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Podzemní Punkva – mezinárodně významný mokřad
RNDr. Miroslav Kovařík
AOPK-SCHKO Moravský kras
miroslav.kovarik@nature.cz
Abstrakt
V roce 1990 se Česká republika stala smluvní stranou mezinárodní konvence o ochraně
mokřadů, tzv. Ramsarské úmluvy a tím se zavázala k ochraně mokřadů. V souladu s tímto
požadavkem bylo na území ČR vyhlášeno 12 mezinárodně významných mokřadů. Pouze jeden
z nich je vázán na krasové území. Je to mezinárodně významný mokřad podzemní Punkva,
v severní části CHKO Moravský kras. Na seznam mezinárodních mokřadů byl zařazen v roce
2004. Tento mokřad je naprosto specifický, liší se od ostatních mokřadů především tím, že
voda je vázána především na krasové podzemí. Proto se od ostatních mokřadů liší i oživení.
K ochraně území je třeba zachovat především dobrou kvalitu vody, důraz je kladen i na
výstavbu ČOV v povodí nad mokřadem, mimo krasové území.
Ramsarská úmluva
Mokřady jsou specifické biotopy, které jsou pravidelně zaplavovány nebo alespoň nasyceny
vodou dostatečně dlouho , aby se vyvinula vegetace adaptovaná na silně zamokřenou půdu.
Mokřady tvoří prameništní horské louky, rašeliniště, nivy řek a potoků, lužní lesy, jezera,
rybníky, krasová území a další přírodní objekty, kde hlavní roli hraje voda. Mokřadní
ekosystémy patří mezi lokality s nejvyšší rozmanitostí rostlin i živočichů na našem území a
pozitivně ovlivňují klima krajiny. Pro tato území je typická biota, řada druhů živočichů i
rostlin je přizpůsobených tomuto prostředí. Funkci mokřadů v hydrologickém režimu krajiny,
působení na klimatické poměry, význam pro koloběh živin v přírodním prostředí a udržení
tedy druhové rozmanitosti si lidé začali uvědomovat stále více a proto v roce 1971 vznikla
úmluva o ochraně mokřadů. Byla podepsána v iránském městě Ramsar, proto se často
označuje jako Ramsarská úmluva. Zpočátku se tato úmluva týkala především ochrany
mezinárodně významných mokřadů se zaměřením na vodní ptactvo. Dnes má Ramsarská
úmluva celkem 160 smluvních stran, v seznamu je uvedeno 1910 mezinárodně významných
mokřadů z celého světa o celkové rozloze 186,95 mil. ha. Česká republika je smluvní stranou
od roku 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 12 mokřadů a o dvou dalších se uvažuje.
Naše mezinárodně významné mokřady můžeme rozdělit do několika základních skupin:
rybníky, rašeliniště, údolní nivy a krasová území. Do mokřadů tvořených rybníky patří
Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky. K další skupině,
tedy mokřadů vázaných na rašeliniště, patří Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště,
Třeboňská rašeliniště a Krušnohorská rašeliniště. Údolní nivy jsou mokřady Litovelské
Pomoraví, Poodří, Mokřady dolního Podyjí, Mokřady Liběchovky a Pšovky. Zcela
samostatnou skupinu tvoří mokřad Podzemní Punkva, což je mokřad vázaný na krasové
území (viz mapa ČR s mezinárodně významnými mokřady, obr. č. 1). V jednání je rozšíření
seznamu o mokřady v CHKO Slavkovský les (prameniště, kyselky, rašeliniště) v okolí
Mariánských lázní a začíná se uvažovat ještě o horských rašeliništích v CHKO Jizerské hory.
Za naplňování Ramsasrské úmluvy zodpovídá v České republice Ministerstvo životního
prostředí. Pro řešení vědeckých otázek úmluvy je zřízen Český ramsarský výbor s Expertní
skupinou, kde jsou zastoupeni odborní pracovníci, kvalifikovaní v ochraně mokřadů a
vodního ptactva.
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Mezinárodně významný mokřad Podzemní Punkva
Severní část Moravského krasu vázaná na systém Amatérské jeskyně byla pod označením
„RS 11 P o d z e m n í P u n k v a“ zapsána na seznam mokřadů mezinárodního významu
v roce 2004. Mokřad má rozlohu 1.571 ha, se zařazením – „krasové a jeskynní systémy“.
Jedná se o specifický typ mokřadu, nesrovnatelný s jinými mokřady ČR, které jsou zařazeny
do mezinárodní sítě mokřadů. Moravský kras je nejvýznačnějším krasovým územím v ČR.
Mokřad je tvořen částí povodí říčky Punkvy. Tuto část je možno vyčlenit jako území
zahrnující systém Amatérské jeskyně, tedy vlastní Amatérské jeskyně, dalších jeskyní s ní
souvisejících a blízké okolí (viz obr. č. 2). Specifické krasové území je ovlivněno řadou
ponorů, podzemních přítoků Punkvy vázaných na jeskyně - stálých nebo periodických,
skupinou vývěrů a povrchových toků ovlivněných silně krasovou hydrologií. Dominantu tvoří
systém Amatérské jeskyně s více než 39 km chodeb, dómů a propastí, který je nejrozsáhlejším
jeskynním systémem v ČR. Tyto jeskyně jsou protékány Punkvou, Sloupským potokem,
Bílou vodou a několika menšími toky. V území mokřadu je registrováno více než 600
jeskynních vchodů a z tohoto počtu považujeme cca 100 jeskyní za významné. SloupskoŠošůvské jeskyně, Balcarka, Punkevní jeskyně a Kateřinská jeskyně jsou provozovány jako
veřejnosti přístupné jeskyně. Tyto jeskyně ročně navštíví přes 300.000 návštěvníků. Zvlášním
způsobem je zpřístupněna jeskyně Císařská, která je využívána pro spleoterapeutickou léčbu
astmatu alergického původu. V několika jeskyních probíhá speleologický výzkum a průzkum
jeskyňářů, tyto jeskyně jsou označeny jako speleologická pracoviště. Tuto činnost kontroluje
a koordinuje Správa CHKO Moravský kras. Většina významějších jeskyní má vchod
upravený uzávěrou, která je různého charakteru. Statické jeskyně bez výskytu netopýrů mají
uzávěry tvořené z plných kovových plátů (plechů). Dynamické jeskyně jsou uzavírány
mřížemi. Jeskyně se zimovišti netopýrů mají uzávěry vchodů opatřeny vletovými otvory pro
netopýry. Jeskyně mají různý charakter, některé jsou trvale zatopené vodou nebo alespoň
jejich části, s volnou hladinou, nebo zatopené v celém profilu. Další jeskyně (jejich části) jsou
zatápěny periodicky a konečně jsou jeskyně bez tekoucích vod, ale s vysokou vzdušnou
vlhkostí, která většinou dosahuje hodnot nad 96 % . V jeskyních jsou vytvořeny zcela
specifické podmínky, extrémní pro život v těchto prostorách. K základním charakteristikám
patří nepřítomnost světla, malé kolísání teplot (většinou mezi 6 -10 o C), značná vlhkost,
určitou roli hraje velikost jeskynních prostor. Typické je zde společenstvo jeskynních
živočichů. Mezi pravé jeskynní živočichy patří v území Podzemní Punkvy pouze bezobratlí
živočichové, především roztoči a chvostoskoci. Několik druhů bylo nově popsáno pro vědu a
některé z nich jsou pravděpodobně endemity (nálezy z Amatérské jeskyně). Mezi typické
obratlovce, kteří se pravidelně v jeskyních vyskytují, můžeme zařadit pouze netopýry.
Netopýři využívají jeskyní především v období zimního spánku, v jeskyních mokřadu nejsou
vytvářeny letní kolonie. Na krasový povrch se podzemní vody dostávají několika vývěry.
Povrchové toky pod vývěry jsou krasovým podzemím výrazně ovlivněny, zvyšuje se
především mineralizace zvyšováním obsahu hydrouhličitanu vápenatého. Ve vývěrech se
mění i fyzikální vlastnosti vody, velmi se snižuje sezónní rozkolísanost teplot vody. Důležité
je napojení krasového povrchu na krasové podzemí.
Flóra a fauna
Vzhledem ke specifičnosti mokřadu opomeneme hodnotit faunu a flóru na povrchovém
reliéfu krajiny, ale zaměříme se na krasové podzemí. Důležitá je pouze vazba na oblast
ponorů a vývěrů.
Společenstva jeskyní
Vývoj jeskynní zvířeny postupnou specializací probíhá po vývojové linii od trogloxenů
postupně k troglofilům a dále k troglobiontům (pravým jeskynním živočichům) a existuje celá
řada přechodných forem. Troglobionti mají reliktní charakter. Z hlediska jeskynních
2
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živočichů má největší význam Amatérská jeskyně. Žije zde několik živočichů nově
popsaných pro vědu - chvostoskoci Onychiurus rauseri a Arropalites ruseki. Mezi pravé
jeskynní živočichy patří především roztoči: Belba clavigera, Geholapsis mandibularis,
Oribellopsis cavatica, Parasitus spelaeus, Rhagidia sp., Rhagidia spelaea, Rhagidia
wolmsdorfensis a chvostoskoci: Arrhopalites bifidus, Arrhopalites pygmaeus, Arrhopalites
ruseki, Folsomia multiseta spelea, Onychiurus pseudosibiricus, Onychiurus rauser,
Onychiurus schoetti, Schaefferia emucronata, Tullbergia jypygiformis. K troglofilům řadíme:
roztoč Rhagidia reflexa, pavouk Meta menardi, chvostoskoci Anurida grahnaria, Folsomia
candida, Folsomia litsteri, Heteromurus nitidus, Onychiurus sibiricus, Onychiurus sibiricus,
Tullbergia krausbaueri a brouk Trechoblemus micros.
Z obratlovců mají význam jen netopýři. V území zimuje v jeskyních celkem 18 druhů, vazbu
na vodní prostředí má poměrně hojný netopýr vodní (Myotis daubentoni) a vzácný je netopýr
pobřežní (Myotis dasycneme).
Společenstva propasti Macocha (přechodové území mezi podzemím a povrchem).
Společenstva propasti Macocha tvoří přechod mezi biotopy jeskynními a biotopy
mimojeskynními, jsou zde zahrnuta do 5. vegetačního stupně. Je zde řada horských druhů
karpatského původu. Mezi typické druhy patří chvostoskoci Onychiurus granulosus,
Tetrodontophora bielanensis, Folsonia quadrioculata a jeskynní Folsonia litsteri (troglofil),
plži: vřetenatka obecná (Alinda biplicata), hladovka horská (Ena montana), skelnička
karpatská (Vitrea transsylvanica) a slimáčník táhlý (Semilimax semilimax). Z brouků je
patrně nejpočetněji zastoupena čeleď drabčíkovitých (Staphylinidae): Geodrumicus nigrita,
Syntomium aeneum, Ancylophorus aureus, Philonthus decorus, Quentus mesomelinus,
Chilopora longitarsis, Ocalea rivularis. Z vodních organismů je třeba upozornit na výskyt
endemita M. krasu, máloštětinatého červa Bythonomus absoloni, z korýšů na blešivce
karpatského (Niphargus tatrensis) a potočního, z plžů Bythinella austriaca a Ancylus
fluviatilis.
Zvířena podzemních krasových vod není specifická, ale obývá obecně podzemní vody.
Pravé živočichy podzemních vod označujeme jako stygobionty. Nejedná se tedy o živočichy
specializované na jeskyně, ale na podzemní vody. Jejich život tedy nemusí být vázán na
krasová území. Z korýšů zde byly nalezeny druhy: Acanthocyclops cf. kiefferi,
Acanthocyclops languidus v. belgicus, Acanthocyclops languidus v. deminutus,
Echinocamptus echinatus a nejnápadnější je blešivec karpatský (Niphargus tatrensis).
Máloštětinatý červ (Bythonomus absoloni) je pokládán za endemita. Je popsaný z Jalového
koryta - tedy ze dna propasti Macocha. K troglofilním druhům řadíme korýše Candona
eremita, Acanthocyclops languidoides, Paracamptus schmeili. Z plžů Bythinella austriaca a
Ancylus fluviatilis jsou v částech jeskyní u vývěrů a jsou i na dně propasti Macocha.
Prameny
Prameny Moravského krasu (vývěry) jsou v převážné míře řazeny mezi vaukluzní. K
typickým obyvatelům řadíme plže Bythinella austriaca, z jepic larvy druhu Torleya belgica,
dále pošvatku Amphinemura triangularis, z chrostíků rod Rhyacophyla. Byl zde nalezen
pakomár Syndiamesa branichii (vysokohorský druh). Krasové toky pod vývěry se vyznačují
vysokou tvrdostí vody, rozkolísanými průtoky, letním vysycháním a v oblasti vývěrů nižšími
teplotami s poměrně dobrým prokysličením. Nejpočetnějšími bentickými druhy jsou Gamarus
fossarum a Baëtis rhodani. Typické jsou druhy podhorských až horských potoků a říček
(larvy jepic Baëtis alpinus, B. lutkeri, Ecdyonurus venosus, larvy pošvatek - Leuctra albida,
chrostíci - Philopotamus montanus, muchničky - Odagmia monticola a pod.).
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S ohledem na výše uvedené zmíníme jen výskyt ruduchy Batrachospermum moniliforme pod
vyústěním Malého vývěru a velmi hojný vodní mech Fontinalis antipyretika. Z ryb je
nejdůležitějším druhem v toku pod vývěry vranka obecná (Cottus gobio).
Ochrana mokřadu
Celé území mokřadu je součástí CHKO Moravský kras s převahou I. a II. zóny. Téměř jedna
třetina je navíc součástí NPR Vývěry Punkvy, menší část je dále součástí PR Sloupskošošůvská jeskyně, PR Balcarova skála-Vintoky a PR Bílá voda (viz obr. č. 2). Do území
zasahují plochy obcí, kde je hlavním problémem likvidace odpadních vod. Plocha krasové
krajiny nad jeskyněmi (především nad Amatérskou jeskyní) je zemědělsky obhospodařována
a část těchto ploch je stále vedena jako orná půda. Plošné splachy a především průsaky ze
zemědělských pozemků se podílejí na zhoršování jakosti vody v krasovém podzemí a
spolupodílejí se na tzv. krápníkové korozi. Proto Správa CHKO Moravský kras podporuje
výstavbu ČOV v obcích na území podzemního mokřadu, ale i v obcích v povodí nad
lokalitou. Ke zlepšení kvality průsakových vod se soustředíme na důslednou ochranu závrtů
zatravňováním závrtů a jejich nejbližšího okolí a změnu zemědělského hospodaření, která
spočívá v úpravě využití zemědělského půdního fondu. Pro krasové území nad jeskynními
systémy je výhodnější hospodaření na trvalých travních porostech než na orné půdě. Území je
velice atraktivní, silně navštěvované. Proto při všech aktivitách musíme pamatovat na jeho
ochranu, aby hodnoty území byly uchovány i pro příští generaci.
Příloha obr. č. 1 a 2:

Mokřady mezinárodního významu České republiky
1.
2.
3.
4.
5.

Šumavská rašeliniště
Třeboňské rybníky
Břehyňský a Novozámecký rybník
Lednické rybníky
Litovelské Pomoraví
4
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Poodří
Krkonošská rašeliniště
Třeboňská rašeliniště
Mokřady dolního Podyjí
Mokřady Liběchovky a Pšovky
Podzemní Punkva
Krušnohorská rašeliniště

Mokřad mezinárodního významu Podzemní Punkva
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Zmeny v kvalite povrchových vôd v SR a plnenie imisných limitov
Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37
Bratislava; tel.: 0903 932219; email: miloslav.drtil@stuba.sk
Abstrakt
Diskutovaný je vplyv výstavby, rekonštrukcií a rozšírenia mestských čistiarní odpadových
vôd ako rozhodujúcich bodových zdrojov znečistenia na kvalitu povrchových vôd v SR.
Porovnané sú zmeny v kvalite povrchových vôd v rokoch 2001 až 2008. Zároveň je
porovnaná reálna kvalita povrchových vôd s platnými imisnými limitmi a ich racionálnym
nastavením.
Kľúčové slová
Imisné limity v SR, kvalita povrchových vôd, difúzne a bodové zdroje znečistenia
Úvod
Príspevok porovnáva zmeny v kvalite povrchových vôd v SR a diskutuje reálny vplyv
bodových zdrojov znečistenia z čistiarní odpadových vôd (ČOV) na tieto zmeny. Podkladom
o kvalite povrchových vôd sú údaje z dvojročeniek SHMÚ „Kvalita povrchových vôd v SR
(SHMÚ Bratislava, 2001 až 2008). Cieľom príspevku je
- porovnať kvalitu povrchových vôd v SR s legislatívne požadovanými imisnými limitmi
(Nariadenie vlády 269/2010)
- poukázať na zmeny v kvalite povrchových vôd za obdobie rokov 2001 až 2008, keď sa
v SR postupne realizovali rozsahom aj kvalitou výnimočné výstavby, rekonštrukcie
a rozšírenia mestských ČOV (prevažne v kategórii nad 10 000 EO; t.j. najvýznamejších
bodových zdrojov znečistenia)
Z (SHMÚ Bratislava, 2001 až 2008) boli vybrané len údaje o významných profiloch na
povrchových tokoch s prietokom Q355 vyšším ako 20 l/s. Vyhodnotené boli rozhodujúce
ukazovatele znečistenia vyskytujúce sa v mestských odpadových vodách: charakteristické
hodnoty koncentrácií organického znečistenia vyjadreného ukazovateľmi BSK5, CHSK
a nutrientov vyjadrené ako Ncelk, Pcelk a NH4-N. Údaje sumarizované v tabuľke 1 ukazujú,
koľko profilov sa v uvedených rozsahoch charakteristických koncentrácií vyskytovalo a
koľko profilov má charakteristické koncentrácie znečistenia vyššie než platné imisné limity.
Rozsahy charakteristických koncentrácií boli zvolené tak, aby najnižšie koncentrácie boli
v rozsahu do 50 – 55 % z imisného limitu, ďalší rozsah je od 50 – 55 % do 100 % imisného
limitu. Tretí rozsah je od 100 do 200 % imisného limitu a najhoršiu kvalitu vôd predstavuje
rozsah koncentrácií nad 200 % imisného limitu.
Z tab. 1 okrem iných súvislostí vyplýva,
- či došlo k významnému zlepšeniu kvality povrchových vôd počas 8 rokov intenzívnej
výstavby, rekonštrukcie a rozšírenia mestských ČOV
- či obrovské investície (ekonomické aj znalostné) do mestských ČOV, t.j. do rozhodujúcich
bodových zdrojov znečistenia, prinášajú kvalitatívny efekt v recipientoch
- či nie je najvyšší čas začať naozaj a prísne riešiť tzv. difúzne zdroje prevažne iného ako
komunálneho pôvodu a staré záťaže znečistenia. A až potom sa zaoberať myšlienkami na
ďalšie zprísňovanie požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody a na náročnosť čistiarenských
technológií.
6
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Aj keď na konci sledovaného obdobia neboli ešte všetky mestské ČOV nad 10 000 EO
dokončené a ani účinnosť čistiarenských procesov nebola ešte optimálna, od roku 2001 sa
v tejto oblasti veľmi veľa urobilo. Ako príklad je možné uviesť odstraňovanie Pcelk – tento
nutrient je rozhodujúci spúšťač eutrofizácie a otvorene sa diskutuje o potrebe znížiť jeho
koncentrácie v povrchových vodách až na desiatky mikrogramov na liter. Skutočnosť vo
vodách je uvedená v tab. 1 a je zrejmé, že k razantnému zníženiu koncentrácií Pcelk
v povrchových tokoch nedošlo napriek tomu, že v rokoch 2007-2008 už bolo v prevádzke
chemické a zvýšené biologické odstraňovanie fosforu na mestských ČOV so skutočnou
kapacitou až na úrovni 2,3 milióna obyvateľov (Drtil M, 2010). To je obrovské číslo a sú za
ním veľké prevádzkové a investičné náklady. Napriek tomu bolo v rokoch 2007 – 2008 ešte
29 profilov s charakteristickými koncentráciami vyššími ako platný imisný limit.
Obdobná úvaha (aj keď nie až tak negatívna) sa dá uviesť aj pre ukazovateľ Ncelk. V rokoch
2007 - 2008 už bolo v prevádzke biologické odstraňovanie dusíka na mestských ČOV s
kapacitou na úrovni 1,5 milióna obyvateľov (Drtil M, 2010), napriek tomu bolo ešte 5
profilov s charakteristickými koncentráciami vyššími ako platný imisný limit v ukazovateli
Ncelk a 21 v ukazovateli NH4-N.
V ukazovateľoch organického znečistenia došlo k zlepšeniu kvality povrchových tokov
v ukazovateli BSK5, naopak k zhoršeniu došlo v ukazovateli CHSK.
Tab.1. Rozhodujúce ukazovatele znečistenia v povrchových vodách v SR s Q355 nad 20 l/s
v rokoch 2001 až 2008
Ukazovateľ
/ imisný
limit

Rozsah
charakt.
koncentrácií

CHSK /
35 mg/l

< 18 mg/l
18 – 35 mg/l
35 – 70 mg/l
> 70 mg/l
< 4 mg/l
4 – 7 mg/l
7 – 14 mg/l
> 14 mg/l
< 5 mg/l
5 – 9 mg/l
9 – 18 mg/l
> 18 mg/l
< 0,2 mg/l
0,2 - 0,4 mg/l
0,4 - 0,8 mg/l
> 0,8 mg/l
< 0,5 mg/l
0,5 – 1 mg/l
1 – 2 mg/l
> 2 mg/l

BSK5 /
7 mg/l

Ncelk /
9 mg/l

Pcelk /
0,4 mg/l

NH4-N /
1 mg/l

Počet profilov s charakteristickou koncentráciou
znečistenia v danom rozsahu
2001 2005 2006 2007 2002
2006
2007
2008
73
58
31
54
70
92
58
91
5
35
19
32
1
1
2
3
60
125
76
101
63
52
23
61
23
13
6
10
5
2
1
4
74
142
96
146
20
32
21
33
3
10
2
3
0
2
1
2
77
99
49
119
39
56
25
48
23
21
10
18
11
12
4
10
92
120
80
143
24
37
23
20
17
20
10
9
14
12
6
12
7
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Pozn. Celkový počet sledovaných profilov za jednotlivé dvojročia nie je rovnaký; závisí od
počtu vzoriek a analýz realizovaných SHMÚ
Z tab. 1 zároveň vyplýva, aký je počet profilov, kde charakteristické koncentrácie znečistenia
sú vyššie ako imisný limit (inými slovami sa jedná o počet profilov, v ktorých žiadna
čistiarenská technológia nezabezpečí súlad s emisno – imisným prístupom, ktorý vyžaduje
slovenská aj EÚ legislatíva). Ich počet je stále veľmi vysoký, čo len potvrdzuje úvahu
z predošlého textu o významnosti riešenia komunálnych bodových zdrojov a neriešenia
difúznych zdrojov.
Z tab. 1 a tab. 2 je možné posúdiť aj nastavenie imisných limitov. Ak bude imisný limit príliš
nízky a dlhodobo nedosiahnuteľný, stráca svoj význam. Vedie k tomu, že sa stane len číslom
a nie reálnym stimulom. Z tejto pozície najmä ukazovatele CHSK, NH4-N a Pcelk sú rizikové;
a pritom NH4-N a Pcelk sú dvojnásobne vyššie ako napr. imisné limity platné v ČR. Tu niekde
by mohla byť jedna z odpovedí na občas znejúcu otázku z odborných kruhov, či by sme
minimálne v týchto 2 ukazovateľoch nemali imisný princíp sprísniť na úroveň hodnôt
platných v ČR. Ak by sme tak urobili v súčasnosti, tak potom podľa uvedených výsledkov by
sa imisný limit stal v najbližších rokoch v oveľa väčšom počte profilov nedosiahnuteľný.
A jeho masívne neplnenie by sme museli naďalej ospravedlňovať paragrafmi o BAToch
a o tom, že „Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia by mali zohľadňovať súčasný stav
poznania a ekonomicky udržateľné možnosti technických riešení odvádzania a čistenia
odpadových vôd..... (Nariadenie vlády 269/2010)“. (Pozn. autora – technológa ČOV: inštitút
BATov, tak ako je v českej legislatíve, považujem za racionálny a dobre spracovaný. Ale
problém dosiahnuteľnosti imisných limitov a neskôr aj dobrého chemického stavu vôd
nezabezpečí).
Tab. 2. Počet profilov s uvedeným prietokom Q355 viac ako 20 l/s a s charakteristickými
hodnotami koncentrácií vyššími ako imisný limit (IL). Hodnoty IL sú italikou
PPC

PPIL
SR

PPIL
ČR

PPC

PPIL
SR

PPIL
ČR

PPC

PPIL
SR

PPIL
ČR

2001 – 2002
2006 – 2007
2007 - 2008
6
113
21
35
CHSK
149
6
21
184 35
35
35
35 mg/l 35mg/
35
35 mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
l
BSK5
153
28
41
113
7
11
176 14
25
7 mg/l 6 mg/l
7 mg/l 6 mg/l
7 mg/l 6 mg/l
Ncelk
100
3
6
121
3
4
184 5
9
9 mg/l 8 mg/l
9 mg/l 8 mg/l
9 mg/l 8 mg/l
NH4-N 153
31
57
119
16
39
184 21
40
1 mg/l 0,5mg/
1 mg/l 0,5mg
1 mg/l 0,5mg/l
l
/l
Pcelk
149
34
67
89
14
39
176 28
76
0,4mg/ 0,2mg/
0,4mg/ 0,2mg
0,4mg 0,2mg/l
l
l
l
/l
/l
CPP – celkový počet sledovaných profilov; PPILSR – počet profilov s charakteristickou
koncentráciou vyššou ako imisný limit v SR; PPILČR – počet profilov s charakteristickou
koncentráciou vyššou ako imisný limit v ČR
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Záver
Masívne výstavby, rekonštrukcie a rozšírenia komunálnych a mestských ČOV ako
rozhodujúcich bodových zdrojov znečistenia sa doteraz neprejavili v razantnom zlepšení
kvality povrchových vôd. Ak majú byť splnené imisné limity a neskôr aj dobrý chemický
stav vôd, bude nevyhnutné už v najbližšom období venovať pozornosť najmä difúznym
zdrojom znečistenia a tu prijímať opatrenia ne redukciu tohto znečistenia. Opatrenia na ČOV,
akokoľvek technologicky a ekonomicky náročné, nebudú stačiť.
Jednou z rozhodujúcich dvojročeniek SHMÚ o kvalite povrchových vôd v SR bude zhrnutie
výsledkov za roky 2011-2012, resp. 2012-2013, keď by mali dokončené všetky výstavby,
rozšírenia a rekonštrukcie ČOV s odstraňovaním nutrientov nad 10 000 EO v celej SR.
Z tejto publikácie vyplynie, ako redukcia znečistenia z komunálnych bodových zdrojov
skutočne ovplyvnila kvalitu povrchových vôd v SR. A ako ďalej s požiadavkami na
technológie ČOV.
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Kvalita vody a sinice, výsledky z praxe
Doc.Ing.Blahoslav Maršálek CSc. 1, Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. 1, Ing. Marek Holba, Ph.D.
1,2
, Ing. Miroslav Plotěný1
1-

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Lidická 25/27, 657 20 Brno, tel.: 530 506 742,
marsalek@sinice.cz

2

– ASIO, spol. s r.o., POB 56, Tuřanka 1, 627 00 Brno-Slatina, tel.: 548 428 129

Abstrakt:
Dřívější představa, že toxické látky ve vodách jsou produkovány jen nevhodnou činností
lidské populace je v posledních dvou dekádách výrazně překonána tam, kde dochází
k masovému rozvoji sinic. Sinice svou produkcí výrazně mění pH (až na 11-12), razantně
ovlivňují kyslíkový režim nádrží (od přesycení na 200% až po kyslíkové nuly při rozkladu
biomasy) a především produkují pachy, pachutě a toxiny. Toxiny sinic (cyanotoxiny) jsou
široké spektrum metabolitů, které mají negativní vliv jak na lidské zdraví (rekreační,
rybochovné a vodárenské nádrže), tak na zdraví a stabilitu vodních ekosystémů. V současné
vědě je obecně akceptovaná teze, že zatím neznáme ani ne čtvrtinu z toxinů, které sinice
efekty cyanotoxinů patří hepatotoxicita, neurotoxicita,
produkují. Mezi nejznámější
nefrotoxicita, imunotoxicita, embryotoxicita, genotoxicita a karcinogenita. I přes fakt, že
mezi metabolity sinic nacházíme potenciální léky a biopesticidy, je masový rozvoj sinic
vnímán jako celosvětový problém a negativní jev. Jednou z příčin rozvoje sinic
v povrchových vodách je vysoká koncentrace fosforu. Pro masový rozvoj sinic postačí 0,0200,025 mg P/l. Odstranit fosfor na odtoku z ČOV je vnímáno jako extrémní požadavek i
v koncentraci 0,2mg/l, tedy 10x vyšší. Technicky to však možné je a zahraniční zkušenosti
ukazují, že taková zařízení lze provozovat. Je to však otázka ekonomická a otázka
zdůvodněnosti. Příspěvek si klade za cíl vyprovokovat diskuzi, nastavit komunikaci mezi
skupinami v CzWA a odbornou veřejností a zasadit téma masového rozvoje sinic do
souvislosti s technologiemi recyklace fosforu.

1. Úvod
Nejsou-li sinice ve vodních ekosystémech dominující organismy, jsou přírodní součástí
vodních ekosystémů. Stovky publikací však prokazují, že sinice při své dominanci tvoří
vodní květy, které mají rozsáhlé negativní vlivy na vodní ekosystémy. Při dlouhodobém
rozvoji cyanobakterií tvořících vodní květy je významně degradována biodiverzita, dochází
k útlumu rozvoje až k vymizení vodních makrofyt, pozorovány jsou změny druhové a
populační struktury zooplanktonu, omezení reprodukční schopnosti a zhoršení zdravotního
stavu ryb. Prokázány jsou také akumulace toxinů sinic v potravních sítích, včetně ryb a
měkkýšů apod. Na úrovni změny funkcí a stability vodních ekosystémů dochází v nádržích
s masovým rozvojem sinic k výraznému zvýšení pH vody (není vzácností pH nad 11),
zásadně je ovlivněn kyslíkový režim nádrží (ve dne přesycení kyslíkem, v noci a za svítání
kyslíkové deficity a dlouhodobé bezkyslíkaté prostředí na povrchu sedimentů), při rozkladu
biomasy sinic jsou do vody uvolňovány nejen toxiny, ale veškeré organické látky tvořící
biomasu (včetně látek, jejíž vliv na zdraví lidí a vodních ekosystémů dosud neznáme). Lze
tedy konstatovat, že masový rozvoj cyanobakterií tvořících vodní květy je pro vodní
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ekosystém jev velmi negativní, vedoucí k prokazatelné degradaci ekologické struktury a
funkcí vodních nádrží. Shrnutí vlivu sinic a jejich toxinů na vodní ekosystém přináší [1].
Shodneme-li se na tom, že masový rozvoj sinic je pro vodní ekosystém a pro jeho užívání
člověkem (vodárenské, rybochovné, rekreační, technologické) problém, ptejme se po
příčinách. Kromě tezí o tom, že nádrže by měly být pravidelně udržované a že to věděli už
staří Sumerové i naši rybníkáři je zřejmé, že nádrže a jejich povodí jsou propojené systémy a
pro pochopení dějů a trendů je musíme vnímat společně. Jako dominantní příčina
masového rozvoje sinic je v ČR prokázán fosfor. Proto je nutné znát jeho zdroje, formy
v jakých se nachází, dynamiku přeměny, retenci v povodí atd. Vzhledem k tomu, že většina
našich nádrží, kde se tvoří vodní květy sinic jsou mají krátkou dobu zdržení, je kvalita vody
velmi často řízena kvalitou přitékající vody z povodí.
V době intenzivního zemědělského hospodaření se tradovalo, že významným zdrojem
fosforu je vodní eroze orné půdy. Aktuální data ukazují, že jsou sice rozdíly mezi
lokalitami, povodími a hospodáři, ale prokazují, že zemědělství není dominantním zdrojem
fosforu ve vodách. Přesto pozornost zaslouží tzv. širokořádkové a energetické plodiny. Např.
na produkci 3tun slunečnice (běžný výnos) je daná hnojící dávka 730kg čistých živin/ hektar.
Z toho je 150-180 kg čistého fosforu. Z tohoto množství se sklidí 30% v zrní a 70% zůstane
ve slámě. Ještě zajímavější čísla ukazují doporučené dávky hnojiv pro řepku olejku, která
představují 1,35x vyšší dávky na hektar než pro běžné obilniny. Proto jsou stále více
prosazována pravidla správné zemědělské praxe, kde jde mimo jiné o zadržení živin a tvorbu
ornice, chráněné před vodní erozí. Ač se to zatím všude tak nezdá, praxe ukazuje, že
odpovědný zemědělec má dostatečnou motivaci neorat až k vodnímu toku a realizovat
preventivní opatření odnosu půdy a živin. Kromě toho, že hnojiva stále zdražují, může přijít
zemědělec o dotace, které v Evropě tvoří nezanedbatelnou část rozpočtu farmy.
Kde jsou tedy zdroje fosforu? Dle aktuálních dat monitoringu vodních toků ČR 67% profilů
nesplnilo dané meze v parametru celkový fosfor.
Dominantním zdrojem fosforu jsou ve
většině lokalit splaškové vody. V současnosti je dle ČSÚ asi 60% obcí bez odpovídající
čistírny odpadních vod. I když se jedná "pouze" o cca 20% obyvatel, z dat vyplývá, že jde o
cca 70% území ČR.!!!
Situace v Evropě a USA je obdobná - ČOV s funkčním terciálním
stupněm nejsou standardní součástí ČOV pod 10.000 EO. Přitom není nutno, aby splaškové
vody z těchto zdrojů odtékaly nečištěné. Je již známo nemálo pokročilých technologií, které
výrazně snižují koncentrace fosforu v povrchových vodách. Nečištěné odpadní vody z malých
obcí, nebo ČOV bez terciárního dočištění ( odstranění P) nejsou však jediným velkým
zdrojem fosforu ze splaškových vod.
Vážným problémem jednotné stokové sítě (tedy tam kde jsou spolu v jednom potrubí
odváděny vody dešťové i splaškové) jsou na mnoha lokalitách odlehčovací komory, odkud
odtéká nečištěná splašková voda, která je sice naředěná vodou dešťovou, ale v bilanci vnosu
fosforu do vodních toků a nádrží představuje velký problém, který je o to větší, že naměřit
kvantitativně tyto vlivy není lehké a ani se to běžně nedělá. Má provozovatel stokové sítě
dostatečné informace o těchto zdrojích fosforu a jakou má motivaci ke změně chování?

2. Sinice a jejich toxiny
Cyanobakterie – starším názvem sinice jsou fenomén, který ovlivňuje kvalitu vody v mnoha
nádržích po celém světě. Je zajímavé, že ač se masový rozvoj cyanobakterií tvořících vodní
11
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květy vyskytoval v minulých desetiletích občas na řadě nádrží, teprve v posledních 10-15ti
letech jde o jev celosvětově rozšířený. Odborníci se přou, zda jde o globální invazivní periodu
cyanobakterií (cyanobakterie v historii planety tvořily periody, kdy dominovaly na celé
planetě – například již před 3,5 mld. let vytvořily kyslíkatou atmosféru, jedna z teorií
vymírání velkých savců na planetě Zemi je spojena s důkazy, že v mamutech byly detekovány
vysoké koncentrace toxinů sinic atd.), nebo zda je vše zapříčiněno akcelerovaným
znečištěním povrchových vod živinami (proces trofizace – dle stupně znečištění pak mluvíme
o eutrofizaci, či hypertrofizaci vod). Pravda bude asi někde uprostřed a když k tomuto
fenoménu přidáme fakt, že za posledních 15 let průkazně ubylo v povrchových vodách
množství i spektrum toxických látek, které bránily růstu sinic, je jisté, že jde o souhru
faktorů, které vedou k nutnosti zamyšlení se nad tím, jak omezit masový rozvoj cyanobakterií.
Sinice produkují celou řadu látek, z nichž mnohé jsou toxické či jinak biologicky aktivní.
Přirozená úloha těchto metabolitů a jejich přínos pro cyanobaktérie jsou dosud ve většině
případů nejasné. Zpravidla nebývají aktivně vylučovány a z buněk sinic se uvolňují až po
jejich smrti a lyzi. Produkce toxinů je známa jen u některých rodů nebo druhů sinic, v případě
sladkovodních cyanobaktérií jde asi o třetinu z přibližně 50 rodů. I na druhové úrovni jsou
známy populace lišící se schopností vytvářet toxiny (toxigenní a netoxigenní kmeny). Některé
kmeny mohou produkovat simultánně i několik různých toxinů. Přehled nejznámějších
cyanotoxinů a jejich efekty přináší Tabulka 1.
Obecně je přijímána představa, že neznáme ani 25% toxinů sinic, jejich strukturu a efekty na
živé organismy.

Tab. 1: Přehled nejvýznamnějších cyanotoxinů (sestaveno podle aktuálních zdrojů)
Strukturní
varianty

Název toxinu

Struktura

Microcystin

cyklické
heptapeptidy

>60

Nodularin

cyklické
pentapeptidy

7

Hlavní
producenti
Anabaena,
Microcystis,
Oscillatoria
(Planktothrix)
Nostoc,
Nodularia,
Anabaenopsis,
Hapalosiphon
Nodularia
spumigena aj.

LD50*
(µg.kg-1)

50-1200

50-2000

Toxicita

Mechanismus
účinku

hepatotoxicita,
inhibice
nádorově promoční
proteinfosfatáz 1
aktivita, indukce
a 2A
oxidativního stresu aj.

hepatotoxicita,
nádorově promoční
aktivita

inhibice
proteinfosfatáz 1,
2A a 3

neurotoxicita

agonisté v
nikotinových
acetylcholinovýc
h receptorech

Anatoxin

alkaloidy

2

Anabaena,
Oscillatoria
(Planktothrix),
200-250
Aphanizomenon,
Microcystis,
Cylindrospermum

Anatoxin-a(S)

metylfosfoester
N-hydroxyguaninu

1

Anabaena flosaquae, Anabaena
lemmermannii

20

neurotoxicita

inhibice
acetylcholinester
ázy

Saxitoxiny

karbamátové
alkaloidy

19

Aphanizomenon,
Anabaena,
Lyngbya,

10

neurotoxicita

blokace
sodíkových
kanálů v axonech

12
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Cylindrospermopsis

Cylindrospermopsin

guanidinový
alkaloid

Aplysiatoxin

Lyngbyatoxin
Lipopolysacharidy

*

2

2
modifikovaný
cyklický
dipeptid

1

Cylindrospermopsis
raciborskii,
Umezakia natans,
Aphanizomenon
ovalisporium
Lyngbya,
Oscillatoria,
Schizotrix

neuronů

200**

Lyngbya
majuscula
součást buněčné
stěny všech
cyanobakterií

cytotoxicita, nejvíce
postižena játra a
ledviny
dermatotoxicita,
nádorově promoční
aktivita
dermatotoxicita,
nádorově promoční
aktivita

inhibice
proteosyntézy a
syntézy
glutathionu
aktivace proteinkinázy C
aktivace proteinkinázy C

dráždivé účinky

LD50 pro myš, intraperitoneální injekce (není-li uvedeno jinak)

** LD50 po 5-6 dnech pro myš, intraperitoneální injekce

3.

Možnosti omezení masového rozvoje sinic

Prevence je považována obecně jako nejlepší způsob řešení problémů, v případě vodních
květů jde často jen o teoretickou možnost, kterou je těžké dodržet. Jde především o to, aby
množství celkového fosforu nepřesáhlo 20µg/l, aby množství sedimentů nepřekročilo 40cm a
aby byla přirozená rovnováha biodiverzity fytoplanktonu. Takové parametry se v našich
podmínkách dodržují těžko a proto je pozornost soustředěna většinou na nápravná opatření.
Jednotlivá opatření většinou ale nevedou k vyřešení problému, musí jít o kombinaci opatření.
Je proto rozumné nejdříve redukovat přísun živin z povodí nad nádrží a pak řešit nádrž
vlastní a vždy akcentovat souvislosti zdrojů fosforu a zdrojů inokula sinic. Algicidní či
cyanocidní zásahy přinášejí sice okamžitý efekt, který je ale krátkodobý. Proto lze doporučit
postup redukce živin v celém povodí, který je sice časově i finančně náročnější, přinese však
podstatně dlouhodobější efekt redukce masového rozvoje cyanobakterií.
Nápravná opatření dělíme na:
• metody a techniky v povodí nad nádrží
• metody a techniky v nádrži samotné.
Cílem opatření v povodí nad nádrží je zachytit vodu a živiny v krajině tak, aby se živiny,
plaveniny, splaveniny a fytoklankton se sinicemi tvořící vodník věty nedostaly do nádrže.
Kvalitní protierozní a protipovodňová opatření, která zachytí vodu v krajině patří mezi
typicky účinná opatření směřující k redukci plošného znečištění. Dále sem řadíme např.
způsob hospodaření v krajině, poměr zornění a zatravnění ploch v okolí toků, způsob
zemědělského hospodaření a tvorbu poldrů a přednádrží, které jsou schopny zachytit
krátkodobé přívalové srážky apod. V případě bodových zdrojů znečištění jde především o
kanalizace obcí, dobudování terciálního dočištění odpadních vod, redukce používání
fosfátových pracích a mycích prostředků a konstrukce mokřadů a objektů, které zachytí a
zhodnotí živiny především z malých obcí, které nejsou odkanalizované. Specifickým zdrojem
13
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bodového znečištění byly dříve velkochovy, které však mají dnes většinou systém emisí živin
řešen profesionálně.
Opatření v nádrži dělíme většinou na
1. opatření vedoucí ke snížení koncentrace biodostupných živin
2. opatření vedoucí k redukci růstu biomasy sinic.
Oba cíle se v principu překrývají, takže je uvádíme společně. Odstranění sedimentů
(bagrování upuštěné nádrže, těžba sacími bagry při plné hladině), ošetřování sedimentů
(chemické prostředky srážející fosfor a imobilizující sinice jako např. soli hliníku a železa,
biologické preparáty vedoucí k mineralizaci organických sedimentů, ve kterých sinice
dlouhodobě přežívají, oxidace sedimentů vzduchem, ozónem, nebo jinými oxidačními činidly
atd.), manipulace s průtokem (zvýšený průtok v období rozvoje vodních květů oddálí jejich
nástup), selektivní odpouštění hypolimnické vody (bohaté na fosfor), nebo hladiny
(s biomasou sinic) apod.
Ač by se zdálo, že metod a technologií omezení rozvoje sinic máme k dispozici dostatek,
praxe ukazuje, že pro zdárný průběh projektů omezení rozvoje sinic je nutné mít pod
kontrolou minimálně externí a interní zdroje inokula sinic a externí a interní zdroje fosforu.

Ponecháme-li v tomto příspěvku stranou detekci a redukci inokula sinic v nádržích, musíme
na tomto foru akcentovat právě odstranění fosforu z bodových zdrojů. Jde tedy dominantně o
problematiku znečištění povrchových vod živinami.

4. Fosfor a eutrofizace, znečištění povrchových vod živinami…
Vzhledem k tomu, že se termíny trofie a (eu) trofizace v současnosti používají velmi často
neexaktně, bude vhodné si tyto termíny a jejich definice uspořádat.
Nejčastěji používaný termín eutrofizace byl zaveden pro případy, kdy se na oligotrofním
jezeře, nádrži, či řece začaly projevovat procesy charakteristické pro znečištění vody
makronutrienty. Zde je označení eutrofizace přijatelné. V současnosti se však nezřídka
setkáváme s případy, kdy se z typicky eutrofní nádrže stává ekosystém ještě „eutrofnější“,
například polytrofní, či hypertrofní. Zde už vlastně nejde o eutrofizaci v pravém slova smyslu.
Mělo by se mluvit konkrétně – např. o hypertrofizaci. Eutrofizace takového vodního
ekosystému by vlastně, přesně vzato, znamenala, že se výchozí stav zlepšil natolik, že je již
voda "jen" eutrofní.
Problematika znečištění povrchových vod živinami je závažná ve vyspělých státech již
nejméně jedno čtvrtstoletí, můžeme-li jeho vstup na scénu položit zhruba do roku 1966, kdy
se konala pařížské konference o problémech eutrofizace toků, jež dala podnět k zpracování
studie R.A.Vollenweidera „Les bases scientifiques de l'eutrophisation des lacs et des eaux
courantes soul l'aspect particulier du phosphore et de l'azote comme facteurs d'eutrophisation“
[La Technique de l'Eau 1971, 292 - 294]. V užších odborných kruzích se ovšem problematika
eutrofizace studovala a diskutovala už nejméně dvě dekády před tímto datem.
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Je dobré si uvědomit, že trofie je stav a eutrofizace ( či hypertrofizace) je proces. V aktuální
mezinárodní odborné terminologii je termín eutrofizace vnímám jako překonaný, či dokonce
zastaralý a je více a více nahrazován termíny, které exaktněji popisují reálný stav konkrétního
vodního ekosystému:
 trofizace - proces znečištění povrchových vod živinami. Teprve když známe
konkrétní situaci vodního útvaru nebo mluvíme o konkrétní lokalitě můžeme se
exaktně vyjadřovat termíny hypertrofizace, eutrofizace atd.). Jde o jednoslovný
termín, který používají více odborníci, nebo
 „nutrient pollution“ toto sousloví v angličtině jasně vystihuje podstatu problému, je
daleko čitelnější i pro neodborníky a do češtiny lze překládat jako „znečištění
živinami“ – tedy v plné souvislosti jde o proces znečišťování povrchových živinami.
Termín eutrofizace nebyl od počátku chápán ani definován všemi vědci ani státy
jednoznačně ani jednotně. Všichni uznávají, že termín souvisí s pojmem "trofie", tedy
úživnosti vody, používaným v limnologii od dvacátých let tohoto století, a od něj i přebírá
nejednotnost v jeho vymezení. V tabulce 1. jsou uvedeny kategorie stupňů trofie. Původní
kategorie popsané pro OECD byly mnoha autory dále rozpracovány na podrobnější členění,
ale parametry, které mají charakterizovat jednotlivé kategorie, ani jejich intervaly nejsou
jednotné ani celosvětově, ani např. v rámci Evropy. Obecně platí, že v severní Evropě jsou
kriteria tvrdší (například eutrofie je charakterizovaná koncentrací 35 µg/l jak celkového
fosforu, tak koncentrací chlorofylu a, ale jižní Evropa má většinou měkčí kriteria – např. Itálie
měla eutrofii od 100 µg/l chlorofylu i celkového fosforu.
Pro to, aby byla akcelerována primární produkce ve vodních ekosystémech však zvýšená
koncentrace živin sama o sobě ještě nestačí. Podmínky pro to, aby se zvýšený trofický
potenciál skutečně realizoval, často vzniknou teprve souběhem dalších faktorů, např.
zadržením vody, jejím oteplením, změnou výšky vodního sloupce, biocenotických vztahů atp.
Tedy nastolením podmínek, za níž nežádoucí nárůst rostlinné biomasy teprve může probíhat.
Také představa, že znečištění povrchových vod živinami – tedy trofizace (eutrofizace, nebo
hypertrofizace) vede jednoznačně k nadprodukci fytoplanktonu- nejčastěji sinic, tvořících tzv.
vodní květy je velmi zjednodušená, protože zvýšená nabídka biodostupných živin může být
realizována
•

do nadprodukce fytoplanktonu, - (ať ve formě tzv. vegetačního zákalu zelených řas a
rozsivek, nebo ve formě vodních květů sinic)

•

masivních společenstev fytobentosu,

•

makrofyt.

Dusík není problém
Denitrifikační bakterie oxidují organické látky bez vzdušného kyslíku a jako
terminálního akceptoru elektronů využívají dusičnanů, které přitom redukují na plynný dusík.
Je to jediný přírodní proces, při němž dochází k odstraňování vázaného dusíku
z vodního prostředí. Rychlosti denitrifikace v říčních sedimentech se udávají v různých
řekách, v ústích řek a v mělkých nádržích od 0,5 do 60 mg dusíku na m2 sedimentu za
hodinu. (5,2kg/rok/m2!!!).
Přesto se v současnosti NO3 na ČOV odstraňuje (NV 229/2007 – 7mg/l –)
Realita povrchových vod v Evropě – a tedy i v ČR je, že máme nedostatek dusičnanů
v nádržích, vzhledem k tomuto nedostatku
probíhá nedostatečná denitrifikace, jejíž
15
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důsledkem je hromadění organických sedimentů. Organické sedimenty v nádržích vytvářejí
ideální podmínky pro přežívání sinic. Jedna z metod omezování rozvoje sinic (patentovaná
pod jménem RIPLOX) pracuje s tímto stavem, který znamená nutnost aplikovat dusičnany do
sedimentů!! Dávka, která je aplikována dle této technologie do nádrží se pohybuje mezi 0,60,9kg/m2 dusičnanu vápenatého!!!! Jak velký smysl má drahé odstraňování dusíku na ČOV?
Kde je rozumná koncentrace dusičnanů, které je vhodné ponechat na odtoku z ČOV tak, aby
nebylo nutno do přírody dusičnany uměle aplikovat??? Tato diskuze zatím vůbec neprobíhá
a proto je cílem tohoto semináře začít diskutovat na toto téma a pozvat k jednání dnes jen
málo propojené světy vodohospodářských technologů, legislativních aktivit a limnologů
Fosfor - klíčový prvek procesu trofizace
FOSFOR JE klíčový prvek pro rozvoj fytoplanktonu, především pak sinic. Dle aktuálního
Nařízení vlády je povolená koncentrace celkového fosforu v povrchových vodách 0,15
mg/l. To je 10x více než je postačující pro tvorbu vodních květů. Limitní hodnota pro sinice je
0,015mg/l. To vidím jako klíčový rozpor mezi světem čistírenských technologií a těmi, kdo
jsou odpovědní za tzv. dobrý ekologický stav lokalit dle Rámcové směrnice EEC 2000/60,
tzv. Water Framework Directive. Pozor- nutno-li opakujeme – bavíme se v mikrogramech,
nikoliv v miligramech!!! A nejde o nějaké licitování – například VD Lipno má dlouhodobý
průměr koncentrací celkového fosforu 29 MIKROGRAMŮ/l, Máchovo jezero 0,026mg/l a
to jsou nádrže známé pravidelnou tvorbou vodních květů... Diskuzi by měla rozproudit také
informace, že např. v USA je Clean Water Act (obdoba evropské WFD), kde některé státy
vyžadují koncentraci P na odtoku do recipientu pod 0,001mg/l. Tento požadavek je
realizován a plněn, protože to není otázka dostupných technologií, ale je to otázka financí a
priorit.

