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1

Abstrakt

Po dobu 6 mČsícĤ (bĜezen – záĜí 2014) byla monitorována kvalita vody v Jedovnickém a
Rudickém potoce v Moravském krasu a odtok ýOV Jedovnice a Rudice, jejichž vyþištČné
odpadní vody jsou do tČchto potokĤ odvádČny. PrĤzkum a odbČr vzorkĤ byl proveden také
v jeskyních Býþí skála a Rudické propadání, kterými Jedovnický potok po soutoku s Rudickým
potokem protéká. KromČ základních fyzikálnČ chemických ukazatelĤ byl výzkum zamČĜen
zejména na zatížení nutrienty a organickými látkami. Bylo zjištČno, že kvalita vody v obou
potocích je silnČ ovlivnČna nedostateþnČ vyþištČnými odpadními vodami. V jeskyních lze
pozorovat tvorbu kalových lavic a senzorické závady. Kvalita vody ve vývČru Jedovnického
potoka však nasvČdþuje tomu, že jeho samoþisticí schopnost zĤstala zachována.
2

Úvod

Krasové oblasti mají velmi složitou hydrologii danou vlastnostmi horniny, která kras buduje.
NejþastČji je to vápenec. Vápence vznikly dlouhodobým usazováním schránek moĜských
živoþichĤ na moĜském dnČ v období prvohor. Specifickou vlastností vápencĤ je jejich vysoká
propustnost pro vodu, která je puklinová až krasová. Krasová propustnost je charakterizována
volným tokem podzemní vody podle zákonitostí proudČní povrchových vod a vod v tlakovém
potrubí.(1) Vápence jsou rozpouštČny kyselinou uhliþitou (H2CO3), která vzniká z vody
obohacené o CO2. Voda se tak stává mírnČ kyselou a rozrušuje a rozpouští skalní masiv.
PostupnČ vzniká systém drobných puklin a rýh a dochází ke vzniku odvodĖovacích kanálĤ a
jeskyní.
Moravský kras Ĝadíme mezi krasové oblasti úplné, tzv. holokarst. Znamená to, že jsou vyvinuty
všechny povrchové i podzemní krasové jevy a podzemní vodní toky pĜevládají nad
povrchovými. Dochází k jevu, kdy na hranici nepropustné horniny a vysoce propustného
vápence se vodní toky, které pĜitékají do oblasti vápence, témČĜ okamžitČ propadají do podzemí
a stávají se vodními toky podzemními. Taková místa se nazývají ponory a mohou mít rĤzné
formy od postupného vsaku ve svém povrchovém korytČ až po propádání otevĜenými skalními
puklinami. V podzemí vzniká Ĝíþní síĢ podobná Ĝíþní síti vod povrchových, avšak znaþnČ
složitČjší, jelikož nabývá dalších rozmČrĤ. JeskynČ jsou trojrozmČrné, mívají þasto nČkolik pater
neboli úrovní, které vznikají postupným vývojem jeskynČ þinností vody. Za normálních
vodních stavĤ bývají vodou protékaná pouze spodní patra jeskynČ. Horní patra se stávají
povodĖovými chodbami, které jsou protékané za zvýšené hladiny podzemní vody. Za rĤzných
vodních stavĤ tedy mĤže docházet ke kĜížení podzemních tokĤ v jiných místech. Podzemní tok
na své cestČ podzemím vČtšinou pĜibírá další pĜítoky, þasto neznámého pĤvodu. Na vývČru tak
vytéká voda v jiné kvantitČ a kvalitČ. PrĤtok podzemím je velmi rychlý (ĜádovČ to mĤže být i
jen nČkolik hodin), což krasovou oblast zcela odlišuje od jiných hydrogeologických rajónĤ
podzemních vod. Takto vyvinutý kras s pĜevahou podzemních vodních tokĤ se stává z hlediska
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zneþištČní nejzranitelnČjším. Povrchové vody, které se propadají do podzemí bez infiltrace pĜes
pĤdní vrstvy s sebou nesou veškeré zneþištČní do podzemí.
JeskynČ se tak víceménČ stávají þistírnami odpadních vod. Jestli však dochází v jeskynním
prostĜedí k samoþistícím procesĤm a k jakým, nebylo dosud podrobnČ zkoumáno. Je zĜejmé, že
prostĜedí v jeskyních se znaþnČ liší od prostĜedí v povrchových vodách. Chybí zde pĜedevším
oslunČní a fotosystetizující organizmy. Obsah kyslíku je však srovnatelný s povrchovými
vodami z vodních tokĤ, nČkdy i vyšší. Je tedy otázkou, jaké procesy v podzemních vodách v
jeskyních probíhají. To, že na vývČru vČtšinou dojde k tomu, že voda je kvalitnČjší a ménČ
zneþištČná než na ponoru, je pĜedevším faktem, že v jeskyni dochází k naĜećování dalšími
vodami a na vývČru je pak vČtší prĤtok. PĜi bilanþním porovnání množství zneþištČní však þasto
dojdeme k jinému závČru, tedy že vody na vývČru mohou s sebou nést více zneþištČní než na
ponoru.
3

