, avšak citelnými dopady na kvalitu
aktivovaného kalu a skokovému zhoršení parametrů vypouštěných vod. Dlouhodobý deficit
pak zapříčiňuje úplné zastavení biologického odbourávání znečištění vod, likvidaci
aktivovaného kalu a nutnost odstavení čistírny. Řešením může být přestavba
provzdušňovacího systému či dobudování další linky na ČOV. Tyto kroky jsou však velice
investičně náročné a vzhledem k nutnosti provozu zařízení i pomalé.
Vedle toho lze s úspěchem provézt relativně rychlé a flexibilní nasazení čistého kyslíku jako
náhradu či doplnění vzduchové aerace při zachování kvality vypouštěných vod na stávajícím
objektu. Díky vysoké efektivitě systému lze plně zajistit dostatečnou koncentraci
rozpuštěného kyslíku ve vodě za všech podmínek a případně držet i koncentraci vyšší.
Přesnou regulací toku plynu na základě údajů ze sondy je možné pružně reagovat na měnící se
podmínky bez dodatečné spotřeby el. energie. Snížením či plným nahrazením dávkování
vzduchu lze také zamezit případnému pěnění aktivace, zvýšit množství aktivovaného kalu a
tedy i kapacitu BČOV pro odbourání BSK (respektive CHSK). Aplikace kyslíku vede také ke
snížení zatížení okolí ČOV zápachem a pomáhá biologickému odbourání vod s nepříznivým
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poměrem CHSK/BSK. Vedlejším efektem je pak rychlejší regenerace aktivovaného kalu,
zlepšení jeho sedimentačních vlastností a odvodnitelnosti.
Technologie vnosu kyslíku jsou poměrně různorodé a závisí na požadavcích a typu
existujících zařízení na ČOV. Čistý kyslík je možné vnášet jemnobublinovou kyslíkovou
hadicí, systémem závěsných roštů, injektory či směšovacími tryskami. Většinu instalací je
možné řešit za provozu aktivace bez její odstávky a tedy velice rychle. Různé typy vnosu
kyslíku jsou ukázány na níže popsaných příkladech řešení provozních požadavků BČOV.

APLIKACE KYSLÍKU PŘI INTENZIFIKACI PROCESU NITRIFIKACE/
DENITRIFIKACE
V případě nutnosti intenzifikace procesu biologického odbourávání dusíkatých látek ve vodě
je možné realizovat tento krok navýšením objemu denitrifikace na úkor nitrifikace. Nitrifikaci
je pak nutné provozovat opět za podpory vnosu čistého kyslíku a navýšit tak kapacitu
odbourávání dusíku z odpadních vod.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ KYSLÍKU NA BČOV V PRAXI
Úspěšné nasazení čistého kyslíku na BČOV lze ukázat na příkladech malé a velké čistírně
s různými provozními požadavky vnosu a regulace plynu v kombinaci se vzduchovou aerací
či zcela samostatně.
V prvním případě se jedná o čistírnu odpadních vod průmyslového praní peří s velmi
proměnlivými nátoky vody a vysokými hodnotami CHSK kolem 1.400 mg/l s charakterem
znečištění tuky a odmašťovadla. Tato malá čistírna (projektované EO cca 3000, průtok 350
m3/den) se potýkala s periodickým každodenním několikahodinovým deficitem kyslíku v
aktivaci. Vnos vzduchu přes středněbublinový hadicový systém nebyl dostatečný a navíc vedl
ke značné tvorbě pěny v nádrži, i mimo ni. Na čistírnu byly okamžitě nasazeny ponorné rošty
pro vnos kyslíku a zahájeno jeho dávkování s regulací pomocí optické kyslíkové sondy.
V nejbližší výrobní odstávce pak bylo nainstalováno 40 m jemnobublinových kyslíkových
perforovaných hadic na dno aktivace a část vzduchové aerace byla odstavena. Kyslík je
v plynné formě tlakem po odpaření (4 bar) dávkován přes regulační ventil. Dále byla zvýšena
koncentrace kalu v aktivaci, navýšena čistící kapacita celé soustavy a výrazně snížena
spotřeba el. energie.
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Obr. č. 1: Instalace dávkování čistého kyslíku na malé BČOV

Druhý příklad ukazuje intenzifikaci biologické ČOV velkého chemického podniku. Zde došlo
vlivem navýšení výroby ke zdvojnásobení organického zatížení čistírny při zachování objemu
nátoku vody. Stávající zařízení nebylo schopno takové znečištění odstranit a proto bylo
navrženo dávkování kyslíku do všech tří stupňů aktivace (cca 2000 m3 celkem) v různých
variantách.
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Obr. č. 2: Kyslíková aerace třístupňové aktivace BČOV

V prvním stupni (A) byla odstraněna vzduchová aerace a vratný kal je spolu s čistím kyslíkem
vnášen do celého objemu pomocí dvanáctiproudového injektoru. Kyslíkový vnos je řízen
koncentrací O2 v aktivovaném kalu (objem cca 400m3 v části A) v množství do 200 kg/h
plynu. Účinnost rozpouštění kyslíku v kalu je odhadována na 80%. Druhý stupeň aktivace (B)
představuje kombinaci vzduchové aerace a kyslíkového injektoru (směšovací trysky). Ten
zajišťuje masivní vnos kyslíku v případech, kdy stávající aerace nedostačuje. Pro zamezení
stripování kyslíku vzduchem dochází k selektivnímu odstavení části aerace. Aktivovaný kal
představuje v části B objem cca 500m3 a množství kyslíku opět max. 200 kg/h. Ve třetím
stupni (C) aktivace došlo k doplnění stávající jemnobublinové aerace opět kyslíkovým
injektorem s třemi směšovacími tryskami. Injektor je připraven k provozu v okamžiku, kdy je
nutné odstavit předchozí části aerace (stupně A a B). Množství vnášeného kyslíku je opět
v rozsahu 0 – 200 kg/h a objem aktivovaného kalu v části C je cca 900m3. Díky jednoduché a
zároveň přesné regulaci vnosu kyslíku do jednotlivých částí aktivace z velínu obsluhy BČOV
je možné významně ovlivňovat proces čištění a zajistit tak požadované parametry vody na
výstupu i při dvojnásobném zatížení vstupu.
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Obr. č. 3: Regulace vnosu kyslíku do aktivace BČOV

NEUTRALIZACE ALKALICKÝCH ODPADNÍCH VOD OXIDEM UHLIČITÝM
Produkce alkalických odpadních vod, které je třeba neutralizovat, je běžná v mnoha
průmyslových odvětvích (potravinářství, hutní průmysl, papírenství, chemie, energetický
průmysl atd.). V případě, že není možné vody neutralizovat promícháním s kyselými vodami,
je nutné nějaký neutralizační agent dávkovat. Doposud nejběžnější bylo dávkování
odpadních, případně čistých minerálních kyselin – kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková.
Tyto kyseliny však mají ostrou neutralizační křivku, díky které je obvyklé časté překyselení a
nutnost dávkování alkalického média. Vedle toho je nakládání s minerálními kyselinami
problematické (koroze potrubí a zařízení, nutnost intenzivního míchání vody), nebezpečné
(instalace sprch, nebezpečí úniku, zasažení obsluhy) a neekologické (zvyšování solnosti vody
– tvorba síranů, chloridů).
V poslední době se tedy stále více prosazuje nahrazení těchto kyselin oxidem uhličitým. Ten
je dávkován do vody v plynné či kapalné formě, rozpouští se, disociuje na slabou kys.
uhličitou a snižuje tak pH alkalické vody. Díky ploché neutralizační křivce je téměř nemožné
vodu překyselit a regulace pH je tak výrazně přesnější. Systém dávkování plynu také
v případě potřeby zajistí úplné promíchání vody. Vzniklé uhličitany a hydrogenuhličitany jsou
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přirozenou součástí vody a nezatěžují dále životní prostředí. Inertnost plynu, bezpečnost při
jeho skladování, snadná aplikovatelnost a regulace dávkování vede k podstatnému snížení
celkových nákladů na neutralizaci alkalických vod v porovnání s použitím minerálních
kyselin.
Technologie dávkování oxidu uhličitého se liší podle funkčnosti stávajícího systému a
potřebného množství. CO2 se vnáší do proudu vody v potrubí pomocí trysek, do nádrží
pomocí aerační elementů, bočního proudu vody v kombinaci se stacionárním mísičem atd.
Dle dosavadních zkušeností a výsledků z testovacích center je vždy pro daný případ vybrána
nejúčinnější a nejvhodnější metoda vnosu média do vody.

VYUŽITÍ CO2 PŘI SRÁŽENÍ ROZPUŠTĚNÝCH IONTŮ
Díky tomu, že při vhodné aplikaci oxidu uhličitého lze dosáhnout tvorby špatně rozpustných
uhličitanů, lze tento plyn použít také při srážení např. vápenatých iontů a iontů kovů
z odpadních a procesních vod. Výrazně nižší rozpustnost uhličitanů kovů oproti síranům a
dusičnanům zajišťuje vysokou účinnost procesu s oxidem uhličitým. Sráží se tak např. ionty
kadmia, niklu, železa atd. Oxid uhličitý se také používá jako náhrada sody při srážení
vápenatých iontů z vodního okruhu čištění mokrého konvertorového plynu ve formě
uhličitanu vápenatého a následné regulaci pH vody v tomto okruhu v jednom stupni.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ CO2 V ČISTÍRENSKÉ PRAXI
Na následujících příkladech aplikace oxidu uhličitého lze ukázat různé způsoby jeho využití
při úpravě průmyslových odpadních a procesních vod.
Prvním příkladem je řešení špatné funkce neutralizační stanice odpadních vod velkého
mlékárenského podniku. Místní kanalizační řád městské kanalizace, kam je odpadní voda po
předčištění vypouštěna pro její finální úpravu na městské BČOV, dovoluje vypouštění vod
s rozsahem pH od 6,5 do 8,5. Nově vystavěná a neutralizační stanice zahrnovala tři
akumulační nádrže o jednotlivém objemu 50m3 s dávkováním H2SO4 (36%) a NaOH a
mícháním formou přečerpávání vod mezi nádržemi. Převážně zásadité mlékárenské vody (cca
350 000 m3/rok, pH až 12,5) byly neutralizovány kyselinou s častým překyselením a nutností
následného vnosu louhu. Systém nebylo možné uspokojivě automaticky provozovat a bylo
nutné využívat také havarijní nádrže a opětovnou úpravu vody. To vedle vysokých nákladů na
údržbu zařízení dále zvyšovalo provozní náklady na neutralizaci.
Bylo rozhodnuto o přechodu na dávkování oxidu uhličitého pomocí aeračních elementů, které
byly instalovány do první stávající nádrže. Celý objem vody je promícháván vnášeným
plynem a přepadem již zneutralizovaný odváděn přes sekundární nádrž (již jen průtočná) do
kanalizace přes regulační pH sondu. Systém neutralizace je zcela automatizován. Došlo tak
k odstranění nutnosti zásahů obsluhy, odstranění dávkování louhu, cirkulačního míchacího
čerpání vody a také poruchové technologie dávkování kyseliny sírové. Celkové snížení
nákladů na neutralizaci se odhaduje mezi 30 až 40%. V současné době se uvažuje o rozšíření
předúpravy vody o kompaktní technologii předčištění BSK s využitím čistého kyslíku.
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Obr. č. 4: Neutralizace odpadních vod v mlékárně pomocí CO2