5. Závěry
Cílem příspěvku je poskytnout pohled „z jiné strany“ a rozproudit diskusi na téma sinice a
jejich toxiny, dusík a fosfor na odtoku z ČOV a v povrchových vodách, hledat řešení a
propojení vzdálených světů ČOV limnologie a případně připravit specializovaný seminář na
toto téma. Podstata sdělení spočívá ve faktu, že svět ČOV měří fosfor v miligramech,
zatímco svět hydrobiologů a limnologů v mikrogramech, protože na masový rozvoj sinic
postačí 0,02 mg/l biodostupného fosforu!!! Důsledkem jsou rozvoje sinic, které produkují
širokou škálu toxinů a proto je nutné hledat společná řešení.

Poděkování:
AUTOŘI DĚKUJÍ PROJEKTU PROJEKTU TENTO PŘÍSPĚVEK VZNIKL ZA PODPORY PROJEKTU MŠMT
ČR 1M0571 PROGRAMU „VÝZKUMNÁ CENTRA PP2-DP01“ (1M), PROJEKTU NAZVA QH 81012
(AERAČNÍ TECHNOLOGIE PRO REDUKCI KLIDOVÝCH STÁDIÍ SINIC A BIODOSTUPNOSTI ŽIVIN
V SEDIMENTECH NÁDRŽÍ), VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU BÚAVČR, V.V.I „AV0760050516“
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Zvýšené odstraňování fosforu z odpadních vod
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Souhrn
Vzhledem k přísnějším emisním limitům a ubývajícím přírodním zdrojům fosforu, je třeba
zaměřit se nejen na zvýšení účinnosti jeho odstraňování z odpadních vod, ale i na recyklaci
tohoto nutrientu. K tomuto účelu lze využít odpadní vody. Fosfor je z odpadních vod
odstraňován dvěma způsoby: v biologickém stupni čistírny odpadních vod, kdy střídáním
anaerobních a aerobních podmínek dochází k uvolňování a akumulaci fosforečnanů do buněk
mikroorganismů aktivovaného kalu, nebo chemických srážením pomocí solí kovu, nejčastěji
síranu železitého či hlinitého. Konečné produkty obou systémů (biomasa či sraženina) jsou
bohaté na fosfor a mohou sloužit jako jeho obnovitelný zdroj.
Klíčová slova
fosfor; biologické a chemické odstraňování fosforu; srážení; zvýšené odstraňování fosforu

Úvod
Fosfor je jedním z esenciálních prvků pro rostliny i živočichy a nezbytnou součástí hnojiv. Ve
větších koncentracích však způsobuje nežádoucí jev zvaný eutrofizace, při němž dochází k
zarůstání vodních ploch, což může paradoxně vést až k zániku života vodních organismů.
Přestože je fosfor důležitým prvkem pro život, musí být jeho koncentrace, která bývá
navýšena především antropologickou činností, sledována a udržována na přijatelné hodnotě.
Přísnější emisní limity vyžadují intenzifikace metod odstraňování fosforu. V dnešní době jsou
tyto metody propracovány a na řadě míst úspěšně provozovány. Nelze se však zaměřit pouze
na odstraňování tohoto nutrientu. Při současné spotřebě hrozí, že přírodní zdroje fosforu
budou brzy vyčerpány, a je tedy nutné začít hledat jeho alternativní zdroje. Tímto zdrojem
mohou být odpadní vody. Jak biomasa, tak sraženina vznikající při odstraňování nutrientu
z odpadních vod, jsou bohaté na fosfor a jejich dalším zpracováním může být tento prvek
znovu využit.
Formy výskytu a zdroje fosforu ve vodách
Ve vodách je celkový fosfor (Pcelk) přítomen v rozpuštěné či nerozpuštěné formě a to buď
anorganicky anebo organicky vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se dělí na
orthofosforečnanový (Portho) a polyfosforečnanový (Ppoly). Z analytického hlediska se odlišuje
celkový fosfor, orthofosforečnanový fosfor a fosfor vázaný v hydrolyzovatelných
fosforečnanech [1].
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Rozpouštěním a vyluhováním některých půd, minerálů a zvětralých hornin se fosfor dostává
do vodního prostředí. Antropogenním zdrojem anorganického fosforu mohou být některé
prací, čistící, odmašťovací a mycí prostředky, včetně protikorozních a protiinkrustačních
přípravků, a dále aplikace fosforečnanových hnojiv v zemědělství. Zdrojem anorganického i
organického fosforu je fosfor (P) obsažený v živočišných odpadech, například člověk denně
vyloučí přibližně 1,5 g fosforu [1]. Ročně lidstvo vyloučí tři miliony tun P ve fekáliích a
moči [2]. Zdrojem organického fosforu (Porg) je rozkládající se biomasa fytoplanktonu
a zooplanktonu, usazující se na dně jezer, nádrží a toků [1].
Specifická produkce fosforu ve splaškových vodách může dosahovat 2 až 3 g P na jednoho
obyvatele za den, kdy hlavním zdrojem P v odpadních vodách jsou výkaly a prací
prostředky [1, 3]. Pokud bude dodržena koncepce postupné eliminace fosforečnanových
pracích prostředků, mohla by se celková produkce fosforu ve splaškových vodách
snižovat [1]. V městských surových vodách se obvykle Pcelk vyskytuje v koncentracích 4 až
14 mg/l, kdy 50 – 70 % tvoří rozpuštěný Portho a 20 – 30 % tvoří organicky vázaný fosfor [4].
Odstraňování fosforu z odpadních vod
Fosfor je ve vodním prostředí klíčovým prvkem. Řasy jej využívají ke svému růstu a při jeho
zvýšené koncentraci může docházet k nevhodnému zarůstání vodních ploch a eutrofizaci.
Díky tomu je třeba odstraňovat fosfor z odpadních vod s dostatečnou účinností a dodržovat
stanovené emisní limity [5].
Mezi dostupné metody odstraňování fosforu z odpadních vod patří: fyzikální metody –
filtrace nebo membránové technologie, chemické metody – srážení či adsorpce a v neposlední
řadě biologické metody – asimilace nebo zvýšené odstraňování fosforu [6]. Ve všech
případech odstraňování P z odpadních vod dochází k přeměně iontů fosforu na pevnou formu
a to buď nerozpuštěnou sůl po srážení, biomasu aktivovaného kalu nebo rostlinnou biomasu
z umělých mokřadů [7]. Největší rozvoj a zájem je o biologické odstraňování fosforu. Zajistí
totiž, i při nízkých nákladech, relativně nízké koncentrace fosforu na odtoku [6]. Výhodou
biologického odstraňování proti srážecím metodám je, že nepotřebuje chemikálie a není
spojeno se vznikem anorganických kalů a s nutností jejich zpracování [8].
Biologické odstraňování fosforu
Zvýšené biologické odstraňování fosforu (z aj. EBPR – Enhanced biological phosphorus
removal) je založené na odstraňování P pomocí mikroorganismů aktivovaného kalu. Tento jev
byl poprvé pozorován v druhé polovině 50. let 20. století [5].
Jedná se o anaerobně-aerobní proces, při němž některé mikroorganismy aktivovaného kalu
akumulují za určitých podmínek fosfor ve formě polyfosfátů [8]. V anaerobních podmínkách
se fosforečnany uvolňují do vnějšího prostředí, v aerobních podmínkách jsou z něj následně
odebírány. V celkové bilanci je příjem fosforečnanů do buněk bakterií výrazně vyšší, než
jejich uvolňování [9].
Původně byly s jevem zvýšeného odstraňování fosforu spojovány Acinetobacter sp., bakterie
patřící do skupiny Acinetobacter/Moraxella [8]. V dnešní době je, díky rozvíjejícím se
technikám identifikace mikroogranismů, prokázána skupina dalších baterií podílejících se na
odstraňování tohoto nutrientu. Jedná se o polyfosfát-akumulující bakterie (z aj. PAOs),
aerobní chemoorganotrofní organismy, které mohou v čistých kulturách obsahovat až 8 % P
v sušině, resp. až 0,17 mgP/mgTSS, kde TSS jsou veškeré nerozpuštěné látky [5, 9].
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Do skupiny PAOs patří například bakterie Accumulibacter a Actinobacteria [10]. PAOs
metabolizují organický substrát v aerobních podmínkách a akumulují ve zvýšené míře
fosforečnany za předpokladu, že tyto bakterie jsou předtím vystaveny podmínkám
anaerobním [9].
V průběhu aerobního biologického čištění (viz. obrázek č. 1) jsou organické sloučeniny
obsahující fosfor rozkládány za uvolnění orthofosforečnanů. Polyfosforečnany jsou za těchto
podmínek hydrolyzovány na orthofosforečnany a dochází pak ke zvýšené akumulaci Portho.
V aerobních podmínkách nejsou PAOs schopny zužitkovat (ke stavbě své buněčné hmoty)
velkou produkci energie z rozkladu exogenního organického substrátu a z endogenní respirace
zásobních látek. Její nadbytek proto využívají k syntéze volutinu s vysokým obsahem
polyfosfátových granulí, který pro ně představuje zásobárnu energie (stejně jako ATP mají
anhydridové vazby polyfosfátů makroergní charakter). Při tvorbě zásobních látek dochází
k odebírání fosforečnanů z vnějšího prostředí [9].

Obr. č. 1 Schéma biologického odstraňování fosforu [9]

V anaerobním prostředí PAOs nemohou, jakožto obligátní aerobové, růst. Přijímají však
některé jednoduché organické sloučeniny, tj. mastné kyseliny nebo alkoholy s krátkým
uhlíkovým řetězcem, které syntetizují na zásobní látky (zejména na kyselinu poly-βhydroxymáselnou (PHB, resp. PBHM)). Energii k této syntéze získávají rozkladem zásobních
látek nabytých v aerobním prostředí, při čemž dochází (viz obrázek č. 2) k uvolňování
fosforečnanů do prostředí [9].
Fosforečnany jsou v anaerobním prostředí uvolňovány z PAOs nejen za současného příjmu
těkavých mastných kyselin (TMK), ale i za jiných podmínek. Například při probublávání CO2
kulturou PP-bakterií nebo po přídavku kyseliny, dochází k výraznému uvolnění fosforečnanů,
které však není provázeno syntézou PHB a bývá nazýváno „sekundární uvolnění fosforu“.
V tomto případě nedochází v následujících aerobních podmínkách k akumulaci fosforečnanů.
Předpokladem zvýšeného příjmu fosforečnanů v aerobní zóně nebo reaktoru je tedy takzvané
„primární uvolnění fosforečnanů“, které je spojeno s příjmem TMK a syntézou PHB [11].
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Je známa skupina glykogen-akumulujících bakterií (GAOs), které v anaerobních podmínkách
spotřebovávají TKM, avšak na odstraňování P se nijak nepodílí a jsou tudíž nežádoucími
organismy v systému EBPR [12].
Nutnou podmínkou biologického procesu odstraňování P je střídající se prostředí bez kyslíku
(O2) a dusičnanů (NO3-) s aerobní zónou. Dusičnany inhibují anaerobní fermentaci některých
substrátů na kyselinu octovou, která je zdrojem PHB [9]. Syntézu PHB ze samotné kyseliny
octové či propionové NO3-neinhibují [13]. Koncentrace NO3- musí být v anaerobním reaktoru
sledována a udržována na minimální, resp. nulové hodnotě. Mezi denitrifikujícími organismy
a PAOs existuje soutěžení o organický substrát. Je-li požadována vysoká účinnost odstranění
dusíku (N) i P, je třeba se při projektování zaměřit především na odstranění N, neboť při
nedokonalém biologickém odstranění P lze tento nedostatek eliminovat chemickým
srážením [9].
Systém EBPR lze realizovat na ČOV s aktivací, a to v hlavním nebo vedlejším proudu podle
toho, ve které části aktivace se odstraňování provádí. Pro odstraňování fosforu je vybudován
anaerobní reaktor nebo je v aktivační nádrži vymezena anaerobní zóna [9]. Konstrukční a
provozní návrhy čistíren s EBPR jsou projektovány na maximální růst PP-bakterií. Ve vhodně
navrženém systému s EBPR tvoří PAOs cca 40 % organismů aktivovaného kalu, respektive
11 % TSS. Tento systém je obvykle schopen odstranit 10 – 12 mg/l P z odpadní vody
o koncentraci 500 mg/l CHSK na přítoku [5]. Mezi systémy odstraňující P v hlavním proudu
patří procesy: Phoredox, UTC (University of Cape Town), MUTC (Modifikovaný UTC),
Bardenpho, Johannesburg, SBR (Sequencing Batch Reactor) a Biodenipho. Ve vedlejším
proudu je fosfor odstraňován procesem Phostrip [2, 9].
Phoredox systém je provozován buď jako tzv. A/O proces, kdy je anaerobní reaktor zařazen
před aerobní, nebo jako častěji používaný A2/O proces, ve kterém dochází i k odstranění N.
Konstrukčně je v případě A2/O procesu mezi anaerobní a aerobní reaktor zařazen ještě reaktor
anoxický, vyžadující interní recykl. Vratný kal je v těchto systémech přiváděn do anaerobního
reaktoru [9].
V systému UTC nízké stáří kalu a zvýšená teplota zajišťují dostatečnou rychlost endogenní
respirace v anoxickém reaktoru, což spolu s vysokou koncentrací kalu přispívá k urychlení
denitrifikace a minimalizuje tak vliv dusičnanů na odstraňování fosforu. Vratný kal je veden
do anoxické zóny, která je dále spojena interními recykly s anaerobním a aerobním reaktorem.
MUTC systém má zařazen za anoxickým reaktorem druhý anoxický reaktor. První z nich je
interním recyklem spojen s anaerobním reaktorem, druhý pak s aerobním reaktorem. Systém
má zvýšenou účinnost odstraňování dusičnanů [2, 9]. Johannesburg proces je alternativou
UCT, resp. MUCT. Je navržen tak, aby minimalizoval koncentrace dusičnanů ve vratném
kalu a zároveň odstraňoval fosfor. První anoxický reaktor je zde zařazen před anaerobní zónu
a je do něj veden vratný kal. Dochází zde k endogenní respiraci a redukci dusičnanů. Mezi
druhým anoxickým a následujícím aerobním reaktorem je veden interní recykl [2].
Biodenipho je semikontinuální proces pocházející z Dánska. Sestává se z jednoho
anaerobního a dvou aerobních reaktorů. Odpadní voda je přiváděna spolu s vratným kalem
z dosazovací nádrže do anaerobního reaktoru. Aerobní zóny jsou vybaveny míchadly a lze
v nich při odstavení aeračních elementů navodit anoxické podmínky. Systém tak podle
potřeby využívá jednu nádrž buď jako aerobní nebo anoxickou [2]. V systému SBR dochází
k odstraňování znečištění v jedné nádrži, ve které probíhají následující procesy: naplnění
reaktoru odpadní vodou (smísení s aktivovaným kalem), anaerobní fáze, provzdušňovaná
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aerobní fáze, usazování, odtažení vyčištěné vody. Po určité době dojde k vyčerpání substrátu
a systém nelze nadále využívat. Aby mohl být systém provozován semikontinuálně, je třeba
do něj v daných časových intervalech přidávat konstantní množství kultivačního média a
substrátu [2, 8]. Dle [14] je tento systém málo účinný při odstraňování fosforu.
Systém Phostrip využívá biologické i fyzikálně-chemické procesy odstraňování P [2]. Do
anaerobního reaktoru je přiváděno 50 – 70 % vratného kalu. Po proběhnutí anaerobní
fermentace je kal vracen do systému biologického čištění. V kalové vodě, do níž bylo
uvolněno značné množství fosforečnanů, dochází k jejich srážení vápnem a fosforečnany jsou
ze systému odváděny ve formě chemického kalu [9].
Zbytkové koncentrace fosforu v rozpuštěných organických látkách biologicky čištěné městské
odpadní vody bývají kolem 0,1 až 0,2 mg/l. Část fosforu je obsažena v suspendovaných
látkách odtoku z čistíren odpadních vod (ČOV) a jejich podíl na koncentraci P v odtoku závisí
na koncentraci těchto látek, tvořených jemnou suspenzí aktivovaného kalu [9].
Chemické odstraňování fosforu
Přídavkem solí kovů (nejčastěji Fe3+, Al3+, Ca2+, Fe2+) dochází v odpadní vodě ke srážení
Portho na nerozpustné sraženiny fosforečnanu příslušného kovu. Mezi komerčně dostupná
srážedla patří hydratovaný síran hlinitý (Al2(SO4)3·nH2O), chlorid železitý (FeCl3), síran
železitý (Fe2(SO4)3) a síran železnatý (FeSO4) [15]. Převedení fosforečnanů na nerozpuštěnou
sraženinu je prvním krokem jejich odstranění z vodného prostředí, jako výsledek
koagulačního procesu se poté tvoří koloidní disperze, která flokulací přechází na
separovatelné vločky [9].
Tvorba málo rozpustných sloučenin fosforu při jeho srážení je charakterizována součinem
rozpustnosti. S růstem hodnoty pH se rozpustnost sraženin snižuje. Od určité hodnoty pH
dochází u většiny sloučenin fosforu k obratu závislosti a růst hodnoty pH je provázen
zvýšením jejich rozpustnosti. Příčinou je v případě sraženin FePO4 a AlPO4 hydrolýza a
přeměna nerozpuštěného fosforečnanu na nerozpustný hydroxid kovu, provázená uvolněním
fosforečnanového iontu. Podíl těchto hydroxidů roste se vzrůstající hodnotou pH a konkuruje
pak srážení fosforečnanů [9]. Pro srážení pomocí solí Fe3+ je optimální hodnota pH 4,5 – 5,0,
pro Al3+ soli 5,5 – 6,0 a pro soli Fe2+ hodnota pH okolo 8 [14, 16].
Látkový poměr dávky Fe3+ a Al3+ solí, obecně označován Me3+:P, je roven 1:1. Tedy 1 mol Al
reaguje s 1 mol P, resp. 27 g Al reaguje s 30,95 g P-PO4 na 122 g AlPO4, a 1 mol Fe reaguje
s 1 mol P, resp. 55,85 g Fe reaguje s 30,95 g P na 150,8 g FePO4 [2, 9]. Pokud je látkový
poměr Fe3+:P navýšen na poměr 3:2, lze srážením při hodnotě pH 5 až 6 dosáhnout
zbytkových koncentrací fosforečnanů kolem 0,3 mg/l. Této koncentrace fosforečnanů na
odtoku lze dosáhnout použitím Al3+ solí při látkovém poměru 2:1, za hodnoty pH srážené
vody 6,4 až 7. Zbytková koncentrace fosforečnanů závisí na poměru látkových koncentrací
kovu a P, dále na hodnotě pH a na vstupní koncentraci fosforečnanů [9].
Pro dosažení nižších koncentrací P na odtoku může být použito přebytku soli kovu, například
pro 85 % účinnost odstranění P je vhodný molární poměr Al3+:P rovný 1,72:1 (hmotnostní
poměr 1,5:1), pro 95 % účinnost pak 2,3:1(hmotnostní poměr 2:1) [14]. V praxi se většinou
volí 1,5 násobný přebytek srážecí soli. Nižší dávka srážedla je výhodná nejen z ekonomického
hlediska, ale také vede k menšímu zasolení vody a menší produkci kalu. Při 1,5 násobném
přebytku srážedla dochází k navýšení sušiny kalu o 2,5 kg za každý přidaný 1 kg Fe, resp. o
4 g za každý 1 kg Al [9].
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Soli Ca2+ se ke srážení používají pouze na ČOV přizpůsobených velké objemové produkci
kalu. Při srážení je třeba zajistit hodnotu pH srážené vody nejméně 10. Za těchto podmínek
reagují ionty Ca2+ s fosforečnanovými ionty za vzniku nerozpustné sraženiny
hydroxylapatitu [2].
Dříve byly soli Ca2+ hojně využívány. V poslední době se však od jejich použití upouští,
z důvodu zvýšené produkce kalu [14, 15]. Srážení pomocí Fe2+ iontů má vyšší účinnost
odstraňování fosforu až při vyšších hodnotách pH (okolo 9). V přítomnosti vzdušného kyslíku
dochází ke konkurenční oxidaci Fe2+ na ionty Fe3+, které jsou vysráženy ve formě Fe(OH)3.
Tato reakce je tím rychlejší, čím vyšší je hodnota pH. V přítomnosti fosforečnanů jsou tyto
ionty současně sráženy, popř. absorbovány na sraženinu hydroxidu. V současné době se Fe2+
soli používají k odstraňování P pouze výjimečně [9].
Srážecí postupy lze aplikovat nejen na biologických ČOV s aktivací, ale také na ČOV
vybavených rotačními diskovými reaktory [9]. Odstraňování fosforu srážením lze, dle místa
dávkování srážecí soli, rozdělit na následující způsoby: přímé srážení, předsrážení, simultánní
srážení, dosrážení a flokulační filtraci [2].
Přímé srážení nevyžaduje následný biologický stupeň. Srážedlo je dávkováno před usazovací
nádrž (UN). Používá se pro vody s vysokým obsahem organických látek a N. Odstraní pouze
Portho a P vázaný v pevných částicích [2]. Pro lepší separaci kalu jsou do UN přidávány
organické polymery [14]. Touto metodou lze dosáhnout koncentrace P na odtoku okolo
0,7 mg/l [17]. Dle [15] je nevýhodou tohoto způsobu srážení přídavek polymerů a vznikající
špatně odvodnitelný kal. Zvýšená produkce kalu může způsobovat problémy s jeho
manipulací, avšak vede ke zvýšení produkce bioplynu v anaerobním stupni čištění [16].
Předsrážení je principiálně podobné přímému srážení, avšak je třeba za něj zařadit biologický
stupeň. Po dávce srážedla, jejíž umístění je před UN, následuje rychlé míchání UN, flokulace
a primární usazování. Pokud je předcházející lapák písku provzdušňován, je možné srážedlo
dávkovat do něj [2]. Pro lepší separaci pevných látek je možné přidat organické polymery.
Systém je vhodný pro stávající přetížené ČOV, jeho realizace je poměrně snadná. Na odtoku
lze dosáhnout koncentrací P až 0,1 mg/l [17]. Přídavkem srážedel dochází k adsorpci
koloidních částic na sraženinu, což může vést ke snížení koncentrace organických látek,
jejichž nedostatek má negativní vliv na odstraňování dusíku v denitrifikaci. Dle [18] aplikace
FeCl3 inhibuje oxidaci amoniakálního dusíku (Namon), navíc podle [16] může zabraňovat
hydrolýze Ppoly, což vede ke snížení účinnosti odstraňování nutrientů v biologickém stupni
čištění. V případě předsrážení je třeba dbát na to, aby poměr P/BSK5 neklesl na hodnotu
inhibující biologické čištění [9].
Nejrozšířenějším způsobem srážení fosforu je simultánní srážení. Srážedlo lze dávkovat na
třech různých místech technologické linky ČOV: na vstupu do aktivační nádrže (AN), přímo
do AN (často do poslední třetiny jejího koridoru [9]) anebo do přítoku na dosazovací nádrž
(DN) [2]. Tato variabilita umožňuje zajištění optimálních podmínek koagulace a filtrace při
procesu odstraňování P [17]. Kal je separován v DN, výjimečně flotací. Simultánní srážení
vede často k lepší separovatelnosti aktivovaného kalu v DN a tím k docílení lepších čistících
účinků i v odstranění organického znečištění [9]. Jak uvádí [15], při simultánním způsobu
srážení P není třeba ke zvýšení účinnosti flokulace dávkovat polymerní látky. Srážecí reakce
mohou vést ke snížení hodnoty pH, tento nežádoucí jev lze eliminovat přídavkem hydroxidu
vápenatého. Simultánním srážením je na odtoku dosahováno koncentrací P menších než
1,0 mg/l [2].
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Dosrážení lze aplikovat v rámci terciárního čištění odpadních vod, které zahrnuje flokulaci a
sedimentaci, srážedlo je dávkováno za DN [16, 17]. Na chemické srážení zde nepůsobí
nežádoucí vlivy organických látek. Průměrná koncentrace P na odtoku z terciárního čištění
bývá 0,5 mg/l. Pro získání nižších koncentrací P na odtoku lze do systému zařadit kontaktní
filtr, na kterém se odstraní zbývající část fosforu vázaného v pevných částicích, které se
neodseparovaly v DN. K dočišťování lze použít i laguny kombinované s filtrací [2].
Flokulační filtrace byla vyvinuta ve Švýcarsku a spočívá ve vysrážení zbytkových koncentrací
fosforečnanů v biologicky vyčištěné vodě a zachycení sraženiny na filtru. Použitými
koagulanty jsou Fe3+ a Al3+ soli. Zbytková koncentrace P-PO4 přicházející na filtr nebývá
vyšší než 0,7 až 1 mg/l. Při vyšších koncentracích dochází k přetížení filtru suspendovanými
látkami [9].
Intenzifikace odstraňování P
Celkový fosfor je vzhledem k eutrofizaci řazen mezi ukazatele přípustného znečištění
povrchových vod a patří mezi zpoplatněné ukazatele znečištění vypouštěných průmyslových
odpadních vod. Obecný imisní standard pro celkový fosfor je 0,2 mg/l. Pro povrchové vody
užívané pro vodárenské účely je imisní standard 0,1 mg/l [1].
Direktiva 91/271/EEC “The Urban wastewater treatment directive of the European Union”,
která vznikla v rámci řešení problematiky eutrofizace vodních zdrojů, stanovuje přípustné
emisní limity pro N a P na odtoku z ČOV, viz tabulka č. 1 (EO – ekvivalentní obyvatel) [2].
S ohledem na životní prostředí jsou v posledních letech zaváděny přísnější limity koncentrací
fosforu na odtoku z ČOV. Nižších koncentrací fosforu lze dosáhnout kombinací různých
procesů, viz tabulka č. 2. Kombinací EBPR s pískovou filtrací a s chemickou koagulací
(kombinace E) nebo bez chemické koagulace (kombinace D) lze například dosáhnout
zbytkové koncentrace fosforu až 0,5 mg/l. Díky kombinacím s koagulací a filtrací, při kterých
dochází k zachycení suspendovaných látek obsahujících fosfor, lze na odtoku dosáhnout
koncentrací P menších než 0,1 mg/l [5].
Tab.1 Limitní koncentrace nutrientů na odtoku z ČOV dle direktivy 91/271/EEC [2]

Počet EO
10 000 – 100 000
100 000 a více

Koncentrace Pcelk [mg/l]
2
1

Koncentrace Ncelk [mg/l]
15
10

Tab.2 Kombinace procesů k dosažení požadované limitní koncentrace Pcelk na odtoku z městských ČOV [19]

Čistírenský proces
Kombinace
Chemická koagulace
EBPR (s dosazovací nádrží)
Post-koagulace
Písková filtrace
Absorpce
Membránová filtrace

A
*

<1
B
*

Dosažitelný limit P [mg/l]
< 0,5
< 0,1
< 0,05
C D E
F
G
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

< 0,01
H
*
*
*
*
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Znovuzískávání fosforu
Přírodní zdroje P se nachází v Rusku, Jordánsku, Brazílii, Tunisku, Jižní Africe a v dalších
zemích. V zemědělství a v potravinářském průmyslu je využito 80 % fosforu. Při jeho
současné spotřebě (např. ve Spojených státech Amerických je spotřebováváno 25 % světové
produkce P) se předpokládá, že do padesáti let bude počet přírodních zdrojů P značně omezen
a do 200 let pak dojde k jejich vyčerpání. Zvyšováním počtu obyvatel totiž dochází mimo jiné
ke zvyšování potřeby jídla, s čímž je spojen růst spotřeby hnojiv v zemědělství. Na rozdíl od
ostatních důležitých surovin, je fosfor do jisté míry obnovitelným zdrojem. Pokud však dojde
k vyčerpání jeho přírodních zdrojů, bude jeho získávání nemožné [2].
Dostupnější zdroje P budou brzy vyčerpány a k jeho získávání bude zapotřebí čím dál větší
energie. Cena hnojiv v důsledku toho vzroste a lidstvo bude v chudších částech světa
vystaveno nedostatku hnojiv a s tím spojeného úbytku potravy. Recyklování a znovu
využívání fosforu je tedy jedinou možností, jak snížit závislost na přírodních zdrojích P a
prodloužit tak jejich životnost [20].
Pro znovu získávání P existuje několik strategií. Fosfor lze (mimo přírodních zdrojů, kterými
jsou horniny a mořské i sladkovodní řasy) získat ze zbytků potravin, lidských výkalů a
nevyužitých zemědělských plodin. Kalová voda vznikající při zpracování aktivovaného kalu
na ČOV s EBPR také patří mezi významné zdroje nutrientů [21]. Jak uvádí [2], může
obsahovat 100 – 900 mg/l PO4-P a 500 – 1000 mg/l NH4-N.
Fosfor může být z kalové vody vysrážen použitím Ca2+ solí za vzniku hydroxylapatitu, Fe3+ či
Al3+ solí anebo pomocí NH4+ a Mg2+ solí za vzniku struvitu (NH4MgPO4·6H2O) [2]. Jako
nejvýhodnější se z ekonomického hlediska znovu získávání P jeví poslední z uvedených
možností [22]. Struvit je bílá krystalická látka, jejíž vznik popisuje níže uvedená reakce
probíhající při hodnotě pH 7,1 Pokud je kontrolována kvalita sraženiny (zbavení se patogenů
a toxických látek), lze struvit využít v zemědělství nebo v průmyslu. [2].
Mg2+ + NH4+ + HnPO4n-3 + 6 H2O → MgNH4PO4·6H2O + n H+ [2]
Faktorem ovlivňujícím reakci je mimo jiné hodnota pH. Ke krystalizaci struvitu dochází
v rozmezí hodnot pH 7 – 11, při nižších hodnotách pH je velmi rozpustný, v alkalických
oblastech potom málo rozpustný [23].
Závěr
Způsoby odstraňování fosforu z odpadních vod jsou v dnešní době pečlivě propracovány a
povětšinou úspěšně provozovány. Pokud se vyskytnou problémy s odstraňováním tohoto
nutrientu, na vině je například nedostatek substrátu nebo složení odpadní vody, které může
mít negativní vliv na proces srážení fosforu. Zpřísňující se emisní limity dávají podnět
k intenzifikování stávajících metod a k minimalizaci rušivých vlivů.
Fosfor je jedním z důležitých prvků pro život a jeho přírodní zdroje začínají ubývat. Je proto
nutné zaměřit se nejen na jeho odstraňování, ale především na možnosti jeho recyklace a
znovu využívání. K tomuto účelu mohou sloužit odpadní vody. Srážením kalové vody, bohaté
na fosfor, lze pomocí amonných a hořečnatých iontů získat krystalickou látku struvit, po
hygienizaci vhodnou k využití v zemědělství nebo v průmyslu.
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Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách
Dana Baudišová, RNDr., Ph.D., Andrea Benáková Ing., Ph.D.,
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00 Praha 6, tel 220197219, GSM 724583662
Abstrakt
V surové a biologicky čištěné odpadní vodě z 9 čistíren odpadních vod různých velikostí byly
detekovány vybrané patogenní bakterie, které mohou přímo způsobovat onemocnění člověka
(Salmonella spp., Campylobacter spp., a koaguláza pozitivní stafylokoky) a zároveň byly
optimalizovány metody jejich stanovení. Kromě výše uvedených patogenů byly stanoveny
kultivačními metodami indikátory fekálního znečištění (fekální koliformní bakterie,
Escherichia coli a intestinální enterokoky) a v odtocích navíc celkové počty bakterií metodou
fluorescenční mikroskopie (DAPI). Přestože počty patogenních bakterií v odtocích (bez
dočištění) nejsou vysoké (maximálně řádově jednotky v ml), všechny byly běžně detekovány.
Toto je významné především v případě termotolerantních bakterií rodu Campylobacter, kdy k
infikaci člověka postačuje velmi nízká dávka (řádově stovka ktj). Biologické čištění snižuje
jejich počty zhruba o 2 řády, což je obdobné jako v případě indikátorů fekálního znečištění.
Úvod
V minulosti již bylo dostatečně prokázáno, že biologické čištění odpadních vod snižuje počty
fekálních bakterií zhruba o 2-3 řády, tj. o více než 98 %. Stanovení bakteriálních indikátorů
fekálního znečištění je již v radě zemí běžnou součástí kontrol odtoků z ČOV a pozornost
výzkumu se postupně přesouvá k přímému stanovení patogenních mikroorganismů. Z tohoto
úhlu jsou nejvíce prozkoumaní parazitární prvoci jako jsou např. Giardia lamblia a
Cryptosporidium spp. a bylo zjištěno, že jejich výskyt v odpadních vodách většinou
nekoreluje s výskytem indikátorových mikroorganismů (von Bonsdroff et al., 2002, Rose et
al. 2004). Výzkumem redukce salmonel se zabývali Koivunen et al. (2003). Zjištěná redukce
byla 94 -99,9 % (salmonely nebyly detekovány až v objemu 100 ml). Patogenní bakterie
rodu Campylobacter byly detekovány v surové odpadní vodě v množstvích 102- 105 ktj/ml,
primární sedimentace snížila jejich počet o více než 78 % (Stelzer et al. 1991). Nejvyšší
účinnost jejich redukce byla zjištěna po aktivaci, neboť bakterie rodu Campylobacter jsou
velmi citlivé na přítomnost kyslíku (jsou to mikroaerofilové). Wéry et al. (2009) studovali
chování patogenních a indikátorových bakterií v městských čistírnách odpadních vod pomocí
kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR). Zjistili, že během procesů aktivace
přežívají lépe patogeny Salmonella spp. a Campylobacter spp. než indikátorová bakterie E.
coli.
Metodika
Byla analyzována surová a biologicky čištěná odpadní voda v devíti různých čistírnách
odpadních vod. Jejich přehled a počet odběrů je uveden v tabulce 1. Čistírny jsou uvedeny
anonymně a jsou roztříděny podle velikosti. Byly odebírány prosté vzorky, mikrobiologické
analýzy byly provedeny do 18 hodin po odběru.
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Tab. 1: Studované čistírny odpadních vod

Do 500 EO

ČOV 1

Počet
odběrů
11

2001 -10 000 EO

ČOV 2

3

10 001 – 100 000 EO

ČOV 3
ČOV 4
ČOV 5

2
4
3

ČOV 6
ČOV 7
ČOV 8
ČOV 9

3
3
2
2

Nad 100 000 EO

Poznámky
Jako dočištění jsou přítomny dvě
stabilizační nádrže, zde uvádíme výsledky
před dočištěním
T.č. v rekonstrukci, byly vyřazeny výsledky
z jarního tání
Byly vyřazeny výsledky z jarního tání
50 % průmyslové odpadní vody; výsledky
z jednoho odběru byly vyřazeny – odstávka
linky

Metody stanovení mikroorganismů
Byly stanoveny celkové počty bakterií, indikátory fekálního znečištění (fekální koliformní
bakterie, Escherichia coli a enterokoky) a patogenní bakterie - salmonely, termofilní
campylobaktery a koaguláza pozitivní stafylokoky.
Fekální koliformní bakterie a E. coli byly stanoveny metodou dle ČSN 75 7835 (membránová
filtrace, mFC médium 24 hodin při 44°C, konfirmace na základě β-D-glukuronidázy),
Enterokoky byly stanoveny metodou dle ČSN EN ISO 7899-2 (membránová filtrace a
kultivace na agaru Slanetz-Bartley 48 hodin při 36°C, konfirmace na žluč aeskulinovém
agaru).
Celkové počty bakterií byly stanoveny fluorescenční mikroskopií po barvení DAPI
(fluorescenční mikroskop BX41).
Salmonely byly detekovány v objemech 100 a 1000 ml metodou dle TNV 75 7855 zahrnující
selektivní pomnožení (modifikované Rappaport Vassiliadisovo médium), kultivace na XLD
(xylose lysin deoxycholátové médium) a BGA (briliant green agar s fenolovou červení).
Biochemická konfirmace. Termotolerantní campylobactery byly detekovány po membránové
filtraci vzorků a kultivaci na CCDA (campylobacter blood-free agar) médiu
v mikroaerofilních podmínkách (24 hodin při 42°C). Poté byly provedeny konfirmační testy
(oxidáza kataláza) a kmeny byly ověřen mikroskopicky (fázový kontrast – typický pohyb,
případně fluorescenční in situ hybridizace -FISH ). Koaguláza pozitivní stafylokoky byly
detekovány kultivací na Baird Parkerově agaru se žloutkem a telluritem (24 hodin při 36°C).
Výsledky
Celkový počet bakterií zahrnuje veškeré přítomné bakterie v odpadní vodě, nejenom tedy
hygienicky významné, patogenní či indikátorové bakterie. Na obrázku 1 jsou uvedeny
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logaritmické hodnoty celkových počtů bakterií v surové a biologicky čištěné odpadní vodě ve
studovaných ČOV. Je jednoznačné, že celkové počty bakterií v biologicky čištěné odpadní
vodě jsou nižší o 1-2 řády než v surové odpadní vodě. Nebyla zjištěna žádná významná
korelace mezi celkovým počtem bakterií v odtoku a počtem indikátorové E. coli.
Obr. 1: Kolísání celkových počtů bakterií v surové a biologicky čištěné odpadní vodě
v jednotlivých odběrech na studovaných ČOV (tmavý sloupec reprezentuje celkové počty
bakterií (LOG n/ml) v surové odpadní vodě, šedý sloupec celkové počty bakterií v biologicky
čištěné odpadní vodě (LOG n/ml).
surová odpadní voda

9,00

biologicky čištěná odpadní voda
8,00
7,00

LOG n/ml

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
ČO

V

1
ČO

V

3
ČO

V

5
ČO

V

6
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V

7
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Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v odtocích ze studovaných ČOV vod jsou
uvedeny v tabulce 2. Je uveden geometrický průměr výsledků, přestože rozdíly mezi
jednotlivými odběry nebyly až tak významné (variační koeficient nepřesáhl 100 %). U ČOV 1
přítomné další dočištění (dvě následné stabilizační nádrže) snížilo počty fekálních bakterií až
na hodnoty méně než 0,01 v ml (tj. méně než 1 ktj ve 100 ml). Z výsledků je patrné, že
mikrobiální kontaminace odtoků z biologického čištění na jednotlivých ČOV se významně
neliší. Lepší výsledky byly získány u menších ČOV.
Tab 2: Výsledky indikátorů fekálního znečištění fekálních koliformních bakterií (FC),
Escherichia coli (ECOLI) a enterokoků (ENT) v odtocích z ČOV.

ČOV 1
ČOV 2
ČOV 3
ČOV 4
ČOV 5
ČOV 6
ČOV 7
ČOV 8
ČOV 9

FC (ktj/ml)
264
208
141
188
695
142
323
580
434

ECOLI (ktj/ml)
179
126
88
100
422
83
185
506
261
30

ENT (ktj/ml)
26
62
27
50
39
36
29
70
47
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Patogenní mikroorganismy
Salmonely byly detekovány ve 33 % vzorků odtoků ze studovaných ČOV. Nejednalo se
přímo o Salmonella sv. Typhi či Salmonella sv. Paratyphi, způsobující tyfus, ale o další
sérovary druhu Salmonella enterica, které patří víceméně mezi podmíněné patogeny.
Stanovení salmonel ve vodách je poměrně komplikované, zejména díky vysokému obsahu
doprovodné mikroflóry (zejména dalších bakterií z čeledi Enterobacteriaceae). Jedná se o
stanovení kvalitativní, v předem daném objemu vzorku vody. Významný pokrok ve
stanovení salmonel nepřinesly ani metody molekulární biologie (zejména polymerázová
řetězová reakce – PCR), vzhledem k vysoké mezi detekce - až 1000 ktj.
Koaguláza pozitivní stafylokoky jsou problémem především u koupacích vod, kdy dochází
k přímému kontaktu stafylokoků a sliznic koupajících se osob. Nejvýznamnějším patogenem
z této skupiny je tzv. „zlatý stafylokok“ - Staphylococcus aureus. Tento mikrob by neměl být
přítomen ve 100 ml ve vodách v koupalištích. Surová odpadní voda obsahuje podle našich
výsledků průměrně desítky až stovky ktj koaguláza pozitivních stafylokoků v 1 ml, biologicky
čištěná odpadní voda zhruba o 2 řády méně, podrobněji v tabulce 3 (u ČOV 2 a 4 nebyl
testován přítok - surová odpadní voda). Eliminace koaguláza pozitivních stafylokoků
biologickým čištěním se pohybovala od 97,6 % do 99,913 %, s průměrem 99,120 %.
Staphylococcus aureus tvořil výrazně menší část (méně než 20 %) zachycených koaguláza
pozitivních stafylokoků. Dočištění u ČOV 1 (dvě stabilizační nádrže) většinou snížilo počty
koaguláza pozitivních stafylokoků až na hodnotu méně než 1 ktj ve 100 ml.
Termotolerantní bakterie z rodu Campylobacter jsou jedny z mála bakterií, u kterých jsou
v současné době ve vyspělých zemích popsány epidemie z vodního prostředí. Jedním
z důvodů je nízká infekční dávka – k infikaci člověka stačí stovky bakteriálních buněk
(Stelzer et al. 1991). Surová odpadní voda obsahuje podle našich výsledků průměrně stovky
ktj termofilních kampylobakterů v 1 ml, biologicky čištěná odpadní voda zhruba o 2 řády
méně, podrobněji v tabulce 3 (u ČOV 2, 4 a 8 nebyl testován přítok - surová odpadní voda).
Eliminace termofilních kampylobakterů biologickým čištěním se pohybovala od 98,097 % do
99,904 %, s průměrem 99,173 %. Dočištění u ČOV 1 (dvě stabilizační nádrže) většinou
snížilo počty termotolerantních kampylobakterů až na hodnotu méně než 1 ktj ve 100 ml.
Celkově bylo detekováno více termotolerantních kampylobakterů než koaguláza pozitivních
stafylokoků a to jak v surové, tak v biologicky čištěné odpadní vodě.
Tab. 3: Průměrné hodnoty koaguláza pozitivních stafylokoků a termofilních bakterií rodu
Campylobacter v jednotlivých ČOV.
Koaguláza pozitivní stafylokoky
Termotolerantní Campylobacter
Přítok (ktj/ml) Odtok (ktj/ml)
Přítok (ktj/ml)
Odtok (ktj/ml)
80
0,07
214
0,583
ČOV 1
0,15
3,33
ČOV 2
138
0,65
487
9,27
ČOV 3
0,7
0,5
ČOV 4
100
0,43
637
9
ČOV 5
125
1,95
937
0,9
ČOV 6
více než 200
6
428
1,73
ČOV 7
150
1,35
4
ČOV 8
190
0,5
755
4
ČOV 9

31

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

Závěr
Biologické čištění odpadních vod snižuje počty studovaných patogenních bakterií o 2-3 řády,
což je obdobné jako u indikátorů fekálního znečištění (fekální koliformní bakterie,
Escherichia coli a enterokoky). Přestože počty salmonel, koaguláza pozitivních stafylokoků a
termotolerantních kampylobakterů v biologicky čištěných odpadních vodách (bez dalšího
dočištění) nejsou vysoké (maximálně řádově jednotky v ml), všechny byly běžně detekovány.
Toto je významné především v případě termotolerantních bakterií rodu Campylobacter, kdy k
infikaci člověka postačuje velmi nízká dávka (řádově stovka ktj). Další dočištění však může
snížit jejich počty až na nulové hodnoty v objemu vzorku 100 ml.
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Má odběr odpadní vody typu „c“ dle vyhlášky č. 293/2002 Sb.
smysl ?
Vít Omelka1, Pavel Bernáth2
1