Zájmové území

3.1 Geologie
Geologickým podkladem Moravského krasu je granodiorit brnČnského masivu proterozoického
stáĜí. Ten tvoĜí nepropustný podklad a spodní erozní bázi pĜi odvodĖování Moravského krasu.
Samotný Moravský kras je tvoĜen pĜedevším vápencem macošského souvrství, vzniklého
v období prvohor v devonu. Macošské souvrství se skládá ze dvou základních typĤ vápencĤ –
lažáneckých a vilémovických.
Zájmové území se nachází ve stĜední þásti Moravského krasu. Geomorfologicky lze lokalitu
vymezit na Rudickou plošinu a KĜtinské a Josefovské údolí.
Rudická plošina je krasová plošina se znaþným množstvím povrchových a podzemních
krasových jevĤ. Geologicky je tvoĜena vápenci vilémovickými. V podmínkách tropického
klimatu v období druhohor zde vznikl kokpitový typ krasu s hlubokými depresemi a krasových
tropických kuželĤ. V prĤbČhu kĜídy byly tyto nerovnosti vyplnČny rudickými vrstvami, které
jsou tvoĜeny komplexem pestrých jílovitých a písþitých hornin. Na bázi rudických vrstev se
nahromadily železné rudy, které se zde tČžily až do 19. století.
KĜtinské a Josefovské údolí je 8 km dlouhé údolí protékané KĜtinským potokem. Údolí
proĜezává podložní granodioritové horniny brnČnského masivu. Profil je dále tvoĜen mohutnou
vrstvou lažáneckých vápencĤ, které se výraznČ podílejí na morfologii témČĜ celého KĜtinského
údolí.
3.2 Hydrogeologie
Celé území je odvodĖováno Jedovnickým a KĜtinským potokem. Rudickou plošinu odvodĖuje
Jedovnický potok, který ve slepém údolí v NPP Rudické propadání propadá do podzemí
otevĜeným propadáním a vytváĜí 13 km dlouhý jeskynní systém Rudické propadání – Býþí
skála, který je druhým nejdelším jeskynním systémem v ýR.
3.2.1

JeskynČ Rudické propadání

Rudické propadání je vytvoĜeno na hydrografickém sytému Jedovnického potoka. Voda se
ztrácí v ponoru Rudického propadání, kde vytváĜí vertikální vodopádovou kaskádu o celkové
hloubce cca 90m. Po dosažení erozní báze vytváĜí jedovnický potok horizontální jeskynní
koridor. V jeskyni se nachází Ĝada drobných i vČtších pĜítokĤ. Jedním z menších je pĜítoková
chodba Tipeþek, drobný vodní tok o prĤtoku 3 l/s, je dnes využíván jako zdroj pitné vody pro
obec Rudice. Významným pĜítokem je Chodba Staré Ĝeky, která souvisí s vodami
v Lažáneckém žlebu, jejich pĤvod ale není zcela známý. PrĤtok Staré Ĝeky je však významný a
pohybuje se v rozmezí 6,8 – 40 l.s-1. (2) V Rudickém propadání se nachází nejvČtší podzemní
prostory v ýeské republice (ObĜí dóm, Rudický dóm). V jeskyni se vyskytuje bohatá
8
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krápníková výzdoba. Samotné Rudické propadání má délku asi 6 km. Hloubka jeskynČ je 173
m.
3.2.2