Druhým příkladem úpravy pH odpadních vod je aplikace oxidu uhličitého na chemické
čistírně průmyslových odpadních vod významného výrobce a zpracovatele surového železa a
hutních výrobků. Flokulace odpadních vod o průměrném množství cca 470 l/s a pH v rozsahu
8,5 až 13,5 (průměrně 9,7) je mimo jiné zajišťována dávkováním síranu železitého. Tato
kyselá látka byla na čistírně využívána také jako neutralizační činidlo v poměrně vysokém
množství (cca 8,1 tun/den). To vedle vysokých nákladů na surovinu také významně zvyšovalo
solnost vody, množství odtahovaného kalu (28 tun/den), nutnost s ním dále nakládat atd. Po
provedení několikaměsíčních zkoušek dávkování oxidu uhličitého bylo přistoupeno k instalaci
trvalého zařízení. To vedle zásobníku kap. plynu zahrnuje regulaci, řízenou velínem ChČOV
a vnos plynu do výtlačného potrubí čerpací stanice (6x 200 l/s odpadní vody) – viz. obrázek.
Po neutralizaci je do vody dávkováno flokulační činidlo a voda odchází do usazovacích nádrží
a dále do recipientu. Díky aplikaci oxidu uhličitého došlo ke snížení dávky síranu železitého o
60%, snížení množství odtahovaného a likvidovaného kalu o 35%, celkových ekonomických
nároků na likvidaci vod o téměř 23% a významnému snížení spotřeby el. energie. Díky
snížení solnosti vody se uvažuje o dříve funkční recyklaci vyčištěné vody zpět do výroby.
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Obr. č. 5: Technologie dávkování CO2 na odpadních vodách z hutnictví

V neposlední řadě lze uvést příklad nahrazení dávkování sody při úpravě vod z čištění
konvertorového plynu velkého slovenského hutnického podniku. Uhličitan sodný sráží
vápenaté ionty ve formě uhličitanů, které jsou spolu s dalšími sedimenty odtahovány na
dorrech. Těžkosti při přípravě a dávkování sody s minimální možností regulace vedla spolu
s vysokými náklady provozovatele k hledání jiných možností. Tou je dávkování oxidu
uhličitého, který vedle srážení Ca2+ iontů slouží i k regulaci pH vody. Množství upravovaných
vod je průměrně 1 300 m3/h. Instalované dávkování plynu bude navázáno na množství
cirkulující vody a sledovaného pH. Automatizace provozu a odbourání přípravy sodného
roztoku výrazně ulehčí obsluze úpravny dále využívané procesní vody.

ZÁVĚR
Aplikace technických plynů – čistého kyslíku a oxidu uhličitého, se dostává v posledních
letech do popředí zájmu provozovatelů biologických a chemických čistíren odpadních vod.
Snižující se limity emisí znečišťujících látek a navyšování produkce závodů zvyšují nároky na
čištění odpadních vod na stávajících zařízeních. To vede k nutnosti intenzifikovat čistírny
vod. Vedle masivních investic do technologie a výstavby dalších linek se nabízí možnost
využít některé vlastnosti technických plynů. Výše uvedené příklady řešení aktuálních těžkostí
provozovatelů čistíren ukazují na možnost rychlé reakce na změnu podmínek při minimálních
investičních nákladech. Možnost automatické regulace dávkování a snadná aplikovatelnost
přináší obsluze další nástroje při řešení nesnadného úkolu čištění odpadních průmyslových a
komunálních vod.
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Odběr reprezentativního vzorku odpadní vody.
Vít Omelka
QH SERVIS, spol. s r.o.
Pavel Bernáth
Státní fond životního prostředí České republiky

Pod pojmem „Reprezentativní vzorek“ rozumíme takový vzorek, u kterého očekáváme, že
poskytuje průměrné vlastnosti vzorkovaného objektu.
Pokud je cílem vzorkování charakteristika určitého objektu z hlediska koncentrace
sledovaného ukazatele potom je odběr reprezentativního/reprezentativních vzorků vedle
věrohodných výsledků laboratorních zkoušek základní podmínkou.
Zajímá-li nás látkové množství, potom je stejně důležitou veličinou informace o průtoku
(protečeném množství).
Pro získání podkladů pro vyhodnocení kvality odpadních vod (dále jen OV), je potřeba znát
výsledky laboratorních zkoušek odebraných vzorků OV. Díky zavedenému systému kvality
(akreditace) včetně externích kontrol činnosti laboratoří lze důvěřovat kvalitě prováděných
zkoušek. Ovšem více než v jiných oborech zde platí „Důvěřuj, ale prověřuj“.
Důležitou otázkou ale je, zda vzorek(ky) dodaný do laboratoře skutečně reprezentuje
vzorkovaný objekt z hlediska cíle vzorkování.
Na základě požadovaného cíle, je třeba vytvořit Program vzorkování, jehož součásti je Plán,
případně více plánů, odběru vzorků a potom realizovat vlastní odběr (y).
V následující stati se budeme věnovat postupně výše uvedeným krokům vzorkování OV a
v závěru shrneme tzv. bolavá místa naší legislativy.

1. PROGRAM VZORKOVÁNÍ
Program vzorkování se vytváří na základě srozumitelného a jednoznačně definovaného cíle.
Úmyslně opomineme cíle pro potřeby technologie čištění odpadních vod a budeme se věnovat
kvantitativnímu sledování znečištění OV a dále monitoringu za účelem prokázání zdroje
znečištění v kanalizační síti. V prvém případě se musíme věnovat dlouhodobému sledování
kvality a stanovení průměrného znečištění v daném místě a daném období. V druhém případě
se budeme věnovat zjištění extrémní koncentrace problémového ukazatele v krátkém čase
v určitém místě.
1.1 Program vzorkování pro kvantitativní znečištění OV
Cílem je zjistit průměrné znečištění OV v rozsahu definovaných sledovaných ukazatelů na
odtoku z konkrétního zařízení, např. čistírny odpadních vod, (dále jen ČOV).
Nejprve si musíme odpovědět na následující otázky:
-

Kde budeme vzorky odebírat,
Čím je budeme odebírat,
Jaké zvolíme schéma vzorkování pro získání reprezentativního výsledku,
Máme k dispozici informace o průtoku,
Máme k dispozici dostatečné informace pro vytvoření plánu odběru vzorků?
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Pokud si jsme na tyto otázky schopni rozumně odpovědět, jsme schopni vzorky odebrat a
máme k dispozici vlastní nebo partnerskou laboratoř odpovídající požadavku zadání, můžeme
se pustit do práce. Pokud ne, musíme udělat vše proto, abychom tyto informace získali. Pokud
je nezískáme od technologa vzorkovaného objektu, musíme je získat vlastním šetřením, což
může výrazně zvýšit náklady na vytvoření Programu vzorkování.
Program vzorkování by se měl věnovat i řízení kvality, což už je ale nad rámec této stati.
Stejně tak se předpokládá dostatečná dokumentace odběru vzorku, tj. protokol o odběru
vzorku.
Místo odběru musíme vybrat tak, aby reprezentovalo skutečně jenom vzorkovaný objekt.
Tzn., že není např. ovlivněno jiným zdrojem znečištění v kanalizační síti. Ideální je, když se
dá vzorek odebírat přímo na výstupu vzorkovaného objektu. V praxi to tak vždy nebývá a tak
musíme mít jistotu, že tam kde budeme vzorek odebírat, nemůže být kvalita vody ovlivněna
jiným zdrojem znečištění, případně ředění. Když už takovéto místo máme vytipováno, pak
musíme zajistit, aby odebíraný vzorek reprezentoval znečištění v celém průřezu odběrového
místa. Tzn., že voda v místě odběru musí být dostatečně homogenní. Takových odběrových
míst nebývá mnoho (hlavně v kanalizačních sítí) a pokud tuto podmínku nezajistíme, potom
nelze ani uvažovat o tom, že získáme výsledky, které budou reprezentovat vzorkovaný objekt.
Za předpokladu, že máme k dispozici odběrové místo, ve kterém v bodě odběru odebraný
vzorek reprezentuje vzorkovaný průřez, můžeme se rozhodovat čím budeme odběr realizovat.
Obvykle se snažíme odebírat vzorky automatickým odběrovým zařízením, které má ovšem
také určitá omezení. Pokud bychom usoudili, že jím nejsme schopni odebrat reprezentativní
vzorek (např. stanovení VOC, AOX, případně nátok na ČOV) nezbývá nám než odebírat
vzorky ručně a to ještě vhodným odběrovým zařízením, případně přímo do vzorkovnic.
Tak teď už víme kde a čím a dostáváme se k nejvíce podceňovanému problému a tj. jestli
budeme vytvářet směsný vzorek nebo budeme odebírat řadu prostých vzorků a dále kdy a jak
často a v jakém režimu budeme vzorky odebírat. Zde je potřeba vzít v úvahu skutečnosti, kdy
nelze vytvářet směsné vzorky (např. proměnlivé pH nebo VOC). Pokud v této otázce máme
jasno, musíme vzít na zřetel, že v případě vzorkování odpadních vod se setkáváme s
proměnlivými hodnotami kvality i kvantity OV. Důležité je si uvědomit, že tyto dva
parametry nemusí spolu nikterak souviset tzn., že se zvyšujícím průtokem OV nemusí stoupat
koncentrace sledovaných ukazatelů a naopak. Tuto skutečnost je potřeba zohlednit při výběru
režimu odběru. V úvahu musíme brát předpokládané změny parametrů, např. kolísání během
dne, střednědobé, tj. kolísání v průběhu týdne a dále dlouhodobé, tj. v průběhu celého roku.
Toto rozdělení je pouze orientační a pro různé objekty může být odlišné.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nemáme k dispozici údaje o průtoku, máme velice
ztíženou situaci a prakticky se nemůžeme úspěšně vypořádat s cílem vzorkování. Součástí
každého protokolu o odběru vzorku by měla být i informace o objemu vzorkovaného objektu,
na jejíž hodnotu lze následně navázat výsledné hodnoty laboratorních analýz.
1.2. Program vzorkování pro monitoring zdroje znečištění
Cílem bývá nalézt zdroj znečištění v místě nebo v čase. V prvém případě je třeba potřeba na
základě znalostí, případně získaných informací vytipovat vhodná odběrová místa.
Nejnákladnější variantou je jejich vyhledávání na základě zkoušek. K odběru vzorků zde
použijeme většinou automatická odběrová zařízení. Je zcela jasné, že zde asi nebudeme
vytvářet dlouhodobé směsné vzorky, ale zaměříme pozornost na kratší časové intervaly,
případně na prosté vzorky. I když při odběru automatickým vzorkovacím zařízením je
diskutabilní, zda-li několik minut nabírající se vzorek můžeme označit za vzorek prostý.
K dispozici máme dvě možnosti. Buď odebírat vzorky kontinuálně, tzn. slévané vzorky
v krátkých intervalech, které mohou být řádově v jednotkách až desítkách minut po určité
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období, nebo odebírat vzorky v závislosti na jevu, což z hlediska laboratorních zkoušek bude
mnohem méně nákladnější.
Pokud víme, jaké ukazatele budeme sledovat a máme dostatek „vstupních“ informací,
můžeme se pustit do vytváření Plánu odběru vzorků.