QH SERVIS
ZÚ Liberec

2

Způsob a provedení odběru vzorku odpadní vody má zásadní význam pro věrohodnost
výsledku zkoušek na něm vykonaných. Jinak řečeno, nejvýznamnější složka celkové nejistoty
výsledků zkoušek se vztahuje právě ke správnému provedení odběru vzorku. Laboratorní
zkoušky se provádějí definovanými a validovanými postupy v akreditovaných laboratoří,
které mají zavedený a posouzený systém kvality, v jehož rámci podstupují pravidelné audity,
zúčastňují se zkoušení způsobilosti a při práci používají moderní zařízení a přístroje.
Problém ale nastává při pokusu o správnou interpretaci výsledků zkoušek vykonaných na
vzorcích typu „c“ odebraných dle platné, ale nejednoznačné legislativy, která připouští jeho
provedení minimálně 5-ti odlišnými způsoby. Lze někde dohledat jak byl vzorek skutečně
odebrán???
Od roku 2002, kdy vešla v platnost Vyhláška č. 47, byly legislativou stanoveny 3 typy odběrů
vzorků pro sledování kvality vypouštěných odpadních vod – „a“, „b“ a „c“ :
a) dvouhodinový směsný vzorek získaný slévání 8 dílčích vzorků stejného objemu v
intervalu 15 minut
b) 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků
odebíraných v intervalu 2 hodin
c) 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích
vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.
Je zajímavé, že v době tvorby této vyhlášky nebyly průtokově proporční odběry plošně
předepsány v žádném okolním státě. Používali se pouze v okolí Salcburku v Rakousku a
v několika regionech v Německu, ale s minutovými intervaly mezi jednotlivými odběry.
My jsme tímto doplatili na nadměrnou iniciativu nebo spíše nevzdělanost úředníků, obdobně
jako v případě vodovodních baterií v restauracích, baleného pečiva apod.
Nově předepsaný způsob odběru - typ „c“, zvedl vlnu dotazů a připomínek k jeho
praktickému provádění. Možná i proto byl v roce 2007 v novém nařízení vlády č. 229/2007
Sb. formulován v příloze č. 4 vzorek typu „c“ již takto: „ 24 hodinový směsný vzorek získaný
sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální
hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku“. Touto upravenou definicí se alespoň
vyvrátila představa některých, že objem dílčího vzorku má být úměrný sumě průtoku mezi
jednotlivými odběry. Nikterak to ale neřeší, že při předepsaných 12- ti odběrech s intervalem
2 hodiny je pokryta pouze doba 22 hodin!!! A ani to, že se odběr typu „c“ provádí výhradně
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automatickými vzorkovači a interval 2 hodiny (který byl kdysi na diskusi se zástupcem
ministerstva zdůvodněn tím, že si vzorkař mezi odběry musí odpočinout) již tedy nemá
opodstatnění.
Je pozoruhodné, že sousední Slovensko se z těchto „našich chyb“ poučilo, byť převzalo
režimy odběrů obdobně, ale ve svém nařízení vlády č. 296/2005 Z.z. v příloze č. 5 uvádí:
1. Spôsob odberu vzoriek pre zdroje do 50 EO:
Hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v bodových vzorkách (v tabuľkách 5.1 a 5.2 označené ako
„vzorka a“). Čas a miesto odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť
sledovaného zariadenia.
2. Spôsob odberu vzoriek pre zdroje od 51 do 2 000 EO:
Hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa
získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v
rovnakých časových intervaloch (v tabuľke 5.1 označené ako „vzorka b“). Čas a miesto
odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.
3. Spôsob odberu vzoriek pre zdroje nad 2 000 EO:
Hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním
minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých
časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť
sledovaného zariadenia.
Hodnoty „p“ sa sledujú v nasledujúcich vzorkách:
• v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých
čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (v
tabuľke 5.1 označené ako „vzorka c“),
• v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 čiastkových vzoriek
úmerných prietoku odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (v tabuľke
5.1 označené ako „vzorka d“).
Na rozdíl od našich úředníků si dokázali spočítat, kolik je skutečně potřeba vzorků pro 24
hodinový cyklus odběrů, a striktně nepředepisují „odpočinkový„ interval mezi odběry 2
hodiny.
Jsou ale takto předepsané typy odběru opravdu reprezentativní??? Jsou skutečným obrazem
kvality sledované odpadní vody??? A jsou porovnatelné???
Je samozřejmostí, že rozbory požadovaných ukazatelů jsou v laboratoři prováděny stejně jak
pro odebraný vzorek typu „a“ tak i pro vzorek typu „b“ nebo „c“. Mají ale tyto výsledky
stejnou váhu?
Jednotlivé laboratorní zkoušky se na rozdíl od odběrů provádějí podle definovaných
normovaných postupů. V případě odběrů je odkazováno na normy, které spolu někdy zcela
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nekorespondují a uvedené postupy nejsou jednoznačné. Jenom pojem úměrnosti objemu
odebíraného vzorku typu „c“, je interpretován několika způsoby. Dle popisu v legislativě
(příloha č. 4 k nařízení vlády č.61/2003 Sb.) se jedná o 24 hodinový směsný vzorek získaný
sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální
hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.
Dle tohoto zadání lze správně odebrat vzorek typu „c“ pouze automatickým vzorkovačem
vybaveným peristaltickým čerpadlem umožňujícím změnu objemu nasávaného vzorku na
základě signálu z připojeného průtokoměru. Případně ručně pomocí čerpadla, kdy vzorkař
každé 2 hodiny manuálně načerpá takové množství vzorku, které odpovídá aktuálnímu
průtoku – například dle výšky hladiny ve žlabu, nebo displeje na průtokoměru.
Pokud by ale použil k jednotlivým odběrům ruční objemový vzorkovač (šoufek) a odměření
vzorku by prováděl odlitím přebytku z odběrové nádobky – dekantací (tzn. bez patřičné
homogenizace) dle hodnoty aktuálního stavu průtoku, jedná se již o manipulaci se vzorkem a
mohlo by docházet například k ovlivnění hodnot NL, CHSKCr apod. Stejný problém nastává
při použití automatického vzorkovače s průtokově proporčním, ale vakuovým odběrným
systémem, kdy se nejdříve odebere plná odběrová nádobka, a následně odpustí přebytek, aby
v ní zůstal požadovaný objem. Takovýto systém má navíc limity maximálního objemu, dané
velikostí odběrové nádobky (250 -500 ml) a také minimálního objemu, kdy i při nulové
hodnotě průtoku se snaží odebrat minimální objem vzorku cca 20 ml.
To jsou způsoby proporčního odběru ON LINE, tedy v přímé spojitosti s hodnotami průtoku.
Kromě nich je velmi rozšířený způsob OFF LINE, (který využívají hlavně kontrolní
laboratoře) kdy se použije automatický vzorkovač s rozdělovačem a 12-ti lahvemi. Nastaví se
tak, aby jednou za 2 hodiny naplnil jednu láhev, vzhledem k omezenému maximálnímu
objemu odběrové nádobky, je nutno někdy i tří – čtyř odběrů provedených za sebou
k naplnění celého objemu lahve, což může trvat až 10 minut. Za 22 hodin vzorkař požádá
obsluhu čistírny, aby my předala hodnoty průtoků ve stanovené hodiny, kdy se mu plnily
lahve ve vzorkovači. Tím vstupuje do procesu odběru druhá osoba a další zařízení a na
základě těchto ne zcela přesných hodnot se začne 12 x třepat, odlévat, odměřovat a slévat.
Bylo by zajímavé znát příspěvky nejistoty vztahující se k těmto činnostem včetně hodnot
průtoku!!!
Lze namítnout, že je dodrženo vše, co je dáno, ale lze to i rozpitvat. V legislativě je napsáno
….“vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodiny o objemu
úměrném....“ je zde použit průběhový čas – tedy že je ON LINE sléván,odebírán. Pro způsob
OFF LINE by mělo být psáno ...“vzorek získaný slitím 12-ti dílčích vzorků odebraných v
intervalu 2 hodiny , a při slévání, slít pouze takový objem, aby byl úměrný skutečné hodnotě
průtoku při jeho odběru........
Má vůbec průtokově proporcionální odběr opodstatnění na místech, kde nedochází k
výrazným změnám průtoku nebo koncentrace znečištění??? Mají takovýto odtokový režim
čistírny od 10 001 EO???
Jak ale postupovat při sledování kvality vypouštěných odpadních vod odběrem vzorku typu
„c“, když tato čistírna má osazený terciální stupeň dočištění, tzv. mikrosíto? Zde již
nekorespondují hodnoty průtoku se zatížením čistírny, ale jsou odrazem funkce mikrosíta,
lépe řečeno, jeho cyklů čištění. Délka tohoto cyklu je dána časem, za který se síto zanese a při
tom se sníží průtok v odtokovém žlabu. Podle nastavené úrovně hladiny se zapne automatický
proplach, který po několika minutách očistí síta a tím se rychle zvýší průtok na odtoku
čistírny, jehož hodnota postupně klesá v závislosti na zanášení sít až do zahájení dalšího
proplachu. Křivka průtoku v měrném profilu za instalovaným mikrosítem kolísá v poměrně
krátkých intervalech téměř v celém sledovaném rozsahu. Zde by měla být i u odebraného
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vzorku typu „c“ znatelná proporcionalita objemu k hodnotě průtoku v okamžiku odběru.
Pokud se na tomto místě provede výše popsaný odběr OFF LINE, kdy se dílčí vzorky budou
skládat ze 3 odběrů po sobě jdoucích – stačí aby čas zahájení odběru byl i o několik minut
posunut oproti dodaným hodnotám z průtokoměru – potom může následná manipulace, tj.
výroba proporčnosti celý odebraný vzorek naprosto znehodnotit.
I přes výše uvedené argumenty je způsob OFF LINE odběru vzorku typu „c“ rozšířen hlavně
mezi kontrolními laboratořemi, které používají k odběru přenosné vzorkovače a nejsou
vybaveni vlastním průtokoměrem. Lze to připodobnit k činnosti, při které přesné měření
vzdálenosti laserovým dálkoměrem na vzdálenost 50m s přesností 0,5 cm budeme kontrolovat
krejčovským svinovacím metrem o délce 1,5 m. Bohužel je tento způsob odběru zcela
nesprávně tolerován i při mezilaboratorním porovnávání odběrů, což nevrhá u odborné
veřejnosti příliš dobré světlo na jeho organizátory.
Jediný správný odběr je takový, kdy se v okamžiku odběru dílčího vzorku skutečně odebere
jeho objem jedním náběrem (nasátím) na základě aktuálního stavu průtoku a tento vzorek se
společně s dalšími ukládá do jedné odběrové nádoby. Abychom nemuseli vymýšlet metody
typu „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ navrhujeme prosadit změnu přílohy č. 4. nařízení
vlády č. 229/2007 Sb, a nahradit průtokově proporční odběr vzorku za časový nebo nejlépe
množstevně proporcionální.
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Význam měření vodivosti ve vodě vstupující na čistírnu
odpadních vod
Ing. Zuzana Mácová, PhD.
Endress+Hauser Czech s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel: +420 241 080 458,
fax: +420 241 080 460, e-mail: zuzana.macova@cz.endress.com
Abstrakt
Z pohledu čištění odpadních vod je vodivost spolu s pH jedním ze základních parametrů vody
vstupující na čistírnu odpadních vod (ČOV). Důvodem je snadné získání ukazatelů kvality
přicházející vody ve smyslu obsahu rozpuštěných solí resp. iontů. Prezentace shrnuje
poznatky a nejběžnější aplikace měření vodivosti ve spojení s měřením pH při čištění
odpadních vod.
Vodivost kapalin
Určení vodivosti média patří v zásadě k nejjednodušším měřením. Vodivost jako taková
popisuje schopnost látky (měřeného média) vést elektrický proud. V kapalinách je tento jev
většinou zprostředkováván přítomnými ionty. Pokud do kapaliny vložíme elektrody a vložíme
na ně napětí, dojde k polarizaci elektrod. Ionty v roztoku zareagují tak, že kladné ionty se
začnou pohybovat k záporně nabité elektrodě a záporné ionty ke kladně nabité elektrodě.
Míru vodivosti ovlivňuje hned několik faktorů, zde uvádím ty nejvýznamnější:
1) mobilita přítomných iontů – menší ionty jsou mobilnější než větší. S rostoucí teplotou
se mobilita zvyšuje.
2) koncentrace přítomných iontů – čím více iontů v kapalině je, tím více energie
přenášejí. Pokud je však koncentrace iontů v kapalině příliš vysoká, ionty se navzájem
začnou ovlivňovat a jejich mobilita a následně přenesená energie klesne.
3) Druh iontů – různé ionty jsou v různých látkách různě aktivní. Např. vodíkové ionty
jsou v molekule vody pevně vázány a voda samotná je tedy velmi špatný vodič. Na
druhou stranu vodíkový iont v kyselině chlorovodíkové dobře disociuje a HCl je velmi
dobrým vodičem.
4) Plocha elektrody – čím větší je plocha elektrod, tím větší množství energie může být
přeneseno.
5) Vzdálenost elektrod – čím blíže jsou k sobě elektrody, tím snadněji je přenášena
energie mezi nimi.
Pro usnadnění porovnání vodivosti jednotlivých kapalin se zavádí tzv. konstanta cely k, která
popisuje poměr vzdálenosti elektrod a jejich plochy. Míra vodivosti (respektive specifické
vodivosti vztažené na jednotku vzdálenosti a jednotku plochy elektrod) pak odráží pouze
vlastnosti a množství přítomných iontů. Specifická vodivost bývá vztahována k referenční
teplotě 25 °C.
Míra vodivosti byla od 70. let popisována jednotkou µmhos/cm, později pak byla zavedena
jednotka Siemens a tedy i µS/cm (1 µS/cm = 1 µmhos/cm). Obě lze dnes nalézt i v odborné
literatuře.
Hodnoty specifické vodivosti se v přírodních vodách vyskytují v široké škále. Například
Atlantský oceán vykazuje specifickou vodivost 43.000 µS/cm, běžná odpadní voda
3.000 µS/cm a voda dešťová pak v jednotkách µS/cm. V technologiích se voda např.
37

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

v energetice zbavuje iontů v maximální míře a blíží se až k hraniční specifické vodivosti vody
0,056 µS/cm.
Měření vodivosti
K měření vodivosti se používají dva typy senzorů. Prvním typem jsou senzory konduktivní se
dvěma až čtyřmi elektrodami. Vyrábí se většinou z různých materiálů od nerezu, titanu po
grafit. Vyrábí se v provedeních s různou hodnotou konstanty cely od 0,1 po 10 cm-1, měří tedy
obvykle ve spodní škále specifické vodivosti od setin po stovky µS/cm. Zásadní limitou
těchto senzorů je v některých aplikacích chemická či mechanická odolnost materiálů elektrod
a určitá citlivost k znečištění média, kdy nečistoty zanesou měřicí povrch elektrod a mohou
vést až k úplné ztrátě signálu. Nevýhodou konduktivních senzorů je pak vznik polarizačního
efektu. Ionty, které doputují k elektrodě zde odevzdají resp. přijmou elektron a zůstávají
v blízkosti elektrody. Tím brání přístupu dalším iontům a elektrický signál se snižuje. Tento
efekt lze zmírnit použitím střídavého napětí vkládaného na elektrody či vkládáním pouze
minimálního napětí.
Druhým typem senzorů jsou senzory induktivní. Princip těchto čidel je založen na přítomnosti
dvou cívek, tzv. primární a sekundární. Na první cívku je vloženo pomocí oscilátoru (vysílač)
střídavé magnetické pole. To indikuje střídavý proud v měřeném roztoku, který je přímo
úměrný koncentraci iontů. Střídavý proud pak způsobí vznik magnetického pole na
sekundární cívce, která indukuje proud snímaný přijímačem. Obě cívky jsou zapouzdřeny
v plastovém obalu, měření je tedy nekontaktní. Měření dále není citlivé ke znečištění a ke
vzniku polarizačního efektu. Tímto způsobem však lze měřit pouze vyšší hodnoty specifické
vodivosti a to od desítek po tisíce µS/cm.
Vodivost v technologiích.
Měření vodivosti se používá ke sledování procesů výroby nebo čištění (reverzní osmóza,
CIP), dávkování látek či sledování množství nečistot v měřeném médiu (energetika, čištění
odpadních vod).
V technologii čištění odpadních vod má vodivost významnou úlohu především na vstupu
vody na ČOV. V tomto místě je zpravidla měřeno pH a jsou odebírány vzorky média pro
předepsané či provozní rozbory. Samotná hodnota pH však v případě zvýšené koncentrace
solí, které jsou většinou neutrální, neposkytuje celkovou potřebnou informaci. Ani odběr
vzorků nezajišťuje ochranu a možnost změnit postup při zpracování vod. Dále se nabízí ještě
měření parametru TOC či COD, které vypovídá alespoň o množství organických látek
vstupujících na ČOV, ale toto měření je provozovateli většinou hodnoceno jako nákladné. Ani
toto měření navíc nevypovídá o anorganické zátěži vod. Méně známé je např. řešení Biox od
společnosti STIP, které představuje malý reaktor s aktivovaným kalem, kde je sledován vliv
přicházející odpadní vody na stav mikroorganismů. Nepříznivý substrát má podobný vliv jako
v aktivaci a je tedy možné vyvinout odpovídající akci a ochránit biologii ČOV. Ani toto
zařízení je však poměrně složité a vzhledem k měření vodivosti ekonomicky náročnější.
Jednoduchým a ekonomicky nenáročným řešením je naopak společné měření ukazatelů
vodivosti a pH. Díky nim je do jisté míry možné odhadnout vliv vlastností příchozích vod na
průběh následujících procesů čištění. Zde je však také nutné vědět, co lze od měření vlastně
očekávat. Pík parametru vodivosti je na ČOV např. často následován píkem parametru
celkového dusíku v aktivační nádrži. Vysoká vodivost přicházejících vod může mít negativní
vliv na vlastnosti kalu (desintegrace vloček), což vede ke špatné sedimentaci kalu. A zvýšená
salinita přicházející vody může v extrémních případech negativně ovlivnit množství
rozpuštěného kyslíku v aerační části.
Pokud však neexistuje představa, co může zvýšenou vodivost způsobovat (tj. jaké látky /jevy),
je často těžké tento stav správně vyhodnotit a podniknout vhodné kroky. Například
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odvedením části přicházejících vod do retenční jímky či ředěním vod ze zásobní nádrže např.
dešťové vody je možné v případě zjištění vysoké hodnoty vodivosti ochránit citlivou
biologickou část ČOV či zbývající technologické části před nevhodným složením substrátu.
Zvýšená vodivost obvykle ukazuje na neukázněného producenta odpadních vod, nebo sezóně
např. na vysoký obsah hnojiv či pesticidů spláchnutých z polí po prudších deštích či na
vysoké množství solí spláchnutých ze silnic s tajícím sněhem na jaře. V tomto ohledu je na
místě úzká spolupráce se všemi producenty ve spádové kanalizační síti, kdy dobrá
informovanost a vstřícné jednání ochrání nejen složitě vypěstovanou biologii ČOV ale i toky,
kam voda z ČOV většinou míří.
Obecně však pro práci s hodnotami vodivosti vstupní vody ČOV je nutná určitá zkušenost a
nejlépe doplnění o další analýzy. Například spojení s odběračem vzorků, který v případě
události (např. zvýšená vodivost) odebere vzorek, který je následně analyzován v laboratoři.
Závěr
Měření vodivosti je velmi jednoduchým řešením a může poskytovat velmi hodnotná data pro
posouzení vod vstupujících na ČOV. Na druhou stranu je nutné přistupovat k tomuto
parametru jako parametru komplexnímu, jež může být ovlivněn v různých směrech
vlastnostmi substrátu a měl by být tedy doplněn dalším měřením.
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Metody částečné nitrifikace
Ing. Lenka Vacková, Ing. Dana Vejmelková, Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28, Praha 6,
lenka.vackova@vscht.cz
Abstrakt
Tento článek shrnuje současné poznatky vedoucí k zastavení oxidačního procesu na stupni
dusitanů. Do hloubky se zabývá například možnostmi vyplavení nitratačních bakterií ze
systému (tzv. proces SHARON), možnostmi inhibice NOB pomocí nepříznivých hodnot pH,
pomocí koncentrace kyslíku a podobně. Zabývá se také možnostmi částečné nitrifikace při
použití imobilizované biomasy, například jejich termickou úpravou, případně možnostmi
imobilizace čistých AOB kultur.
Klíčová slova
AOB, částečná nitrifikace, nitratační bakterie, nitritace, nitritační bakterie, NOB
1. Úvod
Nitrifikace a denitrifikace, jako dnes nejčastěji používané procesy pro odstraňování
dusíkatého znečištění z odpadních vod, jsou vysoce finančně náročné. Existují však i
alternativní procesy, které umožňují snížit spotřebu kyslíku pro nitrifikaci i případného
externího substrátu pro denitrifikaci. Tyto pokročilé postupy biologického odstraňování
dusíku obvykle jako jeden z kroků využívají tzv. částečné nitrifikace, která spočívá
v zastavení oxidace amoniakálního dusíku na stupni dusitanů(Sinha a Annachhatre, 2007).
Při klasické nitrifikaci-denitrifikaci nejprve organismy oxidují amoniakální dusík přes
dusitany na dusičnany a následné denitrifikační organismy pak tyto dusičnany redukují na
plynný dusík, alternativní procesy mohou tuto metabolickou cestu zkrátit či změnit. Nejčastěji
používanými
pokročilými
metodami
pak
je
tzv.
CANON
(CompletelyAutotrophicNitrogenremovalOver
Nitrite)
a
SBNR
(ShortcutBiologicalNitrogenRemoval). Jejich schématické znázornění je uvedeno na obr. 1.

Obrázek 1 – schéma odstraňování dusíkatého znečištění z odpadních vod. A: klasická nitrifikace – denitrifikace,
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B: SBNR, C: CANON a částečná nitrifikace - anammox

SBNR proces je založen na částečné nitrifikaci následované redukcí vzniklých dusitanů.
Tímto způsobem je možné ušetřit 25 % kyslíku a 40 % organického substrátu nutného pro
denitrifikaci (Chung et al., 2007). Dusitany mohou jako substrát vstupovat i do procesu
anammox (rovnice 1)(Zhang et al., 2008):
(1)
jemuž předchází částečná nitrifikace. Nitritační bakterie (ammonia-oxidizingbacteria, AOB)
zoxidují polovinu molekul amoniaku na dusitany, tyto dusitany pak spolu se zbylým
amoniakálním dusíkem přemění anammox bakterie na plynný dusík. Tento proces může být
uspořádán dvoustupňově jako částečná nitrifikace – anammox, nebo v jednom aerovaném
reaktoru s kontrolou koncentrace kyslíku – CANON(Schmidt et al., 2003). Oproti klasické
nitrifikaci – denitrifikaci je možné ušetřit zhruba polovinu kyslíku a veškeré organické
látky(Fux et al., 2002).
2. Možnosti dosažení částečné nitrifikace
Všechny výše zmíněné možnosti odstraňování dusíku vyžadují jako první krok oxidaci
amoniakálního dusíkupouze do stupně dusitanů. Je tedy nutné zajistit takové podmínky, které
upřednostní růst nitritačních bakterií před růstem nitratačních bakterií (nitriteoxidizingbacteria, NOB), oxidujících dusitany na dusičnany. Existuje několik selekčních
tlaků, pomocí nichž lze tohoto stavu dosáhnout, a to především regulace množství volného
amoniaku a kyseliny dusité, regulace množství kyslíku, regulace pomocí odlišné růstové
rychlosti AOB a NOB, působení světla, použití vysokých teplot, aplikace inhibujících
sloučenin a použití čistých AOB kultur.
2.1. Inhibice volným NH3 a HNO2
AOB i NOB mohou být inhibovány vysokými koncentracemi substrátu i produktů, přičemž
toxicitu ovlivňuje především forma výskytu dané látky, tedy především jestli se jedná o
iontovou či nedisociovanou formu. Pro nitrifikaci je významný především systém NH3/NH4+
a HNO2/NO2-. Koncentrace jednotlivých forem závisí na celkové koncentraci amoniakálního
(Namon) nebo dusitanového dusíku (Ndusitan), na pH a na teplotě (rovnice 2,3,4,5) :

(2)
(3)
(4)
(5)
kde t je teplota [°C], Kb disociační konstanta pro amoniak, Ka disociační konstanta pro
kyselinu dusitou, Kw disociační konstanta vody (Anthonisen et al., 1976). Inhibiční efekt mají
především nedisociované formy obou sloučenin dusíku. Na základě těchto znalostí bylo
navrženo schéma znázorňující jednotlivé zóny s různou mírou inhibice (obr. 2). Hranice mezi
jednotlivými zónami však není pevná, jedná se spíše o interval, například Anthonisen(1976)
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uvádí pro linii A rozmezí 0,2 - 2,8 mg·l-1 N-HNO2, pro linii B rozmezí 0,1 - 1,0 mg·l-1 N-NH3
a pro linii C rozmezí 10 - 150 mg·l-1 N-NH3.Jiní autoři však uvádějí hranici pro linii B vyšší a
pracují například při 3 – 4 mg·l-1 N-NH3(Ciudad et al., 2007). V praxi se zpočátku většinou
uplatňuje inhibice volným amoniakem, s klesající hodnotou pH a rostoucí koncentrací
dusitanů však roste možný vliv inhibice kyselinou dusitou. Inhibice působením obou druhů
nedisociovaných sloučenin dusíku navíc může být ovlivněna i množstvím dostupného
anorganického uhlíku, v případě jeho nedostatku dochází k inhibici AOB už při nižších
koncentracích (Torà et al., 2010).
Parametry, které posunují rovnováhu ve prospěch volného amoniaku oproti amonnému
kationtu, jsou tedy především vyšší teplota, díky níž dochází k hromadění dusitanů v letních
měsících, dále vysoká celková koncentrace amoniakálního dusíku a především hodnota pH,
přičemž většina autorů pracuje při pH 7,5 - 8,5 (Sinha a Annachhatre, 2007).
Hlavní nevýhodou využití této strategie k udržení částečné nitrifikace je možnost adaptace
bakterií na vyšší koncentrace nedisociovaných forem dusíku(Švehla et al., 2010). Například
neadaptovaná NOB Nitrobacter byla inhibována při koncentraci 3,5mg·l-1 N-NH3, zatímco po
adaptaci byla schopná tolerovat až 40mg·l-1 N-NH3, tedy hodnoty více než desetkrát vyšší
(Sinha a Annachhatre, 2007). Kompletní nitrifikace byla v reaktoru s 610mg·l-1Namon
pozorována až do pH 8,95 (Ruiz et al., 2003). Navíc k této adaptaci dochází mnohem rychleji
v kontinuálně provozovaných reaktorech než v reaktorech typu SBR (Ciudad et al., 2007,
Peng a Zhu, 2006).

Obrázek 2 – Zóny inhibice nitratace a nitrifikace v závislosti na množství nedisociovaného amoniaku a kyseliny
dusité. 1 – inhibice NOB volnou HNO2 2 – kompletní nitrifikace 3 – inhibice NOB volným amoniakem 4 – inhibice
AOB i NOB volným amoniakem. Linie A, B, C označují hranice jednotlivých zón

Pro provoz reaktorů s částečnou nitrifikací je důležitá také skutečnost, že právě volný NH3 je
využíván nitritačními bakteriemi jako substrát. S rostoucí koncentrací NH3roste i aktivita
enzymu ammonia-monooxygenázy, který je zodpovědný za oxidaci amoniakálního dusíku na
nitritační meziprodukt – hydroxylamin. Při vyšším pH je iontová rovnováha posunuta více
k nedisociované formě a rychlost nitritace, tedy aktivita AOB, roste(Stein et al., 1997). NOB
jsou pak navíc kromě volného amoniaku inhibovány i vznikajícím hydroxylaminem (Peng a
Zhu, 2006).
2.2. Další inhibitory
V dnešní době je známa celá řada chemických látek inhibujících ve větší míře oxidaci
dusitanů než oxidaci amoniakálního dusíku. Patří mezi ně například chlorečnany, kyanatany,
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azidy, nebo hydrazin(Sinha a Annachhatre, 2007), dále anilin, fenol nebo o-kresol(Peng a
Zhu, 2006). Nitratační bakterie inhibuje také 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen,
cyklohexan, nitrobenzaldehyd nebo N-methylanilin(Sinha a Annachhatre, 2007). Toxické
působení na nitratační bakterie mohou vykazovat také některé těžké kovy, například nikl,
chrom, olovo, zinek měď nebo kadmium(Sinha a Annachhatre, 2007, Peng a Zhu, 2006).
Vzhledem k problematické rozložitelnostia ceně těchto inhibitorů je jejich použití vhodné
spíše pro laboratorní experimenty, případně pro čištění specifických odpadních vod již tyto
látky obsahujících.
Významným inhibitorem nitratace je také hydroxylamin (Sinha a Annachhatre, 2007). Ten
vzniká jako meziprodukt při nitritaci (Schmidt et al., 2003) a hromadí se především
v systémech s vysokým poměrem NH3/NH4+, tedy provozovaných při nízké koncentraci
kyslíku a při vyšším pH (Peng a Zhu, 2006). Úplné zastavení nitratace bylo pozorováno již při
koncentraci 0,42 mg·l-1 N-NH2OH (Sinha a Annachhatre, 2007).
2.3. Koncentrace kyslíku
Regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku je velmi účinným nástrojem pro dosažení
částečné nitrifikace. Kyslík je využíván nitritačními i nitratačními bakteriemi, ovšem tyto
skupiny se liší v afinitě ke kyslíku. Zatímco saturační koeficient vůči kyslíku má pro AOB
hodnotu 0,3mg·l-1 O2, pro NOB je to již 1,1mg·l-1 O2(Sinha a Annachhatre, 2007). Nitritační
bakterie jsou tedy nízkou koncentrací kyslíku inhibovány méně než bakterie nitratační,
například při teplotě 25 °C a koncentraci 0,5 mg·l-1 O2 k inhibici oxidace amoniakálního
dusíku nedochází, zatímco k inhibici NOB ano (Hanaki et al., 1990).
Pro provozování částečné nitrifikace dosažené pomocí udržování nízkých koncentrací kyslíku
v reaktoru je důležitá volba optimální koncentrace kyslíku. Obecně je za hraniční koncentraci,
pod níž dochází k inhibici tvorby dusičnanů, považována koncentrace 1 mg·l-1 O2(Sinha a
Annachhatre, 2007). Při příliš nízké koncentraci kyslíku dochází ke snížení aktivity nejen
NOB, ale i AOB, například při snížení koncentrace kyslíku z 2 - 4 na 0,7mg·l-1 došlo
v reaktoru ke snížení tvorby dusičnanů o téměř 100 %, zároveň však došlo k poklesu
účinnostikonverze Namon na 70–80 %(Pacek et al., 2010), navíc se zvyšuje produkce
skleníkového plynu oxidu dusného (Chuang et al., 2007). Ruiz(2003)stanovil jako optimální
koncentraci 0,7mg·l-1 O2, přičemž při nižších koncentracích dochází k výraznému snížení
rychlosti oxidace amoniakální dusíku a při vyšších koncentracích se v odtoku zvyšuje podíl
dusičnanů oproti dusitanům. Regulace tvorby dusičnanů pomocí koncentrace kyslíku je však
účinná v širokém rozsahu koncentrací amoniakálního dusíku, například 30 - 400
mg·l-1(Chuang et al., 2007), je možné ji tedy aplikovat i na odpadní vody s nízkými
koncentracemi amoniakálního dusíku.
Dosažení nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku je možné jak regulací průtoku vzduchu při
kontinuální aeraci (Ruiz et al., 2003), tak pomocí přerušované aerace (Pacek et al., 2010,
Pollice et al., 2002).
Někteří autoři však poukazují na poměrně nízkou stabilitu takovéto částečné nitrifikace,
například Blackburne(2008), jiní dosáhli velmi stabilní částečné nitrifikace, například i za
přispění biofilmových nárostů na nosičích (Chung et al., 2007).
Snížení koncentrace kyslíku však nemusí ovlivnit pouze odstraňování dusíku. V případě
obsahu organických látek ve vodě je pravděpodobné snížení rychlosti jejich odstraňování,
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navíc nízká koncentrace kyslíku podporuje rozvoj vláknitých bakterií, a tak může dojít ke
zhoršení separačních vlastností aktivovaného kalu (Peng a Zhu, 2006).

2.4. Kombinace doby zdržení a teploty - SHARON
Velice spolehlivý způsob zajištění částečné nitrifikace představuje kombinace parametrů doby
zdržení
a
provozní
teploty.
Proces
nazývaný
SHARON
(Single
ReactorHighActivityAmmoniaRemovalOver Nitrite) je založen na kontrole stáří kalu na
hodnotě, která zajistí vyplavení NOB ze systému za současného růstu AOB. Tato selekce je
možná při vyšších teplotách, jak znázorňuje obrázek3 (Hellinga et al., 1998). Při teplotách
běžně dosahovaných v aktivacích na ČOV (5-20°C) rostou NOB rychleji než AOB, což
umožňuje kompletní oxidaci amoniakálního dusíku na dusičnany. Avšak při vyšších teplotách
(>15-20°C) je tomu naopak a této skutečnosti je právě využito v procesu SHARON (Hellinga
et al., 1998, Van Loosdrecht a Jetten, 1998).

Obrázek 3-Minimální doba zdržení AOB a NOB jako funkce teploty, upraveno dle (Hellinga et al., 1998)

Provozní teplota se většinou pohybuje v rozmezí 30-40°C(Galí et al., 2007, van Kempen et
al., 2001), což umožňuje vyšší aktivitu AOB. Hellinga(1998) ve své práci uvádí třikrát vyšší
rychlosti respirace při 35°C než při 20°C.
Po oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany následuje jejich redukce na plynný dusík
pomocí denitrifikačních bakterií. Pokud však není v systému dostatek organického substrátu,
lze místo denitrifikace zařadit za SHARON proces anammox. Kombinací procesu
SHARON-anammoxlze ušetřit 60 % kyslíku a 100 % organického substrátu, neboť oba
procesy jsou autotrofní. Další výhodou je nižší produkce kalu (van Dongen et al., 2001).
Poměr amoniakální dusík/dusitanový dusík na odtoku z procesu SHARON lze řídit pomocí
regulace hodnoty pH. Avšak např. kalová voda po vyhnívání obsahuje přibližně stejné
molární množství amoniakálního dusíku a hydrogenuhličitanů, což znamená, že jen přibližně
50 % Namon bude oxidováno na dusitany, aniž by se muselo upravovat pH pomocí externích
zdrojů(Hellinga et al., 1998, van Dongen et al., 2001, Mulder et al., 2001).
Nevýhodou procesu SHARON je vysoká provozní teplota, která redukuje oblast použití na
takové zdroje dusíkatého znečištění, které se nemusí výrazně zahřívat na požadovanou
teplotu, neboť by se tím výrazně zvýšily provozní náklady. Mezi takové zdroje patří např.
kalová voda po vyhnívání, fugát z prasečí kejdy, některé průmyslové odpadní vody a podobně
(Hellinga et al., 1998, Notenboom et al., 2002).
44

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

2.5. Působení světla
Světlo inhibuje nitritační i nitratační bakterie, ovšem míra inhibice závisí na druhu organismu,
množství a vlnové délce světla, na podmínkách prostředí (např. turbidita, průhlednost, apod.)
nebo době působení. Například mořské AOB jsou mnohem více inhibovány krátkodobým
působením světla o vysoké intenzitě než dlouhodobým působením světla o nízké intenzitě,
zatímco u mořských NOB tomu je naopak. Vyšší inhibice NOB než AOB byla pozorována
také v případě experimentů při vyšší koncentraci buněk, kdy je předpokládán vyšší inhibiční
efekt dusitanů na NOB. Navíc se při působení světla předpokládá také fotochemická oxidace
amoniakálního dusíku na dusitanový, což dále podporuje inhibici NOB(Guerrero a Jones,
1996). Vzhledem k charakteru aktivační směsi je však inhibice nitratace pomocí světla na
čistírnách odpadních vod technicky těžko proveditelná.
2.6. Působení tepla
Teplota prostředí silně ovlivňuje metabolismus obou skupin nitrifikačních bakterií.
V předchozích oddílech již byl zmíněn její vliv na distribuci volné a iontové formy
amoniakálního a dusitanového dusíku i na růstovou rychlost AOB a NOB.
Nitritační a nitratační bakterie vykazují také odlišnou odolnost vůči vysokým teplotám.
Zatímco AOB imobilizované v polymerním nosiči přežily hodinu trvající působení teploty
90 °C, NOB odumřely již při 60 °C. Takto upravená imobilizovaná biomasa byla schopná
částečné nitrifikace po dobu zhruba tří měsíců, poté došlo k obnovení činnosti nitratačních
bakterií a bylo nutné biomasu opět termicky ošetřit (Isaka et al., 2008). Pro aplikaci této
technologie je však nutné aplikaci vysoké teploty opakovat, navíc je nutné použít vhodný,
tedy tepelně odolný, nosič biomasy.
2.7. Použití čistých AOB kultur
Nejspolehlivějšímzpůsobem dosažení částečné nitrifikace se jeví použití čistých AOB kultur.
Jejich použití v praxi je však prakticky neproveditelné, a to především s ohledem na
nesterilitu odpadních vod a prostředí, kvůli čemuž není možné zabránit růstu jiných skupin
organismů. Určitou možností by bylo použití imobilizovaných AOB kultur, a to především za
použití enkapsulace či jiné imobilizační techniky neumožňující osídlení imobilizátů jinými
druhy bakterií než těmi, které byly imobilizovány přímo při výrobě. Hlavní nevýhodou je pak
nutnost kultivace AOB v laboratorních podmínkách a jejich následná imobilizace, což se jistě
odrazí na ceně produktu.
Závěr
Pro dosažení částečné nitrifikace je možné využít několika selekčních tlaků, a to především
regulace množství volného amoniaku a kyseliny dusité, regulace množství kyslíku, regulace
pomocí odlišné růstové rychlosti AOB a NOB, působení světla, použití vysokých teplot,
aplikace inhibujících sloučenin a použití čistých AOB kultur. V praxi je nejčastější použití
regulace pomocí snížené koncentrace kyslíku, zpravidla ještě doplněná inhibicí nitratace
pomocí volného amoniaku a nedisociované kyseliny dusité. Pro teplé odpadní vody s vysokou
koncentrací amoniakálního dusíku se pak používá i proces SHARON. Dlouhodobé udržení
stabilní nitritace je snadnější v reaktorech provozovaných jako SBR než v kontinuálním
průtočném reaktoru.
Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM 6046137308.
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Využití nanočástic elementárního železa pro čištění odpadních
vod
Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., Ing. Lenka Lacinová
Technická univerzita v Liberci, Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Studentská 2, Liberec 46117
Kontakt: miroslav.cernik@tul.cz

ABSTRAKT
Módní předpona „nano“ se objevuje ve stále dalších a dalších oborech a čtenář má občas
pocit, že co není nano, patří minimálně do minulého tisíciletí. Na druhou stranu příval
nanotechnologií a použití nanomateriálů s sebou přináší potenciální rizika pro zdraví člověka,
živé organismy a mikroorganismy. Tato rizika jsou, jako součást výzkumu použití
nanomateriálů, studována a nanomateriály by proto měly být použity až po odborném
posouzení těchto rizik.
Vedle možných negativních vlivů na živou přírodu však existují aplikace, kde použití
nanomateriálů vede naopak ke zlepšení kvality životního prostředí. Jednou z těchto oblastí je
problematika čištění vod, a to jak vod podzemních, znečištěných dřívější nezodpovědnou
průmyslovou činností, odpadních průmyslových či komunálních, tak i vod technologických.
Nejdále z těchto aplikací dospělo použití nanočástic na bázi elementárního (kovového) železa
pro čištění kontaminovaných podzemních vod. Tyto vody, které byly znečištěny
nezodpovědnou průmyslovou výrobou, jsou dnes součástí starých ekologických zátěží.
Vzhledem k charakteru kontaminace a složitosti geologického prostředí jsou často velmi
obtížně čistitelné a tím se stávají zdrojem dlouhodobého a těžko odstranitelného znečištění.
Klasické metody založené na dlouhodobém odčerpávání kontaminovaných vod jsou velmi
často neúčinné a vyžadují sanační zásak v horizontu i desítek let.

Pokud povaha kontaminující látky obsažené v těchto vodách umožňuje podstupovat oxidačně
redukční reakce, je jako sanační činidlo pro odstranění této kontaminace možné použít právě
nanoželezo. Základem je chemický proces mezi nanoželezem a kontaminantem, při kterém
dochází k transformaci kontaminantu za vzniku netoxické či výrazně méně toxické formy.
Tato reakce je velmi podobná známému rezavění, to jest oxidaci železa v přítomnosti
vzdušného či ve vodě rozpuštěného kyslíku. Oxidace není nic jiného než změna oxidačního
stavu z nulmocenství kovového Fe(0) na kladně nabité kationy Fe2+ a Fe3+, které se vysráží ve
formě nerozpustných hydroxid-oxidů, např. FeOOH. Místo kyslíku, který není v podzemní
vodě většinou přítomen, však nanoželezo reaguje v podzemní vodě právě s kontaminantem,
který tím mění svůj oxidační stav. Této vlastnosti se již dlouhou dobu využívá při konstrukci
tzv. podzemních reaktivních bariér, kde přes Fe(0) náplň tvořenou struskou, šponami apod.
proudí kontaminovaná podzemní voda, která se chemickou redukcí čistí. Příkladem může být
šestivalentní chróm, který je ve formě chromanů velmi dobře rozpustný ve vodě a tím i velmi
toxický pro živé organismy. Působením Fe(0) coby chemického redukčního činidla se
mocenství chrómu redukuje a mění ze šesti Cr(IV) na tři Cr(III), ve kterém je chróm výrazně
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méně rozpustný a tím i výrazně méně toxický. Chróm se vlastně vysráží společně se
vznikající rzí oxidů železa jako směsné oxidy.
Velikostní rozdíl mezi nanočásticí o velikosti desítek nm a železnou pilinou je asi stejný jako
mezi zrnkem máku a vzducholodí Zeppelin a stejně tak se tyto objekty liší i svými
vlastnostmi. Nanočástice mají obrovský měrný povrch v řádu desítek čtverečných metrů na
gram a protože chemické reakce mezi pevnou fází a roztokem přímo závisí na velikosti tohoto
povrchu, budou reakce na povrchu nanočástic výrazně rychlejší a to umožňuje chemickou
redukci i látek, které se na pilinách prakticky nerozkládají, či jejich rozklad trvá výrazně déle,
než dojde k oxidaci tohoto povrchu jinou reakcí. Za pomoci nanoželeza lze čistit takové
kontaminanty, jako jsou chlorovaná rozpouštědla na bázi etylenů (TCE, PCE), polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, šestimocný chróm, arzén, uran a další.
I tyto výrazně lepší reakční vlastnosti nanočástic ve srovnání s makroželezem však nejsou ty
zásadní pro jejich aplikaci pro čištění podzemních vod. Abychom mohli nějakou technologii
nazvat nanotechnologií, musí přinést nějakou novou vlastnost, ne jen pouhé zlepšení dané
zmenšením rozměrů makromateriálu. Touto vlastností je v případě železných nanočástic
jejich migrace v podzemní vodě, kde díky svým koloidním rozměrům jsou schopny putovat
od místa aplikace ke znečištění vzdálenému mnoho metrů. Na místo vytváření permanentních
podzemních bariér stačí vyvrtat několik vrtů a nanočástice do nich jednoduše nalít a nechat je
dále migrovat znečištěným prostředím.
Technologie byla objevena a poprvé aplikována v USA prof. W.-X. Zhangem na počátku 21.
století. První aplikací mimo území USA bylo pilotní ověření na lokalitě Spolchemie v Ústí
nad Labem, které provedla firma Golder Associates (USA) společně s českou konzultační
firmou AQUATEST a.s. v roce 2004. Výsledky byly velmi nadějné, a proto je od té doby tato
metoda intenzivně zkoumána. Množství nanočástic v řádu stovek kg či několika tun dokáže
vyčistit lokalitu o rozloze hektaru.

a)

c)

b)
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Obr.1 a) nanoFe – TEM; b) sanace Hořice, nalévání do vrtu; c) kolonový experiment.
Jako vše i tato technologie není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Nanočástice
vlivem svého extrémního povrchu a povrchové energie mají tendenci se shlukovat a vytvářet
útvary výrazně větší, kterým se migrovat nechce. Dalším problémem je, že částečně
zoxidované nanočástice mají kladný náboj a tendenci vázat se na jílové minerály obsažené v
horninovém prostředí, podobně jako těžké kovy. Řešení těchto problémů je v jejich
povrchové úpravě za pomoci různých makromolekul, které mění jejich povrchové vlastnosti,
např. jim dodávají určitý záporný náboj. Požadavků na vhodnou látku k povrchové úpravě je
mnoho – zabránění shlukování a sorpci, ale na druhou stranu ne přílišné snížení jejich
reaktivity, dále ekologická přijatelnost a i cena. Výzkum se provádí spoluprací mezi
pracovištěm Technické univerzity v Liberci, Univerzity Palackého Olomouc a firmou
AQUATEST a.s. Tento výzkum byl či je podpořen granty od AV ČR, MŠMT a MPO v rámci
programů podpory vědy a výzkumu. Probíhající vývoj již vyústil ve výrobě nanočástic s
velmi dobrými migračními i reakčními vlastnostmi, které vyrábí a nabízí firma NANOIRON
s.r.o. Částice jsou povrchově modifikovány polyoxyethylen-sorbitan- monooleatem,
potravinářskou látkou s obchodním názvem Tween60, nebo polyakrylátem sodným. Vedle
intenzivního laboratorního výzkumu, kde se studuje reaktivita a mobilita nanočástic, proběhlo
již 10 pilotních aplikací na různých lokalitách kontaminovaných převážně chlorovanými
uhlovodíky. V současné době probíhají již také dvě plné sanační aplikace s dobrými výsledky.
Na lokalitě KAR-BOX Hořice v Podkrkonoší (ve spolupráci s firmou MEGA a.s.) bylo
metodou přímého zásaku (direct push) zasáknuto 800 kg suspenze nanočástic do celkem 80
aplikačních vrtů. Probíhající monitoring ukázal postupné snižování plošné distribuce
kontaminace po dobu mnoha měsíců. Necelý rok po aplikaci došlo k poklesu koncentrací ve
svrchní kvartérní zvodni na úroveň pod 40 % počáteční kontaminace. U spodní turonské
zvodně, kde nedošlo k přímému zásaku, je pokles pouze na cca 60 % původní kontaminace.
Na lokalitě proběhlo na konci roku 2009 další kolo zásaku, které vede k dalšímu snižování
koncentrací.
Vedle použití nanočástic elementárního železa pro čištění kontaminovaných podzemních vod
je možné použít podobnou technologii pro čištění odpadních průmyslových vod znečištěných
chlorovanými či bromovanými látkami. Tyto vody běžně vznikají v potravinářském, textilním
i papírenském průmyslu a jsou označovány zkratkou AOX (halogenované organické látky).
Chemicky je princip použití nanoželeza obdobný jako v případě podzemních vod jen s tím
rozdílem, že se zde nevyužívá mobility nanočástic, ale jejich výrazně vyšší reaktivity oproti
makroskopickému železu. Některé sloučeniny jsou makroskopickým železem prakticky
nerozložitelné, ale nanoželezo s nimi ochotně reaguje. Celá technologie založená na
míchaných reaktorech je ve stádiu laboratorních testů. Výhodou oproti jiným redukčním
činidlům je také fakt, že nezreagované či zreagované nanoželezo se od protékající vody
jednoduše oddělí magnetickým polem. Pro získání širokého spektra znečištěných vod byly
shromážděny vzorky z různých odvětví a také z různých evropských států v rámci projektu
AQUAFIT4USE, 7. rámcového programu EU.
Dalším velmi progresivním nanomateriálem pro čištění vod a vzdušnin jsou nanovlákna,
jejichž průmyslová výroba byla objevena prof. O. Jirsákem z TUL a je celosvětově patentově
chráněna. K čištění odpadních vod se používají biotechnologie využívající mikroorganismy
imobilizované v biofilmech. Vlastnosti nosičů biofilmu určují jeho kvalitu, rychlost produkce
i stálost při změně podmínek. Nově vyvíjená technologie je založena na využití
nanovlákenných nosičů, které mají obrovský měrný povrch a dobrou biokompatibilitu, a proto
jsou velmi dobře kolonizovatelné. Na rozdíl od běžně používaných nosičů ve tvaru různých
50

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

disků či prstenců, které mají pevný tvar, jsou nanovlákenné nosiče tvořeny chaoticky
propletenými nanovlákny s velkým specifickým povrchem. Ten umožňuje rychlejší tvorbu
biofilmu, jeho větší hustotu a stálost. Na druhou stranu je problém s vytvořením dostatečně
pevné struktury nosiče, protože vlastní nanovlákna s průměrem stovek nanometrů nemají
dostatečnou pevnost a je nutné je spojit s vhodným podkladovým materiálem.

Obr.2 Foto nanovlákenných nosičů.
Do řešení těchto a dalších problémů se zapojují nejen pracovníci ale i studenti TUL.
Univerzita také předává zkušenosti studentům v rámci studijního oboru nanomateriály, který
byl zahájen v letošním akademickém roce jak v bakalářském, tak magisterském programu.
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Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na využití mikroorganismů schopných vytvářet přirozený biofilm.
Jelikož imobilizace bakterií v přirozeném biofilmu obecně zvyšuje jejich rezistenci
k toxickým látkám a k extrémním stavům okolního prostředí, je hlavním smyslem využít
těchto vlastností pro stabilizaci biodegradačních procesů, zejména při čištění průmyslových
odpadních vod. Cílem této práce je nalezení alternativy ke stávajícím komerčním
technologiím za využití moderních polymerních nanovlákenných nosičů. Nanomateriály
poskytují řadu výhod, především velký měrný povrch a optimální morfologii povrchu.
Zejména rychlost zapracování nosiče v přítomnosti nanovláken je stěžejní zvýhodňující
charakteristikou. Příspěvek se věnuje několika laboratorním experimentům v přítomnosti
nanovlákenného nosiče biomasy pro různé složení odpadních vod. V závěrečné části se
shrnují úvodní informace k provoznímu ověření nanovlákenného nosiče na čistírně odpadních
vod Bochemie a.s. Bohumín.
1. ÚVOD
Pro biologické čištění vody se užívá mnoha různých biofilmových systémů, jako například
zkrápěné biologické kolony (tzv. biofiltry), rotační biofilmové reaktory (rotační diskové či
klecové reaktory), ponořené biologické kolony (s pevným ložem, s expandovaným a
fluidizovaným ložem) a jiné. Všechny technologie mají své výhody a nevýhody. Pro účely
srovnání vyvíjeného nanovlákenného nosiče biomasy byl vybrán systém MBBR (Moving Bed
Biofilm Reactor - pohybující se lože v biofilmovém reaktoru - Evropský patent Sb. 0.575.314,
USA patent Sb. 5.458.779). MBBR systém disponuje několika výhodami - vysoká
koncentrace biomasy, vysoká účinnost čištění, nedochází k zanášení nosičů, pro růst biomasy
se využívá celý objem nádrže, není zapotřebí recirkulace kalu, nižší investiční a provozní
náklady a menší potřebné území (Kargi a Eyiisleyen, 1995). V současnosti je v provozu více
jak 400 velkých čistíren odpadních vod ve 22 různých zemích po celém světě.
Technologie MBBR využívá různorodých nosičů pro vývoj mikrobiálního biofilmu. Zprvu
byly tyto nosiče z přírodních materiálů jako písek, aktivní uhlí, kámen, sklo, aj.
(Hermanowicz a Ganczarczyk, 1983; Mulcahy a Shieh, 1987). Syntetické polymerní
materiály jako polyakrylamid, polyuretan, polyetylén a polyvinylalkohol jsou úspěšně
používány až v posledních letech (Tampion a Tampion, 1987; Powel, 1990). Je vhodné použít
jedinečný design nosiče s cílem maximalizovat jeho aktivní povrch (maximalizovat plochy s
aktivním biofilmem). Mikroorganismy rostou na povrchu nosičů buď ve formě biofilmu nebo
uvnitř porézní struktury (Jane-Yii Wu et al., 2003). Uplatnění imobilizace v průmyslu,
zejména v biologických systémech čištění odpadních vod, poskytuje značnou ochranu buněk
před okolním prostředím, umožňuje zachovat vysoké koncentrace biomasy v reaktoru, a v
usazovací nádrži zlepšuje separaci kalu snížením jejich látkového zatížení (Vandamme a
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Brodelius, 1987).
Nanovlákna jsou v poslední době stále častěji používanou technologií v různých oblastech,
nevyjímaje také mikrobiologii, tkáňové inženýrství a lékařství. Jednou z rozlišovacích
vlastností nanovláken, která výrazně zlepšuje chování buněk je adheze. Při jejich použití
v čistírenské praxi je nutné použít materiál, který je dlouhodobě stabilní (organismy jsou
vysoce invazivní a mohou nosiče značně destruovat). Samotný nosič by měl dále splňovat
ekonomické hledisko jako jednoduchost výroby, nízké náklady a především musí být bez
toxických účinků. Kombinace nosič, mikrobiální biofilm a parametry okolního prostředí
(teplota, přítok odpadních vod apod.), mají rozhodující vliv na účinnost čištění. Výsledky
z laboratoře, stejně jako z plno-provozní aplikace MBBRs jsou diskutovány níže. Tento
příspěvek popisuje odstraňování organických látek v přítomnosti bakteriálního biofilmu
rostoucím na povrchu nanovlákenných nosičů, ve srovnání s komerční technologií nosičů
AnoxKaldnes.
2. MATERIÁLY A METODY
2.1 Reaktory
Pro laboratorní testy bylo užito několika reaktorů. Pro každý typ nosiče byl použit zvláštní
reaktor, stejně tak pro každý typ testované odpadní vody. Všechny reaktory byly
zkonstruovány a provozovány za stejných podmínek (objem, průtok vody, typ
mikroorganismů, teplota). Reaktorem byla válcová skleněná kádinka s objemem vody 2000
ml. Použité mikroorganismy vyžadují použití aerobních reaktorů, charakter znečištění pak
kontinuální kultivaci ve směšovacím reaktoru. Turbulentní proudění je důležité pro zachování
homogenní směsi v reaktorech, k udržení nosičů ve vznosu, k transportu substrátu k biofilmu,
k udržení tenké aktivní vrstvy biofilmu na nosiči a také k okysličování vody. Aerátory na dně
reaktorů zajišťují středně-bublinou aeraci. Volně pohybující se nosiče jsou v reaktoru drženy
pomocí odtokových sít umístěných na výstupu reaktoru. Náplň nosičů v reaktoru je 30 %
(zajištění volného pohybu).
2.2 Nosiče biofilmu
AnoxKaldnes nosiče (přesněji typ K3) jsou vyrobeny z polyethylenu se specifickým
chráněným povrchem 500 m2/m3 (Bjorn et al., 2006). Technologie využívající plastové
AnoxKaldnes nosiče byla původně vyvinuta společností AnoxKaldnes nyní je
komercializována
společností
Veolia
Water
Solutions
&
Technologies
(www.veoliawaters.com). Technologie nanovlákenných nosičů byla vyvinuta na Technické
univerzitě v Liberci, ve spolupráci několika fakult. Vývoj technologie probíhá již několik let
(www.tul.cz). Byla vyvinuta příze pokrytá nanovlákny a obsahující ochrannou součást
chránící nanovlákenný povrch příze vůči tření při zpracování a použití. Tuto přízi je možno
zpracovávat textilními technologiemi na plošný útvar nebo ve formě smotků typu bambule
(Obrázek 2c). Dále byl vyvinut rozměrově stabilní plošný útvar z této příze vyznačující se
velkými oky mezi jednotlivými přízemi. Útvar byl vyroben technologií proplétání s vloženým
útkem (Obrázek 4). Útvar a technologie jeho výroby byl vyvinut pro potřeby biologického
čištění odpadních vod. Použité nanovlákenné nosiče jsou vyrobeny ze tří částí. Základní
vlákno je polypropylen Prolenvir CE (660 dtex, tvarovaný vzduchem), povlak se skládá z
polyuretanových nanovláken Larithane 1083 (30, 50 a 100 dtex, metoda electrospinning,
průměr nanovláken je cca. 260 nm), vše je dvojitě obtočeno polyetylenovým vláknem (167
dtex, pomáhá proti dezintegraci nanovláken). Osnova pro plošné útvary je tvořena
polypropylenovým vláknem (200 dtex). Specifický povrch výsledného útvaru s hodnotou PU
nanovláken 100 dtex má minimálně 10000 m2/m3.
2.3

Mikroorganismy
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Použité mikroorganismy pro inokulaci byly selektovány na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Jedná se o bakteriální kmen rodu Rhodococcus erythropolis.
Rhodococcus byl srovnáván s několika dalšími druhy mikroorganismů, tento však vynikal
hned v několika parametrech – účinnost biodegradační aktivity (schopen degradovat velké
množství organických látek, většinou obtížně rozložitelných a toxických látek), schopen
odolávat velkým změnám teploty (10 - 40 °C), přizpůsobit se vysoké salinitě.
2.4 Odpadní vody
Sumárně je koncentrace organických látek v grafech vyjádřena jako hodnota chemické
spotřeby kyslíku (CHSK v mg/l). Makronutrienty byly do systému přidávány ve formě
minerálních solí. Teplota odpadních vod na přítoku do reaktoru byla udržována na 20 °C.
Přítok odpadních vod zajišťuje peristaltického čerpadlo.

Obrázek 2

a) Nosiče AnoxKaldnes typ K3
c) Nanovlákenné nosiče

b) Detail biofilmu na nosiči AnoxKaldnes
d) Detail biofilmu na nanovlákenném nosiči

2.4.1
Testování vody s obsahem kyanidy, anilin, DPG
V jedné sérii laboratorních testů byly použity odpadní vody z výroby DPG
(diphenylguanidine) produkované Lučebními závody Draslovka a.s. Kolín. Tyto vody jsou
čištěny na chemicko-biologické ČOV, která je inokulována právě výše uvedeným
mikroorganismem a využívá technologii MBBR AnoxKaldnes. Odpadní vody obsahují dále
především anilin (500-2000 mg/l), DPG (500-800 mg/l) a kyanidy (100-200 mg/l), a další
toxické meziprodukty (deriváty fenylmočoviny) a mají extrémně vysokou salinitu (až 35g/l
RAS).
2.4.2
Testování vody s obsahem fenolů a kresolů
Ve druhé sérii laboratorních experimentů byla použita reálná podzemní voda z oblasti bývalé
výrobny fenolů. Odpadní vody obsahují především fenoly (~350 mg/l), kresoly (~900 mg/l),
dimethylfenoly (~180 mg/l).
2.5 Měření parametrů / analytické metody
V reaktorech byly nepřetržitě pomocí vhodných sond sledovány klíčové parametry – pH,
ORP, teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku a salinita (měřící přístroj WTW Multi 350i).
Pro stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) byly použity jedno-účelové testy výrobce
HachLange, které jsou založeny na využití dichromanové metody.
2.6 Stanovení biomasy
Ke snímkování povrchu nosičů bylo užito optického mikroskopu typu Olympus BX51M.
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K určení imobilizované biomasy na nosičích pak byla užita obrazová analýza (Lewandowski
a Beyenal, 2007). Fotografie mohou být snadno rozčleněny, lze rozeznat pozadí, nosič a
mikrobiální biofilm (černá = pozadí, světlé odstíny bílé až šedé = povrch nosiče, odstíny žluté
až hnědé = mikrobiální biofilm). Toto optické hodnocení může být použito pouze
v počátečních fázích kolonizace (platí jen pro tenkou vrstvu biofilmu). Postupem času
(přibližně po jednom až dvou měsících) není vhodné tuto metodu používat, protože biofilm je
složen ze silnějších vrstev a je lepší používat gravimetrické metody.
3. VÝSLEDKY A DISKUSE
Nosič biomasy je určující prvek pro technologii čištění odpadních vod. Materiál nosiče musí
být biochemicky inertní, chemicky a fyzikálně stabilní, současně morfologicky vhodný.
Logickou snahou je maximalizace specifického povrchu nosiče. Měrná hmotnost nosiče musí
být v případě aplikace nosiče ve vznosu srovnatelná s odpadní vodou, a to i po nárůstu
biomasy případně sraženin. Cenová přijatelnost nosiče je pro aplikaci technologie
bezpodmínečná. Primárním cílem je této práce je vývoj technologicky výhodnějšího a
spolehlivějšího typu nosiče pro specifické aplikace zejména v průmyslu.
3.1 Stanovení ideálního množství nanovlákenné vrstvy
Prvotním cílem bylo stanovit minimálního zaplnění vlákna nanovrstvou. Příliš malé procento
pokrytí by zdaleka tolik nepodpořilo růst biofilmu v úvodních fázích, rostoucí procento
pokrytí současně prodražuje výrobu. Vyrobeny byly čtyři typy nosiče – Nános 0: bez nánosu
nanovláken, Nános 1: 30 dtex, Nános 2: 50 dtex, Nános 3: 100 dtex nanovláken. Kultivace
probíhala za ideálních podmínek (teplota, přítomnost substrátu, průtok apod.), substrátem byl
pouze anilin. Studován byl vliv přítomnosti nanovlákenné vrstvy, zda je nanovlákenná vrstva
výhodnější pro kolonizaci bakteriální populace na nosič či nikoli. Obecně vzato, se
nanostruktur využívá pro jejich vysoký měrný povrch a vysokou adhezivitu, což v důsledku
zjednodušuje přilnavost bakterií, zejména v úvodních fázích kolonizace a při revitalizaci
nosiče v průběhu činnosti reaktoru, například při extrémních nárazových stavech (výkyvech
látkového zatížení, teploty či intoxikaci), což nastává v reálné průmyslové praxi velice často.
Z obrazového hodnocení časového vývoje nárůstu biofilmu na nosičích lze usuzovat, že
nejvhodnější kombinací, z hlediska rychlosti kolonizace, je nanopříze označena jako „Nános
2“. Na základě tohoto výsledku byly vyrobeny nosiče ve tvaru sférických nosičů, které byly
testovány ve fluidním loži a porovnávány s komerční technologií.

Obrázek 3 - Monitoring laboratorního experimentu
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Graf 1 - Časový vývoj růstu biofilmu na různých typech nano-nosičů

3.2 Porovnání komerčních a nanovlákenných nosičů z hlediska kolonizace
Hlavním požadavkem je stanovení obsazenosti povrchu biofilmem v průběhu kolonizace
bakteriální populací, v závislosti na typu nosiče a jeho vlastnostech. Kultivace probíhala za
ideálních podmínek (teplota, přítomnost substrátu, průtok apod.), substrátem byla reálná
odpadní voda z Lučebních závodů Draslovka Kolín. Mikroskopické pozorování nosičů
proběhlo v průběhu prvního měsíce kolonizace. Z vyhodnocení obrazovou analýzou plynou
následující závěry.
Na nových nosičích AnoxKaldnes se bakteriální biofilm tvoří velice pomalu. Tento pomalý
nárůst je zapříčiněn nedostatečnou adhezí mikroorganismů k povrchu nosiče. Mírně lepších
výsledků vykazují již jednou použité nosiče, kde jak bylo dokázáno, mikroorganismy nemusí
narušovat povrch a optimalizovat jeho morfologii, a tak kolonizují povrch nosiče mnohem
lépe. I pro totožný typ nosiče tak lze dosáhnou úpravou jeho povrchu vyšší schopnosti
kolonizace mikroorganismy.
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Graf 2 - Časový vývoj růstu biofilmu na různých typech nosičů
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Již v prvních dnech kolonizují mikroorganismy přímo nanovlákenné vrstvy. Přítomnost těchto
vrstev je nezbytnou součástí pro podpoření rychlosti kolonizace. Nosiče biofilmu bez
nanovlákenné vrstvy jsou svým průběhem nárůstu biofilmu až dvakrát výhodnější než nosiče
AnoxKaldnes. Výraznějšího růstu mikroorganismů na nosiči vykazují nosiče s využitím
nanovrstvy, na nichž se biomasa tvoří dokonce až více jak čtyřikrát rychleji. Po delší době
kolonizace se mikrobní biomasa přirozeně rozrůstá i na místa bez nanovláken. Významnou
výhodou nanovlákenné technologie je možnost narůstání bakteriálního biofilmu nejen na
povrchu vlákna, ale také blížeji jeho středu (uvnitř vlákna), kde jsou bakterie díky
extracelulární biomase koncentračním spádem více chráněny před toxickými vlivy okolního
prostředí a zároveň je umožněno pronikání substrátu a kyslíku k mikroorganismům.
3.3

Porovnání nanovlákenných nosičů a AnoxKaldnes z hlediska účinnosti čištění

3.3.1
Testování vody s obsahem kyanidy, anilin, DPG
Cíl laboratorního ověření spočívá především v ověření možných hraničních podmínek a limitů
technologických parametrů reálné čistírny. Zejména jde o parametry, které negativně
ovlivňují a narušují chod čištění s dlouhodobými následky. Nastavovanými vstupními
parametry jsou přítok vody (doba zdržení), CHSK přítokové vody a teplota. Na grafu (Graf 3)
je zachycena účinnost procesu (z hodnot CHSK) v závislosti na teplotě a době zdržení.
Ověřování obou technologií probíhalo v laboratorních podmínkách přibližně jeden rok.
Průměrná hodnota CHSK přiváděné surové vody byla 3600 mg/l. Nosič na bázi nanovláken je
z hlediska účinnosti odstraňování CHSK výhodnější, a to v průměru o 10 % až 42 %,
především v hraničních stavech reaktoru. Imobilizované mikroorganismy vykazují vyšší
odolnost za použití nanovlákenných nosičů. Čas zapracování je pro nosič AnoxKaldnes 69
dnů, pro nanovlákenný nosič je doba adaptace 53 dnů. Nanovlákenná technologie umožňuje
rychlejší zapracování nosiče, rychlejší regeneraci po mimořádných stavech a především
daleko vyšší resistenci imobilizovaných mikroorganismů vůči okolním podmínkám
v přítomnosti nanovrstev.
Minimální ověřovaná teplota byla 10 °C, která nezpůsobila žádné větší problémy. Účinnost
procesu Anoxkaldnes 82 %, Nanovlákna 92 %, při době zdržení 48 hodin. Maximální
doporučená teplota při které lze daný reaktor provozovat je 40 °C. Účinnost procesu
AnoxKaldnes 9 %, Nanovlákna 50 %, při době zdržení 64 hodin. Další měřené parametry
neprokázaly žádný významný vliv na kolonizaci nosičů. Vhodné je však zajistit co největší
součinitel přestupu kyslíku, a to správnou konstrukcí a umístěním aerátorů, tvarem
distributoru vzduchu, velikostí vzduchových bublin atd. Růst teploty způsobuje nárůst salinity
v důsledku výparu a zahušťování při vyšších dobách zdržení.
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Graf 3 - Závislost účinnosti čištění odpadních vod na průtoku a teplotě pro obě ověřené technologie

3.3.2
Testování vody s obsahem fenolů a kresolů
Tento experiment je založen na stejném principu jako předchozí, jen s rozdílným složením
odpadní vody. Opět je hlavním smyslem ověřit možné hraniční podmínky a limity
projektované čistírny, doposud stále pro technologii AnoxKaldnes - Veolia. Prozatím však
nebyly nashromážděny kompletní data. Níže uvedený graf vykresluje vstupní CHSK odpadní
vody a výstupní CHSK pro obě porovnávané technologie, prozatím pro dobu zdržení 8 dnů.
V navazujících experimentech se předpokládá zjištění nutné minimální doby zdržení pro
minimální provozní teplotu v zimním období.
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Prozatímní výsledky opět vykazují, že obě porovnávané technologie dosahují požadovaných
limitů. Využití nanovlákenné technologie vykazuje mírně lepší výsledky, a to jak ve smyslu
účinnosti čištění, tak také ve smyslu narůstání mikrobního biofilmu na povrchu nosičů.

27.1.2011

Vstupní voda

Graf 4 - Účinnosti čištění fenolových odpadních vod pro dobu zdržení 10 dnů

3.4 Reálná aplikace nanovlákenné technologie na ČOV Bochemie a.s. Bohumín
Společnost produkuje silně znečištěné odpadní vody zejména z výroby chloraminu B a
chloraminu T (tzv. pochloraminové louhy). Tyto koncentrované odpadní vody jsou
dominantním zdrojem organického uhlíku a dusíku. Ostatní proudy odpadních vod (výroba
Sava, dalších dezinfekčních a biocidních výrobků, akumulátorových hmot a vody
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z hydraulické ochrany) z hlediska organického znečištění pouze nařeďují odpadní vody
z výroby chloraminů. Přetržitý charakter výroby v minulosti způsoboval významné oscilace
v množství a kvalitě odpadních vod a naprosto nestabilní chod BČOV s častými haváriemi a
nutností opakovaného zapracování. Po postupné optimalizaci provozu BČOV založené
zejména na vyrovnání množství a kvality pochloraminových louhů, snížení celkové produkce
organického znečištění precizní filtrací těchto koncentrovaných proudů odpadních vod a
snížením výkyvů koncentrací volného chlóru na nátoku byl chod BČOV postupně
stabilizován s výjimkou dlouhodobě stabilní nitrifikace. Zahájením výroby chloraminu T bylo
zjištěno, že pochloraminové louhy z této výroby představují nevhodný C-zdroj pro produkci
biomasy a dlouhodobě dochází ke snižování kalové zásoby jejím postupným vyplavováním
přes dosazovací nádrže.
Biologická část ČOV je určena pro čištění technologických i splaškových odpadních vod
z provozu a.s. Bochemie Bohumín. Z technologického hlediska se jedná o biologickou ČOV
s jemno-bublinnou aerací a aerobní stabilizací přebytečného kalu provozovanou jako nízko až
středně zatížený aktivační systém s terciárním stupněm čištění (separace NL). BČOV tvoří 2
na sobě nezávislé technologické linky, které je možno provozovat variabilně. BČOV je
funkčně rozdělena na dvě technologické linky. Nádrže tvoří jeden stavební celek. Každá
z aktivačních nádrží má rozměry 5,6 x 5,6 m, hloubka vody 4 m (125 m3). Jednotlivé linky lze
provozovat samostatně. Pro aeraci je instalován jemnobublinný aerační systém KUBÍČEK
s aeračními elementy ATE 65 v pevně kotvené verzi.
Cílem zkušebního provozu jedné aktivační nádrže s kombinovanou biomasou ve vznosu
a imobilizovanou na vestavěný nosič je zvýšení koncentrace biomasy a tím stability provozu
v období výroby chloraminu T a udržení stabilní nitrifikace. Dvě paralelní linky BČOV
umožňují přímé provozní srovnání obou systémů v dlouhodobém horizontu pro vyhodnocení
vlivu vestavby nosiče biomasy.
Z optimalizované nanovlákenné příze (kapitola 3.1) byla vyrobena pletenina (velikost oka cca
0,6 cm) šíře 1,7 m, která byla natažena do rámů rozměru 2x3 m a tyto instalovány do
nerezového bloku o rozměrech 3x3x2. Jednotlivé rámy jsou vzdáleny 6 cm; celkem bylo do
bloku instalováno 50 rámů o celkové ploše cca 300 m2 pleteniny. (Obrázek 4). Tento blok byl
instalován do jedné ze dvou aktivačních nádrží BČOV Bochemie.
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Obrázek 4 - Reálná aplikace na ČOV Bochemie

4. ZÁVĚR
Biofilm se vyvíjí na obou porovnávaných typech nosičů velice dobře (pro daný typ odpadních
vod a mikroorganismus v řádu týdnů). Implementace nanovlákenného nosiče biomasy však
přináší následující výhody. Biofilm narůstá několikanásobně vyšší rychlostí než na nosiči
AnoxKaldnes, což má zásadní význam jednak při zapracování celého systému, ale zejména v
případech regenerace po mimořádných událostech, které jsou v reálné průmyslové praxi
vysoce pravděpodobným rizikem. Nanovlákenný materiál disponuje daleko vyšším
specifickým aktivním povrchem oproti dosud využívaným technologiím. Pro daný typ
odpadních vod byla zjištěna mírně vyšší účinnost eliminace CHSK u nanovlákenných nosičů
v extrémních stavech reaktoru (vysoká teplota, salinita). Uvedené výhody nanovlákenné
technologie v reálné aplikaci dávají předpoklad rychlého a stabilního nárůstu biofilmu,
degradační aktivity mikrobiální populace a rychlé revitalizaci vázané biomasy pro
mimořádných až havarijních stavech.
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Navrhování reaktorů pro účinné srážení fosforu
Doc., Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Jan Foller
VAS, a.s.
Zvýšený tlak ze strany ochránců přírody na snižování odtokových koncentrací celkového
fosforu v biologicky vyčištěných odpadních vodách vede ke stále vyšším nárokům na
projekty čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Se stoupající mírou eutrofizace toků a
především vysoké četnosti výskytu sinic vedou až k nereálným představám o možnostech
odstranění fosforu z komunálních odpadních vod a požadavkům, které se blíží hodnotám 0,05
mg/l Pcelk.. V některých pracích se objevují i hodnoty nižší. Zavedené a v současné době
využívané technologie čištění odpadních vod se však svými výsledky ani zdaleka těmto
požadavkům nepřibližují.
Přes to, že některé ČOV s biologickou akumulací fosforu vykazují podle publikovaných
výsledků velmi zajímavé hodnoty je zřejmé, že se při požadavku na garanci hodnot
odtokových koncentrací Pcelk. pod 1,0 mg/l zcela jistě nevyhneme chemickému srážení, a to
s největší pravděpodobností pomocí železitých solí (FeCl3 nebo Fe2(SO4)3), případně pomocí
jiných přípravků založených na železitých solích.
Technologické možnosti a podmínky srážení fosforu železitými solemi.
Na toto téma byla publikována řada prací a bylo by zbytečné znovu podrobně popisovat jejich
obsah nebo znovu dokazovat již prokázané. Pro stručnost pouze budeme konstatovat, že
považujeme za prokázané, že je nezbytné provádět srážení fosforu po oddělení biomasy, tedy
až v biologicky vyčištěné vodě, pokud chceme dosáhnout odtokové koncentrace pod 0,5 mg/l
Pcelk.. Některé ČOV tuto hodnotu sice občas vykazují i při aplikaci simultánního srážení přímo
v aktivaci, ale jedná se zřejmě o shodu optimálních okolností.
Základním předpokladem účinného odstraňování fosforu z odpadních vod jakýmkoliv
způsobem je jeho přítomnost ve formě, zjednodušeně řečeno PO4-3 aniontu. Je tedy nezbytné,
aby biologická část ČOV zajistila v maximální míře převedení různých forem fosforu
přítomného v odpadní vodě na ortofosforečnany. Toho je zřejmě dosaženo hlavně při nízkém
zatížení kalu a dlouhé střední hydraulické době zdržení odpadních vod v aktivaci. Typicky je
tato podmínka splněna u předimenzovaných ČOV s extrémně vysokým stářím kalu, které
potom vykazují zmíněné nízké hodnoty celkového fosforu na odtoku.
Dalším předpokladem dosažení vysoké účinnosti srážení fosforu je omezení vzniku nebo
potlačení bočných a možných komplexotvorných reakcí. Tato problematika je velmi
komplikovaná a její splnění v lokalitách s větším množstvím průmyslových odpadních vod
bývá často obtížně řešitelné. Účinným pomocným nástrojem zde může být i důsledně a
podrobně zpracovaný kanalizační řád a kontrola jeho plnění ze strany rizikových
znečišťovatelů.
Nejvýznamnějším kritériem pro účinné srážení fosforu je zajištění optimálních fyzikálněchemických podmínek. Jak již bylo uvedeno, chemické srážení fosforu je komplikovaný
proces, který probíhá v několika stupních. Dosahovaná účinnost procesu je dána rovnovážnou
konstantou srážecích reakcí, vyjádřenou součinem rozpustnosti a disociačními konstantami
kyseliny ortofosforečné a hydroxidu železitého. Výsledná zbytková koncentrace fosforu i
železa, které v nadbytku tvoří vlivem hydrolýzy a pH nerozpustné sraženiny – hydroxidy,
převážně hydroxid železitý různého stechiometrického složení a komplexního charakteru, je
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dána podmíněným součinem rozpustnosti. Tento podmíněný součin rozpustnosti je důsledkem
ustálené rovnováhy všech konkurenčních reakcí a nelze jej předem jednoduše stanovit.
Z tohoto důvodu není také jednoduché určit jednoznačně zbytkovou koncentraci fosforu po
srážení. Významný podíl na větší rozpustnosti sraženin má koncentrace uhličitanů a
hydrogenuhličitanů v upravované vodě, koncentrace amonných iontů a obecně solnost –
obsah RAS. Čím vyšší jsou koncentrace uvedených solí, tím nižší je pravděpodobnost
dosažení nízkých zbytkových koncentrací fosforu.
Samotný proces srážení probíhá následovně. Při hodnotě pH vyšší než 2,8 již nelze
předpokládat v roztoku existenci iontu Fe+3, začínají se ihned po nadávkování srážedla tvořit
různě formy hydratovaných komplexních sloučenin ve formě micel například soluFe(OH)3.
S ohledem na prostředí a relativně malou počáteční koncentraci srazitelného fosforu je
důležité, aby se ionty fosforečnanu dostaly k micele hydroxidu co nejdříve. Míra difuze je
totiž závislá na velikosti částic – shluků molekul této dispergované soustavy. Vzhledem
k tomu, že je rovnovážná koncentrace železa při disociaci hydroxidu železitého asi o řád vyšší
než při disociaci fosforečnanu železitého, lze předpokládat jako první reakci vznik
fosforečnanu železitého a teprve potom hydroxidu. Toto však platí pouze pro přechodný
koloidní stav kdy je krystalické jádro tvořené molekulou fosforečnanu nebo hydroxidu
obklopeno pouze několika molekulami vnější aktivní vrstvy micely tvořené například
molekulami FeOCl. Vlivem tepelného pohybu těchto koloidních částic a srážek dochází
k vybití části povrchové energie a nastává fáze koagulace při které se začínají uplatňovat
hlavně van der walsovy a gravitační síly a tepelný pohyb ztrácí na významu. Menší částice
z počátku procesu se rozpouštějí a větší vlivem nepřetržité rekrystalizace rostou až do
viditelné formy vloček. Z popsaného je zřejmé, že kromě fyzikálně – chemických podmínek,
jejichž důsledkem je konečná hodnota podmíněného součinu rozpustnosti, potažmo dosažená
úroveň srážení fosforu, musí mít významný vliv i konečné provedení srážecího reaktoru a
způsob vedení procesu srážení – míchání. Zatím co ve vodárenství je tato problematika
podrobně studována, problematice reaktorů pro oddělené srážení fosforu zatím taková
pozornost věnována nebyla. Pro velkou podobnost podmínek vedení obou procesů se proto
pokusíme o stručný úvod do problematiky srážení a míchání z pohledu procesního
inženýrství.
V následující tabulce je pro doplnění a ilustraci uvedeno několik převzatých fyzikálně –
chemických údajů k vlastnostem nerozpustných sloučenin železa, hliníku a fosforu, které
v čistírenství připadají v úvahu.
Sloučenina
Hydroxid železnatý
Uhličitan železnatý
Sulfid železnatý
Hydroxid železitý
Fosforečnan železitý
Hydroxid hlinitý
Fosforečnan hlinitý

Rozpustnost v mol/l
1,0.10-5
8,0.10-6
5,0.10-9
1,0.10-10
1,3.10-11
1,0.10-8
5,8.10-10

Součin rozpustnosti (KS)
1,0.10-15
3,4.10-11
5,0.10-18
3,2.10-38
1,3.10-22
1,0.10-32
5,8.10-19

Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter, protože se jedná o údaje aproximované
na prostředí s nulovou iontovou sílou a neutrální hodnotou pH. Značně rozdílné mohou být
údaje publikované v různých pramenech, vycházející z různých typů komplexních hydroxidů
a prostředí.
V následujícím výkladu uvedeme stručné zásady moderního postupu návrhu aparátů pro
chemické srážení, které jsou v praxi ověřené ve vodárenství a s jejichž využitím můžeme
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počítat v případě, že budou požadavky na koncentraci fosforu na odtoku z ČOV stále přísnější
a ceny chemikálií budou dále stoupat.
Úvod do teorie míchání
Teorie optimálního průběhu míchání a co nejefektivnější tvorba suspenze při procesu
chemického srážení nazývaného obecně chemická koagulace má velmi bohatou historii.
Problematice míchání suspenzí za účelem přípravy této suspenze k nejrůznějším způsobům
separace, bylo věnováno v minulosti obrovské úsilí vyjádřeno množstvím odborných článků.I
na této konferenci se problematice věnuje celá řada autorů, prostřednictvím jednotlivých
úpravárenských zařízení, které přirozeně je možno seřadit do vývojové a intenzifikační
posloupnosti (řady) tak, jak byly postupně vyvíjeny a intenzifikovány.
Nutnou podmínkou pro intenzifikaci a inovaci vločkovacích zařízení obecně je možnost
(nutnost) postupného rovnoměrného snižování velikosti středního gradientu rychlosti
v závislosti na časové ose a v návaznosti na Campovo číslo.
Dále je nutné, aby tato zařízení měla konstrukční možnost zajištění maximálního a
minimálního středního gradientu rychlosti a možnost eliminace nežádoucích jevů, jako je
rozbíjení vločkovité suspenze v procesu úpravy.
Úvod do historie míchání – úpravárenských zařízení
Pro názornost jen lehce naznačíme vývojovou řadu těchto zařízení a princip jejich funkce.Na
začátek je třeba říci, že způsob míchání vločkovité suspenze za účelem její další separace
probíhá na základě dvou systémů:
-

S hydraulickým mícháním (mísením)
S mechanickým mícháním (mísením)

Úpravárenská zařízení s hydraulickým mícháním, která jsou následující:
-

Vločkovací nádrže žlabové s vertikálním nebo horizontálním průtokem (nádrže jsou
pravoúhlé). Nedovolují vyšší stupeň intenzifikace.
Vločkovací nádrže s nornými děrovanými příčkami s pevnými nebo nastavitelnými
otvory (nádrže jsou pravoúhlé). Nedovolují vyšší stupeň intenzifikace.
Vločkovací nádrže kuželovité s tangenciálním nátokem vody do zařízení. Nedovolují
vyšší stupeň intenzifikace.

Úpravárenská zařízení s mechanickým mícháním, která jsou následující:
-

-

Vločkovací nádrže míchané soustavou vertikálních míchadel. U těchto zařízení je
nevýhodou velká hloubka nádrží.
Vločkovací nádrže míchané soustavou horizontálních míchadel s podélnou nebo
příčnou osou na směr průtoku zařízení. Nejvýhodnější pro intenzifikaci je použití
soustavy mechanických pádel s kolmou osou na směr průtoku, která dovoluje
postupné snižování středního gradientu rychlosti.
Vločkovací prostory (objemy), čiřičů s hydraulickým vznosem vločkového mraku.
Vhodné pro optimalizaci vločkování a nevýhodné pro separační účinek ve vločkovém
mraku.
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Vločkovací prostory (objemy) čiřičů s mechanickým vznosem vločkového mraku.
Tato zařízení jsou vhodná pro maximální optimalizaci jak procesu vločkování, tak
procesu separace suspenze ve vločkovém mraku.
Vločkovací prostory flotačních nádrží. Tato zařízení jsou vhodná pro maximální
optimalizaci jak procesu vločkování, tak procesu separace pomocí flotace.

Jako závěr tohoto velmi hrubého nástinu vývoje vločkovacích zařízení se ukázalo, že
optimalizace a intenzifikace vločkovacích nádrží (objemů) přináší nejlepší provozní výsledky
použití pro míchání mechanické soustavy pádlových míchadel, které se postupně s výhodou
začaly používat při konstrukci čiřičů a flotačních zařízení. Další optimalizaci a rozšíření
použití mechanických pádlových soustav přineslo masivní zavádění frekvenčních měničů
elektromotorů do úpravárenských procesů.
Historie pádlových míchadel
Pro vznik optimální suspenze po nadávkování chemikálií do upravované vody je po rychlém
promíchání velmi důležité pro agregaci částic zajistit rovnoměrné pomalé promíchání celého
objemu upravované vody.
Pomalé míchání je dnes na řadě úpraven vody zajištěno průtokem přes několik stupňů
děrovaných přepážek. V minulosti byly některé úpravny vody v České republice i na
Slovensku tímto systémem doplňovány, v několika případech se jednalo o náhradu
dosloužilých systémů s využitím pádlových míchadel (např. ÚV Hosov, ÚV Štítary, ÚV
Hriňová).
Jsme přesvědčeni, že systém pádlových míchadel většinou dosloužil po mechanické stránce,
kdy došlo např. ke korozi nosných prvků nebo k havárii převodovky pohonu míchadel a ne
z důvodu jeho morálního zastarání.
Výhody nové konstrukce pádlových míchadel
Na základě provozních zkušeností, využití výsledků výzkumu a vývoje míchací techniky a
možnosti použití nových ušlechtilých materiálů pro konstrukci těchto míchadel vznikla nová
generace pádlových míchadel.
Pomocí matematických výpočtů lze navrhnout optimální velikost, počet pádel i otáčky
míchadel pro požadovaný rychlostní gradient a rozměry (objemy) nádrže. Při reálném
provozu lze pak pomocí plynulé změny otáček dosáhnout optimální velikost rychlostního
gradientu pro konkrétní provozní potřeby, např. lze okamžitě reagovat na změnu kvality vody,
teploty apod.
Další nespornou výhodou při použití pádlových míchadel proti systému děrovaných přepážek
je to, že při použití pádlových míchadel nevzniká žádná výšková ztráta mezi přítokem a
odtokem z míchaných nádrží.
Teoretický návrh soustavy pádlových míchadel
Pro návrh optimálního matematického modelu soustavy pádlových míchadel je nutné
uvažovat s následujícími faktory a zadávacími podmínkami:
-

rozměry míchané nádrže – poměr délky k šířce a hloubce, popř. další údaje o
geometrii nádrže
směru přítoku a odtoku vody z nádrže včetně jejího množství
požadovanou hodnotu středního gradientu rychlosti jednotlivých míchadel
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předběžně zadat počet míchadel pro zajištění rovnoměrné distribuce rychlostního
gradientu pro konkrétní aplikaci
předběžně zadat velikost a počet pádel pro každé konkrétní míchadlo
předběžně zadat rozmístění míchadel v nádrži pro zabránění zkratových proudů,
sedimentace vzniklých agregátů, flotace apod.
zadat Campovo číslo pro celou soustavu míchadel a míchaný objem vody

Pak lze provést iterační výpočet zadané soustavy pádel pro daný objem asi v pěti krocích,
jehož výsledkem je navržená soustava v optimální variantě dle zadání, kde je navrženo:
-

počet míchadel
umístění a rozměry každého míchadla
otáčky jednotlivých míchadel a hodnoty středních gradientů rychlostí které zajišťují
v celém objemu nádrže

Disipace energie pádlových míchadel
-

závisí na vlastnostech míchané kapaliny
závisí na velikosti a tvaru míchacích pádlových elementů
závisí na rychlosti otáčení pádlové soustavy
při návrhu pádlové soustavy je nezbytnou podmínkou, aby disipovaná energie
v příslušné velikosti dorazila až do konce ohraničeného (míchaného) objemu (jedná se
o stěnu nebo míchaný sektor dalšího míchadla)

Konstrukce nové generace pádlových míchadel
Pro konstrukci nové generace pádlových míchadel bylo využito nejen teoretických metod
návrhu, ale bylo přihlédnuto i k provozním zkušenostem z dlouhodobého provozu předchozí
generace pádlových míchadel. Využili jsme všechny nově dostupné materiálové možnosti a
konstrukce míchadel, kdy se podařilo využít pro nosné prvky především vysoce legované
antikorozivní oceli, které tvoří skořepinové příhradové konstrukce. Používáme nové vysoce
účinné pohony a uložení s vysokou životností a nízkými odpory s plnou možností využití
širokého rozsahu plynulé regulace otáček.
Správnost návrhu míchadel podle matematického modelu, ověření účinnosti míchadel,
zajištění rovnoměrné distribuce rychlostního gradientu a zabránění zkratových proudů bylo
potvrzeno na modelových zařízeních.
Závěry
A - Střední gradient rychlosti pro chemické srážení (koagulaci) se stanoví dle vztahu
G = (P / V * µ)-1/2
Kde:

(s-1)

P je příkon (W)
V je objem (m3)
µje dynamická viskozita (Pa * s)

B - Pro tento proces je důležité dodržování hodnot Campova čísla v rozmezí 23 000 až
210 000
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Ca = G * T
G je střední gradient rychlosti (s )
T je doba zdržení (s)
-1

C - Celková doba koagulace se pohybuje v rozmezí 20 až 25 minut. Její konkrétní hodnota je
odvislá především:
-

od teploty upravované vody
od druhu použitého koagulantu (srážedla)

D - Koagulace má dvě základní fáze v bezprostřední návaznosti na homogenizaci tj. co
nejefektivnější smíchání chemikálií s celkovým objemem upravované vody
První fáze – rychlé míchání – v délce trvání cca 300 s při dosažení středního gradientu
rychlosti na začátku této fáze 500 až 300 s-1 a na konci této fáze 120 až 90 s-1
Druhá fáze – pomalé míchání – v délce trvání cca 18 až 20 minut při dosažení středního
gradientu rychlosti na začátku této fáze 120 až 90 s-1 a na konci této fáze 35 až 20 s-1

-

E - V obou fázích koagulace musí docházet k rovnoměrnému snižování středního gradientu
rychlosti alespoň s lineárním průběhem, aby nedocházelo k negativním projevům tvorby
vloček tj.:
-

rozbíjení vzniklých vloček
nedokončený proces koagulace a průnik mikrovlnek do dalších procesů

Výše popsané principy a zkušenosti jsou využity v návrhu reaktoru, který řeší komplexně
oddělené srážení a jehož stručný popis je uveden dále. Začlenění tohoto zařízení do
technologické linky ČOV je zřejmé z přiloženého schéma.
Popis separačního reaktoru
Vzhledem k tomu, jak bylo výše uvedeno, pracuje tento reaktor na principu chemické
koagulace za účelem vzniku optimální vločkovité suspenze s její následnou separací. Proto se
tento reaktor skládá ze tří základních technologických prostorů (objemů) a to:
Flokulační prostor – do kterého upravovaná voda natéká po nadávkování chemikálií
z rychlomísiče. Ve flokulačním prostoru díky řízenému míchání na základě vnosu energie
míchadly – vyjádřené a řízené na základě středního gradientu rychlosti vzniká optimální
vločkovitá suspenze k separaci.
Separační prostor – Tato vločkovitá suspenze přetéká do dalšího separačního prostoru, kde je
tato suspenze odstraňována ve vločkovém mraku s účinností 85-95%. I v tomto prostoru
probíhá sledování a zajišťování středního gradientu rychlosti (tedy řízené míchání) za účelem
zajištění maximální homogenity suspenze a zajištění maximální separační účinnosti.
Kalový prostor – Přebytečná vločkovitá suspenze přepadá gravitačně do kalového prostoru
tohoto reaktoru odtud je čerpadlem čerpána a recirkulována jako vratný kal před dosazovací
nádrž (viz blokové schéma).
Důvody pro oddělené srážení fosforu ve speciálně navrženém reaktoru
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Závěrem je nutné zdůraznit několik důvodů, proč přistupovat k řešení třetího stupně čištění
odpadních vod tímto zdánlivě komplikovaným způsobem.
-

Oddělené srážení ve speciálně navrženém reaktoru je ekonomickým rozhodnutím,
které šetří energii a provozní náklady
Nesporná je úspora lidské práce a možnost komplexní automatizace provozu
s dostatečnou provozní flexibilitou
Provoz speciálního reaktoru je kontinuální, bez nutnosti regeneračních fází a podobně
Oddělené srážení fosforu umožňuje nižší dávky srážedla při dosažení stejných
zbytkových koncentrací fosforu na odtoku
Speciálně navržený reaktor ještě zvyšuje efektivitu odděleného srážení

Věříme, že tento stručný úvod do zcela nové problematiky v řešení třetího stupně čištění
odpadních vod na ČOV dostatečně dokumentuje, že problematika ekonomického a účinného
srážení nemusí být nákladná na jedné straně, ale v žádném případě není jednoduchá, jak by se
dalo usuzovat ze současně nejčastěji využívané aplikace – simultánního srážení.
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NRBF systém a III. stupeň čistíren odpadních vod
Ing. Jan Foller, Martin Eyer, Ing. Jiří Jelínek
VAS, a.s.
Po novele NV. č. 61/2003, která vyšla jako NV. 229/2007 a od které očekávali především
někteří dodavatelé staveb čistíren odpadních vod (dále ČOV) a investoři znatelné změkčení
podmínek pro stanovení limitů pro vyčištěnou komunální odpadní vodu kombinovaným
způsobem, úprava tabulky I. přílohy 3, je zřejmé, že se toto jejich očekávání zcela nenaplnilo.
Jistou naději sice dal „metodický pokyn“ k uvedené novele, zavedením typových příkladů
takzvaných „nejlepších dostupných technologií“ (BAT), ale konkrétní postup, jak řešit situaci
tam, kde je objektivně třeba tok chránit a ani při aplikaci limitů dle BAT není možné
dosáhnout uspokojivé hodnoty koncentrací nutrientů v toku, která by eutrofizaci toku omezila,
dle směšovací rovnice, tento dokument nepřináší. Stále zůstává ve hře nutnost budování
terciálního dočištění – III. stupně čištění, který by mohl oprávněné požadavky ekologů splnit
tam, kde je situace skutečně vážná.
Ve zmíněném přehledu příkladů technologií BAT je tento technologický uzel – „terciální
dočištění“, kromě jiného blíže konkretizován konstatováním: „ . . .mikrosíta nebo jiný způsob
filtrace. . .“ Ačkoliv právě toto upřesnění spustilo lavinu projektování „třetích stupňů ČOV“,
dle BAT z metodického pokynu, jednoduchým přidáním mikrosít za odtok z dosazovacích
nádrží biologického stupně ČOV a takto vystrojené ČOV, mnohdy více než 40 let staré
technologické koncepce biologického stupně byly v projektech označeny celé, jako BAT,
nikdo se do hloubky a kriticky nezabýval otázkou, do jaké míry mohou instalovaná mikrosíta
objektivně čistit vodu a snížit také odtokové koncentrace fosforu nebo dusíku, obecně
nutrientů a naplnit tak skutečně požadavek na ochranu toku před nutrienty daný příslušnou
tabulkou NV 229/2007. Zde je nutné upozornit na to, že tento text není útokem na výrobce
mikrosít, kteří se chovají přirozeně a pouze pružně reagují na požadavek trhu. Mikrosíta zcela
jistě mohou plnit úkol, ke kterému jsou určena, tedy snížení koncentrace suspendovaných
látek ve filtrátu tam, kde je to třeba. Zde chceme pouze doložit, že místo hledání skutečného
řešení problému eutrofizace i u malých toků, umožnil nešťastně a technicky chybně
formulovaný text legislativního dokumentu spekulativní přístup, jak zdánlivě snížit investiční
náklady a zároveň formálně splnit „požadavek“ legislativy, který má chránit povrchové vody.
Jak vyplyne z dalšího, řešení třetího stupně s mikrosíty není výrazným zlepšením funkce
stavby a tok chrání pouze před malým množstvím suspendovaných látek, které je i bez tohoto
opatření u běžných, dobře navržených a provozovaných ČOV klasické koncepce hluboko pod
limitem z tabulky I. přílohy 3., NV. 229/2007.
Třetí stupeň čištění, jak by měl být správně chápán, je technologický uzel, který objektivně
doplňuje technologickou linku ČOV a za biologický – druhý stupeň*, přidává další zařízení
s cílem efektivně zlepšit výsledky z předcházejícího procesu. Je zřejmé, že tento stupeň bude
obsahovat i filtraci, jako operaci, která odstraní dodatečně vzniklou suspenzi. Na třetí stupeň
ČOV klademe především tyto nároky:
• Dokončení nebo zvýšení účinnosti denitrifikace na ČOV
• Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV
• Celkové omezení obsahu organického uhlíku na odtoku z ČOV
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Na potřebu zvýšení účinnosti odstraňování dusíku – denitrifikaci narážíme hlavně tam, kde se
nenaplnilo očekávání projektanta nebo investora, dané již v zadávacích podkladech o
předpokládaném produkovaném znečištění v lokalitě. Jinou příčinou bývá přílišná důvěra
k naměřeným výsledkům produkovaného znečištění z provozu před rekonstrukcí a
vypočteným bilancím na základě těchto výsledků a způsob jejich interpretace, případně
verifikace. Ať je příčinou cokoliv, důsledek je u moderních ČOV podobný. Nedostatečné
objemy aktivací vybudovaných na nepřesných podkladech a výpočtech zajišťují většinou
pouze dobrou nitrifikaci, ale chybí čas a prostor pro účinnou denitrifikaci. Účinnost
odstraňování celkového dusíku na takových ČOV, bez ohledu na technologickou koncepci
biologického stupně, nepřekračuje většinou 60%. Je zřejmé a také to ukázala řada provozních
experimentů, že dodatečné dávkování externího substrátu do těchto systémů nepřináší
významné zlepšení, zvláště u lokalit s jednotnou stokovou soustavou a hlavně v zimních
měsících. Výsledkem potom bývá zbytečné zvýšení odtokové koncentrace CHSK a celkový
dusík na odtoku je tvořen převážně dusičnany. Zvýšené a nežádoucí koncentrace dusičnanů,
stanoveno, jako N – NO3 (mnohdy 10 – 20 mg/l, podle velikosti a koncepce ČOV), potom
působí problémy, například v dosazovacích nádržích neřízenou denitrifikací a flotací kalu na
hladinu. Pokusy upravit doby denitrifikace změnou režimu aerace u směšovacích aktivací
obyčejně nevedou k dobrým výsledkům a mohou skončit i poruchou funkce nitrifikace a
zvýšením odtokových koncentrací amoniakálního dusíku i nad 15 mg/l. U D-N systémů
aktivace bývá situace ještě složitější. Toto riziko nastává obecně, jak již bylo uvedeno, hlavně
v zimních měsících a v lokalitách s jednotnou kanalizací. O tom, že tyto systémy jsou více
náchylné ke kolapsu z důvodu přítoku toxických látek pro biocenózu, není třeba hovořit.
Potřeba zvýšené účinnosti odstraňování fosforu bývá dána většinou zpřísněním nebo
zavedením nových odtokových limitů při rekonstrukcích ČOV nebo při ukončení platnosti
starších vodoprávních rozhodnutí dle zákona. Metoda simultánního srážení fosforu v aktivaci
v různých variantách realizace má svoje technologické a fyzikálně chemické hranice, a proto
vedou přísnější limity většinou k vynucení zásadnějších technologických opatření, například
k budování třetích stupňů čištění s odděleným srážením fosforu. Limitní koncentrace fosforu
na odtoku z ČOV ve vazbě na použitou technologii jsou předmětem stálé diskuse stejně tak,
jako otázka požadavku na hodnoty limitujících koncentraci fosforu v recipientu z hlediska
zvýšeného rizika výskytu sinic a eutrofizace obecně. Nesporným faktem však zůstává
skutečnost, že oddělené chemické srážení fosforu je z hlediska spotřeby chemikálií a
dosažitelného efektu jednoznačně výhodnější než simultánní chemické srážení. Toto platí pro
případy použití hlinitých solí stejně, jako při použití železitých solí.
Požadavek na zvýšené odstraňování uhlíkatého znečištění na třetím stupni ČOV může být
realizován s výjimkou speciálních technologií (často spojených s desinfekcí vod a podobně),
snížením odtoku nerozpuštěných látek – vloček aktivovaného kalu, případně dodatečnou
koagulací možných koloidních částic biomasy podporovanou pomocnými prostředky nebo
bez nich. Oxidaci rozpuštěné CHSK většinou třetí stupeň čištění na běžné ČOV neřeší.
Budeme-li hledat děj, který je společný řešením všech tří výše popsaných hlavních úkolů
třetího stupně čištění, zjistíme, že to je především proces koagulace koloidních částic a
mikročástic, spojená s následnou separací. Koloidní CHSK a mikrovločky biomasy vznikající
například při oddělené denitrifikaci libovolnou technologií, jsou bez následné koagulace těžko
separovatelné stejně, jako koloidní částice komplexních sraženin železa (hliníku) a fosforu a
produktů hydrolýzy železitých nebo hlinitých solí při odděleném chemickém srážení fosforu,
které jsou primárním, těžko separovatelným produktem. V následujícím jsou uvedeny
příklady běžných řešení terciálního stupně dočištění, jak je nabízí současná technologie a
jejich obecné technologické možnosti.
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1. Prostá filtrace na pískových filtrech, různé technologické koncepce. Toto řešení není
zdaleka nové ani v ČR, ale jeho jednotlivé realizace se mohou značně lišit svými
dosahovanými výsledky. Zarůstání pískových filtrů zachycenou biomasou z předcházejícího
biologického stupně ČOV, který byl většinou navrhován na zatížení kalu dle BSK5 nad 0,1
kg/kg.den a neexistující legislativní důvod – přísnější limity, který by omluvil zvýšené
provozní nároky celé ČOV, vedly postupně k tomu, že tato zařízení byla z provozu postupně
vyřazována a obtokována. Objektivním důvodem k jejich vyřazení z funkce byla také
skutečnost, že desinfekce chlórem, která takovým jednotkám z důvodů prevence zarůstání
někdy předcházela, mohla produkovat zvýšený obsah AOX na odtoku z ČOV i v přebytečném
kalu a nebyla také ekonomicky zajímavá svým přínosem. Úkolem těchto zařízení bylo
především snížení koncentrace biomasy za dosazovacími nádržemi, které byly většinou
hydraulicky a látkově přetížené z pohledu dnešních norem. Očekávané koncentrace se
pohybovaly běžně: NL = 10,0 – 15,0 mg/l.
2. Písková filtrace různých koncepcí filtrů, kombinovaná s nízko zatíženým biologickým
stupněm ČOV a odděleným srážením fosforu, případně denitrifikací s dávkováním externího
substrátu do předřazené egalizační nádrže. Tento moderní způsob řešení třetího stupně ČOV
je ekonomicky náročný, jak investičně, tak provozně, ale zajišťuje při správném dimenzování
solidní dosažitelné hodnoty odtokových koncentrací, které mohou s dostatečnou rezervou
vyhovět požadavkům legislativy. Nízko zatížená biologie je zároveň zárukou sníženého rizika
zarůstání filtru při správném způsobu provozování. Z důvodu ekonomické náročnosti tohoto
řešení nebývá zvykem zpracovat na třetím stupni veškeré biologicky vyčištěné vody, ale
pouze jejich standardní množství odpovídající například bezdeštnému průměrnému přítoku (je
vždy věcí konkrétního vodoprávního rozhodnutí), obyčejně korigovanému koeficientem
hodinové nerovnoměrnosti ve vazbě na hydraulické vlastnosti napojené lokality a stokové
sítě. Toto řešení bývá obyčejně realizováno „baterií“ nejméně čtyř, ale v některých případech
až šestnácti jednotek automatických pískových filtrů (frakce písku o zrnitosti asi 1,2 mm)
s předřazenou společnou egalizační nádrží. Odtok z jednotky terciálního stupně je potom
smíchán před odtokem z ČOV s případným proudem vod z obtoku terciálního dočištění.
Hodnoty dosažitelných a garantovatelných odtokových koncentrací zbytkového znečištění se
blíží požadavkům na recipient z tabulky I. přílohy 3, NV 229/2007 nebo jsou v některých
položkách podstatně lepší.
3. Filtrace na automatických filtrech s plovoucím ložem. Tato metoda dočištění biologicky
vyčištěných odpadních vod vychází z dobře známé technologie úpravy pitné vody v ČR, která
je běžná především na menších úpravnách. Filtry s plovoucím ložem – zpěněný polystyren o
velikosti kuliček 2 – 3 mm dodává i pro čištění průmyslových odpadních vod řada firem. Pro
účely použití na třetím stupni čištění komunálních odpadních vod byl již dříve (2006), ve
VAS, a.s. testován například filtr EVH s předřazeným srážením železitou solí a egalizací.
Zařízení je použitelné, ale vzhledem k povrchovým vlastnostem filtrační vrstvy – je
hydrofobní, vyžaduje speciální režim provozu, více paralelních jednotek a významně nižší
filtrační rychlosti oproti běžným pískovým filtrům. Podobná technologie je v zahraničí
využívána i k řešení dílčích operací při odstraňování dusíku, ať už se jedná o oddělenou
nitrifikaci nebo dodatečnou denitrifikaci spojenou s filtrací. I u těchto zařízení se nemusí
počítat s úpravou celého proudu biologicky vyčištěné vody, ale podle potřeby se řeší různý
podíl denního objemu vod. Podle výsledků testů prováděných ve VAS, a.s., které byly
zaměřeny výhradně na odstraňování fosforu, byly dosahované hodnoty kolem 0,5 mg/l Pcelk..
Ostatní parametry vyčištěné odpadní vody, použité k experimentům vyhovovaly dobrému
standardu i bez filtrace.
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4. Separace na lamelových dosazovácích s předřazeným odděleným srážením fosforu a
egalizací je další možností řešení třetího stupně dočištění biologicky vyčištěných
komunálních odpadních vod. Jedná se o alternativní řešení odstraňování fosforu, které může
zpracovat plný proud odpadních vod za běžných provozních podmínek bezdeštného provozu.
Jeho účinnost závisí hlavně na vlastnostech sraženiny, tedy na funkci předřazeného reaktoru –
egalizační nádrže. Při testech prováděných ve VAS, a.s. na zařízení ENVITES byly
dosažitelné hodnoty v mezích 0,4 – 0,8 mg/l Pcelk.. Lze očekávat, že toto řešení pozitivně
ovlivní i odtokové hodnoty CHSK, ale nebylo to předmětem testů. S významnějším snížením
odtokových koncentrací dusičnanového dusíku však nelze vzhledem k oxidačnímu prostředí
počítat.
5. Mikrosíta, jako třetí stupeň čištění odpadních vod jsou používána již několik desítek let
hlavně u ČOV na bezodtokových nebo velmi málo vodných recipientech (jezera, horské
přítoky jezer), hlavně v zahraničí a jejich přínos je spatřován především v odstranění biomasy
uniklé z předřazeného biologického stupně ČOV. Hodnoty dosažitelných odtokových
koncentrací nerozpuštěných látek (NL), které bývají uváděny v různých souvislostech, se
pohybují v rozmezí od 0,5 do 10,0 mg/l. Je zřejmé, že dosahovaný efekt bude souviset i
s teoretickými „oky“ použité plachetky. Běžně používaná velikost ok je asi 0,05 mm, ale
v nabídce jsou i mikrosíta s oky 0,02 mm. Provozní vlastnosti mikrosíta významně ovlivňuje
také materiál plachetky, který může společně s funkcí předřazeného biologického stupně
ČOV významně ovlivnit délku cyklů funkce a čištění plachetek. Jednoznačně lze doporučit
pouze síta s antikorozní oceli.
Vzhledem k tomu, že není známa metoda provozu, která by zamezila zarůstání mikrosíta a
jeho ucpávání, je nutné při návrhu třetího stupně ČOV, založeného na mikrofiltraci přes
mikrosíta, řešit i otázku praní plachetek. Pro tuto operaci se používá zředěná kyselina octová
nebo mravenčí. Na tuto nepříjemnou a těžko automaticky řešitelnou operaci a především na
komplikace a náklady spojené s likvidací použitých kyselých roztoků se ve většině případů
zapomíná v projektech i při ekonomickém hodnocení této metody.
Jak bylo uvedeno dříve, míra odstranění nutrientů mikrofiltraci obecně odpovídá pouze jejich
obsahu v zachycené biomase. Toto platí i pro hodnotu snížení CHSK na odtoku, případně
BSK5. V každém případě jsou tyto hodnoty, podobně, jako míra zarůstání, významně
ovlivněny funkcí a koncepcí biologického stupně ČOV.
6. Membránové technologie. Řešení třetího stupně čištění pomocí membrán patří k moderním
technologickým postupům. Jedná se o metodu, která již na základě použitého principu, může
zaručit nejvyšší stupeň čistoty vypouštěných vod. Vzhledem k současným cenám je však
realizace samotného třetího stupně s touto technologií nepravděpodobná. Řešením však jsou
kompletní celé ČOV na tomto principu, které se začínají prosazovat.
Jak je zřejmé z předcházejícího textu, existuje řada technologických řešení třetího stupně
ČOV s různými předpoklady splnění úkolu, který na ně bude kladen, a podotýkáme, že
uvedený výčet díky možnosti kombinací, není a ani nemůže být úplný. Pro volbu vhodné
technologie je tedy zásadní určení cíle, který má být dosažen, tedy určení konkrétních
vodohospodářských požadavků. Tyto požadavky potom určují ekonomickou náročnost řešení.
Pokud jsou známy konkrétní požadavky a ne pouze vágní odkaz: „. . splní požadavky BAT
nebo NV atd.“, mělo by při volbě technologie třetího stupně ČOV a předpokladu jeho
dosažitelné účinnosti hrát významnou roli nejprve objektivní zhodnocení skutečných
možností jednotlivých aparátů stávající biologické linky ČOV. Na základě této analýzy lze
potom určit, která položka znečištění ohrožuje splnění limitů a tuto potom řešit návrhem
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změny technologie. Není tedy nezbytné hned budovat třetí stupeň dočištění, pokud existuje
metoda využívající současné technologie s menšími doplňky a zadání může splnit.
Výše již bylo uvedeno, že je ekonomicky zajímavé některé procesy odstraňování nutrientů
realizovat odděleně. Jedná se především o srážení fosforu a denitrifikaci zbytkového množství
dusičnanového dusíku na odtoku z biologického stupně. Při obou těchto procesech vzniká
malé množství koloidních a koagulovaných částic. Jak ukážeme dále, není však nezbytné
zajišťovat zvláštní, dodatečnou metodu separace těchto vznikajících sraženin a koloidů po
koagulaci, například filtraci.
Technologie, která řeší naznačeným způsobem – bez filtrace separaci vzniklých produktů, se
dodává pod označením NRBF – systém. Jednotka NRBF (odstraňování nutrientů ve zpětném
proudu) je výsledkem společného úsilí provozních technologů, procesních inženýrů a
projektantů ČOV, kteří si vytkli za cíl vyvinout jednoduše a široce aplikovatelnou, investičně
nenáročnou a technologicky účinnou metodu, která by byla univerzálním a technicky
schůdným řešením terciálního dočištění biologicky čištěných komunálních odpadních vod
s nízkými provozními náklady. Toto řešení je výhodnou alternativou ke třetím stupňům
čištění odpadních vod klasického provedení a všude tam, kde se provoz potýká s nestabilitou
funkce biologického stupně ČOV, velkou nerovnoměrností látkového nebo hydraulického
zatížení ČOV, v lokalitách s málo vodným recipientem nebo s přísnými požadavky
vodohospodářských orgánů, ekologů a správců toků na odtokové koncentrace nutrientů a
podobně. Jednotku NRBF lze aplikovat jak na stávající starší nebo rekonstruované ČOV, tak
při návrhu nových ČOV prakticky všech velikostních kategorií a technologických koncepcí
biologického stupně. Výhody aplikace jednotky NRBF se obzvláště projeví u ČOV střední a
menší velikosti (pod asi 50000 EO).
Podstata technického řešení NRBF.
Podstata technického řešení spočívá ve vybudování nového okruhu u dosazovací nádrže nebo
nádrží, případně jiného separačního zařízení, vybaveného systémem reaktorů k odstraňování
požadovaných nutrietů (fosfor, dusík). To znamená, že biologicky vyčištěná voda je po
odsazení biomasy, aktivovaného kalu, v separačním zařízení před měrným objektem na
odtoku z čistírny odpadních vod čerpána z části (běžně 60 – 120% denního průměrného
průtoku čistírnou odpadních vod), nově vytvořenou potrubní větví zpět přes zvláštní
denitrifikační reaktor, kde za přídavku externího substrátu dochází s vysokou účinností
k redukci dusičnanů a případných dusitanů na plynný dusík. Biomasu denitrifikačního
reaktoru k oddělené denitrifikaci tvoří libovolná, vhodná čistá nebo směsná kultura
mikroorganismů, fixovaná buď v nosiči z organického nebo anorganického materiálu nebo
nárůstová kultura biomasy na pevném nosiči. Po takto realizované denitrifikaci natéká čištěná
odpadní voda do reaktoru na odstraňování fosforu, kde dochází za přídavku Me+3 solí k
oddělenému chemickému srážení fosforu, sorbci části CHSK a koagulaci. Po řízené
denitrifikaci externím substrátem a odděleném srážení fosforu, je vyčištěná voda obsahující
koloidní a suspendované částice, produkty denitrifikace a srážení, vedena touto by-passovou
potrubní větví zpět před dosazovací nádrže nebo na jiné separační zařízení, před kterým je
napojena na přívodní potrubí suspenze aktivovaného kalu z biologického stupně čistírny
odpadních vod a pevná fáze, chemický kal, je pak oddělena společně s aktivovaným kalem
z biologické linky čistírny odpadních vod. Separovaný kal je veden společně s vratným kalem
standardním způsobem do klasické biologické linky nebo společně s přebytečným kalem
k dalšímu zpracování v kalovém hospodářství.
V případě začlenění oddělené denitrifikace do takto řešené technologické linky dochází
vlivem množení denitrifikantů a jejich odvádění do předřazené biologické linky čistírny
odpadních vod ve vratném kalu ke zvýšené stabilizaci procesu odstraňování dusíku a
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významnému zvýšení odolnosti takto upravených čistíren odpadních vod zvláště tam, kde je
vysoká nerovnoměrnost látkového zatížení v průběhu dne. Toto technické řešení prakticky
eliminuje neřízenou denitrifikaci a flotaci aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích a
zlepšuje zásadním způsobem kalový index v aktivačních nádržích. Funkce technického řešení
je patrná z příkladů možného zapojení technologické linky, znázorněné na přiložených
blokových schématech, která řeší jednotlivé možnosti uspořádání, a to pro odstraňování
dusíku a fosforu společně – vzor 1 nebo samostatné odstraňování fosforu – vzor 2. Obě verze
řešení jsou patrné z přiložených schémat.
Základní charakteristika řešení NRBF - shrnutí:
•
•
•
•
•
•