2. PLÁN ODBĚRU VZORKŮ
Obvykle se vytváří pro jednotlivá odběrová místa a poskytuje vzorkaři konkrétní informace
pro daný odběr. Tzn., že musí mimo jiné obsahovat přesné určení místa odběru, pokud možno
i s přesným popisem bodu odběru, dobu zahájení a ukončení odběru, režim odběru, použité
odběrové zařízení , postup dělení vzorku, materiál vzorkovnic, případný způsob konzervace a
podmínky transportu do laboratoře.
Protože je nemožné provést nepřetržité (kontinuální) vzorkování v souladu s platnými
normami o odběru vzorku odpadní vody po celou dobu sledování, je velice důležitá vhodná
volba režimu odběru vzorku.
Při této volbě je nutné znát očekávané průtokové poměry a předpokládané změny koncentrace
sledovaných hodnot odpadní vody v místě odběru aby tyto byly ve výsledném vzorku
podchyceny.
Pro dlouhodobý monitoring máme k výběru 3 používané typy režimu odběrů – případně jejich
kombinace.
Časově proporční – vzorky stejného objemu jsou odebírány v pravidelných intervalech po
stanovenou dobu / takto jsou koncipovány „ legislativní odběry vzorku a+b“/
Optimálním časovým intervalem mezi odběry je rozmezí 6 - 15 minut. (kratší interval nemusí
být technicky proveditelný a delší nemusí zachytit krátkodobé změny složení OV).
Množstevně proporční – vzorky stejného objemu jsou odebírány po protečení stanoveného
množství objemu sledovaného objektu. /obdobný princip jako v pálenicích - kdy při každém
překlopení váhy průtokoměru odkápne část kořalky do vzorkovnice/ Tento typ odběru
skutečně může zohlednit souvislost kvantity a kvality sledovaného objektu. Jediný nedostatek
mající vliv na reprezentativnost výsledného vzorku může být skutečnost křížení hodnot
kvality a kvantity OV sledovaného objektu, kdy při nízkých stavech protékajícího množství se
zvyšují koncentrace sledovaných hodnot a naopak.Toto by měl napravit následující režim.
Průtokově proporční odběr - kdy jsou v pravidelných časových intervalech (pokud možno co
nejkratších) odebírány vzorky proměnlivého objemu, proporčně odpovídajícímu aktuální
hodnotě průtoku sledovaného objektu v okamžiku odběru. / dle naší legislativy předepsaný
pro typ „c“/

3. REALIZACE ODBĚRU
Základním předpokladem pro úspěšné pokračování předcházejících kroků pro získání
odpovídajícího vzorku je, že si odebraný vzorek uchová v době od odběru až do dodání do
laboratoře a následně až do provedení laboratorní zkoušky své původní sledované vlastnosti,
tzn., že zájmové ukazatele neubudou (těkání, sorpce apod.) a ani nepřibudou (kontaminace).
To aby k tomu nedošlo je úkolem správně vytvořeného plánu odběru vzorků a jeho dodržením
při vlastním odběru, což je úkolem kvalifikovaného a zodpovědného vzorkaře.
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4. ZÁVĚR
Lze dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. odebrat reprezentativní vzorek a co má vlastně
reprezentovat? Na tuto otázku bychom mohli znát odpověď, kdyby nám někdo z tvůrců
zákona vysvětlil následující:
1. proč jsou pro určení způsobu odběru vzorku sledované objekty děleny do různých
kategorií?
2. proč jsou určeny 3 rozdílné typy způsobu odběru vzorku?
3. proč jsou předepisovány rozdílné četnosti odběrů?
Dle našeho názoru je potřeba nejdříve získat srovnatelným a reprezentativním způsobem data
a následně s nimi pracovat, případně jim přidělit odlišné standardy na základě parametrů
sledovaného objektu.
Proto navrhujeme:
1. Stanovit jednotný typ směsného vzorku, získaného množstevně proporčním odběrem, kdy
interval mezi odběry by byl vypočítán následovně: množství vypouštěných OV za rok v m3 /
26 280 = m3, po jejichž protečení má dojít k odběru vzorku.
Takto dosáhneme intervalu odběru vzorku cca 20 min při průměrné hodnotě průtoku odpadní
vody, který se bude zkracovat při zvyšujících se hodnotách a naopak. Doba odběru je 24
hodin.
Na základě výsledného objemu vzorku, lze zjistit i přibližné množství proteklé OV, ze které
byl odebírán vzorek. Hodnota objemu proteklé OV během odběru by měla být vždy součástí
výsledků rozborů vzorku, a měla by být vzorkaři uváděna do protokolu o odběru. Navázání
výsledků analýz vzorku by mělo být vždy k sledovanému objemu vzorkovaného objektu a ne
pouze k období.
2. Četnost odběrů vzorků v průběhu roku stanovit pokud možno jednotně, případně dle
použité technologie čištění OV nebo na základě výsledku předchozí série vzorků v porovnání
s určenými standardy sledovaných parametrů. V tomto bodě je nutné zohlednit týdenní profil
kvality i kvantity odpadních vod dle struktury znečišťovatelů. Proto není vhodné provádět
odběr vzorku vždy ve stejný den v týdnu. Pokud chceme z několika odběrů zjistit kvalitu
vypouštěných OV za celý rok, je nutno zpracovat program vzorkování tak, aby byl zohledněn
termín odběru vzorku v poměru 2,5 / 1 (pracovní dny / dny volna) . Program vzorkování by
měl být tedy zvolen tak, aby se dny v týdnu rovnoměrně rozdělily po celou dobu sledování.
Příklad:
požadavek 4 odběry za rok = 3 odběry v pracovní den / 1 odběr v den pracovního volna
požadavek 12 odběrů za rok = 9 odběrů v pracovní den / 3 odběry v den pracovního volna
požadavek 26 odběrů za rok = 19 odběrů v pracovní den / 7 odběrů v den pracovního volna
požadavek 52 odběrů za rok = 37 odběrů v pracovní den / 15 odběrů v den pracovního volna
Zde je potřeba vyřešit případný problém s pracovní dobou laboratoří.
Na úplný závěr lze konstatovat jediné, že každý vzorek určitě z jistého pohledu „něco“
reprezentuje a to ať tvůrce programu vzorkování a tedy i plánu vzorkování, případně „svého„
vzorkaře, a to jak v dobrém tak i ve zlém - a to většinou zůstává tajemstvím vzorkařů.
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Použití kontinuálních analyzátorů Skalar při měření nízkých
koncentrací forem dusíku a fosforečnanů v odpadních vodách

RNDr. Karel Pazourek, CARBON Instruments, spol. s r.o.,Nademlejnská 600, 198 00 Praha 9

Společnost SKALAR vyrábí dva typy monitorů, které stanovují koncentrace analytů
kolorimetricky.
Jsou to typy:
SA 9000 - na bázi kontinuální průtokové analýzy (CFA) pro měření 1-2 parametrů současně
OPA 2000 - diskontinuální vsádkový analyzátor pro měření 1-4 parametrů současně
U obou typů je dobrá shoda výsledků měření s výsledky získanými v laboratoři.
Pro měření povrchových a odpadních vod je nutno odstranit částice ze vzorku filtrací buď
filtrem s posuvnou papírovou páskou nebo protiproudou ultrafiltrací.
Eventuální barevnost vzorků způsobenou rozpuštěnými organickými sloučeninami
v průmyslových vodách lze odstranit dialyzérem zabudovaným do analytického modulu
monitoru na bázi CFA.
Tabulka č. 1 – Analytické metody aplikované v monitorech Skalar
Parametr
NH4

NO3+NO2

Celkový N

Princip měření
Amonné ionty reagují
v alkalickém roztoku
s chlornanem na chloramin,
který reaguje za katalýzy
nitroprusidu se salicylanem
za vzniku modrozeleného
indofenolového barviva.
Absorbance při 660 nm.
Dusičnanové ionty jsou
redukovány na dusitanové,
které diazotují sulfanilamid a
kopulují s NEDA za vzniku
červeného barviva.
Absorbance při 540 nm.
Veškeré formy dusíku jsou
peroxodisíranem zoxidovány
na dusičnan. Dusičnanové
ionty po redukci na
dusitanové, které diazotují
sulfanilamid a kopulují
s NEDA za vzniku červeného
barviva. Absorbance při 540
nm.
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Norma
ČSN EN ISO 11732
ČSN EN ISO 7150-1

ČSN EN ISO 13395
ČSN EN ISO 26777

ČSN EN ISO 11905-1
ISO DIS 294 41

PO4

Celkový P

Fosforečnanové ionty reagují
s kyselým roztokem
obsahujícím molybdenan a
antimonylové ionty. Po
redukci kyselinou
askorbovou vznikne
molybdenová modř.
Absorbance při 880 nm.
Veškeré formy fosforu jsou
peroxidisíranem oxidovány
na fosforečnan.
Fosforečnanové ionty reagují
s kyselým roztokem
obsahujícím molybdenan a
antimonylové ionty. Po
redukci kyselinou
askorbovou vznikne
molybdenová modř.
Absorbance při 880 nm.