Zlepšuje celkově odtokovou bilanci dusíku a fosforu
Snižuje riziko překročení limitů znečištění všude tam, kde se naplnila nebo kde
byla překročena původně uvažovaná kapacita biologického stupně ČOV
Objektivně snižuje míru zpoplatnění za vypouštění nutrientů tam, kde toto existuje
nebo snížením odtokových koncentrací toto zpoplatnění úplně vyloučí
V přijatelné míře umožňuje zvýšení látkového zatížení celé ČOV tam, kde není
z ekonomických nebo technických důvodů celková rekonstrukce zatím možná a je
nutné zlepšit kvalitu biologicky vyčištěných odpadních vod
Objektivně zvyšuje stabilitu provozu a účinnost funkce dosazovacích nádrží všech
typů, hlavně v lokalitách s velkou mírou hodinové nerovnoměrností zatížení
Umožňuje flexibilní využití různých nádrží s původně jiným účelem uplatnění

Připravované nové ČOV – výhoda aplikace NRBF:
•
•
•
•
•
•

Umožňuje bez rizika poruch v odstraňování dusíku zvýšit v projektu specifické
látkové zatížení aktivace až o 30%
Specifické provozní náklady na odstraňování fosforu jsou až o 30% nižší oproti
běžným v současné době používaným simultánním postupům a blíží se nákladům
odpovídajícím oddělenému srážení v čisté vodě bez suspendovaných látek
Umožňuje v technologické lince ČOV vynechat provozně náročnou technologii
terciálního dočištění, při zajištění odtokových parametrů vyčištěné odpadní vody
této technologii odpovídajících
Významně snižuje investice do stavebních objektů oproti klasickému řešení
Umožňuje celou řadu variantních uspořádání reaktorů a tím například flexibilní
řešení v problematických podmínkách stísněných stavebních prostor a podobně
Výrazně snižuje investice do technologie při zajištění vysoké užitné hodnoty
investičního celku

Při návrhu technologie NRBF byla sledována, jako hlavní priorita především jednoduchost
ovládání a snadná propojitelnost klíčových funkcí s centrálním řídicím systémem ČOV a
přenositelnost důležitých dat do tohoto systému.
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NRBF a některá současná řešení terciálního dočištění dle BAT (Metodický pokyn k NV
229/2007, Sb.)
Řešené
Jednotka
Mikrosítové
Klasická
Oddělené
funkce a
NRBF
filtry
písková
srážení P a
problémy
filtrace+srážení usazování kalu
P
Ano
Ano
Ano
Ano
Snížení NL
Ano
Ano
Ano
Nepatrně
Snížení CHSK
Ano
Nemá vliv
Ano – dle řešení
Nemá vliv
Snížení Ncelk.
Ano
Nemá vliv
Ano
Ano
Snížení Pcelk.
Podporuje
Nemá vliv
Vliv podle řešení
Nemá vliv
Vazba na
funkci
aktivaci
Častý problém
Zarůstání síta
Zanedbatelná
Zvýšené nároky
Značné nároky
Zanedbatelná
Vyšší
obslužnost
Řízený proces
Neřeší nutrienty
Vysoké inv.
Kolísavá
Poznámka
nákl.
účinnost
Výhody řešení technologické linky ČOV s využitím jednotky NRBF, ať už se jedná o
intenzifikaci, rekonstrukci nebo projektování nové ČOV se projeví až v kontextu s řešením a
provozem konkrétní lokality nebo stavby. Hlavní výhodou popsaného řešení je to, že objemy
reaktorů nezbytných k řešení oddělené denitrifikace a odděleného srážení fosforu jsou
podstatně menší než realizace jinak nezbytných dalších aktivačních nádrží nebo jsou
podstatně provozně jednodušší a ekonomicky výhodnější než libovolná varianta klasického
řešení třetího stupně čištění, zajišťujícího denitrifikaci a oddělené srážení fosforu s následnou
filtrací. Dosažitelné hodnoty celkového dusíku na odtoku z ČOV jsou pod 10 mg/l Ncelk. a u
fosforu je výsledek dán přímo požadavkem, standardně v průměru kolem 0,8 – 1,0 mg/l Pcelk..
Výše naznačené přednosti a výhody jsou pouze stručným výčtem možností. Je zřejmé, že
zkušený provozovatel nebo projektant objeví další možnosti aplikace NRBF nebo ho funkce
této jednotky inspiruje například k optimalizaci řídicího systému biologických procesů
v aktivaci tak, aby se s ještě větší výhodou využil technologický potenciál této jednotky
s konečným cílem co největších úspor na provozních nákladech a obslužnosti. K tomuto
přesvědčení vedou autory výsledky z ověřovacích zkoušek různých postupů odstraňování
fosforu, které předcházely návrhu jednotky NRBF, prováděných v letech 2004 – 2010 a
publikovaných na různých odborných konferencích.
Závěrem ještě uvedeme některá orientační data získaná při testování a ověřování účinnosti
některých dílčích operací, které by měl zajišťovat terciální stupeň čištění.
Oddělená denitrifikace – pitná voda (SBR reaktor).
N – NO3
CHSK
NL (mg/l)
N – NO3
vstup
(mg/l)
vstup
odtok
(mg/l)
substrát
(mg/l)
16,5

150,0

< 1,0

6,0
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CHSK
odtok
(mg/l)
110,0

CHSKfiltrovaná
odtok
(mg/l)
100,0

NL
odtok
(mg/l)
24,0

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

Účinnost odstranění CHSK filtrací NL u nízko zatížených ČOV.
ČOV
CHSK odtok
BSK5mg/l
NL mg/l
CHSK mg/l
kapacita
mg/l
odtok
odtok
filtrovaná
EO
750
32,0
3,6
2,0
29,0
300
37,0
5,4
9,0
36,0
1200
21,0
2,8
2,0
21,0
13200
39,0
3,6
6,0
34,0
29000
29,0
3,1
2,0
21,0
3900
31,0
4,2
2,0
24,0
1200
46,0
8,1
14,0
41,0
18000
21,5
9,5
20
3000
70,0
13,0
52,5
12000
112,5
19,5
105
15000
95
3,0
85,0
CHSK /mg NL Průměr

CHSK/mg
NL
mg
1,50
0,11
< 0,10
0,83
0,25
0,29
0,36
0,16
1,35
0,38
3,3
0,78

Jak vyplývá z uvedené tabulky, není hodnota snížení CHSK filtrací odtékající biologicky
vyčištěné vody významná (data jsou získána filtrací vzorku dle ČSN). Vzhledem k objektivně
nízkým analyzovaným hodnotám NL je ještě zapotřebí přičíst možnou statistickou chybu
kontrolní metody. Toto by bez dalšího komentáře mělo stačit k objektivnímu posouzení
smyslu instalace mikrosít, jako třetího stupně čištění odpadních vod.
*V textu je použito členění technologické linky ČOV bez zvláštního dělení biologické části na
odstranění uhlíku a odstranění dusíku, jak bývá někdy v zahraniční literatuře uváděno.
NRBF – systém s odstraňováním dusíku i fosforu.
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NRBF – systém s odstraňováním fosforu.
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Extreme requirements on waste water treatment
- BIO-CEL® -modules: One part to fulfill extreme requirements
Dipl.-Ing. Wolfgang Schöne,
Sales Manager Eastern Europe, MICRODYN-NADIR GmbH; Rheingaustraße 190-196;
65203 Wiesbaden; w.schoene@microdyn-nadir.de; www.microdyn-nadir.de

ABSTRACT
Ve snaze hledat efektivní a ekonomické užití vody a optimalizovat zastavěnost plochy,
ukazují membránové bioreaktory (MBR) cestu k řešení.
V tomto článku se zaměříme na membrány v procesu MBR a ukážeme některé výsledky
vývoje v tomto sektoru vodního průmyslu. Dále představíme novou technologii čištění
modulů, která je velice přátelská k životnímu prostředí. Tato technologie byla úspěšně
vyzkoušena na různých pilotních aplikacích, například na Technické univerzitě Darmstadt.
KEYWORDS
Membrane bio reactor, MBR, module construction, membrane cleaning
COMPANY MICRODYN-NADIR
MICRODYN-NADIR GmbH with locations in Europe, Asia and USA is the leading
independent manufacturer of micro, ultra and nanofiltration membranes and modules.
This is and will be our core competence now and in the future, therefore we pursue very
intensive research and development activities at our Head Quarter in Wiesbaden Germany.
For over 45 years now, our products are utilized in many varied industrial and municipal
applications, among others in the field of water and wastewater treatment, but also in many
process-integrated applications.
Our products’ outstanding sharp cut-offs and reproducibility allows a high application variety
in the most difficult industrial uses. One of our most innovative products is the immersed
BIO-CEL module for membrane bioreactors. Our precondition for this development was:
-

MICRODYN-NADIR has long-term experience in development and production of
membranes for waste water application
Since years leading companies are successful using NADIR®- membranes in MBR
applications
The high performance of the NADIR®- membranes is repeated confirmed in
numerous plants
MICRODYN- NADIR as supplier for all kinds of membrane modules knows exactly
about of advantages and disadvantages of hollow-fiber and flat sheet submerged
systems.
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Reasons for MBR and Market development
Membrane bioreactors (MBR) combine classic biological wastewater treatment with
membrane technology. The biomass is separated from the cleaned wastewater by means of
membranes (usually ultra or micro-filtration). The great advantage of this method is that the
membrane acts as a barrier to biomass, particles and bacteria, leading to a substantial
improvement in effluent quality compared to conventional, purely biological techniques – in
terms of solids and hygienic parameters. The unification of biological and membrane
technology to treat wastewater additionally increases the concentration of biomass in the
activated sludge tank. It is thus possible to augment the capacity of a traditional activated
sludge plant by converting it accordingly. Or it is possible to reduce the footprint of a new
plant, in which case a further space saving is realised, because the final sedimentation stage
can be dispensed with.

Picture 1: Comparison Conventional Biological Treatment Plant - MBR
Since the discharge from an MBR plant is absolutely free of solids, this innovative solution is
ideally suited for supplementary treatment steps with reverse osmosis or nano-filtration as
well as UV or ozone.
Because of these fantastic application possibilities it is not a big surprise that MBR market is
growing:
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Graph 1: European MBR market, source: Amadeus report 2008

Advantages of BIO-CEL® module
Patented BIO-CEL® module combines the advantages of capillary and plate modules in one
type of submerged membrane module. The key is to sandwich two membranes around a
spacer material, creating a plate module without a plate. The edges are welded and the filtrate
is extracted though a hole in the middle, which keeps pressure drops to a minimum. A series
of these individual membrane bags are joined vertically to form a module.

Picture 2: Construction of a BIO-CEL® membrane
The BIO-CEL® module does not suffer from braiding, because it uses flat membranes, or
silting, because the module is open at the buttom. Frameless fixing of the membranes means
no edge blocking. Since the membrane bags are flexible, internal tension is not a problem, and
the gaps between the membranes do not become blocked. The absence of plates allows a
higher packing density. Bio-Cel modules can also be backwashed, and due to the better
hydraulic conditions this works considerably better than it does with capillary membranes.
First membranes and modules were installed in 2005. Since the beginning of 2008, Bio-Cel
modules are also available in cassettes, making the system even easier to install and service.
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Particularly in large plants, the ability to separate the aeration and membrane systems is a big
step forward. The latest version, the BIO-CEL® BC 400 cassette system, was introduced to
market in May 2008. This new module is designed especially for large plants and has a
membrane area of 400 m². Its high packing density, comparable to that from capillary
modules, makes the BC 400 ideal for plants handling large volumes in small areas.

Picture 3: BioCel® BC with membrane cassettes and base frame including Air-Scour system
Cleaning is still essential
MICRODYN-NADIR's BIO-CEL® module only requires simple pre-treatment of the feed
flow and allows extended operation times between cleaning cycles. However, even with this
novel development, chemicals still cannot be completely dispensed with for intensive
cleaning.
The reason for cleaning the membrane modules in an MBR plant is to remove the deposits
from the membrane which reduce its permeability during operation. A distinction is made
between scaling and fouling. Scaling refers to inorganic deposits, usually calcium carbonate
or ferric salts, which have to be removed by cleaning with acids. The acids normally used for
this purpose are mainly organic, for example citric, formic or acetic acid, and they are
unobjectionable from an environmental viewpoint because the spent cleaning solutions can be
disposed of without any problems directly with the help from the membrane biology. Fouling,
on the other hand, is caused by organic deposits, why it is often also called biofouling.
Fouling can be eliminated with oxidants like hydrogen peroxide or sodium hypochlorite
(NaOCl). Chlorine has become established as the norm for removing fouling in MBR plants
due to its excellent cleaning efficiency. Unfortunately, it has the drawback that the
concentrations in which it is used – up to 2000 mg/l in some cases – result in the formation of
large quantities of AOX compounds. AOX is a sum parameter for so-called „adsorbable
organic halogen“ compounds, which are classified as environmentally harmful substances on
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account of their eco toxicity. Although MBR technology is in principle a very eco-friendly
process as far as membrane cleaning is concerned, it does have this important ecological
disadvantage.
Chemical-free process
To overcome that weakness a development was started to determine the BIO-CEL® module's
suitability for chemical free cleaning in activated sludge, bearing in mind that the
permeability of the membrane must not be impaired. Previous trials had already confirmed
that the module can remain in use for over a year without intensive cleaning (i. e. cleaning the
BIO-CEL® in a chemical bath). Chemical back-flushing in an activated sludge tank suffices.
However, the new study revealed that permeability is lost despite back-flushing with
chemicals and that intensive cleaning is unavoidable sooner or later.
The starting premise for this investigation into chemical-free cleaning of BIO-CEL®
modules was the idea that, using mechanical beans, incipient deposits on the membrane can
be prevented from forming deposits or deposits that are already present are continuously
removed. The plastic granulate used for this purpose needs to flow upward between the
membrane pockets with the aeration that is essential to operate the modules, in order to
produce the mechanical cleaning action.

Picture 5: principle of BIO-CEL® MCP
The granulate density has to be such, that it is slightly heavier than the activated sludge and
therefore able to settle outside the module, but not so heavy that it cannot be whirled up again
and conveyed up to the top by the aeration underneath the module.
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Picture 6: Path taken by granulate through the BIO-CEL® module: deposits on the
membranes are continuously removed by mechanical beans
Action of the granulate
Two BIO-CEL® modules, each with a membrane area of 10 m², were installed in two parallel
filtration chambers on a pilot plant scale (under identical conditions). One BIO-CEL® module
based on a back-flushable flat sheet membrane module (reference) was operated
conventionally in activated sludge without adding granulate, while the other (granulate) was
required to clean a mixture of sludge and granulate (BIO-CEL®-MCP = mechanical cleaning
process). Both modules were set to a flux of 15 l/m² h for the first three months. After around
seventy days in service, the permeability of the reference module had fallen to approximately
40 % of the initial value whereas the MCP module had not yet lost any of its permeability.
The module without granulate was then maintained at a constant permeability by introducing
intermediate cleaning (back-flushing with NaOCl). In the next trial phase, the flux of the
module with granulate (MCP) was increased to 40 l/m² h. This high flux was what eventually
triggered a reduction in permeability. The rate was then kept constant at 30 l/m² h for a period
of several weeks. The BIO-CEL® - MCP module has been cleaning without chemicals
throughout the trial (500 days so far and still continuing). The results for the two modules are
directly compared in the table.
In a follow-up test, granulate was also added to the activated sludge in the reference module.
After only seven days, this BIO-CEL® module had likewise regained its original
permeability. This shows that even subsequent cleaning with granulate has the desired effect
on the modules.
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Graph 2: Comparison of two modules at a flux of 15 l/m² h: after around seventy days in
service, the permeability of the reference module has fallen to approximately 40 % of the
initial value.
Applications with BIO-CEL® Modules
Meanwhile you will find BIO-CEL® modules in waste water treatment plants of:
- Municipal
- Beverage bottler
- Military training area
- Hotel
- Brewery
- Fish faring
- Food production
- Chemical industry
- Fermentation plant
- Chicken slaughterhouse
- Pharmaceutical industry
- Milk factory
- ……..
- on ships – build by company ACO marine

CONCLUSIONS
Several years of experience in wastewater treatment plants around the world have proved the
success of MBR technology based on submerged modules. However, this experience has also
shown a need for improvement in module construction to overcome operational problems like
silting, braiding, and edge and gap blocking. Additionally this experience has shown a need
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for improvement the chemical cleaning of membrane, especially the problems with AOX
compounds in waste water. The article shows the advantages of BIO-CEL® module
construction from Microdyn-Nadir. The module combines the advantages of existing capillary
and plate systems, without their disadvantages, by using a patented flexible membrane bag.
The study findings, concerning mechanical cleaning, demonstrate that the BIO-CEL® module
can be cleaned mechanically by adding granulate to the activated sludge. In other words
chemical-free cleaning is possible and problems with AOX compounds will become a thing of
past.
At least the article explain advantages of BIO-CEL® module and shows that this module type
is able to fulfill extreme requirements of waste water treatment plants.
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Čistírna MBR na letišti ve Valencii
Marcelo Aguilar
Magisterský titul (licenciado) v chemii, Postgraduální studium master čištění vod,
Universidad v Seville, Email: mags@mpcorporacion.comTelefon: +34 646951693
Abstract
The state company AENA is responsible for the management of the land and air services of
all the Spanish airports. In this specific case of Valencia airport, its objective was to reuse the
wastewater proceeding from the airport for the later cleaning, filling the toilet tanks and for
irrigation. This way the company could reach a significant tap water cost savings.
The problem we had to face is that the present Spanish Law on the Water Reuse is very strict
as regards the values of the treated water which is to be used for the objectives above
mentioned. Besides, in this specific case, there was little space to place a wastewater
treatment plant.
We can reach the required values and even better ones applying the MBR technology (the
below mentioned values are those we reach after treating the water). Besides, we need about a
30 % less space than a conventional biological wastewater treatment plant with a tertiary
treatment to disinfect the water.
Úvod
Inženýrské oddělení společnosti MP MEDIOAMBIENTE muselo při řešení tohoto projektu
uspokojit požadavek ze strany letiště ve Valencii na znovu využití letištní odpadní vody, to
při současném požadavku na co nejmenší plochu potřebnou pro stavbu čistírny.
Státní společnost AENA, která je zodpovědná za provoz všech španělských letišť, mezi nimiž
se nachází také letiště ve Valencii, hledala technologii, jak:
1. Znovu využít odpadní vodu z letiště pro zavlažování zeleně, úklid letištních ploch a pro
WC, čímž by se dosáhlo značného snížení nákladů na vodné.
2. Ušetřit prostor.
Technologické řešení
Problém nastává v okamžiku, kdy mají být splněny velmi přísné zákonné limity na výstupní
hodnoty vyčištěné vody určené k znovu využití pro výše uvedené účely. V tomto případě jsme
také byli omezeni prostorem, kam se čistírna odpadních vod měla umístit.
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Vstupní hodnoty znečištěné vody byly následující:
CHSK mg/l
1437
BSK mg/l
563
PEVNÉ NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY mg/l 587
N-NH4+
59
COLI (UFC/100ml)
103 000
NEMATODA (VAJÍČKA/10 l)
3
Požadované hodnoty v souladu s Královským dekretem č. 1620/2007 ze 7. prosince, o využití
městských vod, podle kritéria 1.2. Městské služby:
CHSK mg/l
<125
BSK mg/l
<25
PEVNÉ NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY mg/l
<30
N-NH4+ mg/l
<10
COLI (UFC/100ml)
<200
NEMATODA (VAJÍČKA/10 l)
<1
NEFELOMETRICKÁ JEDNOTKA ZÁKALU (NTU) <10
Hodnoty požadované pro vypouštění předčištěné vody do městské kanalizace:
CHSK mg/l
<1000
BSK mg/l
<500
PEVNÉ NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY mg/l <500
N-NH4+ mg/l
<25
Technologie MBR nám umožnila splnit nejen výše uvedené požadavky, ale navíc dosáhnout
nižších hodnot ukazatelů znečištění vyčištěné vody. Dále došlo ke zhruba 30% úspoře
potřebného prostoru oproti konvenčním biologickým čistírnám s terciárním čištěním určeným
pro dezinfekci.
Výstupní hodnoty vyčištěné vody:
CHSK mg/l
<70
BSK mg/l
<15
PEVNÉ NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY mg/l
<5
N-NH4+ mg/l
<10
COLI (UFC/100 ml)
<50
NEMATODA (VAJÍČKA/10 l)
<1
NEFELOMETRICKÁ JEDNOTKA ZÁKALU (NTU) <1

Pro čištění odpadních vod jsou použity ploché ponorné ultrafiltrační membrány, které jsou
zabudovány přímo v biologickém reaktoru. Tyto membrány oddělují veškeré pevné
nerozpuštěné látky spolu s bakteriemi a viry. V případě letiště ve Valencii jsou membrány
umístěny v nádržích z nerezové oceli.
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Díky tomu, že nedochází k únikům biomasy do permeátu, dosahuje výsledná koncentrace
kalu v biologickém reaktoru kolem 10000 mg/l, na rozdíl od koncentrací kalu ve výši kolem
3500-4000 mg/l v konvenčních biologických aktivačních nádržích. Z tohoto důvodu lze nutný
objem reaktoru minimalizovat.
Vyčištěná voda je dále dezinfikována, což umožňuje širokou škálu jejího dalšího využití,
které se odrazí v nižších nákladech na vodné, či v možnosti mít vodu v místech, kde je její
získávání obtížné.
Technologická část se skládá z:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Čerpací stanice
Primární čištění: hrubé a jemné česle, lapák písku a tuků.
Biologický reaktor s aktivním kalem
Čištění ultrafiltračními membránami s velikostí pórů 0,05 mikronů.
Dezodorizace pomocí biofiltrů.
Odvodňování kalu odstřeďováním.

Další výhodou použití technologie MBR je nižší produkce kalů vykazujících vyšší podíl
sušiny
Závěr
Technologie MBR je vhodná jak pro intenzifikaci již existující čistírny tak i pro čistírny nové.
Pokud obvykle pracujeme s koncentrací 3500 mg/l kalu v aktivační nádrži, při práci
s koncentrací kalu 10000 mg/l můžeme zpracovávat téměř trojnásobný průtok odpadní vody
pouze díky úpravě primární části čistírny a aeračního systému. Jedná se o velmi modulární
technologii.
Technologie je vhodná pro oblasti se značným sezónním nárůstem počtu obyvatel. V období s
nízkým počtem obyvatel je možné využívat konvenční metodu biologického čištění a v
období s vysokým počtem obyvatel zapojíme membrány, které nám umožní pracovat s vyšším
průtokem.
Údržba čistírny je stejná jako v případě konvenčního biologického reaktoru, dále probíhá
automatizované programové čištění vzduchem a chemickými přípravky.
Provozní náklady membránových systémů se pohybují kolem 0,26 €/m3. Tyto náklady
zahrnují i pravidelnou výměnu membrán po uplynutí jejich životnosti.
Výsledkem využití technologie MBR je úspora prostoru a nákladů díky automatickému a
účinnému modulárnímu systému umožňujícímu dosažení vynikajících výstupních hodnot
vody
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Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení
Prof.Ing.František Rieger, DrSc. a Prof.Ing. Pavel Ditl, DrSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní , Technická 4, 16607 Praha 6
frantisek.rieger@fs.cvut.cz, ditl@centrum.cz
Abstrakt
Koncentrované kaly vznikající při zpracování odpadních vod mají různý původ a
především v závislosti na své koncentraci vykazují výrazné odchylky od newtonských
tokových vlastností a to při dopravě, míchání a jejich dalším zpracování. Jsou klasifikovány
typy tokových vlastností kalů a dopad na jejich hydrodynamické chování. Souhrnně jsou
podány způsoby měření tokových vlastností kalů potřebných pro návrh zařízení pro jejich
zpracování. Na základě takto zjištěných vlastností jsou doporučeny vhodné typy míchacích
zařízení a uvedeny výpočtové vztahy nutné k jejich návrhu. Článek navíc obsahuje i výklad,
proč přístup k návrhu míchacích zařízení vycházející z konceptu Campa a Steina rozšířený
v oboru čistění a úprav odpadních vod je nesprávný a nabízí korektní postup.
Stručně o specifikách kalů z odpadních vod
Při aerobním čištění odpadních vod či kombinaci aerobního čištění s chemickou předpravou
vznikají tyto hlavní typy kalů: primární kal po sedimentaci prvním bioreaktoru, aktivovaný
kal v druhém aeračním stupni, kaly po chemické úpravě či předúpravě. Rozsah běžných
koncentrací i typickou koncentraci tuhé fáze nalezneme např. v knize Wastewater
Engineering [12]. Koncentrace se pohybují v rozmezí od 1-16 hm.%. Nižší koncentrace do
1,5 až 2,5 hm.% má aktivovaný, primární vysedimenovaný kal, kal pocházející z chemické
úpravy může mít koncentrace do 10, ale nejčastěji kolem 5 hm. %. Z hlediska fyzikálního a
chemického jsou poměrně uniformní aktivované kaly, primární kaly jsou případ od případu
různé v závislosti na znečištění odpadních vod. Egalizační nádoby zařazené na začátku
technologie zmírňují tyto výkyvy. Kaly získané po chemické úpravě obsahují především
vysrážené komponenty a případně přírodní sorbety (bentonit) a tak jejich fyzikálně–chemické
parametry závisí na složení odpadní vody a na reglementu chemické úpravy, který lze volit
s ohledem na další zpracování kalu (výroba bioplynu, ukládání či kompostace a rozvoz po
poli). Pro tvorbu flokulí se přidávají vedle chemických komponent i flokulanty zajišťující
snadnou a dobrou separovatenost částic kalu ( mírou je například filtrovatelnost či
sedimentační křivka). Chemikálie i flokulanty se dnes přidávají s výhodou do spojovacích
potrubí mezi tanky, kde jsou zařazeny statické směšovače zajišťující rychlé a dokonalé mísení
až na molekulární úroveň. To je podstatné především pro srážení, kde se vyskytují následné a
paralelní reakce, jejichž výtěžek a tedy i stupeň vyčištění je ovlivněn mícháním. Další
zvyšování koncentrace kalů se provádí na odstředivkách a různých filtrech. Do zásobníků
kalů před těmito zařízeními se přidávají flokulanty mající schopnost napomáhat odvodnění
kalu, takže sedimentací lze pak dosáhnout až koncentrace 16-18 hm. % a na odstředivkách a
filtrech až 40 hm.%, při které kal-koláč je transportovatelný na dopravníku či korbě vozu a
nevytéká z něj kapalina. U anaerobního čištění odpadních vod proces probíhá ve
vysokoobjemovém zásobníku vybaveném mírným mícháním zabraňujícím kalu sedimentaci u
dna a umožňujícím dobrý kontakt s kapalinou v celé ploše částic tak, aby docházelo k výměně
hmoty mezi částicemi a kapalinou. Koncentrace kalu je zde do cca 10 hm. %, nejčastěji 5-7
hm.%.
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Se zvyšující se koncentrací odpadní kaly ztrácejí newtonské chování a vykazují reologické
chování bighamských, či pseudoplastických kapalin. Základy reologického chování popisuje
další text.Pro správný návrh míchacích zařízení je důležité reologické vlastnosti znát a
respektovat je. Bighamské kapaliny vyžadují při rozběhu míchadla překonání počátečního
rozběhového odporu, což je třeba respektovat při volbě motoru a převodovky a s ohledem na
náročný provoz-tedy zajistit předimenzování těchto částí. Pseudoplastické kapaliny mají
tendenci k silnému „útlumu proudění“ s rostoucí vzdáleností od míchadla až po tvorbu
kaverny, ve které se otáčí míchadlo, přičemž vnější oblast není míchána. O návrhu klíčových
aparátů pro zpracování kalů je pojednáno např. v [12], [13].
Cílem tohoto článku je poskytnutí současných informací o míchání koncentrovaných kalů a
poskytnutí základních výpočtových vztahů. Rovněž jsou v článku ukázána úskalí plynoucí ze
specifik procesu čištění a reologických a dalších vlastností kalu. Podrobně je objasněna
nevhodnost a nedostatečnost přístupu vycházejícího z doporučených hodnot Campova čísla či
gradientu rychlosti. Nejdříve budou uvedeny potřebné základy reologie.

Reologie suspenzí
Nízkokoncentrované suspenze vykazují newtonské chování, kdy lze závislost mezi
smykovým napětím τ a smykovou rychlostí γ& vyjádřit vztahem
τ = µγ&
(1)
s viskozitou µ, která roste s rostoucí koncentrací pevné fáze. Pro vyjádření závislosti
viskozity na koncentraci lze použít následují semiempirické nebo empirické modely.
Nejznámější je klasický Einsteinův vztah
µ = (1 + 2,5c )µ l
(2)
platný do objemové koncentrace (podílu) pevné fáze (částic) 4%. Jiný vztah doporučuje
Quemada [1]
µ = (1 − c / c m )−2,5cm µ l ,
(3)
kde cm je maximální dosažitelný objemový podíl částic. Jiný vztah uvádí Chong [2]
2

 3 c 
 µ l .
µ = 1 +
(4)
 4 cm − c 
Jemné suspenze vykazují často nenewtonské chování, které lze popsat mocninovým modelem
τ = Kγ& m ,
(5)
kde K je koeficient konzistence a m index toku nebo binghamským modelem.
γ& = 0 pro τ ≤ τ 0 ,
(6a)

τ = µ p γ& + τ 0

pro τ ≥ τ 0 ,
(6b)
kde τ0 je počáteční (mezní) napětí a µp plastická viskozita.
Grafické znázornění závislosti mezi smykovou rychlostí a smykovým napětí nazývané
reogram je pro výše uvedené reologické modely znázorněné na obrázku 1.
Měřítkem vazkosti nenewtonských látek je zdánlivá viskozita µz, která je v obdobě k viskozitě
definována vztahem
µ z = τ / γ& .
(7)
Z rovnice (5) vyplývá, že pro mocninové suspenze platí
µ z = Kγ& m−1 .
(8)
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Většina suspenzí vykazuje pseudoplastické chování s indexem toku m<1. To znamená, že
jejich zdánlivá viskozita klesá s rostoucí rychlostí deformace. Také zdánlivá viskozita
binghamských látek klesá s rostoucí rychlostí deformace.
Pro popis reologického chování suspenzí v širším rozsahu smykových rychlostí lze použít
buď kombinovaný mocninový [3]
K1γ& m1
τ=
1
b b
 K

1 +  1 γ& (m1 −m2 )  
  K 2
 
(9)
nebo binghamský model [4]
τ 01 + µ p1γ&
τ=
,
(10)
1/ b
  τ + µ γ&  b 
p1
1 +  01
 

  τ 02 + µ p 2γ&  


kde koeficienty označené indexem 1 resp. 2 se vztahují k reologickému chování pří nízkých
resp. vysokých smykových rychlostech a koeficient b vyjadřuje ostrost přechodu mezi oběma
oblastmi.
Grafické znázornění závislosti mezi smykovou rychlostí a smykovým napětím vyjádřené
výše uvedeným modelem (10) je znázorněné na obrázku 2. Reologie kalů se stále studuje, jak
je patrno z nedávné publikace [14].
Reometrie
Účelem reometrie je určit reologické chování měřené kapaliny, navrhnout vhodnou
konstitutivní rovnici pro jeho popis a stanovit její parametry. K tomu užíváme viskozimetry a
to buď viskozimetr kapilární nebo viskozimetry rotační - nejčastěji se dvěma souosými válci
nebo kužel-deska.
Kapilární viskozimetr.
Kapilární viskozimetr tvoří trubka o malém průměru - kapilára. Výstupem z měření jsou
zpravidla dvojice tlakové ztráty a průtoku. Pro stanovení parametrů reologických modelů z
naměřených veličin je třeba znát newtonskou smykovou rychlost a smykové napětí na stěně
kapiláry. Hodnotu newtonské smykové rychlosti na stěně lze určit ze vztahu
4Q
γ& sN = 3
(11)
πR
a smykové napětí na stěně kapiláry z rovnice
∆p R
τs = z .
(12)
2L
Pro mocninové suspenze je mezi oběma veličinami vztah
m

 3m + 1 & 
τ s = K
γ sN  .
(13)
 4m

Pro binghamské suspenze a vyšší hodnoty newtonské smykové rychlosti přibližně platí
4
τ s =& τ 0 + µ p γ& sN .
(14)
3
Ze vztahů (13) a(14) lze určit parametry obou reologických modelů.
Rotační viskozimetr se dvěma souosými válci.
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Viskozimetr se dvěma souosými válci sestává zpravidla ze stabilní vnější válcové nádobky s
měřenou kapalinou a rotujícího vnitřního válce. Výstupem z měření jsou při malé mezeře
mezi oběma válci zpravidla přímo dvojice smykové rychlosti a smykového napětí.
Viskozimetr kužel-deska.
Viskozimetr kužel-deska sestává ze stabilní desky a rotujícího kužele. Výstupem z měření
jsou zpravidla dvojice smykové rychlosti a smykového napětí.
Z nich pak lze určit při měření oběma posledně jmenovanými viskozimetry přímo parametry
příslušného reologického modelu.
Míchání suspenzí a kalů
Proč mícháme kaly?
Míchání kalů v linkách na čištění odpadních vod zajišťuje jednu nebo více z následujících
podmínek procesu:
• Homogenitu vsádky, např. na zásobnících kalů před filtry a odstředivkami.
• Kontakt fází pro výměnu hmoty mezi kalem a kapalinou-anaerobní procesy, chemická
předúprava (srážení, adsorpce do bentonitu, atd.), flokulace.
• Zabránit ukládání kalu a jeho následnému hnití často doprovázeného tvorbou
sirovodíku-síra je obsažena v bílkovinách.
• Koncentrační homogenizaci např. při dávkování odvodňovacího flokulantu do kalu.
• Dávkování chemikálií do kalu.
• Aerace vzduchu ve vsádce a cirkulace bublin.Většinou byly v poslední době aerátory
nahrazeny provozně mnohem energeticky výhodnějšími a tím provozně lacinějšími
bublinovými rošty.
Volba míchadla
Pro míchání suspenzí se nejčastěji doporučují míchadla s axiálním charakterem proudění.
Relativní velikost míchadla vzhledem k nádobě závisí především na velikosti a koncentraci
částic. Pro jemné koncentrované suspenze, které mají tendenci vytvořit kolem míchadla
míchanou kavernu (zatímco zbytek nádoby je stagnantní, nemíchaný), je třeba volit relativně
větší míchadla, případně i více míchadel nad sebou na společném hřídeli.
Otáčky míchadla
Jak již bylo uvedeno je při míchání suspenzí důležité, aby byl v pohybu celý objem míchané
vsádky. Při míchání hrubozrnných suspenzí je kritickým místem dno nádoby – částice nejsou
ve vznosu a leží na dně. Otáčky míchadla, při kterých dojde k suspendaci (vznosu) všech
částic se nazývají otáčky vznosu. Ty je možné určit ze vztahu mezi modifikovaným
Froudovým číslem Fr´ a relativní velikostí částic navrženého v [5]
γ

dp 
n 2 dρ
 ,
(15)
Fr ′ =
= C 

g∆ρ
 D
kde koeficienty C a γ je možné určit v závislostí na objemové koncentraci (podílu) částic c v
suspenzi ze vztahů doporučených v [6]
(16)
C = A exp(Bc )

(17)
γ = α + βc
Grafické znázornění rov.(16) a (17) převzaté ze [7] pro šestilopatkové míchadlo s lopatkami
skloněnými pod úhlem 450 (viz obr.3) v nádobě s klenutým dnem je pro dvě hodnoty poměru
průměru nadoby k průměru míchadla D/d = 3 a 4,5 uvedeno na obrázcích 4 a 5.
Jemné koncentrované suspenze často vykazují plastické chování, které lze popsat
binghamským modelem. Binghamské látky se při míchání vyznačují tendencí vytvořit kolem
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míchadla dobře míchanou kavernu, zatímco v místech vzdálenějších od míchadla mrtvé
(nemíchané) oblasti. Aby došlo k proudění celé míchané vsádky musí být bezrozměrné
kriterium n2d2ρ/τ0, vyjadřující poměr dynamického tlaku a počátečního napětí, pro míchadlo o
dané geometrii přesahovat určitou hodnotu, která je šestilopatkové míchadlo o poměru D/d=3
rovná 97.5 a pro míchadlo o poměru D/d=2 rovná 38,1 [8].
Příkon míchadla
Míchání v zařízením průmyslové velikosti probíhá zpravidla v turbulentní oblasti, kde je
příkonové číslo
P
Po = 3 5
(18)
ρn d
konstantní. Jeho hodnoty lze pro míchadla se skloněnými lopatkami určit ze vztahu
uvedeného v [9]. Za hustotu je pak třeba při míchání suspenzí dosazovat hustotu suspenze.
Pokud probíhá míchání v laminární oblasti, kde závisí příkonové číslo na Reynoldsově čísle
Re = nd2ρ/µ, dosazujeme při nenewtonském chování za viskozitu µ hodnotu zdánlivé
viskozity při smykové rychlosti γ& = kn, kam za koeficient k dosazujeme při použití
rychloběžných míchadel hodnotu 10.
Minimální příkon potřebný pro míchání suspenzí.
Pro hrubozrnné suspenze je to příkon potřebný pro dosažení vznosu. Ten je v bezrozměrné
formě charakterizován kriteriem [10]

π s = Po Fr´3 (d / D)7

(19)
Závislost tohoto kriteria na objemové koncentraci je pro vybranou hodnotu poměru průměru
částic a nádoby dp/D znázorněna na obrázku 6. Z obrázku je patrné, že pro nižší koncentrace
vyžaduje nižší příkon relativné menší míchadlo zatímco pro vyšší koncentrace naopak
míchadlo větší.
Pro jemnozrnné suspenze lze příkon potřebný pro míchání v celém objemu vsádky posoudit
podle kriteria P2/(03D4) doporučeného v [8]. Hodnota tohoto kriteria je pro šestilopatkové
míchadlo o poměru D/d=3 rovná 3,5.104 a pro míchadlo o poměru D/d=2 rovná 1,3.104 [8].
Větší míchadla jsou tedy pro míchání jemných koncentrovaných suspenzí vhodnější.
Modelování vznosu
Z uvedených kriteriálních rovnic lze snadno odvodit podmínku pro zvětšování měřítka
geometricky podobných suspendačních tanku ve tvaru
nd δ = const. nebo ε V δ −2 / 3 = const.
(20) (21)
Hodnoty exponentu δ se pohybují pro suspenze písku kolem 0,80, pro jemnozrnné
koncentrované suspenze a kaly v rozmezí 0,89-1. Je-li hodnota δ rovna jedné, modelujeme při
konstantní obvodové rychlosti a je-li hodnota rovna 2/3 modelování se provádí při konstantní
hodnotě měrného příkonu. Je tedy zřejmé z rovnice (21), že pro kaly platí zásada, že čím je
větší nádoba , tím menší je měrný příkon míchadla, takže na velikých nádobách může být jeho
hodnota až 5 W/m3.

Návrh míchání a jeho modelovaní dle vžitých představ Campa a Steina [11]
Pro míchací zařízení pro čištění odpadních kalů se vžila metodika, kterou navrhl Camp a
Stein. Metodika vychází z doporučených hodnot veličiny G pro různé účely míchání.
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P
,
(22)
µV
kde příkon míchadla P dělený míchaným objemem je měrný příkon míchadla disipovaný ve
vsádce ve W/m3 , tedy veličina běžně užívaná v oblasti míchání. Hodnota G představuje
střední hodnotu smykového napětí v 1/s. Doporučené hodnoty G a doby zdržení v tanku jsou
udány např.v knize Wastewater Engineering [12]. (např.pro běžnou flokulaci G = 20-80,
rychloběžné míchání 250-1500. Vynásobením rovnice (20) střední dobou zdržení t=V/Q
dostali citovaní autoři bezrozměrné Campovo číslo
G=

Pt 2
1 PV
=
.
(23)
µV Q µ
Literatura o míchání toto kriterium nenazývá Campovým číslem, ale nazývá ho energetickým
kriteriem, kam za čas se dosazuje např. při návrhu homogenizace doba homogenizace. Na
obrázku 7 je vynesena závislost energetického kriteria Pt2 /µT3 na bezrozměrném kriteriu
T2ρ/µt, které obsahuje jen fyzikální vlastnosti vsádky a rozměr nádoby. Z tohoto grafu lze pro
danou nádobu o průměru D (v obr.7 je místo D užito symbol T) a vsádku o dané viskozitě a
hustotě stanovit příkon míchadla potřebný pro požadovanou intenzitu míchaní vyjádřenou
zvolenou hodnotou doby homogenizace t. Modelovat homogenizaci analogicky metodice
Campa a Steina [2] by znamenalo modelovat při konstantní hodnotě energetického kriteria.
Jak je vidět z obrázku 7, je jeho hodnota však konstantní pouze v creepové oblasti a to jen pro
jednu geometrii míchadla a nádoby. Pro vsádky přibližně stejné viskozity modelovat při
konstantním G je totéž jako modelovat při konstantním měrném příkonu na jednotku objemu
ve W/m3. Toto kriterium platí velmi přibližně pro modelování dispergace, přestupu tepla,
komplexní chemické reakce, ale např. jeho užití pro modelování velkoobjemových kalových
nádob by vedlo k tomu, ze pohon by byl řádově předimenzován (G=1500 1/s odpovídá pro
vodu 2250W/m3. Také výše uvedené doporučení pro G při flokulaci znamená měrný příkon
v rozmezí (při viskozitách blízkých vodě) 0,4-6,4 W/ m3, což je jako pro nádoby všech
velikostí doporučení absurdní. Pro flokulaci rovněž odkazujeme na práce odborníků majících
znalosti i v míchání, např. [15]. Je ku podivu, jak takové nepodložené a nekorektní dogma
může ve vzdáleném oboru dlouho přežívat.
Ca = Gt =

Závěry
Stručně lze závěry formulovat takto:
• Nejčastěji problémy vyvstávají při míchání koncentrovaných kalů a to především, kdy
dochází k nežádoucí sedimentaci. Ta se projevuje hnitím kalu doprovázeného často
tvorbou sirovodíku.
• Při návrhu nejdříve rozmyslet, jaké jsou nároky na míchání, co má míchání zajistit a
návrh při zvětšení měřítka proveďte tak, aby byly splněny nároky na hlavní
mechanismus míchání. Pak ovšem mohou být vedlejší mechanismy míchání na větším
díle horší. Například při dodržení podmínky pro vznos, bude na větším zařízení vždy
horší homogenizace a bude déle trvat.
• Pro návrh míchacích zařízení neužívat metodiku navrženou Campem a Steinem, je
nedokonalá a její platnost je omezená jen na některé případy.
• Navrhujte flokulační nádoby podle současných poznatků, většina flokulačních nádob
je „přemíchána“, což zvyšuje spotřebu flokulantu.
• Se zvětšujícím rozměrem zařízení obvykle roste i Reynoldsovo číslo a může se stát, že
poloprovozní aparatura pracuje v jiné hydrodynamické oblasti než navrhované
zařízení, což muže vést k chybnému návrhu.
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Využívat standardní míchací systémy a vyhýbat se nestandardní geometrii nádob i
míchadel. Pokud to nelze, je na místě experiment.
Vyšetřit vždy reologické chování kalu a respektujte jej pro výpočet příkonu motoru a
návrh převodovky. Zanedbání nejčastěji vede ke spálení motoru a krátké životnosti
převodovky.
Čím je větší nádoba, tím menší měrná energie ve W/m3 stačí k promíchávání nad
vznosem, což vede k šetření energie.
Provést vždy sedimentační zkoušku a a respektovat ji vzhledem k vlastnostem kalu
pro návrh resuspendace po výpadku proudu či periodickém promíchávání tanku.
Nezapomínat, ze k míchání přispívá i cirkulace od čerpadel, či aerace a toto
zohledněte při přechodu na jiné zařízení odkázané pouze na mechanické míchání.