ČSN EN ISO 15681-2
ČSN EN 1189

ČSN EN ISO 15681-2

Spolehlivost výše uvedených metod zejména při měření v nízkých koncentracích by mohla
být ovlivněna interferujícími vlivy některých iontů nebo sloučenin. Seznam známých
interferencí je uveden v Tabulce č. 2.
Tabulka č. 2 – Interference uvedené v literatuře
Parametr
NH4

NO3
PO4

Celkový P

Interferující vlivy
aminy – v silně kyselých nebo pufrovaných vzorcích, kdy by
výsledná reakční směs měla pH < 12,6
vysoké kondenzace iontů, které se v alkalickém prostředí
srážejí jako hydroxidy
Tenzidy – při koncentracích nad 10 mg/l ruší vybarvování
Soli –
při koncentracích nad 30 g/l
AsO3 – při koncentracích nad 100 µg As
SiO32 – při koncentracích 60-krát vyšších než je koncentrace
P
F  – při koncentracích nad 50 mg/l
při koncentracích nad 5 mg/l; lze odstranit
NO2 –
okyselením vzorku před měřením
Oxidující látky – jejich vliv je třeba eliminovat před měřením,
protože množství přidané kyseliny askorbové by mohlo být
nedostatečné
SiO32, NO2, F , Fe – tyto interference jsou eliminovány
během oxidace vzorku s peroxidisíranem
CHSK – pokud je CHSK 10-krát vyšší než nejvyšší
kalibrační standard, může ovlivnit účinnost UV digesce.

Z této tabulky vyplývá, že vliv těchto interferencí je minimální u většiny typů vzorků
komunálních odpadních vod. U průmyslových odpadních vod je vždy nutné přihlédnout
k jejich složení.
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Co lze očekávat od kontinuálních analyzátorů Skalar?
Monitorování vysokých koncentrací analytů není problém, protože přiváděné vzorky lze
snadno naředit v průběhu měření. Proto nastává otázka: Jaké jsou meze stanovitelnosti?
Meze stanovitelnosti jednotlivých analytů pro vyráběné typy monitorů Skalar jsou uvedeny
v Tabulce č. 3.
Tabulka č. 3 – Parametry monitorů Skalar
SA 9000 – CFA
Analyt
NH4
NO3+NO2
Celkový N
PO4
Celkový P
OPA 2000
Analyt
NH4
NO3+NO2
Celkový N
PO4
Celkový P

Mez stanovitelnosti
0,025 mg N/l
0,01 mg N/l
0,5 mg N/l
0,025 mg P/l
0,05 mg P/l

Nejnižší rozsah měření
0,025 – 0,5 mg N/l
0,01 – 0,2 mg N/l
0,5 – 10 mg N/l
0,025 – 0,5 mg P/l
0,05 – 1 mg P/l

Mez stanovitelnosti
0,1 mg N/l
0,25 mg N/l
----------------0,05 mg P/l
-----------------

Nejnižší rozsah měření
0,1 – 2 mg N/l
0,25 – 5 mg N/l
------------------0,05 – 10 mg P/l
-------------------

Jak je patrné z Tabulky č. 3, interference se ve většině případů neuplatňují. Přesnosti měření
udává výrobce pro většinu aplikací do 5 % relativních z rozsahu kalibrace.
Dosažení správných výsledků při sledování nízkých koncentrací analytů je však také závislé
na čistotě prostředí a reagencií včetně čistoty demineralizované vody. Tuto čistotu je třeba
udržet po celou dobu používání připravených činidel a to může být problém při sledování
nízkých koncentrací NH4, kdy je třeba zabránit kontaminaci těchto reagencií amoniakem ze
vzduchu z okolí monitoru. U stanovení NO2, NO3, PO4 takové problémy nejsou.
Kontinuální analyzátory vyráběné firmou Skalar jsou používány k monitorování znečištění
v různých typech vod. V Tabulce č. 4 jsou uvedeny některé příklady aplikací těchto monitorů
při sledování změn koncentrací forem dusíku a fosforu v odpadních a povrchových vodách
v celé škále koncentrací.
Tabulka č. 4 – Příklady aplikací v České republice a zemích Beneluxu
Česká republika
Uživatel
Povodí Labe, s.p.
Hradec Králové

Belgie
Uživatel
VITO
kontrolní

Analyt
NH4
NO3
NO2
PO4
Celkový N
Celkový P

Analyt
(státní PO4
Celkový P

Rozsah měření
0,05 - 5 mg N/l
0,5 – 10 mg N/l
0,005 – 0,5 mg N/l
0,01 – 0,5 mg P/l
0,5 – 10 mg N/l
0,01 – 0,5 mg P/l

Typ vzorku
Povrchová voda

Rozsah měření
0,4 - 8 mg P/l
0,4 - 8 mg P/l

Typ vzorku
Monitory
v mobilních
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jsou
umístěny
kontejnerech pro

organizace)

Prayon
hnojiv)

NH4
NO3+NO2

(výroba PO4

Nizozemsko
Uživatel
Brabantse
Delta
(polostátní
organizace
provozující
čističky
odpadních vod)
DSM (chemická
výroba výchozích
surovin
pro
chemický
průmysl)

2,5 – 50 mg P/l
5 – 100 mg P/l
50 – 1000 mg P/l

Analyt
NO3+NO2

Rozsah měření
0 - 5 mg N/l

NH4

0- 100 mg N/l
0 – 200 mg N/l
0 – 100 mg N/l
0 – 400 mg N/l
0 – 1000 mg N/l
0 – 500 mg N/l
0 – 1000 mg N/l
0 – 2000 mg N/l
0 - 200 mg N/l
0 – 2000 mg N/l
0
–
400
močovina/l

NO3+NO2
Celkový N

YARA
(výroba hnojiv)

2,5 – 50 mg N
0,5 - 10 mg N

NO3+NO2
NH4
močovina

monitoring havárií v různých
typech vzorků na různých
místech
Odpadní voda z výroby hnojiv

Typ vzorku
Přítoky do čističek (celkem 5
monitorů)

Přítoky a odtoky do a z retenční
nádrže s dešťovou vodou pro
mg ředění odpadních vod z výroby

Z přehledu uživatelů uvedeného v Tabulce č. 4 vyplývá, že konstrukci analytických modulů
dodaných monitorů bylo potřeba přizpůsobit každé aplikaci tak, aby byly splněny požadavky
na přesnost a správnost měření.
Interference diskutované v této přednášce se u provozovatelů uvedených v Tabulce č. 4
neuplatnily ani při monitorování nízkých koncentrací forem N a P, o čemž svědčí výsledky
srovnávacích laboratorních analýz. A to jsme nemluvili o provozní spolehlivosti monitorů,
provozních nákladech a možnosti případného sledování dalších parametrů.

ZÁVĚR
Monitory Skalar jsou používány při řešení extrémních požadavků uživatelů – jak pro
sledování nízkých tak vysokých koncentrací analytů v různých typech vod (povrchová, pitná,
komunální a průmyslové odpadní vody, průmyslové procesní kapaliny).
Nedodáváme monitory s jednotnými koncentračními rozsahy pro všechny uživatele.
Požadavky každého uživatele je třeba řešit individuálně. Monitory firmy Skalar jsou vyráběny
podle těchto požadavků. Analytické moduly se konstruují podle potřeb zákazníků.
Aplikované metody jsou většinou podle metod ČSN EN ISO.Výsledky měření jsou velmi
dobře srovnatelné s výsledky laboratorních analýz
Úspěšnost měření závisí také na volbě vzorkovacího místa a podmínkách provozu monitorů,
které lze použít i pro sledování dalších parametrů.
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Ozone Sludge Disintegration – Practical experience in a
Pharmaceutical Industry

Michel A., Technical Manager Europe, Water Systems
Air Products SAS, Paris, France

ABSTRACT
Rozklad kalů pomocí ozónu – případová studie: farmaceutická výroba. Kaly, vzniklé v
důsledku čištění odpadních vod, mohou v některých případech obsahovat toxické látky a
nemohou být tudíž uloženy na skládce ani být použité v zemědělské výrobě jako hnojivo
(týká se zejména kovozpracujícího, chemického a farmaceutického průmyslu).
Nakládaní s kaly je v těchto případech velmi nákladné (ať už se jedná o skladování/spalování)
– zajímavým řešením proto může být snížení objemu výsledného kalu.
Společnost Air Products vyvinula a již několik let úspěšně aplikuje inovativní technologii
CHEMOX®- SD, která za použití ozónu redukuje objem výsledného kalu až o 80%. Jedná se
o technologii vhodnou pro všechny typy čistíren odpadních vod s aktivovaným kalem;
instalace technologie si nevyžaduje úpravy nádrže ani žádné jiné stavební úpravy.
INTRODUCTION
Considering a waste water treatment plant, only part of the COD let in will be transformed
into water and carbon dioxide; the rest is being transformed into bacteria, called “excess
sludge”. The sludge production depends on the F/M ratio, as shown in table 1.
Sludge is a waste difficult to get rid off. There are many elimination processes, some cheap
ones, others much more expensive. The cost depends on 3 main parameters:
• Sludge quality: the more hazardous substances for the environment it contains, the more
expensive it is.
• Dryness: sludge concentration. A wet sludge is more expensive to dispose of than a dry
one.
• Distance between the sludge production site and the elimination site (sludge transport).
The main evacuation processes and their costs per ton of dry sludge, for dryness between 10
and 30%, are summarized in table 2.
The disposal cost increase is due to the following factors:
• Increase of transport costs
• More and more stringent regulations (toxins, metals, odours)
• Lack of areas for landspreading (urbanization, odour and contamination problems)
• Sanitarian problems
As a consequence, one of the major stakes for coming years will be to reduce the excess
sludge at its source.
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AIR PRODUCTS PROCESSES
Air Products develops, among other processes, a system called CHEMOX® SD, specifically
dedicated to the actual sludge reduction problematic.
Other processes are also proposed for waste water treatment:
• OXY-DEP® process: pure oxygen boosting process for saturated waste water plants
(liquid oxygen)
• OXY-DEP® VSA system: similar process based on on-site oxygen generation.
• CHEMOX® system: chemical oxidation using ozone for non biodegradable COD and
water discolouration.
• HiPOx™ system: Advanced Oxidation Process using ozone and peroxide for
disinfection, micro-contaminants removal and bromates control; mainly for water reuse and drinking water.
CHEMOX®-SD PROCESS
CHEMOX®-SD is an Advanced Oxidation Process using ozone which optimizes the
dissolution rate and efficiency of chemical reactions. Its principle is to mix waste water to be
treated with ozone inside a compact reactor.
This reactor’s characteristics optimize the oxidation reaction. This concept minimizes the
injected quantities of ozone, shortens contact time, and has a small footprint.
The reactor is functioning on the principle of the «complete mix reactor» (see figure 1 :
CHEMOX® SD: General Diagram). Its sludge mixing capacity allows the previous
deflocculation of the biomass which is de facto more sensitive to ozonation.
The CHEMOX® unit produces no waste. The residual oxygen is reinjected and dissolved in
the aeration basin. This oxygen is used as a complement for the additional COD generated by
the ozonation stage.

OZONE CELL LYSIS
Using ozone, the treatment consists in generating mortality among the daily produced sludge
on the biological stage.
The bacterial lysis liberates organic matter digested in the aeration tank, when adding the
residual oxygen coming from the ozonation phase.
Sludge reduction comes from the conversion of COD, membrane residues and extra cellular
exopolymers into water and carbon dioxide.
An average biological treatment only converts 30% of incoming COD into sludge. The
remaining 70 % are then converted into water and carbon dioxide. It provides the energy
needed for bacteria to live and grow.
The sludge reduction is the consequence of organic matter conversion into energy (see Figure 2).

THE OZONISER
In an industrial context, ozone is obtained by the circulation of an oxygen stream between 2
electrodes with an alternative difference of potential. The electric field operates the oxygen
activation and generates its partial decomposition into radicalar oxygen. Under the condition
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of important enough oxygen activation, the activated molecules form ozone molecules. The
ozone generation is thus realised under cold plasma conditions.
From a practical point of view, ozonisers consist in numerous pipes placed in series or in
parallel, in which ozone is circulating. The efficiency of the reactor essentially depends, for a
given potential difference, on the geometrical characteristics of the constitutive elements, on
the temperature and on the cold plasma pressure. The ozone production itself essentially
depends, for a given machine, on the absorbed power and on the vector gas flow.
Thus, the lower the reaction enclosure temperature is, the more the generator efficiency will
increase. Each machine is thus equipped with a water-cooling system the temperature of
which is a determinant parameter.
The ozone can be generated with air or with pure oxygen. With air, the working
concentrations are generally low – from 4 to 5 % in mass, and the needed energy for each
kilogram of ozone varies between 15 and 30 kWh. With pure oxygen, the concentrations
rather approach 5 to 12 % in mass, and the energy needed per kg of produced ozone is around
10 kWh.
THE CHEMOX® REACTOR
The CHEMOX® reactor (see figures 3 and 4) is equipped with an internal contact zone, IZR
type (Impiging Zone Reactor), used as a static mixer which optimises the contact between the
recirculated water and the injected gaz.
That zone is the core of the process. Its main function is to disperse the flow of gas entering
the reactor into fine bubbles. This will optimize the exchange and the high rate ozone
dissolution. The ozone dissolution rate reaches 95%.
Mixed Liquor is recirculated by a main pump which sucks water on the bottom of the reactor
and injects it into the core (IZR). The recirculated water or liquor inlet is fixed according to
the quantity of ozone to be dissolved. This also determins the internal reactor design. The
recirculation pump power depends on the water flow to be mixed and its discharge pressure.

CASE STUDY: A PHARMACEUTICAL INDUSTRY
The CHEMOX®-SD process has been recently used at a waste water treatment plant
receiving pharmaceutical effluents (see Figure 5). In addition to the classical biological step,
the plant includes a sludge flotation step to concentrate the excess sludge to a dryness of 5%
(50g/l). The sludge is then incinerated.
Given the fact that it is very wet, the evacuation cost is very high: 2,000 € per ton of dry
matter.
After a 6-month test campaign,the sludge reduction rate was set, at 65%. During the trials, it
was proven that it was possible to reach 80%, but the customer chose 65% to be sure to keep
enough sludge in his system. The rate of ozone consumption for each kg of sludge generated
by the biological process is 0.12. This shows that each kg of ozone injected leads to the
reduction of 5,5kg of sludge.
With 57,000 € savings a year (see table 3), the return on investment for that CHEMOX®-SD
system is lower than 4 years.
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TABLES AND FIGURES
Table 1: Sludge production and F/M ratio
F/M
(kgBOD/kgVSS*d)
Low:
< 0.1

Ratio Excess Sludge
removed)
0.1 - 0.2

Medium: 0.1 - 0.5

0.2 - 0.4

High:

0.5

> 0.5

(kg/kg

COD

Table 2: Main evacuation processes and their costs (per ton of dry sludge - dryness: 10-30%).
Disposal
Landspreading

Distribution (%)
47

Cost (€/t)
150-300

Composting

6.5

200-400

Landfilling

21

300-900

Incineration

20

400-1,500

Others

5.5
(Figures for 2010 - Source Frost & Sullivan 2003)

Figure 1: CHEMOX® SD: General Diagram

175

Figure 2: Activated Sludge and Ozone Process

Figure 3: The CHEMOX®-SD Core (IZR)

Figure 4: CHEMOX®-SD Reactor
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Figure 5: Aeration Tank and CHEMOX®- SD

Table 3: Return on Investment time
Parameter

Unit

Before O

Waste Sludge

kg/year

55,000

19,000

O3

kg/kg waste sludge

-

0.12 (0.75kg/h)

Energy

kWh/kgO3

-

14

O

kg/kgO3

-

10

Disposal Cost

€/year

110,000

38,000

Chemox® equipment
Cost

€/year

-

14,600

Savings

€/year

2

3

After O

1

2

57,400
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Provozní analyzátory pro měření
celkového organického uhlíku, celkového anorganického uhlíku, celkového uhlíku,
chemické spotřeby kyslíku, celkového vázaného dusíku, celkového fosforu

TOC, TIC, TC, CHSK, TNb, TP

Quick TOCNP
( TNb, TP, TOC, CHSK)

Quick COD
( CHSK)

Elox 100
( CHSK)

Quick TOC llop
( TOC,TIC,TC)

Quick TNb

(celkový vázaný dusík)

Více informací na www.aquateam.cz, e-mail: aquateam@aquateam.cz

PRVNÍ REALIZACE PCO
V ČESKÉ REPUBLICE!
V současné době nepříjemný zápach představuje závažný problém všude kolem nás. Můžeme se s ním setkat téměř všude, např.
na biologických čistírnách odpadních vod, úpravnách vod nebo
v řadě průmyslových výrob.
Fotokatalytická oxidace (dále PCO) a Ionizace (dále IAO) jsou
moderní technologie, které jsou schopny dokonale potlačit potenciální nebezpečí vzniku problémů se zápachem. Tyto metody patří do
fyzikálně-chemických způsobů odstraňování zápachů, tím je možno
minimalizovat provozní potíže a obejít řadu nevýhod klasických
biofiltrů spojených s nepostradatelností stabilního biologického
procesu. Společnost ASIO, spol. s r.o. již mnohokrát tyto fyzikálněchemické technologie na čištění zápachu představila a prezentovala
na různých seminářích, výstavách po České republice a publikovala v několika odborných časopisech. Nesporné provozní výhody
spojené se 100% funkčností pouze na základě odběru elektrické
energie byly přijaty s povděkem, ale stále zde panovala nedůvěra,
která vycházela z chybějících referencí v České republice. Proto
jsme rádi, že první realizace je na světě.
Mlékárenská společnost NET PLASY, spol. s r.o., jako výrobce
sortimentu pomazánkových másel, pařených sýrů, termizovaných
sýrů a dalších výrobků zaujímá jedno z předních míst mezi tuzemskými výrobci. V roce 2001 společnost získala certifikát ISO 9001.
V posledních letech úspěšně expanduje i na zahraniční trhy. Za své
výrobky získala celou řadu významných ocenění. Prvořadým cílem
společnosti jsou kvalitní výrobky a spokojený zákazník. V polovině
roku 2007 se však vyskytl velmi závažný problém. V okolí celé
čistírny odpadních vod se šířil nepříjemný zápach, který vedl ke
stížnostem obyvatel Bystřice pod Hostýnem žijících poblíž mlékárny.
Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem proto určil této
společnosti termín do konce měsíce května 2008, kdy musí být vyřešena situace s obtěžujícím zápachem. V loňském roce se společnost
pokoušela nepříznivý stav se zápachem vyřešit instalací klasických
biofiltrů. Po špatné zkušenosti s těmito biofiltry byla oslovena fa
ASIO, spol. s r.o. a zelenou dostala nová technologie, tj. fotokatalytická oxidace (PCO). Jedná se o první realizaci v České republice.
Technologie PCO čistí nepříjemný zápach jako celek, tj. směs
organických i anorganických sloučenin. Je to proces, který kombinuje

fotooxidaci za působení UV světla s katalytickou oxidací. Technologie
se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně
zatíženy obtížně oxidovatelnými, zapáchajícími nebo organickými
látkami jako jsou H2S sirovodík, NH3 amoniak, (CH3)2S dimethylsulfidy, VOC těkavé organické látky, CH3-SH, CH3-CH2-SH merkaptany
aj. Ve vyčištěném vzduchu se vyskytuje oxid uhličitý (CO2), dusík
(N), síra (S) a vodní pára (H2O). Jedná se o zařízení, které je provozně spolehlivé, prostorově nenáročné, téměř bez nároků na obsluhu
a fungující okamžitě, tj. po stisknutí vypínače vychází z jednotky PCO
čistý vzduch. Rovněž spotřeba elektrické energie je zanedbatelná,
u instalované jednotky o výkonu 600 m3/hod. je to 3 kW.
Jednotka PCO čistí nepříjemný zápach z následujících částí:
• budova flotační jednoty,
• aktivační nádrže č. 1 a č. 2,
• dosazovací nádrž,
• odtokový kanál vyčištěné vody.
Surový nepříjemný zápach je tvořen převážně sirovodíkem (H2S)
do max. 100 ppm, amoniakem (NH3) do max. 10 ppm, pachovými
látkami do 4000 OU/m3.
K PCO jednotce z míst, kde se linul nepříjemný zápach, byly
přivedeny 2 potrubí větve z PP s ochranným nátěrem proti UV
záření. Po připojení PCO jednotky ke zdroji el. energie byla jednotka
připravena ke spuštění do provozu.
Jednotka PCO byla spuštěna do provozu 5. června 2008. Musíme
konstatovat, že nepříjemný zápach je ve společnosti NET PLASY
už minulostí. Po dvouměsíčním provozu nejenom že technologie
PCO dokonale čistí zápach v areálu společnosti, ale rovněž lidé
v okolní bytové zástavbě přestali podávat petice na odbor ŽP na
MÚ v Bystřici pod Hostýnem.
Společnost ASIO, spol. s r.o. má ve své široké škále výrobků
a zařízení rovněž zařízení na čištění zápachu pracující na principu
fotokatalytické oxidace (PCO) i ionizace (IAO). S dodávkou samotného zařízení jsou spojeny i komplexní služby, tj. změření obsahu
škodlivých látek mobilním přístrojem, návrh vhodného zařízení
s jeho umístěním, návrh
velikosti zařízení s četností výměny vzduchu,
návrh a dimenze optimálního potrubního připojení
k PCO a IAO jednotkám
a možnost odzkoušení na
poloprovozním zařízení.