Seznam symbolů
A, B konstanty v rov.(16)
b
konstanta v rov.(10)
c
objemová koncentrace částic
C
koeficient v rov.(15)
Ca
Campovo číslo definované rovnicí (23)
d
průměr míchadla
průměr částic
dp
D, T průměr nádoby
Fr´
modifikované Froudovo číslo definované rov.(15)
g
gravitační zrychlení
K
koeficient konzistence
n
otáčky
m
index toku
P
příkon
Po
příkonové číslo definované rov.(18)
Q
objemový průtok
R
poloměr kapiláry
t
čas
V
objem vsádky
α, β konstanty v rov.(17)
γ
exponent v rov.(15)
δ
exponent v rov.(20)
∆p z tlaková ztráta
γ
exponent v rov.(15)
γ&
smyková rychlost

γ& sN

newtonská smyková rychlost na stěně
µ
dynamická viskozita
µp
plastická viskozita
µz
zdánlivá viskozita
ρ
hustota kapaliny
∆ρ
rozdíl hustot částic a kapaliny
πs
bezrozměrné kriterium definované rov.(19)
τ
smykové napětí
τ0
mezní napětí
τs
smykové napětí na stěně
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Texty pod obrázky:
Obr.1: Hlavní typy nenewtonských kapalin podle závislosti smykového napětí τ na smykové
rychlosti γ& .
Obr.2: Nahrazení typického reogramu kalu dvěmi bighamskými modely.
Obr.3: Míchalo se skloněnými lopatkami dle CVS 691020.
Obr.4: Závislost konstanty C na objemové koncentraci (podílu) pevné fáze (částic) v suspenzi.
Obr.5: Závislost konstanty γ na objemové koncentraci (podílu) pevné fáze (částic) v suspenzi.
Obr.6: Závislost bezrozměrného příkonu potřebného pro suspendaci na koncentraci pevné
fáze pro zvolenou relativní velikost částic dp/D.
Obr.7: Závislost energetického kriteria pro homogenizaci na bezrozměrném kriteriu
obsahujícího jen rozměr tanku a fyzikální vlastnosti vsádky ( v grafu T znamená totéž, co D
v textu, tedy průměr tanku).
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Současné možnosti řešení mechanického předčištění odpadních
vod
Ing. Hladík Zdeněk
HUBER CS
Příspěvek se zabývá problematikou mechanického předčištění odpadních vod z hlediska
nasazení na stokové síti a ve vtokových objektech komunálních čistíren odpadních vod, ale
také z hlediska současných provozních požadavků na technologická zařízení, jako je jemnost
čištění, odolnost, spolehlivost, a dále bezpečnost a hygiena při manipulaci se shrabky.
Zaměřuje se na česle, separátory a pračky písku.
Z širšího hlediska je možno do mechanického předčištění zařadit všechny stavební objekty a
technologická zařízení ČOV, která zbavují odpadní vody mechanických – plovoucích a
sunutých – nečistot před jejich vstupem do biologického stupně čištění.
Tento příspěvek se zabývá pouze technologickými zařízeními mechanického předčištění,
nikoliv objekty stavby (jako jsou lapáky štěrku, písku, případně usazovací nádrže a dešťové
zdrže). Rovněž se nezabývá podrobně problematikou hrubých česlí, jejichž principy činnosti
jsou obdobné jako u některých typů jemných česlí.
Zaměřuje se na jemné česle, separátory a pračky písku.
1. Česle
1.1. Kritéria pro řešení mechanického předčištění česlemi.
Pro řešení resp. výběr vhodného zařízení mechanického předčištění jsou hlavními parametry
resp. kritérii:
a) jemnost čištění
b) maximální průtok přes mechanické předčištění
c) hydraulické poměry, řešení nátoku - případně čerpání - na ČOV
d) prostorové možnosti pro umístění zařízení, především v případě rekonstrukcí
e) požadavky na automatiku provozu, provozní spolehlivost a dostupnost servisu
f) obecné požadavky na bezpečnost a hygienu práce
Pro čištění na komunálních čistírnách se dnes obvykle používá zařízení s jemností 6 mm.
Hrubší čištění může vést k provozním problémům v navazujících technologiích, jemnější
čištění k vyřazení většího podílu biologického znečištění z navazujících procesů, a také
k nutnosti použití větších typových velikostí pro zadané průtočné množství.
Česle jsou umístěny buď ve žlabu s gravitačním nátokem, při čerpání na ČOV je obvykle
nutné vytvořit umělý nadzemní žlab, např. nádobu s přírubami.
Nerezová ocel se dnes stává standardem pro výrobu moderních česlí.
Všechny dnes vyráběné česle jsou vybaveny některým systémem samočištění, spouštěným na
principu výšky hladiny případně rozdílu hladin.
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Většinou jsou dovybaveny lisem na shrabky, případně s propíráním, pokud není lisování
s propírkou integrováno přímo v systému česlí. Cílem je, aby obsluha nepřišla se shrabky
vůbec do styku.
1.2. Umístění česlí
Klasické umístění česlí na nátoku do čistírny může být v některých případech alternováno
umístěním v kanalizační síti, především v čerpacích stanicích.
Zde je důvodem především ochrana čerpadel, může však sloužit i jako předčištění nátoku na
ČOV.

Svislé rotační česle – čerpací stanice Radíkov
Další možností je předčištění na přepadových hranách – u dešťových zdrží nebo na přepadové
hraně, oddělující nátok na biologický stupeň od nátoku dešťových vod.
Výhodou je, že veškerá voda, přicházející na ČOV je zbavena mechanických nečistot, česle
na nátoku na biologický stupeň mohou být rozumněji dimenzovány.

Čištění na přepadové hraně – ČOV Trenčín
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1.3. Typy česlí
Pro mechanické čištění je velmi důležité, jaký tvar průlin je použit pro cezení odpadní vody.
Zásadně jde o průliny podélné nebo kruhové.
Pro dokonalejší zachycování mechanických nečistot jsou výhodnější kruhové průliny, jejich
nevýhodou je nutnost čištění stíráním nebo prostřikem, což může být méně účinné než čištění
podélných průlin, které se obvykle provádí mechanicky hřebenem, zasahujícím a do průliny.
Zásadní rozdělení typů česlí je možné podle způsobu (samo)čištění:

1.3.1. Česle čelní stírané.
Výhodou těchto česlí je menší omezení výškou hladiny než u rotačních česlí a menší
nebezpečí vracení shrabků do nátoku než u česlí oběhových. Většinou jsou robustní
konstrukce a často se uplatňují jako hrubé česle. Průliny jsou podélné s různými způsoby
samočištění. Pro lisování a případně propírání shrabků je nutno zařadit dodatečně lis.

Čelní česle stírané
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1.3.2. Česle čelní oběhové
Stejně jako předchozí typ nejsou omezeny výškou hladiny. Průliny mohou být podélné i
kruhové. Vzhledem k tomu, že voda je cezena přes nekonečný obíhající pás, mají větší
hydraulický odpor a shrabky se mohou vracet do nátoku. Tomu se zabraňuje rotačním
kartáčem a ostřikem. Pro lisování a případně propírání shrabků je nutno zařadit dodatečně lis.

Detail oběhových česlí s kruhovou průlinou a princip čištění vracejícího se pásu

1.3.3. Česle čelní krokové
Rovněž se mohou přizpůsobit výšce hladiny. Pracují na systému „kroků“ střídavě
instalovaných pevných a pohyblivých lamel, které při každém kroku vynášejí shrabky (také
jsou označovány jako česle „schodové“) a tím současně dochází k samočištění nižších částí
česlí. Průlina je podélná, česle dosahují vysokých průtoků. Pro lisování a případně propírání
shrabků je nutno zařadit dodatečně lis.

Krokové česle (ČOV Bratislava – Vrakuňa)
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1.3.4. Česle rotační
Nevýhodou těchto česlí je definovaná maximální hladina.
Výhodou je uzavřený systém, jednoduchý a spolehlivý způsob zateplení pro instalace bez
budovy, možnost umístění do hlubokých žlabů, kde je třeba prodloužit jen šnekový dopravník
a nikoliv celý systém česlí a integrovaný lis na shrabky s možnou kombinací s propíráním.

Princip rotačních česlí

Rotační česle s lisem a propírkou shrabků – ČOV Tetčice
Modifikací rotačních česlí jsou i vertikální česle, zmíněné v odstavci 1.2.
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2. Lisy na shrabky
Ať už jako integrovaná součást rotačních česlí nebo jako samostatné zařízení (hydraulické
nebo šnekové), plní lisy na shrabky (zvlášť pokud jsou vybaveny propíráním) dva úkoly:
Vracejí část biologického podílu do nátoku na biologický stupeň ČOV, snižují objem
vyprodukovaných shrabků a současně přispívají k větší hygieničnosti manipulace.
Výsypy jsou v mnoha případech opatřeny pytlováním, což je pro manipulaci a hygieničnost
provozu ideální.

3. Separátory a pračky písku
Separátory písku slouží k oddělení písku z hydrosměsi, většinou čerpané z lapáku písku na
ČOV.
Mohou být vybaveny současným propíráním, pracujícím na různých principech.
Kromě těchto separátorů s integrovaným praním se používají samostatné pračky
odseparovaného „suchého“ písku.
Jako velmi účinná zařízení nátokových objektů ČOV se využívá kombinací separátorů písku
s mechanickým předčištěním – kompaktní zařízení.

4. Kompaktní zařízení
Hlavní výhodou kompaktních zařízení je zbavení odpadní vody, přitékající na ČOV,
mechanických nečistot – shrabků i písku – v jednom zařízení v automatickém provozu a s
minimálními nároky na obsluhu. Je možno je nasadit pro malé čistírny i pro velké průtoky
v závislosti
na konstrukci.

Princip kompaktního zařízení
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Kombinace separátoru písku s mechanickým předčištěním – ČOV Mikulčice
Pod výsypem odseparovaného písku je pračka suchého písku

Kompaktní zařízení v zatepleném provedení – ČOV Galanta
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Pračka odseparovaného písku připravená k připojení na výsyp písku
z kompaktního zařízení – ČOV Kravaře

5. Závěr
Pro skutečně moderní řešení mechanického předčištění je třeba zvážit celkovou koncepci
ČOV, tj. umístění mechanického předčištění (na síti, kombinace s přepadovou hranou, i mimo
budovu) a také možnost nasazení kompaktních zařízení, která mají nesporné výhody pro
provoz ČOV.
Vedlejší produkty mechanického předčištění (shrabky, písek) by měly mít optimální
vlastnosti, tj. co nejmenší objem a zvláště u písku co nejnižší obsah organiky.
Je třeba zvážit technickou úroveň zařízení, předpokládané náklady, ale také četnost servisu.
Důležité je také hledisko automatického provozu a co nejlepší hygienické podmínky pro
obsluhu.
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Extrémní požadavky na mechanický stupeň čištění
Václav Janda Ing., Jan Bednář Ing.
IN-EKO Team s.r.o., Trnec 1734, 666 03 Tišnov, GSM: +420 777744972, +420 549415234
Abstrakt
Příspěvek řeší specifické, v některých případech extrémní, požadavky na strojní česle
zahrnuté do prvního - mechanického stupně čištění vod. Na konkrétních aplikacích je
prezentován postup řešení spolu s výsledkem. Práce je zaměřena na různé velikosti zařízení
pro čistírenské, průmyslové, ale i vodárenské aplikace. Příspěvek se v úvodu vymezuje na
popis řešených specifických požadavků pro oblast malých průtoků. Krátce je diskutován
výběr nejvhodnějšího zařízení doplněný o stručný přehled strojních zařízení určených pro
hrubé předčištění. Jsou předloženy čtyři řešené situace doplněné o stručný popis problému a
řešení. V některých případech je doplněna fotodokumentace.
1. Úvod
Při navrhování a konstrukci zařízení pro mechanický stupeň čištění se lze setkat s mnoha
specifickými požadavky. Některé z těchto požadavků jsou již předmětem zadání, jiné je
možno předpokládat a ostatní se projeví až po instalaci v provozu. Příspěvek pojednává o
řešených specifických a často i extrémních požadavků na mechanické strojní zařízení pro
hrubé předčištění.
Vzhledem k zaměření konference se dále omezíme na oblast Malých čistíren odpadních vod
z komunální i průmyslové oblasti. Maximální hydraulické průtoky pro hrubé předčištění
budeme uvažovat do 10 l/s.
2. Výběr zařízení
Správný výběr strojního zařízení je prvním a velmi důležitým krokem k zajištění dobré funkce
mechanického stupně čištění. Při rozhodování je vhodné zvážit nejen cenu zařízení, ale i
vhodnost konstrukčního provedení pro danou instalaci, specifické místní požadavky, provozní
a servisní nároky na obsluhu a náklady s tím spojené a mnoho dalších faktorů. Výběr
pozitivně ovlivní i zkušenosti se zařízením z obdobných provozů.
Stručný přehled typů česlí pro oblast malých průtoků:
První skupinou výrobků jsou strojní česle, tedy strojní zařízení určená pro vykonávání jedné
funkce – separace pevných nečistot z odpadní vody.
Česle hrubé mechanické
Hrubé mechanické česle určené pro odstraňování nejhrubších podílů z odpadních vod.
Vhodné pro instalaci do menších kanálů s gravitačním nátokem, funkční již od
minimálního průtoku. Možno doplnit jednoduchým dopravníkem shrabků s lisem.

Česle pásové
Hrubé mechanické či jemné mechanické česle. Vhodné spíše pro střední a velké
průtoky. Použitelné pro malé průtoky. Nátok je možno řešit gravitačně nebo čerpat.
Volitelným doplňkem je integrovaný lis shrabků, zateplení s vyhříváním a ocelová
vana.
Česle šroubové v přímém nebo kolmém provedení
Jemné mechanické česle vhodné pro malé a střední průtoky. Šířka kanálu již od
300mm, nátok gravitační i čerpání. Česle jsou vybaveny havarijním přepadem.
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Volitelným doplňkem je proplach shrabků, lis, zateplení s vyhříváním a ocelová vana.
Česle kruhové prutové
Jemné mechanické česle vhodné pro malé a střední průtoky, čerpaný nátok.
Mimořádně odolné vůči zanesení tuky a vlákny. Česle jsou vybaveny havarijním
obtokem. Volitelným doplňkem je integrovaný lis shrabků, zateplení s vyhříváním.
Druhou skupinu níže představených zařízení tvoří kombinované strojní zařízení, zahrnující
funkci mechanických česlí a lapáku sedimentujících podílů. Zařízení představují řešení
prvního stupně čištění pro běžnou čistírnu odpadních vod.
Multifunkční zařízení, řada MZ_I
Jemné mechanické česle kruhové prutové integrované s lapákem sedimentů do jednoho
stroje. Odvod shrabků a sedimentu je realizován jedním šnekovým dopravníkem do
popelnice či kontejneru. V základním provedení je zařízení vybaveno proplachem
shrabků, havarijním obtokem a kryty. Volitelným doplňkem je integrované odvodnění
shrabků a sedimentů, zateplení s vyhříváním.
Multifunkční zařízení, řada MZ_II
Jemné mechanické česle kruhové prutové integrované s lapákem sedimentů do jednoho
stroje. Odvod shrabků a sedimentů je realizován separátně. Jedním šnekovým
dopravníkem jsou vynášeny shrabky, druhým sedimenty. V základním provedení je
zařízení vybaveno havarijním obtokem a kryty. Volitelným doplňkem je proplach a lis
shrabků, zateplení s vyhříváním.
3. Specifické požadavky na strojní zařízení
Specifické požadavky na strojní česle lze jednoduše rozdělit podle okamžiku, kdy se objeví a
je požadováno jejich řešení. Pro všechny strany nejsnazší, nejlevnější je řešení požadavku
v době vzniku projektu vzájemným dialogem projektanta s projekt-manažerem popřípadě
konstruktérem. Na základě zkušeností s konstrukcí strojních česlí pro různé projekty lze bez
ostychu říci, že co zařízení to originál. Standardní požadavky ve fázi rodící se zakázky jsou
specifické tvary, rozměry a spádování kanálů, výšky výsypky, specifické požadavky na
zatížení, atd.
Méně příjemným je zjištění a řešení specifického požadavku v době, kdy je zařízení vyrobeno
nebo dokonce nainstalováno a z nějakého důvodu neplní správně svou funkci. Dále budou
uvedeny některé příklady řešených specifických požadavků, které vyvstaly v provozu.
4. Konkrétní případy řešení specifických požadavků
4.1 ČOV Lužec – náhrada šroubových česlí za česle hrubé mechanické
Základní informace – Qmax=5 l.s-1, komunální odpadní vody, požadované průliny 6mm, výsypka
napojená na dopravník.
Popis situace – v nátoku se objevuje velké množství různě velkých cárů hader, které se namotávají
na šnek. Vzhledem k výškovým poměrům v kanále je nutno co nejmenší vzedmutí hladiny před
česlemi. Není možno připojit oplachovou vodu. Zákazník netrvá na průlinách 6mm.
Popis řešení – po jednáních se zákazníkem a provozovatelem byly namontovány hrubé ruční
česle. Vzhledem k nedostatku prostoru, náhodnému nátoku hader a obsluze, která nebyla schopna
zajistit pravidelné čištění ručních česlí, se stávalo, že hrubé česle zůstaly nečištěné a odpadní voda
odtékala přepadem přímo do čistírny. Bylo rozhodnuto o výměně česlí šroubových za česle hrubé
mechanické s průlinou 15mm. Česle budou napojeny na instalovaný dopravník. Česle jsou nyní
bez závad provozovány přibližně rok.
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Před výměnou česlí:

Po výměně česlí:

4.2 ČOV Gbely – úprava česlí šroubových přímých
Základní informace – Qmax=11 l.s-1, Qstr=4 l.s-1, odpadní vody z porážky kuřat, požadované průliny
3mm, požadavek na lis.
Popis situace – v nátoku se objevuje velké množství peří. Pro představu, na cca 20 litrů odpadní
vody přitéká objemově pět litrů peří. Kontejner na obrázku je naplněn za tři osmihodinové směny.
Jedná se tedy o látkové přetížení nátoku. Docházelo k zastavení šneku vlivem smykového tření
v kombinaci s velkým množstvím dopravovaného peří.
Popis řešení – bylo přistoupeno k úpravě lisovací části a výsypky. Pohon byl nahrazen silnějším
s vyššími otáčkami. Byly provedeny konstrukční úpravy vedoucí k vyztužení konstrukce zařízení.
Původní stav:
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Po úpravách:

4.3 ČOV Blovice – instalace česlí pásových do kanálu s šířkou 350mm
Základní informace – Qmax=10 l.s-1, Qstr<5 l.s-1 odpadní vody z porážky prasat, požadované
průliny 6mm.
Popis situace – první instalace byla do kanálu, který z hlediska přístupu k zařízení
nevyhovoval. Provedeny úpravy – výroba ocelové vany, do které byly česle po úpravě kanálu
nainstalovány.
V krátké době po spuštění se ukazuje nevhodné spádování kanalizace, kdy je kladen
požadavek na minimální hydraulickou ztrátu na česlích. V přítoku je velké množstvím krve,
která tvoří sražené bloky. Dochází k postupnému snižování průtoku přes česle.
Popis řešení – pro umožnění instalace do upraveného kanálu byla vyrobena ocelová vana s
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lokálním snížením pro usazení česlí, kterou zákazník umístil do upraveného kanálu. Následně
byla provedena instalace. Cílem bylo ponořit česle více do vody a umožnit jím tak vynášení
nečistot i přes velmi nízkou výškovou ztrátu. Po spuštění se však objevil problém se sraženou
krví před česlemi. Bylo nainstalováno kalové čerpadlo, které ve zvoleném intervalu rozrušuje
proudem vody sraženou krev. Čerpadlo bylo umístěno v ocelové vaně za česlemi. V současné
době jsou česle bez závad provozovány.
Původní stav:

Po úpravách:

4.4 ČOV Bulhary – multifunkční zařízení (integrované předčištění)
Základní informace – Qmax=6 l.s-1, komunální odpadní vody, čerpaný nátok, požadované
průliny 3mm, odvodnění shrabků s proplachem.
Popis situace – po cca sedmi měsících bezproblémového provozu se na nás obrátila obsluha
s problémem, že z výsypky nevypadávají shrabky. Při návštěvě bylo zjištěno, že 95%
shrabků je tvořeno posekanou travou. Důsledkem toho došlo v lisovací části k nadměrnému
smykovému tření, které zastavilo pohon. Při diskusi s obsluhou bylo zjištěno, že
v jarních, letních a podzimních měsících běžně natéká do čistírny velké množství trávy.
Popis řešení – byl vyrozuměn příslušný provozovatel s požadavkem na úpravu nátoku. Dále
byly provedeny úpravy na lisovací části s ohledem na specifický požadavek lisování resp.
odvodňování posekané trávy spolu se shrabky. Po úpravě je zařízení provozováno bez závad.
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5. Doporučení plynoucí z řešených požadavků
Obecně se nejčastěji vyskytuje problém s nedostatečným spádem v objektu předčištění.
Nastává potom situace, kdy je přítokové potrubí trvale zaplavené vodou. Rychlost proudění je
nedostatečná a potrubí se ucpává nečistotami. Náhlý příval většího množství vody způsobí
naplavení materiálu na česle ve velmi krátkém čase. Česle se tak nestihnou dostatečně rychle
zprůchodnit a dojde k přeplavení, případně poškození česlí.
Pokud hrozí výskyt těchto problémů, je lepší investovat do čerpací stanice.
Při návrhu strojního vybavení je třeba též zohlednit místní podmínky. Ne vždy je na přítoku
ČOV pouze komunální odpadní voda. Je například zřejmé, že posečená tráva na komunální
ČOV nepatří. Pokud se ale pravidelně vyskytuje na přítoku nějaký netypický materiál, je
dobré k tomu přihlédnout a informovat výrobce. Ten pak může tuto informaci zohlednit při
návrhu a technickém řešení konkrétní aplikace.
Z výše uvedených případů vyplývá, že je možné různé situace s nátokem či příměsí nekomunální vody řešit.
6. Závěr
Závěrem je nutno říci, že specifické někdy extrémní požadavky na strojní zařízení jsou často i
vítaným zpestřením konstrukční resp. projekční práce. V několika případech byl výskyt
takového požadavku podnětem ke vzniku nového zařízení. Na základě úspěšnosti při řešení,
lze usuzovat jak na kvalitu a variabilitu vyráběných zařízení, tak na schopnost týmu lidí
produkovat funkční řešení.
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Technické a ekonomické možnosti dmýchadlových sestav pro
optimalizaci provozu malých ČOV
Ing. Oto Zwettler
Příspěvek bude pojednávat o možnostech a postupech návrhu technické a ekonomické
optimalizace provozu dmýchadlových systémů, spojených s možnostmi jejich objemové a
tlakové regulace, a tím dosahování jednak minimalizace vstupní investice, a především pak
orientaci na dlouhodobé úspory vyplývající z jejich provozně – energetických nároků.
Při návrhu dmýchadlových sestav pro provzdušňování na čistírnách odpadních vod
vycházíme z několika možných cílů, které chceme dosáhnout. K těmto cílům patří:
1. orientace na optimalizaci provozních nákladů (především energetických),
2. orientace na minimalizaci vstupních pořizovacích nákladů,
3. orientace na minimalizaci pracovního prostoru instalace.
Ideální případ je, jestliže je sestava dmýchadel orientovaná na minimalizaci provozních
nákladů zejména energetických a také servisně – údržbových. Tato situace nastává při silné
pozici provozovatele nebo je-li investor zároveň provozovatelem budoucí ČOV. V praxi je
ověřeno, že při 40.000 provozních hodinách (tj. při 4.000 provozních hodinách ročně) tvoří
energetické náklady zařízení cca 90 % z celkových nákladů. Jen asi 9 % tvoří náklady
pořizovací a necelé 1 % náklady údržbově – servisní. Je proto velmi důležité srovnávat brát
toto hledisko v potaz.
K tomu je nezbytné sledovat moderní trendy v návrhu dmýchadel a nedržet se zavedených
stereotypů. Při průměrných nákladech 3,00 Kč/ 1 kWh a při 4.000 – 5.000 provozních
hodinách jednoho dmýchadla jsou roční energetické úspory 12.000 – 15.000,- Kč z 1 kW
spojkového příkonu oproti relativně shodným zařízením, které zdánlivě pracují se shodně
velikým elektromotorem. Tato úspora je samozřejmě o to znatelnější, uvědomíme-li si, že
obvyklý způsob provozu dmýchadel na ČOV pro aktivační nádrže, které jsou největšími
elektrospotřebičemi ČOV, je sestava 2+1, přičemž tato dmýchadla jsou osazena např. 90 kW
elektromotory. Jestliže vezmeme příkladem tuto ČOV formátu okresního města a použijeme
relativně stejná trojkřídlá rootsova dmýchadla se standardní účinností mezi 66 – 68 % nebo
moderní s účinností 70 – 71 %, činí roční rozdíl asi 100 – 120 tis. Kč.
V České republice je nejčastějším způsobem řešením dmýchadlových sestav řešení 2 ks
pracovní + 1 ks rezervní, případně je těchto pracovních kusů více, aby bylo dosaženo širšího
rozmezí objemové regulace, přičemž tato dmýchadla jsou shodné velikosti. K těmto
dmýchadlům je navíc zpravidla přidáván frekvenční měnič, který má regulovat každé z nich.
Od tohoto řešení je v posledních letech zejména v zemích západní Evropy ustupováno.
Rozběh dmýchadel frekvenčním měničem je v pořádku a samozřejmě to přispívá
k plynulejšímu náběhu. Zde jsou však ke zvážení ekonomické pořizovací náklady
frekvenčních měničů. Dalším faktorem, pro který se jeví takové množství frekvenčních
měničů jako zbytečné, je jejich vysoká spolehlivost. Ze své praxe si nepamatuji poruchu
frekvenčního měniče, kterou by nezavinil uživatel – provozovatel nebo dodavatel. Problém
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nastává rovněž v nastavení priorit. Při návrhu např. kompresorových stanic v průmyslových
podnicích je pro všechny dodavatele kompresorů nemyslitelné navrhnout více než jeden
z kompresorů jako řídící (s frekvenčním měničem). Je tedy velmi zajímavé, že u dmýchadel je
tomu v ČR jinak. Dalším a nejpodstatnějším argumentem je to, že frekvenční měnič a pásmo
objemové regulace není pro provzdušňování zásadní, jako např. pro systémy pneumatické
dopravy, kdy vyžadujeme kontinuální provoz. V systémech aerace ČOV se osvědčuje jako
daleko efektivnější způsob Metoda časového řízení aerace, právě minimální regulací
objemovou. I v případě poruchy frekvenčního měniče je dmýchadlo provozovatelné, navíc při
dnešní úrovni služeb dodavatelů by se nejednalo o žádné fatální dodací lhůty náhradních dílů,
resp. náhradních frekvenčních měničů. V ČOV jsou procesy biologické s jistou dobou
biologické setrvačnosti, a proto není ani potřebné takto přesně objemové množství regulovat.
Tato regulace má potom tendenci stát se berličkou pro zbytečně naddimenzovaná dmýchadla,
kdy tato dmýchadla pracují trvale v minimálním režimu, a tedy s daleko horší možností
chlazení, což vede k podstatnému snížení jejich celkové životnosti. Příkladem je dmýchadlo
pracují s přetlakem 600 mbar, na sání o teplotě 20 °C při 50 Hz je výstupní teplota kol. 75°C,
při 18 Hz pak už 95 °C.
Trendem pro optimalizaci návrhu ČOV v západní Evropě je systém, kdy je pouze jedno
regulační dmýchadlo, které je ze všech dmýchadel v sestavě druhé největší. Jako druhé (a
často také jako poslední) je takzvané základové dmýchadlo, bez možnosti regulace. Toto
dmýchadlo je velikostně o 1 – 2 velikosti řady větší než regulační dmýchadlo. Jako
doplňkové zdroje jsou přiřazována tzv. doplňková dmýchadla, která jsou naopak o 1 až 2 řády
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menší než regulační dmýchadlo v počtu 1 – 2 kusů podle celkových potřeb provzdušňování.
Dovoluji si uvést následující příklad, kdy je navržena sestava 3 ks dmýchadel. Dmýchadla
jsou postavena na tlakovou úroveň 900 mbar. Regulační dmýchadlo (1.) je regulovatelné
v rozsahu 32 – 96 m3/min., základové dmýchadlo (2.) má Q =128m3/min. a doplňkové
dmýchadlo 64 m3/min. Smyslem je dosažení základních regulačních parametrů – sestava
umožňuje celkovou regulaci Q = 32 – 288 m3/min. (11 – 100 %), křivka příkonu vůči
dodávanému množství Q je téměř lineární (téměř ideální) a především křivka měrné
specifické spotřeby spojitou křivkou logaritmického typu. Důležitým faktorem je to, že
nejmenší měrné specifické spotřeby je dosahováno při maximu výkonu a vytížení
jednotlivých dmýchadel, nikoliv při jejich přílišné objemové regulaci, čímž dokazujeme
tvrzení o zbytečně energeticky náročné velké objemové regulaci.
Nešvarem v návrzích dmýchadlových stanic bývá stereotypní názor některých projektantů a
projekčních organizací, že dmýchadla se musí navzájem plně nahrazovat po technické stránce
za účelem servisní kanibalizace dílů. Jedná se o velmi zakořeněný stereotyp pramenící v
autoservisu z 50. a 60. let minulého století. Opomeneme-li fakt, že rootsova dmýchadla patří
k těm nejspolehlivějším strojům strojírenských výrobků vůbec, i v případě jsou-li od méně
renomovaných dodavatelů, tak zásadním argumentem proti tomuto nešvaru je teze, že každý
dnešní solidní dodavatel dmýchadel disponuje plnou sestavou všech náhradních komponent
dmýchadel a jejich oprava výměnným způsobem by neměla být delší než 24 hodin.
Jestliže jsou dmýchadla navrhována za účelem minimalizace celkových vstupních nákladů,
potom nejefektivnější cestou je návrh podle výše zmíněného moderního příkladu. Jestliže je
však dodavatel svázán klasickým řešením 2+1 ks, musí zvolit jen snížení doby celkové
životnosti zařízení (vysokých- červených – otáček) za cenu vstupní minimalizace. Tato cesta
je však velmi krátkozraká, zpravidla způsobí nutnost provádění tzv. generálních oprav
dmýchadlových bloků a to až v polovičních intervalech, které jsou hrazeny z provozních
prostředků. Cena těchto generálních oprav reprezentuje zpravidla 1/3 celkové pořizovací ceny
a její možnost je provádět ji na dmýchadlovém bloku podle stupně opotřebení maximálně 56x za životnost. Tento způsob návrhu dmýchadlových stanic však není v ČR z hlediska
dlouhodobého horizontu zcela vhodný.
U kompaktních malých, zejm. kontejnerových ČOV, je však způsob návrhu zcela jiný,
důležitým hlediskem je minimalizace pracovního prostoru. Toto řešení poskytují zpravidla
dmýchadla, resp. bezolejové kompresory o velmi malém výkonu. Zásadnějším problémem u
těchto řešení je tedy spíše provozní spolehlivost, a ještě více pak úspora pracovního místa.
Zde bývá často zdrojem stlačeného vzduchu jen jedno dmýchadlo. Jak ale zařídit, aby mohlo
pracovat na více tlakových úrovních? Možností je několik. K základním patří použití regulace
šíře potrubí. Tato možnost je omezena neplynulostí nastavení a její funkčnost je dána
zkušeností konstruktérů těchto ČOV. Jako provozně jednodušší a podstatně efektivnější se
jeví možnost nastavení dmýchadla na maximální tlakovou úroveň a všechny nižší úrovně jsou
dosahovány prostřednictvím tzv. regulačních ventilů. Tyto ventily jsou velmi přesné plně
mechanické komponenty, které jsou vmontovány přímo do rozvodu stlačeného vzduchu.
Jejich jednoduchá montáž, minimální rozměry i následná možná regulace je předurčuje jako
ideální prvek do těchto kompaktních ČOV.
V příspěvku nebyly použity způsoby regulace, které jsou vyžadovány jen v případech
regulace velkých turbodmýchadel- zde se jedná o regulaci škrtící klapkou, u rotačních
dmýchadel je tato regulace zčásti nevhodně archaická a zčásti technicky zakázaná. Regulace
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počtem pólů na elektromotoru je z dnešního energetického pohledu zcela nezajímavá a to i u
malých dvojotáčkových motorů. V případech, kdy investor nechce investovat do
frekvenčního měniče je z hlediska energetického daleko výhodnější nepořizovat drahý a dnes
již velmi atypický dvojotáčkový motor, ale používat výše zmíněnou časovou regulaci a
vymyslet její systém.
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Armatury JMA v ČOV a regulace průtoku vratných kalů
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Jihomoravská armaturka s.r.o., Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín
smikmator@jmahod.cz
Abstrakt:
Jihomoravská armaturka, člen mezinárodní skupiny VAG, má ve výrobním programu řadu
pozoruhodných uzavíracích a regulačních armatur, jež nacházejí široké uplatnění ve sféře
úpravy znečištěné vody. Technicky vyspělé a spolehlivé produkty lze nalézt na stovkách
referenčních staveb v tuzemsku i zahraničí. Mimo mediálně nejznámější koncepční řešení
protipovodňové ochrany Prahy se jedná o desítky ČOV, kde armatury dlouhodobě pracují
v souladu s požadavky investorů a uživatelů. Za pozornost stojí zejména desková šoupátka
ZETA, vykonávající funkci sekčních technologickcýh uzávěrů. Zcela mimořádné místo pak
patři modifikované verzi ZETA Control, představující sofistikovanou armaturu, umožňující
v určitém rozsahu regulaci průtoku viskózních nenewtonských kapalin, jakými jsou např.
vratné kaly. Účastníci odborné konference budou s touto regulační armaturou a zkušenostmi
z provozu seznámeni.
V procesu komplexního čištění odpadních vod v ČOV má zásadní postavení oblast
manipulace s kaly. Ty jsou jakožto důležitý vedlejší produkt procesu čištění při správném
zpracování hmotou velmi užitečnou a hospodářsky významnou. Z hlediska technologického,
provozního a hydromechanického však představují matérii dosti problematickou, která čistící
proces značně komplikuje a zdražuje. V této stati se z hlediska výrobce armatur budeme
zabývat kaly pouze vratnými, a to pro jejich specifiku. Na rozdíl od všech ostatních není třeba
je pouze přepravovat, ale v některých, technologicky odůvodněných, případech
i poměrně přesně dávkovat. Proto v takovém zvláštním případě nelze využít běžné uzavírací
ON/OFF armatury, ale najdou zde uplatnění speciálně vyvinuté produkty, jež přesnou regulaci
množství viskózních kalů umožňují.
Rozdělení kalů v provozu ČOV v technologickém pořadí:
Primární kal - vzniká sedimentací nejhrubší frakce v usazovacích nádržích ČOV.
Aktivovaný kal - vzniká v aktivační nádrži biologické části ČOV, je tvořen ve vodě
nerozpustnými látkami a aktivními mikroorganismy, které likvidují koloidního znečištění.
Vratný kal – je kalem opakovaně čerpaným z dosazovacích nádrží zpět do procesu aktivace,
jenž slouží k zachování stálé živé mikrobiální kultury.
Přebytečný kal - kal odčerpaný z dosazovací nebo aktivační nádrže do kalového
hospodářství, je tvořen nerozpuštěnými látkami a biomasou, vzniklou v sekci aktivace.
Směsný kal – je nehomogenní směsí primárního a přebytečného kalu s variabilním podílem.
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Surový kal – je nestabilizovaný a nehygienizovaný kal, který zpravidla obsahuje
choroboplodné zárodky – někdy se též nazývá směsným surovým kalem.
Stabilizovaný kal – je kalem, u něhož je již fáze biologického rozkladu ukončena a netvoří
tudíž potenciální nebezpečí pro okolní prostředí.
Hygienizovaný kal – v ideální stavu neobsahuje již žádné choroboplodné zárodky, v praxi je
obsahuje pouze v max. množství, stanoveném příslušnou normou.
Zahuštěný kal – je kalem zahuštěným obvykle na obsah 2 - 6 % sušiny.
Odvodněný kal – je kalem zbaveným vody převážně na speciálním zařízení s obsahem
20 - 30 % sušiny.
Obsah sušiny se v praxi pohybuje v celém procesu kalového hospodářství v rozmezí
0,6 – 25%, což představuje značnou variabilitu viskozity přepravovaných kapalin a tím
i nároků na uzavírací a regulační armatury, zařazené v trubním systému.
Vratné kaly se dopravují zpět z nádrží dosazovacích do nádrží aktivačních za účelem
semikonstantních podmínek rozkladných procesů. Z hlediska efektivity procesu je žádoucí,
aby proces pohybu a dávkování vratných kalů probíhal automaticky s pomocí čerpadel
a regulovatelných armatur. Jihomoravská armaturka poskytuje pro tento účel vynikající
řešení, jímž je šoupátko ZETA Control, vybavené, na rozdíl od standardního provedení,
speciální profilovou VAG-clonou, umožňující při definovaném pohybu desky přesnou
regulaci průtočného množství vratného kalu. Šoupátka jsou k dispozici v rozsahu DN 100 –
DN 600, použitelná v rozmezí provozních tlaků od PN 6 do PN 10 v závislosti na průměru,
při teplotách do 50°C.
Příklad praktického použití šoupátka ZETA Control:

1 – revizní šoupátko ZETA s ručním kolem
2 – induktivní průtokoměr
3 – montážní vložka
4 – ZETA Control s elektrickým servopohonem
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Vybraná technická data ZETA Control:
- stavební délka dle EN 558-1, řada 20 (DIN 3202 / K1)
- příruba dle EN 1092-2, vrtání PN 10
- použitelné jako mezipřírubová či koncová armatura
- zaručená těsnost v obou směrech proudění
- těsnění je za provozu možné vyměnit bez demontáže armatury z potrubí
- integrované stěrací elementy zajišťují samočištění desky při pohybu
- šoupátko je zhotoveno z vybraných a generacemi prověřených materiálů
- dle přání zákazníka jsou k dispozici jiné materiály – např. při výskytu extrémně agresivních
či abrazivních médií
Konstrukční uspořádání nabízí obvyklou požadovanou paletu módů ovládání. K přesnému
polohování desky lze v jednoduchých a nenáročných případech využít ruční kolo, za
předpokladu, že je obsluze k dispozici grafický či tabelární nomogram. K regulaci pak postačí
příslušné nastavení dle optického ukazatele polohy.
Radiální pohyb desky je řešen dle typu servopohonu. U ručního kola je translačního pohybu
dosaženo pomocí nestoupajícího vřetene, u elektropohonu vřetene stoupajícího a u
pneupohonů je využito ovládacího táhla. Všechny možnosti nabízejí přesně definovaný posun
desky v reálném čase, kdy je za použití nejmodernější kompatibilní procesní techniky
renomovaných výrobců garantována dokonalá zpětná vazba a příslušná okamžitá odezva na
aktuální změnu parametrů. Samotná regulace pak probíhá obvyklým způsobem – průtokoměr
kontinuálně sleduje průtočné množství media a poskytuje průběžně údaje řídící jednotce. Ta
dle nastaveného programu dává v sekvencích pokyny výkonnému orgánu šoupátka (např.
elektromagnetickému ventilu), jež je krokově uzavíráno či otevíráno. Integrovaný pozicionér
poskytuje současně řídící jednotce údaje o okamžité poloze, čímž je proces trvale
monitorován a výsledky mohou být dle potřeby spolehlivě archivovány. Dle aktuálních
provozních podmínek, viskozity, teploty a eventuálně dalších zvolených parametrů lze
variabilně měnit např. hysterezi akčních kroků, jejich četnost atd.

Šoupátko ZETA Control s nástavcem, integrovaným optickým ukazatelem polohy
a unifikovanou přírubou dle EN 5211, umožňující instalaci libovolného servopohonu.
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Detail VAG-clony. Volný průchod ve spodní části znemožňuje ulpívání hrubých částic
a nežádoucí omezení aktivního průřezu armatury.
Ztrátový součinitel "zeta "v závislosti na stupni otevření
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ZETA Control - průtokový diagram
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Citované informace poskytují laskavému čtenáři základní penzum poznatků o pozoruhodné
možnosti technického řešení nepříjemného problému manipulace s vratnými kaly. V případě
hlubšího zájmu jsou všem zájemcům k dispozici další materiály, jež jim budou na přání
poskytnuty. Pro nejlepší seznámení se se šoupátky ZETA Control, jakož i mnoha jinými
špičkovými produkty pro technologii zpracování odpadních vod, doporučujeme návštěvu
firmy v Hodoníně, kde jsou erudovaní pracovníci připraveni poskytnout veškeré informace
a technickou podporu. Přímý kontakt ve výrobním závodě je pro budoucí investory,
provozovatele či projektanty tím nejlepším počinem pro vybudování báze trvalé, oboustranně
prospěšné spolupráce. Pro vážné zájemce existuje samozřejmě možnost návštěvy referenčních
staveb. Cílem naší činnosti je poskytnutí systémového progresivního řešení a trvalá kooperace
se spokojenými zákazníky, jež chceme doprovázet na jejich náročné a zodpovědné cestě jako
spolehliví a seriozní partneři.
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Zpracování kalů z malých ČOV – koncepce
Ing. Jan Foller, Martin Eyer
VAS, a.s.
Pouze necelý rok zbývá do okamžiku, kdy by měly všechny komunální čistírny odpadních
vod s kapacitou nad 2000 EO splňovat přísná kritéria, přijatá 28.2.2003 v NV č. 61/2003 Sb. a
ke kterým jsme se v roce 2004 zavázali při vstupu do EU. Ačkoliv od této doby uplynulo
v čistírnách mnoho odpadní vody a pod tlakem ekonomické reality neustále probíhá snaha
toto původně dobrovolně přijaté, přehnaně přísné legislativní opatření zmírnit (NV 229/2007
a Metodický pokyn k tomuto NV), je pravděpodobné, že k zásadnějším změnám směrem k
dalšímu změkčení legislativy asi nedojde. Snahy o zmírnění ekonomických dopadů realizace
nezbytných a z pohledu průměrného člena EU, nadstandardních rekonstrukcí biologických
stupňů čistíren odpadních vod, vedoucí ke snížení takto vynucených investic, jsou navíc
úspěšně degradovány zpřísněním legislativy v oblasti odpadového hospodářství čistíren
odpadních vod (například vyhláška 61 ze dne 19. února 2010, kterou se mění 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, ve znění vyhlášky č.
341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů), která potenciálně uspořené investice vyžaduje vložit, má-li být
akceptována, do odpadového hospodářství čistíren odpadních vod, kde navíc nečiní ve svých
požadavcích na konečné výstupní parametry produkovaných odpadů, rozdíly mezi objekty
malými s produkcí několika desítek kg odpadů za den a čistírnami s kapacitou třeba 100000
EO a denní produkcí odpadů v tunách.
Za těchto popsaných výchozích podmínek a při omezených finančních zdrojích stojí
potenciální investor před složitým rozhodnutím:
Vyhovět bez kompromisů tvrdým zákonům a vybudovat nadčasovou stavbu za příslušnou
cenu, ale s nízkými provozními náklady a nadějnou perspektivou do budoucna?
Nebo vyslyšet vemlouvavý hlas mnohých, vycházející z praxe všedního dne v ČR, který
nabádá ke kompromisům na hraně legislativy a mnohdy přehlíží úskalí této legislativy číhající
potom na provozovatele v delším časovém horizontu (2013, 2015 a dále) a zlehčuje zcela
jisté, vyšší provozní náklady nabízeného kompromisního řešení.
Současná zkušenost z reálných jednání jasně ukazuje, že mnohem častější je s drtivou
převahou druhý z uvedených způsobů přístupu k rozhodování o investicích v oblasti čištění
odpadních vod a především kalových hospodářství (tento přístup je často omlouván
pravdivým konstatováním, že v EU to tak není). S tímto přístupem potom, při prozření,
vyvstává celá řada otázek, zda nelze nějakým reálným způsobem přece jen postupně zjištěné,
vysoké provozní náklady snížit. Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a v dalším textu se
pokusíme uvést několik zásad, které mohou mít v jistém rozsahu pozitivní ekonomický efekt
a nesporné chyby v původních rozhodnutích částečně eliminovat. Jejich platnost je obecná,
takže přínosem mohou být i v dobře navržených a provozovaných objektech kalových
hospodářství čistíren odpadních vod. Nastává období, kdy bude nezbytné řešit problematiku
provozu kalových hospodářství koncepčně i s ohledem na vzrůstající počet malých ČOV,
které nemohou být již z principu a možností technologických zařízení vybaveny tak, aby
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jejich kalová koncovka zajistila komplexní zpracování kalu, včetně odvodnění, případně
hygienizace.
Vzhledem k tomu, že záměrem tohoto textu není řešení problematiky celých čistíren
odpadních vod, ale pouze hledání úspor a koncepčního řešení při provozu kalových
hospodářství ČOV různých velikostí, bude dále věnována pozornost především čistírenskému
kalu a metodám jeho zpracování.
Zásada první: Nejlepší je chybám předcházet.
Při návrhu řešení úsporného provozu kalového hospodářství je nejlépe, když je koncepce
kalové koncovky pevně svázána s koncepcí biologického stupně ČOV. V takovém případě
umožňuje kalová koncovka řešit i některé havarijní stavy biologie. Typickým příkladem je
možnost zpětného využití aerobně stabilizovaného a zahuštěného kalu, drženého ve striktně
oxických podmínkách v uskladňovacích nádržích s časově řízenou aerací k naočkování –
revitalizaci aktivace po kolapsu z přetížení nebo otravy kalu. V praxi VAS, a.s. bylo tohoto
způsobu několikrát úspěšně využito při obnově provozu ČOV vyplavených po povodních
nebo průmyslových biologických ČOV po otravě. Nejedná se o žádnou převratnou novinku,
ale o praxí ověřenou metodu, která je například i součástí komplexního systému OSS oxyterm sludge system®.
Dalším předpokladem nadčasového řešení je znalost širších souvislostí v dané lokalitě. I
projektant by měl vědět, co při provozu většího počtu ČOV znamená vypracování
„Havarijního plánu“ pro ČOV a u každé stavby by měl mít na paměti vždy začlenění nové
stavby do širšího kontextu. Tím je míněno, že každá ČOV by měla mít uvedenu také hodnotu
maximálního denního zatížení kalové koncovky, které neohrozí splnění limitů vodoprávního
rozhodnutí.
Problém s hospodárností tohoto způsobu řešení však může nastat, když si projektant v plném
rozsahu neuvědomí, že na druhé straně, aerace zbytečně velkých objemů kalového
hospodářství může výhodu tohoto řešení zcela znehodnotit. Jak tedy takový systém
navrhovat? Pro ilustraci stačí podrobnější rozbor technologie, která je aktuální pro
nejjednodušší způsob nakládání s kalem, při dostačující hygienické kvalitě kalu tř. II.
− Střední hydraulická doba zdržení – skutečná, garantovaná způsobem provozu by se měla
pohybovat v rozmezí 30 – 35 dní. To znamená, že optimální objem kalojemů by neměl
být méně než na 40 a více než na 50 dní zdržení, za předpokladu, že jejich objem bude za
všech okolností využit z minimálně 75 %. Toto platí pro technickou, gravitační
sedimentací dosažitelnou koncentraci kalu, za těchto podmínek (v průměru asi 3,0 %).
V případě aplikace strojního zahuštění kalu nad 4,0 % je optimum dimenzování kalojemů
na dobu zdržení v rozmezí 35 – 40 dní. Pokud přepočteme uvedené podmínky pro
dimenzování objemů kalojemů, dostáváme na 1000 EO optimální kapacity: 67 – 82 m3
při gravitačním zahuštění a přibližně 44 – 50 m3 při strojním zahuštění.
− Výkon aeračního systému by měl být dimenzován, pro gravitačně zahuštěný kal
v rozmezí 0,9 – 1,2 m3 vzduchu na m3 objemu plného kalojemu a v rozmezí 1,3 – 1,5 m3
vzduchu na m3 objemu kalojemu při strojním zahuštění.
− Provozní koncentrace kyslíku při provozu těchto kalojemů by měla být nastavena pomocí
časových spínačů v rozmezí 0,8 – 1,5 mg/l rozpuštěného kyslíku. Zásadní podmínkou
však je dodržení rovnoměrného, pravidelného a známého zatížení kalového hospodářství
čerstvým kalem.
Jaké vyplývají z výše uvedeného ekonomické závěry? Při návrhu kalového hospodářství se
strojním zahuštěním kalu se ušetří přibližně 165000 Kč/1000 EO při budování kalojemů. Na
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provozních nákladech (elektřina pro dmychadla), potom činí úspora asi 2000 – 3000
Kč/rok.1000 EO (bez započtení stálých plateb za elektroměr), to odpovídá asi 120 – 125 Kč/t
sušiny zpracovaného kalu. Odpisy z kalojemů a jejich vystrojení pro gravitační zahuštění činí
navýšení provozních nákladů o asi 603 Kč/t sušiny zpracovaného kalu oproti řešení se
strojním zahuštěním. Součet takto získaných úspor představuje asi 11 – 14 % nákladů na
zpracování přebytečného kalu v kalojemech.
Zásada druhá: Vystrojení kalového hospodářství by z hlediska kapacity zvolených strojů a
zařízení mělo odpovídat objektivně doloženým potřebám technologie z hlediska striktního
požadavku na šetrný dopad pro biologický stupeň ČOV (kalová voda) a minimální požadavky
na korekci nastavených regulovaných parametrů řídicího systému (srážení fosforu apod.),
tedy minimální nároky na odbornou kontrolu provozu.
Nedodržení této zásady je nejčastějším případem zbytečných provozních nákladů přesto, že
tento požadavek vyplývá přímo z doporučení platných norem. Nejčastějším případem
nesprávného návrhu a provozování kalové koncovky jsou předimenzovaná odvodňovací
zařízení. V minulosti byl tento stav vnucen nedostatečným sortimentem, hlavně sítopásových
lisů a odstředivek o vhodných, malých výkonech. Na druhé straně se však také nebraly ohledy
na množství produkovaného fugátu – kalové vody, protože nebyl kladen takový důraz na
odstraňování nutrientů – především dusíku, neplatily tak tvrdé podmínky pro aplikaci kalu
v zemědělství a požadavky na jeho hygienické vlastnosti. Teprve zpřísnění požadavků na
odstraňování dusíku a fosforu obrátilo pozornost technologů ke kalové vodě a sekundárnímu
zatížení biologických stupňů ČOV.
Z dnešního pohledu, s odstupem asi 15-ti let lze považovat za průkopnické rozhodnutí v PBS
Velká Bíteš zavést do výroby malou odstředivku DO 250, která svými parametry znamenala
pokrytí menších požadavků na výkon odvodňovacího zařízení (efektivně asi 1,8 – 3,5
m3/hod), než nabízely tehdy dostupné sítopásové lisy (efektivně asi 5 – 7 m3/hod), a to vše při
dosažení vyšších sušin odvodněného kalu, při technologicky jednodušším provozu a nižších
nárocích na obsluhu, což platí pro odstředivky obecně. To potvrzuje i skutečnost, že tento
trend sice se zpožděním, ale o to důsledněji zachytili i někteří zahraniční dodavatelé
dekantačních odstředivek a začali hledat cesty, jak cenově konkurovat tuzemskému výrobci.
Dnes se již najde málokdo, kdo by zpochybňoval opodstatněnost instalace odvodňovacích
odstředivek na ČOV s kapacitou od 3000 EO, přes to, že na těchto objektech je stroj využíván
v jedné směně maximálně 2 – 3 dny v týdnu. Již mnohem dříve byla prokázána ekonomická
návratnost takové investice do méně než tří let, při požadavku na dopravní vzdálenost
přepravy produkovaného kalu na jiný objekt vzdálený nad 10 km. Navíc se právě tyto ČOV
stávají klíčovým prvkem v koncepci likvidace kalů z nejmenších objektů. Využití instalované
technologie umožňuje bez rizika při ustáleném a bezproblémovém provozu zpracovat asi 10 –
12 m3 dovezeného aerobně stabilizovaného a přiměřeně zahuštěného kalu za volný den
provozu. Předpokladem však je celodenní obsluha dané ČOV.
U ještě menších ČOV je zase možné využít vhodné malé odstředivky v mobilním provedení.
Z hlediska produkce kalové vody a využití lidské práce je odstředivka s kapacitou DO 250
z PBS Velká Bíteš nebo její případný přesný výkonnostní ekvivalent ideálním řešením pro
oba způsoby aplikace.
Pro informaci uvádíme některé základní technologické podmínky z hlediska zatížitelnosti
ČOV kalovou vodou v závislosti na jejich velikosti a bez nutnosti operativního přestavování
systémů MaR v době odvodňování kalu:
− Zatížitelnost ČOV bez vyrovnávací jímky na svozové vody,kam by se případný fugát –
kalová voda vypouštěla, je uváděno v množství na 1000 EO: 0,35 l/s.
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− Zatížitelnost ČOV s vyrovnávací jímkou na svozové vody o objemu asi 12 m3 s řízeným
vypouštěním fugátu je v množství na 1000 EO: 1,05 l/s.
Z uvedeného vyplývá, že použití malé mobilní odstředivky, ekvivalentu DO 250, v jedné
směně je efektivní na ČOV s kapacitou od asi 1500 EO bez vyrovnávací jímky a bez omezení
okamžitého výkonu na ČOV s kapacitou od 800 EO s vyrovnávací jímkou asi 12 m3 a
s řízeným vypouštěním. Z hlediska efektivního využití lidské práce je potom plýtváním
použití stroje s kapacitou menší, než je kapacita DO 250.
Zásada třetí: Klíčem k úspornému provozu kalového hospodářství je dodržení předepsaného
postupu, technologická kázeň a zvládnutí základních znalostí související problematiky
obsluhou – kvalitní provozně technická dokumentace k technologii a zařízení a důkladné
proškolení obsluhy.
Lidský faktor je v ovlivnění ekonomiky provozu kalového hospodářství ČOV, ostatně jako i
v ostatních odvětvích lidské činnosti rozhodující. Při dobře navrženém řešení technologie
může nekompetentní přístup obsluhy znamenat významné ekonomické ztráty. Pro snazší
orientaci dále uvádíme základní výstupní parametry kalu při různých technologických
řešeních kalové koncovky ČOV, získaných při běžném dodržení podmínek provozu a při
správné funkci biologického stupně ČOV. Jsou zde uvedeny technologie, které byly
dlouhodobě sledovány ve VAS, a.s. a k odvodnění bylo možno využít ve všech případech
z hlediska kapacity shodný stroj, odstředivku DO 250.
Mezofilní anaerobní stabilizace kalu (s pasterizací):
Sušina odvodněného kalu
Spotřeba flokulantu
Pracovní koncentrace flokulantu
Vstupní sušina stabilizovaného kalu
Hydraulické zatížení odstředivky

22 – 31 %*
3,5 – 5,0 g/kg sušiny
0,15 – 0,25 %
2,5 – 3,0 %
3,0 – 4,0 m3/hod

*Rozpětí dosahovaných výsledků stanovení sušiny je dáno poruchami vyhnívacího procesu,
způsobenými chybně navrženým míchadlem vyhnívací komory.
Řízená aerobní stabilizace kalu:
Sušina odvodněného kalu
Spotřeba flokulantu
Pracovní koncentrace flokulantu
Vstupní sušina stabilizovaného kalu
Hydraulické zatížení odstředivky

19 – 26 %**
4,0 – 5,5 g/kg sušiny
0,15 – 0,25 %
2,0 – 3,5 %
2,5 – 3,0 m3/hod

**Rozpětí je dáno ročním obdobím, horší výsledky jsou během zimy (průměr z více zařízení).
OSS - oxyterm sludge system®:
Sušina odvodněného kalu
26 – 35 %
Spotřeba flokulantu
4,5 – 6,5 g/kg sušiny
Pracovní koncentrace flokulantu
0,15 – 0,25 %
Vstupní sušina stabilizovaného kalu
3,0 – 3,5 %
Hydraulické zatížení odstředivky
3,0 – 3,5 m3/hod
Ze tří výše uvedených příkladů lze vysledovat následující. Čím nižší je závislost výsledku
procesu na lidském faktoru, tím vyšší je pravděpodobnost lepších ekonomických výsledků.
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Zde se jednalo o stacionární instalace odvodňovacích odstředivek. Nejčastější chyby, kterých
se v provozu obsluha nebo obecně provozovatel dopouští, jsou:
− Nerovnoměrné zatěžování kalové koncovky dovozem kalu z jiných objektů, mnohdy s
odlišným způsobem zpracování kalu, kal je nedostatečně stabilizovaný. Přestává platit
volba typu flokulantu.
− Nevyužívání hydraulické kapacity kalojemů v předepsaném rozmezí, horší
odvodnitelnost. Opět je obtížné zvolit vhodný flokulant.
− Nedostatečná homogenita kalu na vstupu do odstředivky, kolísající koncentrace během
odvodňování.
− Nejsou dodrženy podmínky koncentrace kyslíku u aerobní, řízené stabilizace kalu.
− Nesprávný postup rozpouštění polyelektrolytu nebo používání zbytečně vyšších
pracovních koncentrací.
− Chybně nastavená dávka flokulantu – malá frekvence kontrolních stanovení vstupní
sušiny stabilizovaného kalu.
− Hydraulické přetěžování odstředivky ve snaze zkrátit dobu odvodňování.
V nákladech přepočtených v Kč/t sušiny zpracovaného kalu je dopad technologické nekázně
nebo objektivních problémů způsobených chybným řešením provozu ve zvýšení nákladů
následující:
− Vysoká spotřeba flokulantu
190 – 720 Kč/t sušiny
− Nevyužití odvodňovací kapacity zařízení – nízká vstupní sušina 250 – 290 Kč/t sušiny
− Nízká sušina odvodněného kalu
500 – 800 Kč/t sušiny
Při optimálních nákladech na stabilizaci a likvidaci kalu metodou řízené aerobní stabilizace
lze počítat s částkou asi 5318 Kč/t sušiny (započteny odpisy zařízení). Tato částka může však
být zvýšena chybou návrhu řešení kalové koncovky a neodpovědným provozem až na 7240
Kč/t sušiny, což odpovídá asi zvýšení provozních nákladů na kalové hospodářství ČOV (bez
odpisů budov) o asi 35075 Kč/rok.1000 EO.*
*Pro výpočty byly použity tyto následující vstupní ceny médií a specifické hodnoty parametrů:
Elektřina
Flokulant
Počítaná sušina kalu
Náklady za odvoz odvodněného kalu
Doba odpisu kalojemů
Doba odpisu technologie
Specifický výkon dmychadel aerace kalojemů
Dimenzování aeračního systému, objem vháněného vzduchu
Denní doba aerace
Cena lidské práce
Látkový tok odstředivkou
Vstupní sušina kalu

2,0 Kč/kWh
90 Kč/kg
25 %
500 Kč/t
30 let
12 let
35 m3/kWh
0,9 m3/m3
12 hod
86 Kč/hod
120 kg/hod
3,5 %

Nebyla započítána cena a odpisy budov a náklady na údržbu.
Veškeré zde použité údaje mají pouze informativní hodnotu a slouží pouze pro ilustraci
možných negativních vlivů chybného dimenzování nebo provozování kalového hospodářství
ČOV. Pro srovnání byla využita kalová koncovka běžné nízko zatížené ČOV s aerobní
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stabilizací kalu řízenou aerací za uvedených, průměrných podmínek nastavení. S uvedenými
vstupními daty může kdokoliv polemizovat, ale v tomto případě je nutno doplnit, že výše
uvedený výpočet nákladů také nezahrnuje cenu ze zákona prováděných kontrolních rozborů,
režijní náklady provozovatele a podobně. Na druhé straně je vždy striktně uvažováno
s dodržením zákonných postupů při nakládání s kalem, což předpokládá spolupráci s legálním
externím zpracovatelem na straně jedné a s dodržením hygienických parametrů minimálně
v kategorii II, během celého roku na straně druhé.
Malá mobilní odstředivka, jako koncepční řešení –zkušenosti po čtyřech letech provozu.
V roce 2007 byla na konferenci v Boskovicích představena malá mobilní odstředivka, která
byla součástí uvažovaného pilotního projektu řešení zpracování kalů z ČOV o kapacitě 750 –
2500 EO. Původně zamýšlené uplatnění s předpokládanou kapacitou obsluhy asi 9000 –
10500 EO, však bylo do značné míry omezeno kompromisy, které museli konstruktéři
zařízení při jeho realizaci učinit.
Velká časová náročnost před uvedením stroje do provozu (stabilizace a fixování mobilní
jednotky s nevýhodně umístěným těžištěm po naplnění nádrže na flokulant, krátká výložná
délka šnekového dopravníku na odvodněný kal a podobně), zkrátily objektivně využitelnou
dobu provozu v jedné směně a tím specifickou měsíční kapacitu využití.
Vysoká poruchovost jednotky a vysoké nároky na správnost nastavení provozních parametrů
s ohledem na měnící se technologické vlastnosti zpracovaného kalu měly za následek menší
míru využití stroje a menší frekvenci změn obsluhovaných objektů. Odstředivka byla
přistavována na obsluhované ČOV na delší časové intervaly než jeden až dva dny, jak bylo
původně plánováno.
Objektivní potřeby provozu řešit havarijní stavy na kalových hospodářstvích ČOV si vynutily,
že stroj byl častěji využíván k vykrývání provozních potřeb i na větších ČOV i za cenu malé
kapacity a původně zamýšlená koncepce využití – „pevný jízdní řád“, nebyla prakticky za
celou dobu sledování naplněna.
Pro připomenutí základních parametrů: Do skříňové Avie s prodlouženou kabinou byl
instalován stroj ALDEC 20 s chemickým hospodářstvím a kompletním vystrojením. Malá
délka vlastní skříně limitovala délku, jinak velmi elegantně řešeného šnekového dopravníku.
Dosahované výsledky při výše popsaném způsobu provozu běžně zaškolenou obsluhou jsou
uvedeny pro ilustraci v následující tabulce.
Kapacita
ČOV EO
13060
4325
1230
3943
2000

výkon
odvodnění
m3/hod
2,0 – 3,0
2,0 – 3,0
2,0 – 3,0
2,0 – 3,0
2,0 – 3,0

sušina
vstup
%
2,8-3,6
3-3,8
1,5-3
3-4,2
2,5-3,6

sušina
výstup
%
23-25,3
23,8-25,4
21-22,5
22,2-26,4
19-24,1

spotřeba
flokulantu
kg / t
6,1
6,7
7,5
8,2
8-11,2

kalojem

provzdušňovaný
provzdušňovaný
provzdušňovaný
míchaný
prosté uskladnění
uskladnění1800
2,0 – 3,0
1,0 - 3,0
15-22
10,5
přepad
900
2,0 – 3,0
2,5-3,6
22,8-24,2
7,2
provzdušňovaný
uskladnění750
2,0 – 3,0
1,0 - 3,0
15 - 20
přepad
Uvedená data jsou vyhodnocením za celou dobu čtyřletého provozu. U ČOV uvedených v 1.,
2. a ve 4. řádku se jednalo o řešení poruch a výpadků instalovaného stacionárního zařízení,
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případně o posílení jeho kapacity z důvodu řešení technologických problémů spojených
s provozem stávající kalové koncovky, ostatní ČOV byly obsluhovány v souvislosti
s testovanou koncepcí.
Z výsledků je možné vyčíst řadu zásadních technologických informací. Především zřejmé
ovlivnění specifické spotřeby flokulantu v závislosti na způsobu stabilizace a zahušťování
kalu. Nejhorší výsledky poskytuje koncepce kalojemů, kdy je kal prostě uskladněn
v kalojemu s volným přepadem zpět do aktivace. Kalojem je tedy před odvodněním kalu
trvale zaplněn uskladňovaným přebytečným kalem a sušina kalu se pomalu zvyšuje tím, že
přitékající čerstvý sedimentující kal zvyšuje hladinu až k přepadu a tím se pomalu u dna
kalojemu sušina zvyšuje. Odtud je kal čerpán k odvodnění. Tím je také vysvětleno velké
rozpětí vstupní sušiny na odstředivku. Přesto, že toto řešení, využívané u řady
technologických koncepcí malých ČOV nebere vůbec ohledy na náklady a výslednou funkci
zpracování přebytečného kalu je stále navrhováno, hlavně u nejmenších ČOV. O moc lepší
výsledky nedává ani prosté uskladnění v kalojemech vybavených pouze stahováním kalové
vody čerpadlem (5. ČOV), třeba i s mechanickým mícháním (6. ČOV). U posledně uvedené
ČOV je alespoň zajištěna homogenita zpracovaného kalu a tím i objektivnost odebraných
vzorků k analytické kontrole.
Znatelně lepší výsledky dává odvodnění kalů odebíraného z provzdušňovaných, pneumaticky
míchaných kalojemů s řízenou aerací. Vlastnosti produkovaného kalu jsou pod objektivní
kontrolou a lze je i do značné míry pozitivně ovlivnit. I zde je však mírně vyšší spotřeba
flokulantu oproti stacionárním zařízením, jak je uvedeno výše. V tomto případě je však vyšší
spotřeba flokulantu způsobena použitím nejběžnějšího druhu, bez zvláštní optimalizace
dodavatelem a tím, že z provozních důvodů bylo zařízení obsluhováno personálem dané ČOV
bez zvláštního zaškolení a dlouhodobějších zkušeností s vlastním zařízením.
Souběžně s realizací malé mobilní odstředivky pro VAS, a.s. na korbě skříňové Avie byla
postavena na malém bržděném přívěsu malá mobilní odstředivka s využitím stroje DO 250,
který byl původně s ohledem na výše okomentované optimální kapacitní vlastnosti ve vztahu
k technologii potenciálně obsluhovaných ČOV uvažován i v pilotním projektu VAS,
a.s.Výrobce tohoto zařízení, který v oblasti technologie zpracování čistírenských kalů na malé
odstředivce spolupracuje s VAS, a.s. již od roku 1997, poskytl dále uvedené výsledky
z provozu předváděcí jednotky na různých místech v ČR a v zahraničí. Jedná se o zpracovaný
kal z biologických komunálních i průmyslových ČOV (2., 4., 11., 12.) a v případě lokality (1.
a 7.) se jednalo o vodárenský kal. Získané provozní výsledky ukazuje následující tabulka.Data
byla poskytnuta výrobcem zařízení a nejsou dále upravována.
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Přes to, že nelze bez podrobných informací o ČOV na kterých byla tato data získána, učinit
přesnější technologický závěr, je možné konstatovat, že uvedené zařízení má vysokou užitnou
hodnotu, danou možností univerzálního použití s příznivými výsledky.
Návrh koncepce zpracování přebytečného kalu z většího množství malých ČOV.
Základním předpokladem splnění legislativních a ekonomických cílů navržené koncepce je
především zajištění následujících podmínek:
− Doplnění řízené aerace a možnosti pružného stahování kalové vody do uskladňovacích
nádrží všech ČOV, které budou do programu zapojeny tak, aby byly zajištěny oxické
podmínky po celou dobu uskladnění a optimální možnost zahuštění kalu
− Pokud bude kal na ČOV dovážen z malých objektů, musí být také zpracován stejným
způsobem
− Musí být respektována podmínka kapacity a maximální zatížitelnosti ČOV kalovou
vodou ve výše uvedeném množství
Při splnění výše uvedených předpokladů lze garantovat optimální vlastnosti produkovaného
kalu, odpovídající kategorii II., dle vyhlášky, při zajištění minimálních ekonomických ztrát. Je
zřejmé, že se jedná o návrh globálního řešení s následujícím přístupem k využití volných
kapacit existujících ČOV. Zapojené ČOV by byly z hlediska koncepce rozlišeny následovně:
− ČOV s kapacitou nad 3000 EO budou vybaveny stacionárním odvodňovacím
zařízením přiměřené hltnosti (asi 3 m3/hod.1000 EO)
− ČOV s kapacitou 1500 – 3000 EO bez jímky na dovážené vody mohou být přímo
zajištěny malou mobilní odstředivkou o hltnosti asi 3 m3/hod
− ČOV s kapacitou 750 – 1500 EO musí být vybaveny jímkou na dovážené vody o
objemu asi 12 m3
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− ČOV s kapacitou pod 750 EO musí být vybaveny provzdušňovaným kalojemem
s pružným stahováním kalové vody, stabilizovaný kal bude odvážen pravidelně
k dalšímu zpracování na ČOV s kapacitou nad 3000 EO
Z uvedeného vyplývá, že pro zajištění legislativních požadavků na minimální úrovni je
nezbytné stabilizovat kaly z malých ČOV výhradně aerobním způsobem. Anaerobně
zpracovaný kal, který může za předpokladu dlouhodobého uskladnění také splnit podmínky
legislativy a kategorie II, se už v nových projektech z ekonomických důvodů nebude
v normované formě – 150 dní uskladnění asi vyskytovat. Kal z ČOV s kratší dobou anaerobní
stabilizace nebo bez stabilizace lze v omezených množstvích a bez rizika zpracovat pouze ve
vyhnívacích komorách větších ČOV nebo aerobně na větších ČOV k tomu vybavených a
přesně popsaným způsobem (většinou v malých dávkách přes aktivaci s řízeným
automatickým odkalováním).
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Provozní zkušenosti s odstraňováním zápachu stokových sítí
Ing. Tomenendalová Eva, Jílek Tomáš, RNDr. Stehno Vladislav
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
tomenendalova@vasji.cz; jilek@vaszn.cz; stehno@vasji.cz

Abstrakt:
Zápach v prostředí odpadních vod bývá nejčastěji způsoben sulfanem biogenního
původu. Sulfan je prudce jedovatý plyn, jeho eliminací lze předcházet vzniku zápachu
i redukci koroze potrubí. Existují různé metody na jeho odstranění. Příspěvek popisuje
provozní zkušenosti s různými způsoby odstraňování zápachu a jejich účinnosti. Zejména je
zaměřen na aplikaci chemických přípravků ve dvou lokalitách provozovaných
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s.

Teoretický úvod:
Původ zápachu
Zdrojem zápachu v kanalizaci nebo na čistírně odpadních vod může být jakékoliv místo,
kde jsou organické látky bez přítomnosti kyslíku (či jiných oxidantů) po takovou dobu, aby
mohla probíhat anaerobní bakteriální činnost. Mezi vzniklé pachotvorné látky patří celé
spektrum chemických sloučenin (organických či anorganických látek).
Hlavním a nejčastějším zdrojem zápachu v kanalizačních sítích je sulfan (H2S), který je
nejen výrazně pachově obtížnou látkou (pachový vjem způsobuje nedisociovaný H2S již od
0,0001 ppm), ale při vyšších koncentracích působí i toxicky. Koncentrace sulfanu 0,5 až
30 ppm dráždí oči, nos a hltan a působí bolení hlavy. Nad 50 ppm zasahuje především oči
a působí silné dýchací potíže, ale také oslabí čichový vjem a zápach plynu ztrácí svoji
varovnou funkci. Limit pro expozici člověka je 10 ppm po 8 hodinách, 20 ppm po
15 minutách. Vyšší koncentrace okamžitě paralyzují dýchací centrum, to vede ke smrti
udušením (expozice 500 ppm je po několika minutách fatální). Sulfan je také chemicky velmi
nestabilní, dle prostředí reaguje za vzniku sulfidů (se železem nebo těžkými kovy vytvářejí
nerozpustné sulfidy) nebo síranů, které mohou být příčinou lokální koroze stokové sítě.
Z těchto důvodů (komfort spotřebitele, bezpečnost obsluhy a ochrana kanalizační sítě) je
nanejvýše žádoucí předcházení vzniku sulfanu, případně jeho potlačení.
Sulfan a jeho iontové formy vznikají především biologickou redukcí síranů nebo se tvoří
anaerobním rozkladem sirných látek. Tvorba sulfidů v kanalizační síti je ve všech případech
téměř výlučně spojena s činností sulfátredukujících bakterií, které ke svému růstu vyžadují
anaerobní prostředí. Tyto mikroorganismy jsou prakticky vždy přítomné ve všech stokách,
kde odpadní vody obsahují organické látky a sloučeniny síry. Anaerobní prostředí tlakové
kanalizace, s dlouhým zdržením odpadní vody v potrubí bez přístupu vzduchu, vytvářejí
velmi dobré podmínky pro růst sulfátredukujících bakterií a tím pro tvorbu sulfidů. Největší
podíl těchto mikroorganismů se vyskytuje v nárostových slizových vrstvách (biofilmu) na
stěnách stoky (v tlakovém potrubí po celé vnitřní ploše potrubí). Nárostová vrstva obsahuje
anaerobní zónu, uvnitř které se ještě dále snižuje redox potenciál oproti okolí.
Nárůst biofilmové vrstvy závisí na kvalitě odpadní vody (koncentrace organických látek
a síranů) a souvisí především s kyslíkovými poměry, redox potenciálem, mikrobiálním
oživením a složením organických látek, ale i rychlosti tekoucí odpadní vody.
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Způsoby eliminace zápachu
Prakticky nelze úplně zabránit výskytu sulfátredukujících bakterií, lze pouze omezit
jejich množství a činnost (odstraněním biofilmu nebo zamezením jeho vzniku), a tím
preventivně potlačit tvorbu sulfidů nebo zamezit následnému vzniku sulfanu, případně jeho
dalšímu šíření do prostředí mimo kanalizační síť.
Hypoteticky lze zamezit aktivitě sulfátredukujících bakterií vícero způsoby (termofilní
podmínky, pH < 5, použití biocidů), avšak tato opatření nejsou realizovatelná v prostředí
klasické stokové sítě.
V kanalizaci je nejvhodnější způsob odstranění sulfátredukujících bakterií, ale
i vzniklého sulfanu, vytvoření a udržení vysokého redox potenciálu v odpadní vodě (oxické
nebo anoxické podmínky). Oxického prostředí může být v kanalizaci dosaženo vícero
prostředky (mechanickými i chemickými). Mezi mechanické patří zejména dostatečné větrání
(u tlakové kanalizace lze provést pouze v ČS, neřeší problém s anaerobním prostředím ve
výtlačném potrubím), provzdušňování přídavnými mechanickými zábranami a přepady,
případně vhánění vzduchu či kyslíku přímo do výtlačného potrubí. Mezi chemické prostředky
patří dávkování oxidačních činidel (chlor, peroxid vodíku a manganistan draselný).
Redukci zápachu lze také docílit vytvořením „pouze“ anoxického prostředí, kdy jsou
organické látky přednostně využívány denitrifikačními bakteriemi s dusičnany jako konečným
akceptorem elektronů. Tyto podmínky lze dosáhnout při dostatečné koncentraci dusičnanů
v odpadní vodě. Pokud není koncentrace dostatečná lze zajistit dodatečným dávkováním
dusičnanů (v praxi používán dusičnan vápenatý).
Eliminace již vzniklého sulfanu může být zajištěna srážením solemi železa, tj.
dávkováním železnatých či železitých sloučenin (Prefloc, dusičnan železitý).

Praktické zkušenosti:
Divize Znojmo:
Popis kanalizace
V katastru obce Lesná je vybudována částečně gravitační a částečně tlaková kanalizace,
která je svedena do centrální čerpací stanice (osazena 2 čerpadly 4,5 l/s; denní produkce vod
cca 15 m3). Odtud je vedena výtlakem o délce cca 1 500 km do obce Šumná, kde se napojuje
na gravitační kanalizaci obce. Kanalizace je dále gravitačně vedena na ČOV Štítary.
Výskyt zápachu
Poprvé se problém zápachu pocházejícího z kanalizace v lokalitě Lesná-Šumná-Štítary
vyskytl začátkem roku 2004. V obci Šumná se začaly objevovat první stížnosti na výskyt
zápachu v časové souvislosti s napojováním kanalizačních přípojek v sousední obci Lesná.
Provozní řešení
Počáteční řešení spočívala v opakovaném čištění čerpacích stanic a gravitační
kanalizace v obcích Lesná i Šumná, změnách provozu čerpacích stanic změnou intervalů.
Přesto výskyt zápachu z kanalizace nezmizel.
V roce 2005 firma VTA přišla na trh s přípravkem bázi dusičnanu sodného (Ca(NO3)2).
Byla navržena dvoudenní provozní zkouška, kdy byl přípravek dávkován přímo do
výtlačného kanalizačního potrubí z armaturní šachty ČS Lesná. Stanovená dávka byla 500 g
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přípravku na 1 m3 čerpaných odpadních vod. Vzhledem k takřka okamžitému pozitivnímu
účinku aplikace bylo rozhodnuto o dlouhodobějším testování přípravku.
Pracovníci provozu provedli jednoduchou úpravu dávkování: při sepnutí čerpadla
současně spínalo také dávkovací čerpadlo přípravku, takže během čerpání odpadní vody
z obce Lesná do Šumné se vždy dávkoval Dolomin. V potrubí pak zůstává vždy část odpadní
vody stát a Dolomin tak účinkuje i po ukončení čerpání. Během čtyřtýdenního testování, které
proběhlo v červenci a srpnu 2005, nebyly zaznamenány žádné problémy se zápachem.
A prvotní dávka 500 g/m3 mohla být snížena až na 150 g/m3. Aby se dalo ověřit, že zápach
zmizel díky dávkování dusičnanu, bylo rozhodnuto dávkování zastavit. Již po třech dnech
však obyvatelé obce Šumné hlásili, že se zápach projevil znovu. Tato situace trvala, dokud se
přípravek nezačal opět aplikovat. Přípravek byl dávkován v dávce 150 g/m3 - 200 g/m3 září
2006. V současné době je dávkování Dolominu pozastaveno, neboť poslední stížnost na
zápach v jedné nemovitosti byla vyřešena stavební úpravou kanalizační přípojky (zpětná
klapka s odvětráním).
Obdobný problém vznikl v roce 2009 na jiné lokalitě provozované divizí Znojmo,
tlakové kanalizaci Horní Dunajovice - Želetice. V obci Horní Dunajovice je vybudována
tlaková kanalizace v celkové délce 6 608 m. Odpadní vody (denní produkce cca 35 m3) jsou
čerpány do gravitační kanalizace obce Želetice, kde se vyskytly stížnosti na zápach
pocházející z kanalizace. Byla provedena obdobná aplikace jako v předchozím případě.
Dolomin jsme začali dávkovat na výtlaku z obce Horní Dunajovice v dávce 130 g/m3 čerpané
odpadní vody. Poté zápach zmizel. Jakékoliv jiné pokusy o eliminaci zápachu (úprava
četnosti spínání čerpadel) se minuly účinkem. Na této lokalitě probíhá dávkování Dolominu
do současné doby.
Z hlediska vlastního vyhodnocení účinnosti dávkování je nutné konstatovat, že
koncentrace sulfanu v blízkosti kanalizačních objektů nebyly objektivně měřeny. Vždy se
vycházelo ze skutečnosti, zda se zápach vyskytoval, nebo ne. V současné době dodavatel
dávkovaného přípravku poskytuje i vybavení pro monitoring zdrojů zápachu a účinnosti
dávkování.

Lesná/Šumná
H.Dunajovice/Želetic
e

Prům. čerpané
množství OV

Délka výtlaku

Přípravek

[m3/den]

[m]

hlavní složka

[g/m3]

[g/m3]

15

1 500

Ca(NO3)2

500

150

35

6 608

Ca(NO3)2

130

130

Stanovená Realizovaná
dávka
dávka

Divize Jihlava:

Popis kanalizace
Kanalizační stoka (o celkové délce cca 5 656 m), zajišťující odkanalizování
příměstských částí Jihlavy: Antonínův Důl, Pávov a Bedřichov, byla vybudována jako tlaková
se systémem 5 čerpacích stanic (do ČS Bedřichov 2 je napojeno cca 8927 m splaškové
kanalizace). Tato stoka ve dvou kritických úsecích (oba hustě osídlené) přechází v gravitační
kanalizaci. Konkrétní údaje o kanalizačním řadu, včetně čerpacích stanic jsou uvedeny
v následující tabulce.
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AD
PV
PZ
B1

B2

Antonínův Důl
Gravitace
Pávov - východ
Pávov - západ
Bedřichov 1
Gravitace
Gravitace
Bedřichov 2

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

ČS

Čerpadla

Typ

Výkon

Objem ČS nádrže
Čerpaný
3

Nesčerpat.
3

nadzemní

[l/s]
13,0

[m ]
6,2

[m ]
8,4

nadzemní
podzemní
podzemní

11,4
10,9
13,0

7,3
0,9
2,4

5,0
0,8
0,6

nadzemní

17,0

4,2

8,4

Celkem

Kanalizační potrubí
Délka
[m]
1 721
674
505
1 053
558
319
169
657

23

5 656

Světlost
[mm]
150
300
150
150
100
300
500
150
výtlak
gravitace

Objem
[m3]
30,4
47,6
8,9
18,6
4,4
22,5
33,2
11,6
74
103,3

177

Výskyt zápachu a jeho příčina
V době projektování bylo počítáno s větším přírůstkem obyvatelstva a se splaškovými
odpadními vodami z významného podniku skláren, který byl jako většina tohoto průmyslu
i v jiných částech ČR omezen a nakonec úplně zrušen.
V současné době, čtyři roky po uvedení přivaděče do provozu, je napojenost producentů
cca 40 %. Z původního projektovaného množství 1700 EO je napojeno cca 700 EO. Doba
potřebná k dopravení odpadní vody od koncových uživatelů na centrální čistírnu činí více než
30 hodin. Tak dochází k velkému zdržení vod nejen v anaerobních podmínkách kanalizačního
potrubí (objem výtlačného řadu mezi první a poslední čerpací stanicí tohoto úseku je 74 m3),
ale i v „mrtvém“ objemu čerpací stanic, který je dále nesčerpatelný. Objem čerpacích stanic,
jejich technické řešení a typ osazených čerpadel se jeví pro stávající průtoky v síti značně
nevhodný.
Nesčerpatelný objem tvoří 23,2 m3. Celkový objem anaerobního prostředí tohoto
kanalizačního řadu je 97,2 m3. Tedy 1,5 násobek celkového denního čerpaného množství
z této oblasti (průměrné čerpané množství cca 65 m3/den). Pro srovnání původní projekt
počítal s denním čerpaným množstvím cca 200 m3.
Z výše uvedených důvodů docházelo ke zvýšenému výskytu zápachu zejména v letním
období v okolí čerpacích stanic a na poklopech gravitačního řadu do kterého byla zaústěn
tlaková kanalizace. Stížnosti z obydlené části na nepříjemný intenzivní zápach byly
zaznamenány v létě 2008.
Provozní řešení
Po stížnostech občanů bylo provedeno mnoho provozních opatření, aby byl omezen
unikající zápach, mj. proplachy a čištění gravitačního úseku kanalizace, opakované čištění
akumulačních úseků čerpacích stanic. Také byl zaveden systém častějšího čerpání užitného
objemu v čerpacích stanicích úpravou spínacích hladin, avšak doba zdržení v potrubí se
významně nezměnila, tudíž problematika vzniku a dalšího šíření zápachu přetrvávala. A bylo
nezbytné posoudit další možnosti řešení eliminace zápachu.
První zvažované opatření by bylo nutné řešit dodatečnou investicí na nově zbudovanou
kanalizaci, tj. osazení pachotěsných poklopů na kanalizačních sběračích a hlavních stokách
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problematického úseku. Vzhledem k délce kanalizačního úseku, by bylo toto řešení investičně
nákladné a posunulo by problém „dále po toku“. Únik sulfanu způsobujícího zápach by byl
přenesen do lokalit blíže k hlavním jihlavským sběračům, kde nejsou osazeny pachotěsné
poklopy. Dalším návrhem bylo doplnění kanalizačních šachet a ventilačních otvorů čerpacích
stanic protipachovým biofiltrem na bázi buničitého granulátu.
Posledním doporučením bylo dávkování chemických přípravků. Typ aplikovaného
chemického přípravku se volí dle zdroje zápachu.
Na základě nabídky firmy Kemifloc a pronájmu jejich sondy Odalog, byl proveden
monitoring sulfanu ve stokové síti. Sonda byla v průběhu měsíce května 2009 (obvyklý stav
zvýšení zápachu) – konkrétně v období 29. 4. 2009-20. 5. 2009 instalována na několika
vytipovaných místech s pravděpodobným nejvyšším výskytem sulfanu. Sonda zaznamenává
koncentraci sulfanu každou vteřinu a je vybavena přenosem dat, provozovatel měl tímto
možnost on-line sledování vývoje koncentrace H2S. Tato možnost se osvědčila později při
monitoringu účinnosti dávkování. Výsledky počátečního měření jsou znázorněny
v následující tabulce.

Naměřené hodnoty koncentrace H2S [ppm]
Pávov západ
Bedřichov 1
Šachta na výtlaku Bedřichov 1
Bedřichov 2 nad čerpadlem
Bedřichov 2 nad vchodem
Vírový separátor

min
60
90
40
10
10
120

max
290
390
100

Na základě provedeného monitoringu byly stanoveny použitelné přípravky a jejich
dávka. Aplikace roztoku síranu železitého (Prefloc) s počáteční dávkou 0,2 kg/m3 čerpaných
vod nebo roztoku dusičnanu železitého počáteční dávkou 0,08 kg/m3. Vzhledem k dostupnosti
roztoku síranu železitého u provozovatele, byl prvním dávkovaným přípravkem síran železitý.
Jako nejvhodnější místo k dávkování chemikálie byla určena nejvzdálenější čerpací
stanice, ČS Antonínův Důl. Instalace dávkovacího souboru proběhla 29. 7. 2009. Sonda byla
instalována do ČS Pávov-východ. Po týdnu byla přesunuta do šachty ČS Pávov-západ.
Dávkování probíhalo až do 14. 10. 2009. Dávka síranu železitého byla průběžně zvyšována,
dle hodnot naměřené koncentrace sulfanu. 5. 9. 2009 bylo instalováno silnější čerpadlo.
Dávka činila až 17 l/hod (tj. 2,6 kg chemikálie na 1 m3 OV), ani při takto vysokých
koncentracích nebylo dosaženo požadované redukce sulfanu a jeho koncentrace stále
dosahovala hodnot cca 200-300 ppm. Proto byl síran nahrazen dusičnanem železitým
(17. 9. 2009). Průběh dávkování obou přípravků v roce 2009 je zaznamenán v následujícím
grafu.
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[l/hod]
18
16
14

DEOPIX 1 (síran železitý)
DEOPIX 3 (dusičnan železitý)

12
10
8
6
4
2
0
26.7.2009

10.8.2009

25.8.2009

9.9.2009

Prům.
Délka dotčeného
čerpané
potrubí
množství OV

24.9.2009

Přípravek

9.10.2009

Stanovená Realizovaná
dávka
dávka

[m3/den]

[m]

hlavní složka

[g/m3]

[g/m3]

65

5 656

Fe2(SO4)3

200

110-2600

65

5 656

Fe(NO3)3

80

425-685

A.Důl/Pávov/Bedřicho
v
A.Důl/Pávov/Bedřicho
v

V následujícím grafu jsou zaznamenány naměřené hodnoty koncentrace sulfanu v ČS
Pávov-západ v průběhu dávkování síranu železitého. Průměrné (100-150 ppm) i maximální
(200-320 ppm) hodnoty koncentrace sulfanu se zvyšováním dávky síranu železitého stoupaly
(při takto vysokých dávkách už bude nutno uvažovat možný vnos síranů jako zdroje sulfanu).

Ihned po změně dávkované chemikálie za dusičnan železitý (18. 9. 2009) klesly
koncentrace sulfanu a zůstaly pod hodnotou 50 ppm i při snižování dávky přípravku, viz.
následující graf. V grafu je dobře viditelné zvýšení koncentrace sulfanu po skončení
dávkování (14. 10. 2009). Přestože koncentrace sulfanu ve stokové síti byly stále vysoké,
139

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

vzhledem k teplotám okolního prostředí neunikal sulfan do ovzduší a nebyl zaznamenán ani
žádný zápach v bezprostředním okolí sítě, proto bylo dávkování pro zbytek roku ukončeno.

Na základě uskutečněného dávkování a provedených měření v roce 2009, bylo v roce
2010 navázáno s dávkováním dusičnanu železitého v průměrné dávce 0,5 kg/m3 čerpané
odpadní vody do ČS Antonínův Důl, tentokrát byla sonda umístěna v ČS Bedřichov 2.
Dávkování probíhalo od 7. 7. 2010 do 7. 10. 2010. Konkrétní dávkovaná množství jsou
znázorněna na následujícím obrázku.
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Hodnoty koncentrace sulfanu, naměřené sondou Odalog v ČS Bedřichov 2, se
pohybovaly do 50 ppm. Přesto je z grafů zřetelné, že při dávkování účinné dávky bylo
dosaženo snížení celkové koncentrace sulfanu ve stokové síti. Výrazné je i zvýšení
koncentrace sulfanu po ukončení dávkování, viz následující grafy. Obdobně jako předchozí
rok (2009), dávkování bylo ukončeno v chladnější části roku 2010, kdy zápach v okolí
kanalizační stoky již dále nebyl pozorován, přestože koncentrace sulfanu v kanalizační síti
byly stále vysoké.
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Závěr:
Zápach způsobený sulfanem pocházejícím z anaerobního prostředí tlakové kanalizace
je stále častějším problémem, se kterým se setkávají provozovatelé kanalizačních sítí.
Odstranění zápachu nelze vyřešit provozními prostředky bez dalších nákladů (např. pouze
změnou režimu čerpání atd.). V této věci je dobré, aby projektanti využívali zkušeností
provozovatelů kanalizačních systémů s čerpacími stanicemi, tak aby se problematice vzniku
zápachu předcházelo.
Vyřešit problematiku zápachu lze, ovšem za cenu vysokých dodatečných stálých
provozních nákladů a úsilí provozních pracovníků. Jako nevhodnější způsob se osvědčilo
dávkování chemických přípravků na bázi dusičnanu železitého nebo dusičnanu vápenatého.
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Abstrakt:
V současné době se odstranění fosforu na komunálních čistírnách odpadních vod provádí
zpravidla pomocí zvýšeného biologického odstraňování fosforu nebo s využitím koagulantů a
chemického srážení. V zahraničí už se ale pomalu začínají prosazovat trendy fosfor nejen
odstranit, ale i recyklovat. Nejnovější studie ukazují, že při stávající spotřebě fosforu a
nárůstu počtu obyvatel budou vyčerpány světové zásoby fosforu v horizontu 30-50 let. Další
studie ukazují, že 90 % vytěženého fosforu je použito v zemědělství buď ve formě hnojiva
(79 %) nebo do umělých potravin pro zvířata (11%), tudíž by ignorace tohoto problému vedla
ke kolapsu zemědělství. Další problémy lze očekávat i u obchodování s touto komoditou,
protože ložiska fosfátových rud jsou soustředěny do třech zemí (Čína, Maroko a USA) a
z toho, jak Čína tak USA drasticky omezily jejich vývoz, což se odrazilo i na rapidním
nárůstu cen fosfátových rud, kdy údaje Světové banky udávají ceny 44 $/t v roce 2006, 71 $/t
v r.2007 a 346 $/t v roce 2008.
V současné době probíhá identifikace alternativních zdrojů fosforu mezi něž lze zařadit nejen
mořskou vodu, biomasu nebo popel, ale i vodní prostředí, kde jeho zvýšený vnos ještě navíc
zpravidla vyvolává nepříznivé dopady. Ačkoliv existuje několik způsobů, jak tento dopad
mírnit, tak mnohem praktičtější je řešit příčinu problému a fosfor do recipientů pouštět pouze
v míře neškodící životnímu prostředí. Existuje řada technologií čištění odpadních i
povrchových vod, které fosfor nejenže z vod recykluje, ale zároveň jej jsou schopny
v bakteriemi a mikroorganismy využitelné formě recyklovat a snižovat tlak na brzký
plánovaný nedostatek tohoto esenciálního nutrientu.
Náš příspěvek bude rešeršně srovnávat různé technologie recyklace fosforu z vodního
prostředí a zdůrazňovat klady a zápory jednotlivých procesů pro jejich aplikaci v reálném
měřítku.
1. Úvod
Podle Cordell et al. [1] a USGS [2] lze očekávat úplné vytěžení zásob fosforu mezi 100 – 120
lety. Nicméně výroba fosforečnanů z fosfátových rud bude čím dál tím obtížnější a dražší
mnohem dříve, především kvůli zhoršení dostupnosti a zvýšené kontaminaci nežádoucími
sloučeninami [3]. Tyto aspekty podstatně zvýší cenu fosfátových rud a tento nárůst lze
očekávat mnohem vyšší i kvůli častým dočasným nedostatkům a spekulacím, jako tomu bylo
v letech 2007 – 2009, kdy vyrostla cena fosfátových rud sedminásobně. Zatímco fosfátové
rudy budou v budoucnu postupně vyčerpány, poptávka po fosforu bude stále narůstat, protože
bude potřeba vypěstovat v zemědělství mnohem více plodin, které by nasytily stále narůstající
světovou populaci. Jednou z cest může být recyklace fosforu z různých, na fosfor bohatých
zdrojů/odpadů jako je čistírenský kal nebo masokostní moučka.
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Zájem o fosfor proto v poslední dekádě znatelně vzrostl. Začalo to odstraňováním fosforu
z odpadních vod srážením, kdy se srážedlo dávkovalo k zamezení emisí fosforu do recipientu
a tudíž eutrofizaci řek a jezer. Další vlna zájmu se soustředila na ochranu potrubí na čistírnách
odpadních vod, které bylo ucpáváno kvůli vysokému zatížení fosforem, nicméně se jednalo
především o čistírny odpadních vod s vyšším podílem průmyslových vod. Výsledkem tohoto
zájmu je i vývoj množství rozličných scénářů recyklace fosforu.
2. Srovnání recyklačních technologií
2.1 Základní metody recyklace fosforu
V současné době je známo více než dvacet technologií recyklace fosforu, které můžeme
rozdělit na základě zdroje fosforu (odpadní voda, kalová voda, přebytečný nebo vyhnilý kal,
popílek) – viz Obr.1 a na základě způsobu recyklace (srážení, mokrá chemická extrakce a
srážení a termické čištění) – viz Obr.2.

Na Obr. 2 je souhrn těchto technologií. Hlavním problémem recyklace fosforu je
z legislativního hlediska především přítomnost těžkých kovů a proto je i na Obr.2 zmíněno
rozdělení podle nakládání s nimi.
Obr.1: Zdroje fosforu na komunální čistírně odpadních vod
Hlavním problémem při recyklaci fosforu je především přítomnost těžkých kovů a i proto je
na Obr.2 tento fakt zdůrazněn, nicméně v současnosti se vědci zabývají i přítomnosti
mikropolutantů, zejména farmak a předmětů denní péče.
Při srážecím procesu je fosfor rozpuštěný v odpadní nebo kalové vodě srážen nebo
adsorbován, zatímco těžké kovy zůstanou vázány v kalu a nejsou vysráženy společně
s fosforečnany. Pokud chceme fosfor ze směsi recyklovat je nicméně nutné, aby vzniklý
fosforečnan byl nejprve rozpuštěn silnou kyselinou, teplem a/nebo tlakem. Těžké kovy se ale
působením silné kyseliny uvolní do roztoku také, tudíž je nutné je před vlastní recyklací
z roztoku odstranit, což vyžaduje přídavek dalších chemikálií. Je-li kal spálen pak všechny
organické sloučeniny, včetně těch toxických a těkavých s těžkými kovy, jsou zplyněny a
odstraněny. Na to, abychom odstranili těžké kovy, musí být kal spálen při teplotách nad 1000
°C.
Srážecí procesy zahrnují čtyři technologie – srážení z kapalné fáze (Phostrip. Prisa), tvorbu
peletů (Crystalactor, Ostara), adsorpci na nosič (Propos, Recyphos, Phoseidi) a srážení v kalu
bez předchozího loužení (Berlin, Airprex, Fixphos). Rozdíl mezi Phostripem a Prisou spočívá
ve zdroji kalu. U Phostripu se využívá vratného kalu, zatímco u Prisy je fosfor získáván
z přebytečného kalu. Rozdíl mezi Crystalactorem a Ostarou je pouze ve velikosti reaktorů,
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nicméně Crystalactor byl vyvinut primárně na srážení fosforečnanů z průmyslových
odpadních vod. Propos je adsorpční reaktor pracující v diskontuálním režimu a produkující
fosforečnan vápenatý. Recyphos je technologie pro malé komunální čistírny odpadních vod
(vzniklý fosforečnan železitý se dála zpracovává na velkých čistírnách). Phosiedi je
technologie využívající iontové výměny. Airprex je licencovaná technologie procesu Berlin.
U Fixposu se finální produkt (Ca3(PO4)2) sráží ve vyhnívací nádrži [4].