Pohled na technologii PCO o výkonu 600 m3/hod.
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DISA v.o.s., Barvy 784/1, 638 00 Brno
tel.: 545 222 699, fax: 545 222 706
e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz

Ozonizace odpadních vod
- Možnosti použití:
 Snížení CHSK, AOX
 Odbarvení a odpachování odpadních vod
 Specifické odstranění definovaného polutantu (fenoly, SCN ¯, pesticidy atd.)
 Zvýšení biodegradability a dezinfekce odpadní vody
- Generátory ozonu od 4 g/h do 500 kg/h při konc. O 3/O2 až 13 hm. %
- Výroba ozonu z čistého kyslíku i ze vzduchu
- Návrhy kompletních oxidačních procesů
- Podpora v laboratorních či poloprovozních zkouškách







UV jednotky od 0,3 m3/h do 5000 m3/h
osvědčení pro styk s pitnou vodou vyhovující legislativě ČR (vyhl. č. 37/2001, resp. 409/2005)
certifikáty podle nejpřísnějších norem ÖNORM, DVGW, FDA a USP
výhradní zastoupení fy WEDECO pro ČR a SR
vlastní odborný servis s plnou podporou fy WEDECO

Příklady aplikací v ČR a SR

Dezinfekce odpadních vod UV zářením
 UV jednotky od 0,3 m3/h do 5000 m3/h
 speciální geometrie UV systémů pro vody s vysokou absorbancí
 konstrukční provedení potrubní (LBX) i do žlabu (TAK)

TECHNOLOGICKÉ NÁVRHY, PROJEKTOVÁ ČINNOST
VÝROBA, MONTÁŢE, INŢENÝRSKÁ ČINNOST

ENVI-PUR, spol. s r.o.
ENVI-PUR, s.r.o., Sídlo: Měšická 3083, 390 02 Tábor
Obchodně-technické odd.: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, GSM brána: 737 240 800, Fax: 381 251 739
e-mail: envi-pur@envi-pur.cz, www.envi-pur.cz
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vytvořila za
dobu své existence velmi zajímavou
referenční listinu, která obsahuje dlouhou
řadu návrhů, projektů a realizací čistíren
odpadních vod, úpraven vody a dalších
technologických celků.






zpracování projektové dokumentace
výroba, dodávka a montáţ
komplexní zkoušky a uvedení do
provozu
technologický dohled a servis

Firma ENVI-PUR, s.r.o. si je vědoma
důrazu, který je kladen na ţivotní prostředí
z hlediska vstupu ČR do Evropské unie.
Proto
vţdy
přichází
s nabídkou
komplexního zajištění realizací staveb.
V roce 2002 byl ve firmě zaveden a
certifikován systém managementu jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré
typové výrobky jsou certifikovány dle
platné legislativy.
Areál ENVI-PUR v Soběslavi

Výrobní program
 čistírny odpadních vod (ČOV)
 úpravny vody (ÚV)
 komponenty pro ČOV a ÚV
 odlučovače ropných látek a lapoly
 aerační systémy Silikon-kaučuk
 denitrifikační systém elimi-NITE
 čerpací jímky
 tvarovky PP, PVC
 nádrţe svařované z PP, PE a PVC
 nádrţe ocelové, nerezové
 ocelové konstrukce
 vzduchotechnika (průmyslová i
bytová)
 strojírenská výroba
Komplexní přístup při zpracování
zakázky
 návrh řešení
 projektové studie

Dodáváme téměř do celé Evropy

Biologické ČOV typu BIO CLEANER®
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je známa
zejména jako výrobce a dodavatel čistíren
odpadních vod s označením Bio Cleaner,
které jsou dostupné v několika typových
řadách.

ČOV typu BIO CLEANER® pracuje na
bázi
osvědčeného
nízkozatěţovaného
systému D-N, tj. nitrifikace s předřazenou
denitrifikací, s částečnou nebo úplnou
aerobní stabilizací kalu.

ČOV Libochovice

Typický prvek ČOV BioCleaner – vloţená
dosazovací nádrţ v aktivaci

Hlavním charakteristickým znakem je
kompaktnost ČOV s velmi krátkým
propojovacím potrubím, které je zajištěno
zejména umístěním dosazovací nádrţe do
prostoru nitrifikace. Tím se významně
sniţuje náročnost na provádění stavební
části ČOV a tím i cena díla. Materiálové
provedení čistíren technologické části ČOV
je kombinací nerezových, plastových, popř.
ţárově zinkovaných konstrukcí a potrubí,
coţ zabezpečuje dlouhodobou ţivotnost a
nízké náklady na provoz a údrţbu.

Mezi nejvýznamnější dodávky za poslední
roky patří kompletní technologické části a
rekonstrukce ČOV pro města a obce:
Humpolec, Březnice, Bechyně, Soběslav,
Volyně, Vlašim, Psáry, Skuteč, Cvikov,
Velešín, Libochovice, Úštěk, Všetaty,
Březová u Sokolova, Mníšek pod Brdy,
Třemošná, Kbely, Kolovraty a Horní
Počernice (místní části hl. m. Prahy) a
dalších přibliţně 200 ČOV pro obce a
města s kapacitou 200 – 10 000 EO.

ČOV Humpolec po rekonstrukci 2006

Kromě těchto realizací společnost vyrobila
jiţ více neţ 8 000 čistíren pro hotely,
kempy, rekreační zařízení a rodinné
domky.
Průmyslové ČOV
Domovní ČOV typu BC4

Pro nejmenší aplikace existuje typová řada
domovních (BC 4 – 15) a kontejnerových
čistíren (BC 20 – 150) s kapacitou do 150
EO. Větší čistírny jsou navrhované vţdy na
míru pro splnění specifických poţadavků
kaţdého projektu.

ENVI-PUR, s.r.o. zaměřuje svou činnost i
na ČOV a vodohospodářská zařízení pro
průmyslovou sféru. V uplynulých letech se
podařilo
realizovat
dodávky
protipovodňové ochrany kanalizačního
systému pro
pivovar
Staropramen,
předčištění v masokombinátech Rovisa a
Agrovet v Litvě, Vlama ve Vlašimi, čištění
a recirkulace vod z chlazení pro Hranipex
Humpolec, čištění a recyklace vody pro
Superplast Lety u Prahy, a další.

V současné době se připravují a realizují
dodávky pro další průmyslové závody.

vody (např. drenáţní systémy Leopold pro
vodárenské filtry, flotace, UV dezinfekce
membránové technologie).
Moţnosti aplikací
 úprava pitné vody pro města a obce
 úprava bazénové vody
 úprava technologické vody pro
průmyslové aplikace
 stavebnicové úpravny vody pro
drobné provozovny a rodinné domy

ČOV Masokombinát ROVISA

FLOTACE ROZPUŠTĚNÝM
VZDUCHEM PRO PITNOU VODU

Kromě vlastních výrobků společnost
ENVI-PUR, s.r.o. zajišťuje dodávky
renomovaných zahraničních technologií,
z nichţ nejvýznamnější jsou uvedeny níţe:
Aerační systémy – silikon-kaučuk
V posledních letech dochází na ČOV
k náhradě EPDM membrán za silikonkaučuk (SIK). SIK membrány se vyznačují
výrazně lepší materiálovou stálostí,
elasticitou, chemickou a teplotní odolností
a tím i delší ţivotností při srovnání s
EPDM. Aerační systémy se SIK
membránami jiţ byly nainstalovány na
desítkách nových nebo rekonstruovaných
městských, obecních, a průmyslových
ČOV.

První stupeň – Flotace (ÚV Mostiště)

Flotace
rozpuštěným
vzduchem
je
separační proces, který se zařazuje jako
první separační stupeň při úpravě vody.
První flotační jednotka ve střední a
východní Evropě pro úpravu pitné vody
byla realizována právě naší společností na
ÚV Mostiště.

SIK aerační systémy ENVI-PUR
Stírací zařízení – Flotace (ÚV Mostiště)

Úpravny vody
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. se kromě
ČOV v posledních letech zaměřuje na
dodávku technologií pro úpravu vody, kde
vyuţívá nejmodernější technologie v úpravě

Flotace na ÚV Mostiště získala cenu
SVH a SOVAK Nejlepší stavba vodního
hospodářství roku 2005.

VÝHODY FLOTACE (DAF)
 velký rozsah povrchového zatíţení (5 15 m/h)
 menší zařízení a tedy menší zastavěná
plocha
 sníţení mnoţství technologické vody
 vysoká sušina kalu (0,5 – 5 %)
 vysoká účinnost separace částic
velikosti desítek µm
 vysoká účinnost separace organismů
 pozitivní vliv na provoz následujícího
separačního stupně
DRENÁŢNÍ SYSTÉMY PRO
VODÁRENSKÉ FILTRY







bez nebo s krytem IMS®
drenáţní systém zaručuje rovnoměrné
praní v celé ploše filtru
nedochází k tvorbě tzv. mrtvých koutů
při praní
je zaručeno dosaţení lepší účinnosti
vyprání filtračního média a tím se
zvyšuje kalová kapacita filtru
sniţují se provozní náklady
snadná a rychlá montáţ

V České republice byl jiţ tento špičkový
drenáţní systém osazen od konce roku 2005
na následujících úpravnách (v závorkách
jsou uvedeny plochy filtrů):
 ÚV Milence
212 m2
 ÚV Hradiště
438 m2
 ÚV Plzeň (postupná výměna)
99 m2
 ÚV Frenštát – Bystré
15 m2
 ÚV Lednice
92 m2
 ÚV Mariánské Lázně
132 m2
 ÚV Štítary
140 m2
(připravuje se montáţ dalších 140 m2)

Pískové filtry (ÚV Hradiště)

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště
získala ocenění SVH a SOVAK Nejlepší
stavba vodního hospodářství roku 2007
v kategorii I nad 50 mil. Kč.

Drenáţní systémy Leopold

V současné době probíhá osazení tohoto
drenáţního systému na úpravně vody Souš
(305 m2).

Dno pískového filtru s Leopoldem (ÚV Hradiště)

Milan Svoboda, obchodní ředitel
Tel.: 381 203 218, mobil: 737 240 818
E-mail: svoboda@envi-pur.cz
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Milan Drda, technický ředitel
Tel.: 381 203 240, mobil: 737 240 840
E-mail: drda@envi-pur.cz
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

SPOLEČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ SYSTÉMU
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU JAKOSTI DLE NORMY
ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 A OHSAS 18001:1999
PRO INŽENÝRSKOU, PROJEKČNÍ, DODAVATELSKOU A MONTÁŽNÍ
ČINNOST V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH, EKOLOGICKÝCH A
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ A DĚL.

FEMAX-ENGINEERING, s.r.o.
Významný a spolehlivý partner pro řešení
a realizaci vodohospodářských děl.
Svým zákazníkům přináší přidanou hodnotu
v podobě silného zázemí a nabízí
komplexní, ekonomicky výhodné řešení
pitné, užitkové a odpadní vody na klíč s
využitím technické výjimečnosti.

Kompletní dodávky investičních
celků:
 čistírny odpadních vod
 úpravny vod
 čerpací stanice
 vodojemy
 armaturní komory

Komplexní služby:
 návrhy, konzultace, studie
 projektová a inženýrská činnost
 dodávky, montáž, výroba
 uvedení do provozu
 záruční a pozáruční servis

FEMAX - ENGINEERING, s. r. o.
Tovární 605
CZ - 753 01 HRANICE
tel.: +420 581 698 611
fax: +420 581 698 639
femaxeng@femaxeng.cz
www.femaxeng.cz

Společnost FORTEX-AGS, a.s. patří mezi nejvýznamnější
dodavatele technologií čištění odpadních vod v České republice
i v zahraničí

FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1
787 92 Šumperk

Aerační systémy
Aerační systémy FORTEX jsou určeny pro míchání a provzdušňování vod v aktivačních
a odplyňovacích nádržích čistíren odpadních vod nebo k aeraci jiných kapalin,
k provzdušňování chovných zařízení ryb, rybníků a nádrží nebo k pneumatické flotaci.
Tyto systémy jsou tvořeny aeračními elementy osazenými na polypropylenových roštech.
Aerační elementy
Aerační elementy se dělí podle charakteru perforace na jemnobublinné, vhodné pro
provzdušňování aktivačních nádrží (AME-260, AME-350, AME-T750, AME-T370, AME-D,
AME-T90), středobublinné, používané pro stabilizační, akumulační a egalizační nádrže
(AME-260S) a hrubobublinné, vhodné pro míchání obsahu lapáků písku, odplyňovacích
zón a jiných nádrží (AME-P).
Konstrukčně členíme aerační
elementy na diskové (AME-260, AME-260S, AME-350, AME-P), deskové (AME-D) nebo
trubkové (AME-T370, AME-T750, AME-T90).
Membrány aeračního systému jsou zhotoveny buď z trvanlivé pryže EPDM, silikonu SR
nebo polyuretanu PUB. Novinkou v produkci FORTEXU jsou membrány EPDM s teflonovým
povrchem (AME-350F), který prodlužuje životnost membrány.
OSS - oxyterm sludge system
Tento systém představuje kompletní řešení pro kalová hospodářství čistíren odpadních vod
s důrazem na hygienizaci stabilizovaného kalu podle nejpřísnějších požadavků legislativy
Technologické celky čistíren komunálních odpadních vod
Technologické celky čistíren komunálních odpadních vod jsou určeny k čištění odpadních
vod ze středních a větších zdrojů znečištění. Jedná se o vody splaškového charakteru
z obcí, menších i větších měst.
Průmyslové čistírny odpadních vod
Čištění průmyslových odpadních vod je naší firmou řešeno v případě, že se jedná
o odpadní vody biologicky čistitelné. Jedná se především o odpadní vody z průmyslu
masného, mlékárenského,dále z cukrovarů, pivovarů, výroben potravin atd.
Domovní čistírny odpadních vod 5 - 50 EO
Domovní čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z malých zdrojů
znečištění. Jedná se o vody splaškového charakteru z jednotlivých domácností,
rekreačních zařízení, sociálních zařízení, menších závodů, apod.

Dále nabízíme komplexní dodávky a služby v oblasti
čištění odpadních vod:
Předprojektová příprava
Zpracování projektové dokumentace na všech úrovních
Aerační systémy
Stabilizace a hygienizace kalu čistým kyslíkem
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV
Dodávky kompletní technologie ČOV
Kontejnerové čistírny odpadních vod
Doplňková zařízení ČOV
Konzultační a inženýrské služby
Komplexní záruční a pozáruční servis

Tel.: 583 310 111
fax: 583 310 239
email: covobchod@fortex-ags.cz
http://www.fortex.cz
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Aplikace koagulantu pro potlačení vláknitého bytnění kalu na
ČOV Netolice
Ing.Jaroslava Fialová, Kemifloc a.s., Přerov
Ing. Hana Bicanová, 1. JVS a.s. České Budějovice
Čistírna odpadních vod Netolice o kapacitě 2870 EO byla dokončena v roce 1996
jako nový objekt na nově dokončené soustavné jednotné kanalizaci. V současné
době je na ČOV připojeno 2200 obyvatel, v obci není žádný významný průmyslový
producent.
Vlastní čistírna je soubor nádrží (monoblok) s nadzemním zděným objektem se
sedlovou střechou, doplněná dalšími provozně nezbytnými objekty.
Odpadní vody jsou čerpány na strojně stírané česle (průliny 3 mm) a vertikální lapač
písku, biologický stupeň je tvořen třemi nezávislými biologickými linkami (selektor,
denitrifikace, nitrifikace, DN). Gravitačně zahuštěný kal je využíván v zemědělství.
Technologické parametry (2008) :
nátok :
658 m3/den, 79 kg /den BSK5 = 1320 EO
biologie :
konc. kalu v aktivaci : 4,3 g/l,
průměrný KI = 147 ml/g, max. KI = 270 ml/g, před zahájením
dávkování - neměřitelný
zatížení = 0,12 kg/m3 den, 0,028 kg/kg den,
udržovaná konc. kyslíku v aktivaci = 1,5 – 2,0 mg/l,
stáří kalu = 47 dnů,
dosazovací nádrže : průměrné zatížení DN = 0,33 m3/m2 hod., max. 1,18 m3/m2 hod.
Odtok z ČOV je limitován v ukazatelích : BSK5 (20/40), CHSK (80/120), NL (30/50),
N-NH4(15/30).
Při zimním poklesu teploty pod 12°C se opakovaně objevuje problém s nárustem KI
a tvorbou biologické pěny na aktivačních nádržích způsobené výskytem vlákna
Microthrix Parvicella v četnosti 4 až 6.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno v zimě 2008 k ověření účinnosti aplikace
směsného koagulantu PIX XL 2A (Kemifloc a.s. Přerov). Do dvou nezávislých
biologických linek byla aplikována rozdílná dávka koagulantu , třetí linka byla
ponechána po celou dobu testu jako srovnávací bez dávkování.
Startovací dávky : linka 1 : 160 g koagulantu PIX XL 2A / m3 OV
linka 2 : 100 g koagulantu PIX XL 2A / m3 OV
Dávkování koagulantu se projevilo velmi brzy, cca po 5-6 dnech byl úbytek pěny na
linkách 1 a 2 zřetelný (úměrný dávce), linka 3 zůstala nadále pod masivní pěnou (viz
foto).

linka 3

linka 2

linka 1

Po 14 dnech aplikace byl proveden mikroskopický rozbor kalu s výsledkem
potvrzující potlačování růstu MP v linkách s aplikovaným koagulantem (viz foto).

linka 1 : M. Parvicella 3-4, 0041/0675 - 1,

linka 2 : M. Parvicella 3-4, Mycolata – 1, 0092 – 1

linka 3 : M. Parvicella 5-6, 0092 – 1
Současně byly zaznamenány zlepšující se sedimentační vlastnosti kalu , potvrzené
snížením kalového indexu.
Postupným snižováním dávky koagulantu byla hledána ještě postačující výše dávky
pro uspokojivé potlačování výskytu pěny a pro vyhovující sedimentační vlastnosti
kalu (KI). Jako postačující byla ověřena dávka 80 g koagulantu PIX XL 2A / m3 OV.
Při nižší dávce se objevil nárůst pěny, po opětovném zvýšení dávky pěna mizela.
Závěr :
Dávkování směsného koagulantu PIX XL 2A pro potlačení vláknitého bytnění kalu
v linkách 1 a 2 prokázalo ve srovnání s linkou 3, kde se nedávkovalo, vysokou
účinnost na redukci pěny, zlepšení sedimentačních vlastností kalu a také zlepšení
odtokových parametrů ČOV. Došlo k mírnému zlepšení hodnot CHSK v odtoku
z linky 1 a 2 v porovnání s linkou 3 a výrazně se snížila hodnota P celk. v těchto
linkách.
Posledně jmenovaný ukazatel není na ČOV Netolice zatím limitovaný, jeho hodnota
v odtoku se po dávkování pohybovala v průměru kolem 1 mg/l.
Zákal odtoku se pohyboval v rozmezí 4 – 6,3 s výjimkou situace po vydatných
srážkách.
V průběhu přívalových dešťů se také ukázalo, že kal v linkách 1 a 2 se dařilo udržet
díky lepším sedimentačním vlastnostem, zatímco lince č.3 hrozilo vyplavení kalu. Je
to patrno i z hodnot kalových indexů v průběhu testu. V průměru činily KI pro linky 1
a 2 116 a 135 ml/g, pro linku 3 je tato hodnota 197 ml/g, případně se nedala změřit
vůbec (flotace kalu).
Dávkování se projevilo pozitivně i na stavu pěny v denitrifikaci – viz obrázek, linka 1 a
2.
Začátkem ledna 2009 po postupném zvyšování kalového indexu i rozvoji pěny na
hladině aktivačních nádrží bylo opět zahájeno dávkování koagulantu PIX XL 2A
v množství cca 130 g koagulantu PIX XL 2A / m3 OV. Opět se po krátké době
projevil úbytek pěny na hladině. Nedoporučuje se čekat až na plné rozvinutí pěny,
ale je lépe zahájit dávkování v režimu prevence. Zpravidla se jedná o sezonní
aplikaci, jejíž doba obecně kolísá dle potřeby od 3 – 6 měsíců.
Orientačním propočtem byly pro ČOV Netolice vyčísleny náklady na tuto aplikaci ve
výši 0,24 Kč / m3 stočného .
Na druhé straně není opominutelný přínos , který lze spatřit v :
1. snížení zpoplatněných ukazatelů znečištění (CHSK, NL)
2. zvýšení stability provozu ČOV