Obr.2: Základní přehled procesů recyklace fosforu z kalové vody, kalu a popílku
Rozdíly v procesech mokré chemické extrakce spočívají především v použitých extrakčních
činidlech, tlacích a teplotách a rovněž ve vstupních matriálech (kal nebo popílek). Seaborne je
proces, při kterém se rozkládá vyhnilý kal při pH = 1.5. V procesu Loprox/Phoxnan je využito
membrán na separaci fosforečnanů (výsledným produktem je kyselina fosforečná). Procesy
Aqua Reci, Cambi a Krepro používají rozdílných tlaků a teplot pro rozklad kalů a výsledný
produkt ještě potřebuje další úpravu před aplikací v zemědělství. Biocon, Sephos a Pasch
rozkládají popílek při pH = 1. Pasch pracuje s rozpouštědlovou extrakcí, Sephos s postupným
srážením těžkých kovů předtím než je vysrážen fosfor a Biocon dále využívá iontovou
výměnu. V procesu Bioleaching získávají speciální baktérie fosfor z popílku a fosfor se
akumuluje v polyfosfátakumulujících baktériích a může být vysrážen, je-li vystaven
anaerobním podmínkám [4].
Recyklace fosforu termickým čištěním aktivovaného kalu a masokostní moučky lze procesy
rozdělit podle typu tepelného procesu nebo podle typu chemického průmyslu, který popílek
dále zpracovává. Mephrec umí zpracovávat jak kal, tak masokostní moučku a Thermphos
vyrábí čisté hnojivo.
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2.2 Srovnání metod
2.2.1 Srážení x mokrá chemická extrakce
Srážení je mnohem jednodušší proces než mokrá chemická extrakce. Okolo 40 %
fosforečnanů (v přítoku na ČOV) může být recyklováno dvoustupňovým procesem za
současného přidání hořčíku. Mokrá chemická extrakce oproti tomu dosahuje účinnosti okolo
90 % pro kal a popílek, ale vyžaduje výrazně větší spotřebu chemikálií a celkový proces
extrakce je komplikovanější. Zároveň jsou při ní vyšší investiční i provozní náklady.
Recyklace fosforu z kapalné fáze je vhodné pro malé i velké čistírny odpadních vod, kdežto
mokrá chemická extrakce zpravidla vyžaduje anaerobně zpracovaný kal, což pro menší
čistírny zpravidla nebývá ekonomické.
Během srážecích procesů zůstávají v kalu těžké kovy. Mokrá chemická extrakce začíná
s extrakcí (loužením) fosforu a všech těžkých kovů přítomných v kalu. Po rozpuštění se těžké
kovy a fosforečnany zpracovávají odděleně za účelem získání nekontaminovaného
fosforečnanového hnojiva, což spotřebovává velké množství chemikálií a materiálu, který je
odolný vůči kyselému prostředí. Během procesu zpracovávání vzniká spousta odpadů (těžké
kovy, kal s nízkým pH a výluhy), které musí být neutralizovány a musíme se jich za vysoké
náklady zbavit. Nicméně obě technologie produkují hnojivo okamžitě využitelně
v zemědělství.
2.2.2 Mokrá chemická extrakce x termické čištění
Oba procesy jsou složité. Mokrá chemická extrakce vyžaduje velké množství chemikálií,
zatímco termické čištění vyžaduje velké množství energie, což oboje vede k vysokým
provozním nákladům pro oba procesy. Mephrec může využít energii ze spalování kalů a
zlepšit tak energetickou bilanci a udělat proces ekonomičtější.
Termické čištění může spalovat pouze čistý kal bez jakýchkoliv dalších přísad nebo příměsí.
Jak termické čištění tak spalování jsou procesy, které mohou být rentabilní pouze ve velkém
měřítku, tudíž se očekává termická úprava kalů z více čistíren odpadních vod.
Produktem mokré chemické extrakce jsou hnojiva přímo aplikovatelné v zemědělství, zatímco
termickým čištěním produkujeme hnojiva, která místy obsahují ještě další úpravu (většinou
bývá problémem vysoká koncentrace niklu a železa). Zprvu byla problémem i biodostupnost
fosforu ve hnojivech pro rostliny, ale všechny technologie již tento problém vyřešily.
3. Další progresivní způsoby recyklace fosforu
Množství anorganických i organických zdrojů může být použito jako hnojivo. Mezi ně lze
zařadit ty, které znovuvyužívají organický fosfor z výrobního a spotřebního řetězce potravin
(kejda, zbytky zemědělských plodin, zbytky potravin, lidské fekálie) a přírodní zdroje
(mořské řasy, řasy, fosfátové rudy). Mají různá skupenství (pevné, kapalné nebo plynné),
koncentraci fosforu a chemické a fyzikální vlastnosti. Budoucí scénáře budou založeny
pravděpodobně na následujících kritériích: celková spotřeba energie na využití ze zdrojů,
stupeň znečištění, koncentrace fosforu, chemické použití, dlouhodobá dostupnost a
přístupnost zemědělcům a spolehlivost, co se týká kvality a množství.
3.1 Separace u zdroje
Komunální odpadní voda obsahuje ca. 10 g dusíku a 1.5 g fosforu na jednoho EO, z čehož je
70 % dusíku a 60 % fosforu obsaženo v moči. Z toho plyne, že nejekonomičtější pro recyklaci
bude odseparovat moč ještě předtím než se naředí vodou. Do budoucna se jako zajímavé jeví
ve vyspělých zemích instalovat toalety, kde bude moč separována a transportována
separátním potrubím. V zemích třetího světa, kde je nedostatek hnojiva, se jeví ekonomicky
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zajímavé instalovat toalety se separací moči a tu pak po nezbytné stabilizaci používat jako
hnojivo [5]. Výzkum, zejména ve Švédsku a Švýcarsku, se soustřeďuje na recyklaci fosforu
z moči do formy struvitu. Wohlsager et al. [6] provedl v Indii studii na potřebnou dobu ke
stabilizaci moči a zatímco směrnice WHO uvádějí potřebný čas na stabilizaci 3-6 měsíců, tak
tato studie uvádí potřebný čas okolo čtyřech týdnů, nicméně je nutno poznamenat, že studie
byla provedena v tropickém klimatu. Pokud nechal stabilizační nádrž otevřenou 92 % dusíku
se uvolnilo do atmosféry, zatímco při zakryté stabilizační nádrži ubylo pouze 7 % dusíku.
Čistá moč měla molární poměr N:P 8:1, zatímco po stabilizaci se změnil tento poměr na 14:1
v superantantu a 1:12 ve vysráženém podílu. Téměř 100 % hořčíku a 96 % vápníku bylo
nalezeno ve sraženině. Směs supernatantu a sraženiny posloužila jako hnojivo, nicméně
hnojivo bylo nutné ještě kondicionovat přídavkem draslíku a fosforu.
3.2 Kompostování kalu
Jednou z metod recyklace fosforu je i zakoncentrování biomasy (např. aktivovaného kalu),
její stabilizace a hygienizace a následné aplikaci na zemědělské půdě. Odvodněný (zahuštěný)
kal obsahuje množství patogenů, které je třeba odstranit, na což se využívá např. aerobní
termofilní stabilizace ať už vzduchem nebo čistým kyslíkem.
3.3 Zpracování kejd
Kejda byla, je a bude používána jako hnojivo po celém světě. Fosfor v ní obsažený je snadno
využitelný zemědělskými plodinami a jeho koncentrace se pohybuje od 2.9 % v drůbeží kejdě
až po 0.1 % v hovězí kejdě. Kejda hospodářského dobytka lze také účinně aplikovat
v kombinaci s jinými organickými materiály jako je biologický odpad a lidské fekálie.
Výsledný kompost má rovněž vhodné vlastnosti pro kondicionaci půdy na rozdíl od
klasických organických materiálů. Kompostované hnojivo obsahuje až 1 % P2O5 oproti
klasickým organickým materiálům, které obsahují ca. 0.2 %. Je ale také pravděpodobnější, že
bude obsahovat více těžkých kovů, pokud bude smíšeno s průmyslovým odpadem nebo
čistírenským kalem. Předpokládá se, že ca. pouze 40 – 50 % z celosvětové produkce kejdy 15
miliónů tun je recyklováno v zemědělství. Dosáhnout 100 % bude v budoucnu asi nemožné
zejména z geografických důvodů neboť nejsou vždy místně spjaty zemědělská pole a podniky
na zpracování kejd. V některých zemích poptávka po kejdě převyšuje nabídku (např.
Austrálie a Afrika), v jiných zemích je tomu přesně naopak (např.: severní Amerika,
Španělsko a Nizozemí). Stále ne dosti uspokojivě dořešeným problémem je také forma a
obsah dusíku v kejdě, což činí problémy s celoroční aplikací v citlivých oblastech [1].
3.4 Potravinový odpad
Potravinový odpad lze definovat jako veškerou organickou hmotu vzniklou při zpracování
zemědělských plodin pro prosté zbytky potravin na našich talířích. Např. olejový koláč
(zbytkový vedlejší produkt při výrobě oleje) obsahuje 0.9 – 2.9 % P2O5, což je významně více
než zbytky při zpracování zemědělských plodin. Přibližně dva milióny tun fosforu jsou
ztraceny a nerecyklovány. Zatímco zefektivnění potravinového řetězce může zamezit dalším
ztrátám fosforu, pak vzniklý potravinový odpad může být kompostován nebo jinak
znovuvyužit.
3.5 Zbytky zemědělských plodin
Zbytky zemědělských plodin jako je sláma, kůra, stonky, atd. mohou být zaorávány do půdy
pro její kondicionaci a své hnojivé účinky (0.05 – 0.75 % P). Pouze zhruba 40 % z ročně
vyprodukovaných 5 miliónů tun ve formě fosforu je znovu využito jako hnojivo. Zbytek je
využit pro krmení, jako palivo, stelivo nebo je spáleno.
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3.6 Další zdroje
Další potenciální zdroje lze identifikovat jako komerční organická hnojiva, popílky, kosti,
maso, krev, guáno, vodní vegetaci a sedimenty. Předpokládá se, že tyto zdroje by mohly
v roce 2050 produkovat 1 – 1.2 miliónu tun fosforu ročně.
4. Závěry
Recyklace fosforu je výzvou do budoucna neboť se předpokládá v poměrně brzké době (2030
- 2050) vytěžení všech ekonomicky těžitelných zásob fosfátových rud. Bez fosforu nelze
hnojit, bez hnojiv nelze produkovat potraviny jak pro lidstvo tak pro zvířata a neřešení tohoto
problému může vést ke skokovému nárůstu cen hnojiv a následně sociálním nepokojům nebo
válkám o tuto surovinu. Řešení vyžaduje komplexní přístup a spolupráci mnoha složek, např.
v současné době je fosfor problematickým prvkem v recipientech, kde jeho zvýšená
koncentrace způsobuje eutrofizaci a růst vodního květu, zatímco na polích se ho leckdy
nedostává.
Byla představena řada technologií, známých především ve vyspělém světě, z nichž se již řada
prosadila v průmyslovém měřítku a trh pravděpodobně vybere vhodné recyklační technologie
do budoucna. Existuje zároveň množství dalších potenciálních zdrojů fosforu, kde lze
s úspěchem využít představené technologie, resp. zkusit nové.
V České republice zůstává problematika recyklace fosforu prozatím na pokraji zájmu, ale
pracoviště autorů se touto problematikou již 2 roky intenzivně zabývá a pro případné zájemce
o spolupráci má k dispozici rozsáhlou aktuální vědeckou i technologickou literaturu, včetně
nejnovějších sborníků ze specializovaných konferencí na toto téma.
Poděkování:
Tento výzkum je podpořen z projektu č. IM6798593901 Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky a Národní agenturou pro zemědělský výzkum (projekt QH
81012)
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Kombinovaný systém aktivace a jeho využití v decentrálním
čištění odpadních vod
Rostislav Hellstein, Hellstein spol. s r.o., tel. +420 556 840 540
Theo Stähler, Stähler GmbH, tel. +49 64 33 9313
Hubertus Stähler, AQUAConcept GmbH, tel. +49 64 33 5610
Georg Stähler, Aquamatic GmbH, tel. +49 34 36 480021
Klíčová slova: Čištění odpadních vod, aktivovaný kal, kalový index, aerotor, biokontaktor,
simultánní nitrifikace, denitrifikace, eliminace fosforu, PID-regulátor
Ponorný aerotor (biokontaktor) je umístěn do betonové/ocelové/plastové nádrže s malými
nároky na prostor. Jednoduchost a snadnost procesu umožňuje rovněž STM-systém
kompletovat jako ocelovou konstrukci v kontejnerech modulové koncepce.

Úvod
Článek se zabývá popisem principu kombinované aktivace v čištění odpadních vod
ponornými aerotory STM, někdy rovněž nazývanými „biokontaktory“ (USA). Zabývá se
rovněž postupem technologického návrhu systému, způsobem řízení systému a poskytuje
v závěru zhodnocení z pohledu technologa, investora a provozovatele v oblasti čistíren od
5EO - obr.1 a obr.3 do 5000 EO - obr.5.
Zatímco pravděpodobně pouze někteří z nás si uvědomují pozadí rozporu mezi
dobrými sedimentačními vlastnostmi aktivovaného kalu a požadavku vysoké účinnosti
systému při odstraňování celkového dusíku, jistě většina z nás si uvědomuje značný rozpor
mezi vysilujícím postupem stavebníka vedoucím k získání stavebního povolení k vybudování
tohoto technologického zařízení a konečným sporným výsledkem oné snahy stavebníka, tedy
komplikacím všeho druhu po zprovoznění čistícího zařízení. V uplynulých létech bylo v ČR
vybudováno mnoho čistíren ve výše uvedené oblasti, které po zprovoznění negativně
ovlivnily mínění občanů ČR o efektivitě celého procesu projekční přípravy a následné
realizace těchto systémů. Hlavní zásady uplatňované v EU naší firmou při projektování a
realizaci čistíren s technologií STM v oblasti 5-5000 EO budou velice stručně nastíněny
v následujícím textu a mohly by event. přispět k nápravě tohoto neutěšeného stavu.

Obr.1 – STMH5U + zásak. blok 6,5m2
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Princip kombinované aktivace obecně
"Kombinovaný způsob" biologického čištění odpadních vod se skládá z kombinace
ponorného aerotoru a kalu ve vznosu v aktivační nádrži biologické čistírny odpadních vod.
Čištění odpadních vod systémem STM je důsledkem úspěšného spolupůsobení volně
se vznášeného aktivovaného kalu a pevně přisedlého kalu na otáčejících se aktivačních
plochách aerotoru. Účinek působení volně vznášeného kalu a pevně přisedlého kalu je spojen
v jediném současně probíhajícím biologickém procesu. Tento proces probíhá v běžné
aktivační nádrži dle obr.2 a 3 opatřené koloběhem vratného kalu. Výkonnost běžné aktivační
nádrže s aktivovaným kalem může být tak z důvodu vyšší koncentrace aktivovaného kalu ve
vznosu a existence přisedlého kalu na značných aktivačních plochách aerotoru znatelně
zvýšena.

obr.2 – Princip aerotoru typu Rohrenrad (RR)
Systém STM je vlivem kombinace dvou způsobu biologického čištění odpadních vod
v jedné nádrži vysoce efektivní. Je umožněn simultánní proces nitrifikace/denitrifikace (N/D)
jakož i možné vysoké biologické eliminace fosforu (P-elim.) a to v jedné aktivační nádrži bez
existence dělících stěn, potrubí a čerpadel. STM - Aerotor je řešen jako šroubovaná PP/ocel.
konstrukce válcového tvaru, resp. slepená ABS-plastová lamelová voština s horizontální osou
otáčení. Uvnitř této konstrukce je soustava polárně orientovaných komůrek, které slouží
k orientovanému prodění vzduchu/aktivační směsi v průběhu pomalého otáčení této
konstrukce. Zásobování vzdušným kyslíkem všech mikroorganismů v aktivační nádrži je
zajištěno pomocí pomalu se otáčejícího STM - Aerotoru s pohonem elektropřevodovkou
napájenou přívodem elektrické energie z měniče frekvence – obr.2, resp. hydrostatickým
vztlakem vzduchových kapes v konstrukci STMH – obr.3. Otáčením ponorných komor přes
vodní hladinu nádrže je v těchto komorách aktivovaná směs rovněž míchaná. Okysličování
látek obsažených v odpadní vodě probíhá na vlhkých plochách dutých komor. Zde na velkých
plochách a vlivem plného parciálního tlaku vzduchu dochází rovněž k vysokému vnosu
vzdušného kyslíku do aktivační směsi.
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obr.3 – Princip aerotoru typu Zellrad (ZR)
Opětovným ponořením dutých komor během
sestupného otáčivého pohybu je vzduch uzavřen uvnitř
biopaketů. Zde je dále ponořen do hloubky pod hladinu
biosměsi a stlačen. Vzduchové bubliny během otáčení
aerotoru bio-směs promíchávají a optimálně zásobují
suspendovanou směs kyslíkem. Během vzestupného
otáčivého pohybu je zavzdušněný segment uzavřené
komory navíc nositelem odlehčení pohonu kola, vlastní
konstrukce kola a ložisek a přináší tak v konečném
důsledku snížení spotřeby elektrické energie. Duté
komory během pohybu do volné atmosféry se vždy
naplní vzduchem s maximálním nasycením kyslíkem.
Vzduch v komorách během stálého otáčení zásobuje
veškeré plochy aerotoru s vrstvou širokého spektra přisedlých mikroorganismů v aktivační
směsi. Nuceně přiváděný vzduch protéká kolem zvláštně tvarovaných ploch desek tvořících
komory. Tvarování desek a jejich polární orientace zaručuje během pomalého otáčení
postupné protékání biosměsi přes přechodové fáze v minimalizovaném prostoru. Zde vyplývá
co je pro STM - Aerotor typické, současné zásobování kyslíkem všech komponentů
přisedlého kalu a kalu ve vznosu. Uvnitř aerotoru je zajištěn obsah rozpuštěného kyslíku vždy
nad 3,5 mg/l, nezávisle na rychlosti otáčení, koncentrace nutné k nitrifikaci amoniakálního
znečištění a potřebné stáří kalu. Po stranách a kolem obvodu aerotoru je umožněna
přechodová oblast s obsahem rozpuštěného kyslíku 0,1 až 0,5 mg/l závislá na rychlosti
otáčení, koncentrace nutná k denitrifikací dusičnanového znečištění. Velikost přechodové
oblasti je rovněž závislá na rychlosti otáčení aerotoru. U dna aktivační nádrže a v oblasti mezi
obvodem a dnem aktivační nádrže je umožněno vytvořit anaerobní oblast s koncentrací
rozpuštěného kyslíku pod 0,1 mg/l, oblast nutnou k biologické eliminací fosforu. Všechny
oblasti jsou vytvořeny v jedné nádrži bez existence přepážek, potrubí, armatur a čerpadel při
existenci značné turbulence aktivované směsi. Aerotor tak zajišťuje funkci provzdušňování,
funkci pevného nosiče aktivovaného kalu, funkci oddělovače zón s různým obsahem
rozpuštěného kyslíku a funkci míchadla.

Technologický návrh
Přitékané látkové znečištění je rozloženo úměrně na přisedlý aktivovaný kal na
plochách aerotorů a aktivovaný kal ve vznosu. Parametry pro dimenzování a návrh hlavních
technologických procesů dle tab.1
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Tab.1 Využívané hodnoty pro dimenzování:
Koncentrace aktivovaného kalu
Základní čištění - ZČ
S nitrifikací a denitrifikací - N/D
Simultánní stabilizace kalu s dlouhodobou N/D a
biologickou P-elim. - N/D + P
Kalový index (ml/g) při zatížení kalu Bx
málo organického znečištění
hodně organického znečištění
Koncentrace aktivovaného kalu na plochu (g
TS/m2)
Zatížení plochy aerotoru
(g BSK5/m2.d)
Nitrifikační výkon (g N/m2.d)

TSBB (kg/m3)
S předčištěním
Bez předčištění
4,0 - 6,0
4,5 - 7,0
4,0 - 7,0
5,0 - 8,0
Bx > 0,05
40 - 100
50 - 120

5,0 - 9,0
Bx < 0,05
40 - 80
50 - 100
20 - 25

10 - 16 ZČ
8 - 12 N/D
4 - 8 N/D + P
4-8

Hlavní technologické vlastnosti aerotorů tvoří celková plocha aerotoru, maximální a
minimální rozměry nádrže příslušné pro daný typ aerotoru, stáří kalu, jmenovitý kyslíkový
vnos daného aerotoru, maximální kyslíkový vnos daného aerotoru, jmenovitý příkon pohonu,
maximální příkon pohonu a rozměry aktivace (AN) a dosazovací nádrže (DN), vždy dle
stupně čištění a počtu EO, kontroly hloubky a tvaru dosazovací nádrže, energetické bilance
dle typu aerotoru, oblasti a intenzity provzdušňování daného aerotoru, průtočných schémat
navržené technologie a několik dalších a jsou stanoveny vždy kompetentně, rychle a vždy
aktuálně firemními výpočtovými programy. Kinematika bublin bývá často ověřována na
hydraulických modelech.

Projekční návrh systému
V oblasti 5-50EO jsou vždy před samotnou čistírnou předřazeny usazovací jímky
nerozpuštěných látek a tuků, ve kterých dojde současně k anaerobnímu předčištění.
V usazovacích jímkách dojde rovněž k odplynění desinfekčních prostředků. K tomuto účelu je
možno s výhodou využít stávající septik daného objektu. Aktivační nádrž, vždy polyetylénová
kulová plastová nádrž (do 10EO), případně polypropylénový neb betonový kontejner je
opatřen slepeným aerotorem typu Zellrad (ZR) a kapsovou dosazovací nádrží. Kombinace
jímek zde vytváří anaerobně/aerobní (duální) systém biologické čistírny.
Směsný kal vznikající v jímkách předčištění lze s výhodou zpracovat na lince směsného
kalu, instalované poblíž běžné obecní čistírny a přebytečný kal, pro svůj původ
v domácnostech, snadno využít v zemědělství – obr .4.
V oblasti 50-500EO bývá zpravidla rovněž předřazena soustava usazovacích jímek, čistírna je
konstrukčně řešena jako ocelový kontejner s aerotorem typu Rohrenrad (RR).
V oblasti 500-5000EO je předřazeno klasické stírané síto (česle) a objekt čistírny spolu s
kalojemem je projekčně navržen jako betonový monolit vybavený dnes nejčastěji aerotorem
(aerotory) typu RR. V průmyslu bývá často navržen ocelový ISO kontejner.
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Obr. 4 – Linka zpracování směsného kalu

Provozování systému aktivace
Instalace aerotorů STM(H) nabízí různorodé možnosti dimenzování kyslíkového
vnosu. V průběhu projekční fáze je základem vhodné přiřazení objemu nádrže aktivace
k vhodnému typu aerotoru, pozdější intenzifikace aerotoru RR je možná výhledovou montáží
vnitřních neb vnějších odsazovacích rour, u aerotoru typu ZR výměnou za větší s větším
počtem lamel. V průběhu provozní fáze pak je systém řízen pouze kontinuální změnou
rychlosti otáčení aerotoru elektromotorem s ovládáním přes frekvenční měnič s vazbou přes
PID regulátor na hodnotu koncentrace rozpuštěného kyslíku v požadovaném místě aktivace.
Čistírny typu STMH s aerotory ZR (do 50EO) jsou napájeny vzduchem s pneumatického
rozvaděče. Využití tyristorové regulace dmychadla vzduchu je zde možné a bývá často
využíváno v oblasti 15 až 50EO (hotely, restaurace,…).
V případě požadavku čistě aerobní nádrže (dlouhodobá nitrifikace) je preferována v
zásadě volba menší nádrže. Objem aktivační směsi bude vždy maximálně zásobován
kyslíkem. Vysoký nitrifikační výkon bude vždy zajištěn. Zvětšením rozměrů aktivační nádrže
hlavně v oblasti pod biorotorem a po stranách bude vytvořena anoxická oblast - zóna a
podmínky pro simultánní denitrifikaci. Velikost jednotlivých zón je závislá od otáček aerotoru
a tím turbulence v nádrži. Řízením rozpuštěného kyslíku otáčením rotorů v aktivační nádrži je
možno dosáhnout a udržovat velikost zón v požadovaném rozsahu. V případě nízkých hodnot
amoniakálního dusíku a vysokých hodnot celkového dusíku je počet otáček snížen,
přechodová oblast bude zvětšena. V případě vysokých hodnot amoniakálního znečištění je
počet otáček zvýšen, velikost nitrifikační oblasti bude zvětšena. Přechodem směsi s
mikroorganismy mezi přechodovou a anaerobní zónou je dosaženo nezbytných podmínek pro
biologickou eliminaci fosforu.

Technické řešení vlastní aktivace
U řešení ponorných aerotorů se instaluje pouze jeden nebo několik aerotorů do
aktivační nádrže. Pro zajištění dostatečné turbulence aktivační směsi další míchadla nejsou
nutná. Vnitřní koloběh kalu v požadovaném směru je zajištěn polohou nátoku vůči smyslu
otáčení a kinematikou polárně orientovaných komůrek během otáčení aerotoru, tedy
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objemovým čerpáním. Vnější koloběh vratného kalu mezi dosazovací nádrží a aktivační
nádrží je zajištěn čerpadly, v případě použití kapsových dosazovacích nádrží je zajištěn pouze
gravitačně, tedy rovněž bez čerpadel. Přebytečný aktivovaný kal je možno odčerpávat rovněž
pouze objemovým čerpáním otáčením aerotoru. V konečném důsledku tak možno v ideálních
spádových podmínkách navrhnout systém zcela bez čerpadel.

Obr.5 Příkladné řešení aktivační čistírny STM (v řezu).
Charakteristika systému z pohledu technologa
• Systém STM umožňuje svou podstatou kombinovaného způsobu dosahovat vysoké
stability biologického procesu
• Kontinuální změnou otáček aerotoru je možno se stálou vysokou účinností
energetického vnosu přizpůsobit výkon čistírny aktuálnímu zatížení a požadavkům
odtoku
• Systém umožňuje změnou rychlosti otáčení aerotoru zvětšit-zmenšit velikost
nitrifikačních, přechodových a anaerobních oblastí
• Vzhledem k charakteru aktivovaného kalu není anoxický selektor nutný
• Vzhledem k stabilně nízkému kalovému indexu je umožněna vysoká účinnost a
stabilita dosazovací nádrže
• Vysoké provozní koncentrace aktivovaného kalu poskytují rezervu k dosažení
potřebného stáří kalu v závislosti na stupni čištění
Charakteristika systému z pohledu investora a provozovatele
• Aerotor lze instalovat do stávajících aktivačních nádrží bez dalších mnohdy
problematicky proveditelných úprav stěn a dna stávající nádrže
• Systém nevyžaduje montáž dělících přepážek, potrubí, armatur a čerpadel
• Systém nevyžaduje čerpání vnitřního koloběhu kalu a často nevyžaduje ani čerpání
vnějšího koloběhu kalu a přebytečného kalu
• Aerační systém nevyžaduje montáž dalších míchadel
• Provoz čistírny probíhá bez vzniku hluku, aerosolu, tlakových a tepelných ztrát
stlačeného vzduchu v potrubích, na membránách v elementech a dmychadlech. Nízký
poměr Ab´ - Obr.6
• Obsluha čistírny je velice jednoduchá, provoz umožňuje snadný dálkový monitoring
• Je vhodné v intervalu 5 let jednou vyměnit tažný sponový řetěz pohonu
• Je vhodné v intervalu 10-15 let jednou vyměnit ložiska aerotoru
153

OS REP

Konference Blansko 2011, 24. 2. –25. 2. 2011

Obr.6 Energetická bilance v závislosti na prostorovém zatížení aktivační nádrže.

Závěr
Systém ponorných aerotorů STM je kontinuálně protékaný jedno-kalový aktivační
systém, který umožňuje, pouze řízením rychlosti otáčení PID regulátorem s vazbou na
koncentraci rozpuštěného kyslíku neb tyristorovou regulací, dosahovat na odtoku
z dosazovací nádrže stabilně nízkých koncentrací organických látek, celkového dusíku jakož i
celkového fosforu. Na základě kinematiky polárně orientovaných komůrek a uspořádání
aktivační nádrže s vazbou na oboustrannou nebo jednostrannou kapsovou dosazovací nádrž
umožňuje provoz systému čistírny zcela bez použití rotačních odstředivých čerpadel.
Srovnání systému STM s běžným způsobem provzdušňování navrženým dle ATV
A131 a SBR reaktorem navrženým dle ATV M219 pro kapacitu 10.000EO lze vyhodnotit do
grafu obr.7.
Obr.7 Grafické srovnání dle ATV.
Možné
vysoké
koncentrace
aktivovaného kalu, stabilní nízká hodnota
kalového indexu, vysoká provzdušňovací
schopnost
a
kombinovaný
způsob
provzdušňování (až 3kg O2/kWh ) umožňují
intenzifikaci stávajících látkově přetížených
čistíren a čistíren nadále nevyhovujících
s ohledem na vypouštění množství celkového
dusíku a fosforu.
Pro svou provozní technologickou
nenáročnost,
energetickou/prostorovou
úspornost dle obr.7 a vysokou biologickou
stabilitu provozu je systém ponorných
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aerotorů vhodný k instalaci v čistírnách pro oblast použití 5 – 5000EO. Tyto čistírny budou
v následujících létech významnou měrou zastoupeny v necentrálních
systémech
odkanalizování při relativně příznivém finančním dopadu na obyvatelstvo v dané oblasti.
Pro přehlednost je možno shrnout výše uvedené a poznatky z firemní praxe v
oblasti ČR v bodech.

Hlavní výhody STM:
• vysoká stabilita kvality vyčištěné vody
• velmi dlouhá životnost čistírny, žádné díly podléhající
zvýšenému opotřebení (polyetylén, nerez, beton,)
nádrž 50-100 let, vestavba 20-50 let
• žádné problémy se zanášením zemního, membránového či
pískového filtru, žádný nenainstalován, není z principu systému
nutný
• žádné problémy se zanášením "jemnobublinného" aeračního
elementu, žádný nenainstalován, není z principu systému nutný
• vysoká provozní spolehlivost, bezproblémový prázdninový
provoz (dvě dmychadla nebo rozvaděč dle DIN 4261, odd.4)
• hygienicky bezproblémový provoz, žádná manipulace s
česlicovým košem ani s přebytečným kalem
• velmi nízké provozní náklady, nepatrná energie,
bezobslužnost (do 500EO jako septik)
• pouze dva montážní díly (nádrž/vestavba), při servisu není
nutné vyčerpání
• stavební realizace do10EO možná svépomocí, bez jakékoliv
osobní asistence našeho technika
• snadné a rychlé pozdější rozšíření nebo intenzifikace čistírny
snadnou a rychlou výměnou vestavby bez vyčerpání

Negativní zkušenosti z obecné praxe čistírenské technologie 5-500EO v ČR:
• chybějící anaerobie 5-50EO (desinfekční prostředky v nátoku)
• porušování hygienických předpisů (kalování, česlicové koše)
• chybějící kalojemy obecně (5 – 500EO)
• nestabilita systému (absence anaerobie a pevného nosiče
biomasy)
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The contact aerator will be installed in a biotank built of concrete in great wastewater
treatment plants or in smaller local settled facilities. Smaller facilities or in cases of temporary
use of such facilities the STM-system is built in a steel construction completely equipped:
container-units, packaged units, and modular constructed units.
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ODSTRANĚNÍ DUSIČNANŮ Z ODPADNÍCH VOD Z ODSÍŘENÍ SPALIN
POMOCÍ BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS
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Alžběta Boušková 2), Josef Smrčka 2)
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Abstrakt
V příspěvku jsou shrnuty nejdůležitější poznatky získané při laboratorním testování
denitrifikace odpadních vod z odsíření spalin charakteristických zejména vysokou salinitou
(Cl- až 35 g/l, SO42- až 17 g/l, N-NO3- až 200 mg/l) pomocí enkapsulovaných mikroorganismů
Paracoccus panthotrophus a Pseudomonas fluorescens. Pro denitrifikaci byl nastaven poměr
dávkovaného externího organického substrátu k množství odstraňovaného dusíku CHSK:N
5:1 a pH bylo upravováno automaticky na 7,4-7,8. Byla zjištěna inhibice denitrifikace
v závislosti na salinitě roztoku, a to zejména u druhého kroku procesu, tzn. redukce dusitanů
na plynný dusík. Přídavky jinak v odpadních vodách nedostatkového fosforu tuto inhibici
snižovaly. Naměřené denitrifikační aktivity byly i při vysokých testovaných koncentracích
anorganických solí dostatečné pro uplatnění procesu v průmyslové praxi (169 mg N/(hod.kg
BL) při 35 g/l Cl- a 17 g/l SO42-, resp. 450 mg N/(hod.kg BL) při 20 g/l Cl- a 10,5 g/l SO42-),
přičemž bylo dosaženo odtokových koncentrací N-NOx pod mez stanovitelnosti (5 mg/l).
Vzhledem k limitujícímu množství některých základních živin v používané reálné odpadní
vodě bylo pro udržení dlouhodobě vysoké denitrifikační aktivity nutné po 90 dnech provozu
obohatit odpadní vodu o nutrienty a umožnit tak rekultivaci imobilizované biomasy. Výsledky
ukazují, že Biotechnologii lentikats je možné aplikovat pro odstraňování dusíkatého
znečištění z vysoce zasolených vod, a to bez nutnosti jejich úpravy nebo ředění, pouze
s pravidelným přídavkem limitujících nutrientů.
Úvod
Jedním z nejpřísněji sledovaných parametrů kvality komunálních a průmyslových odpadních
vod vypouštěných do povrchových toků je dusík z důvodu jeho potenciálního příspěvku
eutrofizace vod. Na rozdíl od komunálních vod, u kterých je pomocí běžně dostupných
technologií možné dosáhnout nízkých koncentrací dusíku na odtoku, průmyslové vody často
díky svému charakteru vyžadují technologicky a ekonomicky mnohem náročnější způsob
čištění. Hlavní překážkou pro aplikaci klasických biologických technologií s aktivovaným
kalem bývá přítomnost bakteriálně inhibičních nebo toxických látek, mezi něž patří i vysoké
koncentrace anorganických solí.
Patentovaná Biotechnologie lentikats [8] založená na principu enkapsulace čistých kultur
nitrifikačních či denitrifikačních mikroorganismů do polyvinylalkoholového nosiče (Obr. 1),
v sobě spojuje ekonomickou a provozní nenáročnost biologických metod a vysokou účinnost,
odolnost a stabilitu nebiologických způsobů čištění odpadních vod. Vysoká koncentrace
specifické biomasy imobilizované v nosiči čočkovitého tvaru zajišťuje vysokou účinnost
odstranění dusíku při extrémně krátké době zdržení (v řádu několika hodin). Biokatalyzátor
lentikats (BL) je díky své velikosti ( 3 mm) a mechanické stabilitě snadné udržet v reaktoru
pomocí jednoduchých separačních zařízení, čímž je docíleno dlouhodobě konstantní vysoké
koncentrace dusík-odstraňujících mikroorganismů, a to i v podmínkách kolísavého zatížení či

nestálých fyzikálně-chemických parametrů prostředí. Díky speciálnímu tvaru a pórům ve
slupce nosiče je zajištěna neomezená difúze substrátu k imobilizované biomase, přičemž
slupka nosiče zároveň chrání enkapsulované mikroorganismy [1-4, 6-7]. Díky výše
vyjmenovaným vlastnostem je možné uplatnit Biokatalyzátor lentikats i pro odstraňování
dusíku z odpadních vod s extrémním složením (regenerační roztoky s vysokou salinitou,
odpadní vody z lučebních závodů, skládkové výluhy apod.), ve kterých ostatní biologické
metody selhávají.
Účinnost Biotechnologie lentikats při odstraňování dusíku z vod již byla ověřena v řadě
laboratorních i poloprovozních testů a v současné době nachází svá první uplatnění i
v průmyslovém měřítku.

Obr.1 Biokatalyzátor lentikats

Experimentální část
Tento příspěvek se věnuje laboratorní optimalizaci provozu Biotechnologie lentikats při
odstraňování vysokých koncentrací dusičnanového dusíku (N-NO3- až 200 mg/l) z odpadních
vod z odsíření spalin tepelných elektráren vyznačujících se především vysokou koncentrací
anorganických solí (35 g/l Cl-, 17 g/l SO42-).
Testované odpadní vody
Testovány byly reálné odpadní vody dodávané průběžně z již provozovaných tepelných
elektráren v Polsku. Vody byly charakteristické zejména vysokým a značně proměnlivým
obsahem anorganických solí (Cl- až 35 g/l, SO42- až 17 g/l, Ca2+ a Mg2+ až 2 g/l), vysokým
obsahem dusičnanů (až 200 mg/l N-NO3-), vysokou CHSK (až 1400 mg/l) a naopak nižší
BSK5 (stovky mg/l) a nedostatkem fosforu (< 0,04 mg/l). Pro částečnou standardizaci pokusů
byly vody upravovány na koncentraci Cl- 20 g/l, příp. 35 g/l přídavkem CaCl2 a NaCl a na
koncentraci 200 mg/l N-NO3- přídavkem KNO3.
Experimentální uspořádání
Experimenty byly prováděny ve skleněných válcových reaktorech o pracovním objemu 3 l
nejdříve jako jednorázové kinetické testy a následně v kontinuálním provozu. Reaktory byly
mechanicky míchány a temperovány na požadovaných 30°C. Pomocí měřících sond byly
sledovány hodnoty pH, rozpuštěného kyslíku a teploty. Průtočného uspořádání bylo dosaženo
pomocí dávkovacích a odtahových peristaltických čerpadel a osazením odtoku sítovým
separátorem pro udržení BL v systému. Pro správný průběh denitrifikace byl dávkován nutný
externí organický substrát. Hodnoty pH byly udržovány v rozmezí 7,5 až 7,8 přídavkem
roztoku NaOH.
Biokatalyzátor lentikats
V batch testech byly porovnávány dva denitrifikační Biokatalyzátory lentikats (BL)
s imobilizovanými bakteriemi Paracoccus pantotrophus a Pseudomonas fluorescens,

připravené na velkokapacitní lince LentiKat´s a.s. Aktivita BL byla v tomto případě
vyjadřována jako celkové množství oxidovaných forem dusíku - N-NOx (součet N-NO3- a NNO2-) odstraněných jedním kilogramem BL za hodinu. Na počátku byly oba použité BL
standardně nakultivovány na živném denitrifikačním médiu o složení definovaném výrobcem
BL LentiKat’s a.s.
Analytické metody
V testech byla pravidelně sledována koncentrace N-NO3- a N-NO2-, P-PO43- a CHSK (po
filtraci přes filtr o porozitě 0,45 μm), zákal (= optická densita (OD) stanovená
spektrofotometricky při 600 nm) a obsah nerozpuštěných látek včetně ztráty žíháním při
550°C. Koncentrace dusičnanů byla stanovována iontovou chromatografií (DIONEX ICS
1000), koncentrace N-NO2-, CHSK a P-PO43- byla stanovovány spektrofotometricky pomocí
setů Spectroquant odpovídající příslušným normám. Stanovení CHSK a dusitanů byla
validována na interference chloridů, síranů a dusitanů resp. dusičnanů.

Výsledky a diskuse
V první fázi testování byla porovnána aktivita dvou vybraných typů BL v batch testech
s reálnou odpadní vodou a počáteční koncentrací N-NO3- 200 mg a Cl- 20 g/l. Oba typy
Biokatalyzátoru vykázaly srovnatelný pokles aktivity na 15 - 20 % aktivity dosažené
v živném denitrifikačním médiu (optimální podmínky), indikující inhibiční vliv reálné
odpadní vody na proces denitrifikace. Inhibovány byly oba stupně denitrifikačního procesu,
tedy jak redukce dusičnanů na dusitany, tak následná redukce dusitanů na plynný dusík. BL
byl schopen částečné regenerace po jeho převedení zpět do kultivačního denitrifikačního
média. Možným zdrojem inhibice byl vedle vysoké koncentrace anorganických solí i
nedostatek nutrientů, především fosforu.
V následných vsádkových testech byl ověřen vliv přídavku fosforu na aktivitu
Biokatalyzátoru s imobilizovanou kulturou Pseudomonas fluorescens [5]. Z naměřených
výsledků vyplynulo, že přítomnost fosforu v testovaném poměru P:N 0,07:1 zcela eliminovala
inhibici prvního stupně denitrifikace, nadále však docházelo k částečnému zpomalení redukce
dusitanů a jejich akumulaci v reaktoru. Inhibiční vliv anorganických solí na denitrifikaci byl
patrný i tomto testu a aktivita dosáhla 35 - 50 % maximální aktivity. Díky přídavku fosforu
však byl BL po převedení do kultivačního média okamžitě regenerován (jeho aktivity dosáhly
původních hodnot).
Ve druhé fázi byl systém provozován v kontinuálním uspořádání s BL s imobilizovanými
bakteriemi Paracoccus pantotrophus. Cílem tohoto testování bylo ověření dlouhodobé
stability a optimalizace provozu navrženého systému. Snahou bylo zjištění maximálního
zatížení, při kterém je systém schopen dosáhnout odtokových koncentrací N-NOx ≤ 1 mg/l.
Při koncentraci Cl- 20 g/l a zatížení 100 mg N-NOx-/hod (odpovídá objemovému zatížení
0,8 kg N/(m3.den)) byl BL schopen odstranit veškerý dusík z odpadní vody a dosahováno
bylo stabilní aktivity 450 mg N-NOx-/(hod·kg BL). Při vyšší koncentraci chloridů (35 g/l) byla
při odtokových koncentracích N-NOx-<1 mg/l naměřena nižší aktivita - 167 mg N-NOx/(hod·kg BL), a to při ca polovičním zatížení, tedy 50 mg N-NOx-/hod (objemové zatížení
0,4 kg N/m3/den). Znovu tak byl potvrzen inhibiční vliv koncentrace anorganických solí na
imobilizované mikroorganismy.
Po ca 3 měsících provozování systému s reálnými odpadními vodami začalo docházet
k postupnému poklesu aktivity bez zjevné souvislosti se zatížením. Biokatalyzátor byl
revitalizován krátkodobým přídavkem složek kultivačního denitrifikačního média, makro- a
mikronutrientů chybějících v reálné odpadní vodě a v krátké době (ca 5 dní) byla aktivita BL

navrácena na původní hodnotu 450 mg N-NOx-/(hod·kg BL) a systém dosáhl ustáleného
stavu.
Závěr
Biotechnologie lentikats představuje inovativní způsob odstraňování dusíkatého znečištění
z odpadních vod. Pomocí mikroorganismů enkapsulovaných v polyvinylalkoholové matrici je
možné přesně nastavit systém a dosáhnout vysoké aktivity specifické biomasy s účinností
okolo 98 % a tím intenzifikovat nitrifikaci či denitrifikaci, odstraňovat nárazové vysoké
koncentrace dusíkatého znečištění, zredukovat produkci aktivovaného kalu a také čistit vody
specificky znečištěné (zasolené, toxické apod.) jako tomu bylo v tomto případě.
V laboratorních podmínkách byla ověřena účinnost denitrifikačního Biokatalyzátoru lentikats
na odstraňování dusičnanů z odpadních vod s vysokým obsahem anorganických solí
vznikajících v procesu odsiřování spalin v tepelných elektrárnách. I přes zjevnou částečnou
inhibici imobilizovaných denitrifikačních mikroorganismů byl systém schopen dosáhnout
odtokových koncentrací dusíku okolo 1 mg/l při vysokém objemovém zatížení dusíkem až 0,4
- 0,8 kg N/(m3den) (odpovídá 200 mg/l N-NO3- a desítkám mg/l N-NO2- v reálné odpadní
vodě), a to při koncentracích 20- 35 g/l Cl-. Bylo zjištěno, že pro udržení vitality denitrifikačních

bakterií bude nezbytné přidávat do systému základní biogenní prvky, na které jsou odpadní vody
z odsíření spalin velmi chudé (zejména fosfor aj.). Biotechnologie lentikats tak představuje vysoce

účinnou, ekologicky šetrnou a ekonomicky dostupnou alternativu pro odstraňování dusíku
z průmyslových vod s extrémní salinitou.

Literatura
1. Boušková, A., Janečková, L., Norek, M., Čechovská, L., Stloukal, R., Trčka, J. (2008)
Biotechnologie lentikats - technologie pro odstraňování dusíkatého znečištění
v průmyslových odpadních vodách a její aplikace. Sb. 40. konferencie
vodohospodárov v priemysle, Štrbské pleso, 24.-26.11.2008.
2. Boušková, A., Mrákota, J., Stloukal, R., Trögl, J., Lederer, T. (2009) Application of
Lentikats Biotechnology in industrial wastewater treatment. Proc. conf. Water &
Industry 2009, Palmerston North, New Zealand, 30.11.–2.12.2009.
3. Čechovská, L., Boušková, A., Mrákota, J., Stloukal, R., Norek, M. (2009)
Intenzifikace klasických biologických čistíren odpadních vod Biotechnologií lentikats.
Sb. konf. Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Blansko, 26. 27.2.2009, 48-54,2009
4. Mrákota, J., Boušková, A., Trögl, J., Lederer, T., Pilařová, V., Měchurová, J.,
Krudencová, J., Stloukal, R. (2009). Využití Biotechnologie lentikats pro čištění
průmyslových odpadních vod. Sb. konf. Odpadní vody 2009, Plzeň, 5.-7.5.2009.
5. Mohseni-Bandpi, A., Elliott, D.J., (1998). Groundwater denitrification with alternative
carbon sources. Wat. Sci. Tech., 38(6), 237-243.
6. Norek, M., Boušková, A., Čechovská, L., Stloukal, R. (2008). Odstraňování
dusíkatého znečištění z odpadních vod dálničních odpočívek a hotelových ČOV
pomocí Biotechnologie lentikats. Sb. konf. Odpadové vody 2008, Štrbské pleso, 15.17.10.2008, 179-183,2008
7. Trögl, J., Mrákota, J., Boušková, A., Kříženecká, S., Pilařová, V., Krudencová, J.,
Měchurová, J., Stloukal, R. (2009) Removal of Nitrates from Simulated Ion-Exchange
Brines with Paracoccus denitrificans encapsulated in Lentikats®. Desalination.
Submitted.
8. Vorlop, K.-D., Jekel, M. (1999) Process for preparing a polyvinyl alkohol gel and
mechanically highly stable gel produced by this process. Patent nr. WO/1999/067320.

Firma MICRODYN-NADIR GmbH působící v Evropě, Asii a USA je čelný a nezávislý
výrobce mikro, ultra a nanofiltračních membrán a modulů. Toto je a bude i v
budoucnu hlavním předmětem našeho zájmu, proto se ve Wiesbadenu velmi
intenzivně věnujeme výzkumu a vývoji.
Více než 40 let jsou naše produkty používány na různých průmyslových a
komunálních aplikacích mimo jiné na poli čištění vod a odpadních vod ale jsou
začleněny i do mnoha procesních aplikací.

MICRODYN-NADIR
Produkty pro membránové technologie

 NADIR® Membranes
 SPIRA-CEL® Spiral Wound Modules
 BIO-CEL® Submerged Modules
 SEPRODYN® Module
 MICRODYN® Tubular- and Capillary Modules

 DIADYN - DP Module for Dialyses
 AQUADYN Hollow Fibre Modules
 ULTRADYN Hollow Fibre Modules
 ULTRADYN Tubular Modules
 MAXIDYN 1" Tubular Modules

www.microdyn-nadir.de

MICRODYN-NADIR GmbH
Rheingaustr. 190-196
D-65203 Wiesbaden
Tel. + 49 [0] 611 962-6001
Fax +49 [0] 611 962-9237
info@microdyn-nadir.de
www.microdyn-nadir.de

Geschäftsführer:
Walter Lamparter
Dr. U. Meyer-Blumenroth
Amtsgericht Wiesbaden
HRB 21811
V.A.T. DE 813569412

Bankverbindung:
Dresdner Bank, Frankfurt
Kto.-Nr. 0770502500
BLZ 500 800 00
BIC/SWIFT Code: DRES DE FF
IBAN DE41 50080000
0770502500

Nassauische Sparkasse
Wiesbaden
Kto.-Nr. 135197335
BLZ 510 500 15
BIC/SWIFT Code: NASS DE 55
IBAN DE96 51050015
01351973 35

Nivelco Bohemia s.r.o., je českou pobočkou
maďarské společnosti Nivelco Process Control Co.
V ČR funguje Nivelco Bohemia již od roku 2005 a
patří mezi hlavní výrobce a distributory přístrojů pro
měřící a regulační techniku.
Mezi hlavní přednosti patří převážně snímače a
spínače hladin pro široké využití především ve
vodárenském, petrochemickém, farmaceutickém a
potravinářském průmyslu.
Ať už se jedná o spínače kontrolující maximální
hladinu, snímače sledující aktuální stav hladiny, či
snímače, které ovládají výrobní procesy.
V našem sortimentu také naleznete řadu
analytických přístrojů, které jsou schopné měřit:
- množství rozpuštěného kyslíku ve vodě (DO)
- míru kyselosti kapaliny (pH)
- oxidačně – redoxní potenciál (ORP)
- vodivost
Součástí těchto produktů je množství příslušenství
pro speciální požadavky na umístění.
V neposlední řadě jsme schopni dodat široké
spektrum průtokoměrů pro měření průtoku takřka ve
všech aplikacích – vodárenství, čistírnách odpadních
vod, úpravě vody, vodárenských sítích aj.
Ať už jsou to průtokoměry indukční, ultrazvukové,
hmotnostní, nebo mechanické.
Výše zmíněné přístroje dodáváme od základních
parametrů, až po speciály na zakázku a Vy se na
nás můžete vždy spolehnout.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na níže
uvedené adrese a budeme se těšit na spolupráci.
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PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ, a.s.
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš
tel.: 566 822 525, 566 822 516, fax: 566 822 554
e-mail: slama.j@pbsvb.cz, buchta.m@ pbsvb.cz
http://www.pbsvb.cz

ODSTŘEDIVKY —
– stroje jsou určeny pro oddělování pevných

a suspendovaných částic z kapalin. Široké spektrum použití —
– komunální
a
průmyslové
kaly,
potravinářský
a
chemický
průmysl,
zemědělství.
OBLASTI POUŽITÍ:

Odvodňování a zahušťování kalů – komunální ČOV
Odvodňování lihovarnických výpalků
Odvodňování kalů
- zpracování zeleniny
- zpracování brambor
Zpracování kalů z masokombinátů
Kafilerní provozy (odstřeďování tuku)
Čiření vodního skla sodného
Zpracování sojového mléka
Odlučování slídových částic
Oddělování chemických sloučenin

TYPOVÉ ŘADY STROJŮ:
DO 250
DO 360
DO 450

3

1 – 3 m /hod.
3
4 – 8 m /hod.
3
8 – 15 m /hod.

MOBILNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Optimální řešení odvodnění kalů
pro ČOV o kapacitě 1 500 – 3 000 EO

SERVIS

Český servis za české peníze - do 48 hodin
Technická pomoc
Diagnostika
Odborné opravy přímo u zákazníka
Odborné opravy ve specializovaných dílnách závodu

VYBRANÉ REFERENCE

ČR: ČOV Tetčice, ČOV Telč, ČOV Tišnov, ČOV Bílovice n.Sv., ČOV Unhošť, Alibona
Litovel, Tanex Vladislav, Silchem Neštěmice, JACOM Holešov, Pivovar Černá Hora,
Mrazírny Brtnice, COGEBI Tábor, Škrobárny Pelhřimov, ČOV Výšovice, ČOV Kobylí,
ČOV Kravaře, ČOV Průhonice, Bioplynová stanice Úpice, Bioplynová stanice Vysoké
Mýto
SK: Lihovar Hniezdne, automobilka KIA Ţilina, ČOV B.Štiavnica, ČOV Hnúšťa
PL: ČOV Lapanow, ČOV Lgota Wielka, ČOV Lyski, Masokombinát Siedlce a Zalesie,
ČOV Subotica

Společnost SMV projekt, s.r.o. zajišťuje pro své klienty komplexní služby
v oborech:






Vodní hospodářství
Odpadové hospodářství
Pozemní stavitelství
Požární bezpečnost staveb
Vzdělávání a poradenská činnost

Nabídka služeb
 Studie proveditelnosti a investiční záměry
 Projektové dokumentace všech stupňů
 Inženýrská činnost
 Zajištění financování projektů
 Provozní řády
 Poradenská činnost po celou dobu realizace projektu

Kompostárna Šternberk

Sídlo společnosti
Štolcova 41, 618 00 Brno
Tel.: +420 773 524 001
info@smvprojekt.cz

ČOV Moravany

Provozovna
Pechova 3, 615 00 Brno
Tel.: +420 773 524 001
info@smvprojekt.cz

www.smvprojekt.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009




Jiráskova 12, 602 00 Brno
tel. 549 247 183, e-mail: vegaspol@vegaspol.cz,

www.vegaspol.cz
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Předmět činnosti firmy:
Projekční, inženýrská, obchodní a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství.
• čištění odpadních vod
• kanalizace
• vodovody
Firma je spolupůvodcem vynálezu jednotky NRBF, což je technologické řešení a systém automatického
řízení zařízení na odstraňování nutrientů ve zpětném proudu. Systém umožňuje v jednom technologickém
celku, vybaveném systémem reaktorů, zajistit odstraňování požadovaných nutrientů (fosfor, dusík) v souladu
s užitným vzorem zn. CZ 20983 U1.
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 certifikace, 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.
Z realizovaných staveb v posledním roce:
ČOV Mikulčice

ČOV Jinačovice

Stavby připravené k realizaci v Rusku:
ČOV 20 000EO

ČOV 40 000EO

ENGINEERED TO WORK

ETechnologick
n g i n e e r e d ýt p
o okrok
w o r kpro vaši čistírnu odpadních vod

Nižší náklady
Optimální výsledky
Ekonomický a efektivní provoz ČOV vyžaduje správné komponenty.
Objemové čerpadlo s rotujícími písty Vogelsang
V mnoha ohledech výhodné zařízení pro kalové hospodářství:
• samonasávací, schopné běhu na sucho
• kompaktní design, určeno pro kapaliny s vysokou hustotou
• spolehlivý provoz, jednoduchý servis
Vogelsang-Macerátor RotaCut®
Mělnič a separátor pevných částic v jednom.
Vysoká provozní spolehlivost, možnost dodatečné instalace.
Mezi hlavní přednosti patří:
• zabraňuje ucpávání následných zařízení
• ekonomický provoz vlivem nízké spotřeby energie
• velmi snadná údržba
Nepřekonatelný tandem – přesvědčte se!
Kontaktujte: Vogelsang CZ s.r.o. • CZ-163 00 Praha 6
Tel.: +420 277 270 119 • www.vogelsang-czech.cz
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