3. snížení nároků na obsluhu (ruční likvidace pěny)
4. možnost držet vyšší koncentraci kalu v aktivaci umožní zvýšit účinnost
nitrifikace v zimním období

Použitá literatura :
1. Wanner J. a kol. : Biologická kontrola čištění odpadních vod, VŠCHT Praha ,
květen 2000
2. Provozní řád ČOV Netolice, září 1997
3. Výsledky mikroskopických rozborů POYRY Brno, únor – duben 2008
4. Výsledky mikroskopických rozborů, Dr Hartman, České Budějovice,20072008

KUNST, spol. s r. o.
Palackého 1906, 753 01 Hranice
tel.: +420/581 699 999, 602 588 953
fax: +420/581 699 921
e-mail:kunst@kunst.cz,http://www.kunst.cz

KUNST, spol. s r. o. je přední česká firma podnikající v oblasti vodohospodářských investičních
celků, která působí na trhu od r. 1991. Společnost zajišťuje nejen kompletní technologické
dodávky, ale je rovněž dodavatelem kompletovaných kusových dodávek zařízení, vyrobených
na základě její vlastní konstrukce.

Formou vyšší dodávky zajišťujeme:
 Čistírny odpadních vod
 Úpravny vod povrchových a
podzemních, užitkových a průmyslových
 Čerpací stanice
 Armaturní komory a vodojemy
 Hygienické zabezpečení vody a ochrana
výtlačných řadů
 Modernizace, intenzifikace a
rekonstrukce stávajících
vodohospodářských provozů

Kompletované dodávky:
 Strojní vybavení dosazovacích nádrží
čtvercových a kónických
 Strojní vybavení Floc-In podélných
usazovacích a dosazovacích nádrží
 Strojní vybavení Floc-In kruhových
dosazovacích nádrží s pohyblivým
nebo pevným mostem
 Strojně vyklízené lapáky písku podélné
i vertikální
 Strojně vyklízené podélné lapáky písku
a tuku, míchané vzduchem nebo vodou
 Strojní vybavení dešťových zdrží
 Sytiče vody vápnem
 Tlakové stanice dle parametrů
zákazníka
 Atypická a specielní strojní vybavení
 Pádlová míchadla, rozpouštěcí nádrže
vč. míchadel
 Rekonstrukce stávajících strojních
vybavení
Na vaši poptávku naše konkrétní technická a cenová nabídka
KUNST - TO JE VÁŠ PARTNER VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
korporativní člen AČE ČR

TURBOXAL

TM

Plovoucí kompaktní zařízení určené pro vysoce efektivní přenos
plynů do upravované odpadní vody

Jednotka TURBOXAL byla vyvinuta pro jednoduchou instalaci do nádrží
s hloubkou 3 - 4,5 m. Pro zapracování do vody může být použit vzduch, O2, O3, CO2
s minimálním tlakem (atmosférickým), protože turbína je samonasávací. Výkonné
míchadlo pak směs vody s plynem zapracuje do okolní vody, do vzdálenosti až 20
metrů.
Proti konvenčním aeračním dnovým systémům vykazuje úsporu elektrické
energie až 80 %, podstatně vylepšuje kinematiku kalu, zabraňuje tvorbě pěnové
vrstvy a šíření zápachu do okolí. Při aplikaci O2 je dosahováno cca 30 % zvýšení
výkonu stávající nádrže při celkové úspoře cca 10 % provozních nákladů.
Technická data:
Průměr: 2.350 mm
Příkon: 15-17 kW

Výška: 2.200 mm
Hmotnost: 1.120 kg
Množství plynu: 20 – 80 kg/hod
Technické konzultace a dodávky

PURITY CONTROL spol. s r. o.
Přemyslovců 30, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, Tel/fax.: +420 596 632 129, +420 596 632 139
email: purity@iol.cz, www.puritycontrol.cz
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majitelé firmy ing.Jan GALLUS, ing.Lubor VEČEŘA

e-mail:

vegaspol@vegaspol.cz

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
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VEGAspol v.o.s
Jiráskova 12, 602 00 Brno

549 247 183
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549 247 183



608 711 414 (Ve), 608 711 413 (Ga)

url: www.vegaspol.cz

CZ60700220

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl A, vložka 5663

Firma se zabývá projekční a obchodní činností v oboru vodního hospodářství, především
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, KANALIZACE, vodovody, a s tím související stavby. Při řešení staveb je dbáno na architektonické řešení staveb,
stavby jsou konzultovány s ohledem na začlenění do krajiny.
Čistírny odpadních vod jsou navrženy jako ČOV s technologií nízkozatěžované aktivace s aerobní stabilizací kalu, nitrifikací a simultánní nebo oddělenou
denitrifikací.
Navržené ČOV pracují s vysokou účinností odbourávání vstupního zneči štění odpadních vod. Proces odbourávání jednotlivých složek je řízen automaticky
na základě monitorování systému, s možností přenosu dat a neomezené elektronické archivace dat.
Navržená řešení doporučují řešení likvidace odpadů a kalu v souladu se zák. č.185/2001Sb., včetně platných změn a souvisejících vyhlášek.
Kalové hospodářství je řešeno s kalovou koncovkou, podle velikosti čistírny, buď strojní odvodnění kalu nebo uskladnění kalu k odvozu na odvodnění nebo
na další zpracování. Kapacitně je kalové hospodářství dimenzováno tak, aby umožnilo dostatečnou akumulaci kalu na čistírně po dobu, vyžadovanou
agrotechnickými lhůtami, především v zimním a vegetačním období a také, aby bylo možné operativně reagovat na potřebu provozu. Důraz klademe na
stabilizaci přebytečného kalu a její vazby na zbytkový obsah anorganického dusíku a organického podílu. Důležitou součástí je rovněž hygie nizace kalu, jejíž
způsob volíme dle velikosti ČOV, na základě nejmodernějších technologií, v souladu s platnou legislativou. Jako jednu z možností volíme progresivní metodu
®
hygienizace kalu pomocí autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů čistým kyslíkem systémem OSS (Oxyterm Sludge System).
Firma rovněž vyvíjí zahraniční aktivity. V r.2007 byla založena v Ruské federaci firma AVF Water Technology, s.r.o., která se zabývá projektovou činností a
realizací dodávek v oboru vodního hospodářství. Na veškeré tyto práce má firma příslušné licence a c ertifikace, platné pro ruské prostředí. Sídlo firmy je ve
městě Krasnodar, v Krasnodarském kraji. Naše firma je jedním z majitelů společnosti. Dalšími spolumajiteli jsou firmy FEMAX Engineering, s.r.o., Hranice a
ASIO, s.r.o., Brno. Jedná se o ruskou firmu s českým majitelem. Tento organizační systém je podmínkou pro možnost realizace zakázek v Rusku.
Z realizovaných staveb ČOV a kanalizací

stavba

okres

Z připravovaných staveb a staveb ve výstavbě
počet EO

stavba

okres

počet EO

ČOV a kanalizace BRTNICE

Jihlava

2.614

ČOV a kanalizace KONICE

Prostějov

ČOV NOVÉ VESELÍ

Žďár n./S.

2.271

ČOV MIKULČICE

Hodonín

3.500

ČOV a kanalizace POLNÁ

Jihlava

5.089

ČOV Moravská Třebová-LINHARTICE

Svitavy

20.028

ČOV a kanalizace BATELOV

Jihlava

1.500

ČOV VELKÉ OPATOVICE

Blansko

5.266

ČOV a kanalizace OKŘÍŠKY

Třebíč

2.200

ČOV LITOMYŠL

Svitavy

28.000

ČOV a kanalizace TVRDONICE

Břeclav

1.800

ČOV HRUŠOVANY nad Jevišovkou

Znojmo

4.500

ČOV a kanalizace TELČ

Jihlava

8.000

ČOV a kanalizace JINAČOVICE

Brno-venkov

951

ČOV a kanalizace DOLNÍ DUNAJOVICE

Břeclav

2.400

ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Brno-venkov

6.000

ČOV MLÉKÁRNA JIHLAVA

Jihlava

16.767

ČOV a kanalizace FRYŠAVA pod Ţákovou horou

Žďár n./S.

ČOV a kanalizace PASOHLÁVKY

Břeclav

4.000

ČOV a kanalizace D.CEREKEV-KOSTELEC

Jihlava

2.700

ČOV a kanalizace OŘECHOV u Brna

Brno-venkov

3.048

ČOV KRASNODAR - Sedina

Rusko

20.000

ČOV a kanalizace PLUMLOV

Prostějov

3.080

ČOV a kanalizace PERNÁ

Břeclav

1.000

ČOV a kanalizace VELKÉ NĚMČICE

Břeclav

2.063

ČOV a kanalizace SEDLEC u Mikulova

Břeclav

1.020

ČOV MĚNÍN

Brno-venkov

2.644

ČOV TETČICE - ROSICE u Brna

Brno-venkov

15.000

ČOV a kanalizace ŢELETAVA

Třebíč

1.100

ČOV NÁMĚŠŤ nad Oslavou

Třebíč

8.000

ČOV LIELZELTINI-Bauska

Lotyšsko

1.800

2.300

400