JeskynČ Býþí skála

Býþí skála navazuje na jeskyni Rudické propadání a je s ní propojen Srbským sifonem. TvoĜí
zároveĖ vývČrovou oblast Jedovnického potoka. Celková délka chodeb je 7 km, hloubka 84 m.
Krápníková výzdoba je chudá, zajímavČjší je charakter chodeb a koroznČ-erozní formy
modelace stČn. I v jeskyni Býþí skála pĜibírá Jedovnický potok na své cestČ nČkteré pĜítoky, a
to v nitru jeskynČ a pĜed samotným vývČrem. PĤvod vod je neznámý. Z Býþí skály jsou
popsány nČkteré nové druhy pro vČdu, napĜ. máloštČtinatí þervi Procrodrilus tuberculatus a
Trichodrilus moravicus. Lze zde také bČžnČ pozorovat plže praménku rakouskou (Bythinella
austriaca). Také jsou zde jeskynní chvostoskoci. JeskynČ je významnou archeologickou
lokalitou.
3.3 Popis tokĤ
Povodí KĜtinského potoka, do kterého spadá i Jedovnický potok, zaujímá celkovou plochu 70
km2. PrĤmČrný prĤtok je 0,25 m3/s.
Jedovnický potok pramení u obce Krásensko, nedaleko Kojálu v nadm. výšce asi 560 m n.m.
Plocha povodí od pramene k propadání je 32 km2.
U obce Jedovnice pĜitéká na hranici vápencĤ a v poloslepém údolí v NPP Rudické propadání se
propadá do podzemí, kde vytváĜí jeskynní prostory Rudické propadání a Býþí skálu. Po prĤtoku
Rudickým propadáním, Býþí skálou a jeskyni Barovou vyvČrá na povrch skupinou vyvČraþek.
VývČr Jedovnického potoka má prĤtok max. 7800 l.s-1, min. 21 l.s-1 a prĤmČr 160 l.s-1 (data od
ýHMÚ z let 1968-1977).(3) V povodí leží nČkolik rybníkĤ. NejvČtší z nich je Olšovec o ploše
42 ha.
KĜtinský potok pramení ve svazích Proklestu asi 1 km severnČ od Bukoviny. Po prĤtoku
Luþním údolím se KĜtinský potok se postupnČ ztrácí do podzemí Ĝadou ponorĤ závisející na
vodním stavu a v podzemí vytváĜí dosud neznámý jeskynní systém. Z nČj jsou dosud známy
pouze dílþí þásti (napĜ. Výpustek, Nová Drátenická, JestĜábí skála). KĜtinský potok opČt vyvČrá
na povrch v blízkosti OtevĜené skály v levé údolní stráni nedaleko jeskynČ Býþí skála. Za Býþí
skálou se do nČj vlévá potok Jedovnický po svém vývČru z Býþí skály. Dále pokraþuje k mČstu
Adamov a vlévá se do Ĝeky Svitavy. MČsto Adamov využívá KĜtinský potok jako záložní zdroj
pitné vody v pĜípadČ, že nemá dostateþné zdroje vod podzemních.
Rudický potok je antropogenní bezejmenný tok, který vzniká odtokem vod z obecní þistírny
odpadních vod. Do doby vzniku obecní ýOV šlo o suché údolí. Protéká žlíbkem, který je
z velké þásti budován struskou z období tČžby železných rud. TČsnČ pĜed samotným Rudickým
propadáním se vlévá do Jedovnického potoka.
3.4 Zdroje zneþištČní
Hlavními bodovými zdroji zneþištČní Jedovnického potoka jsou ýOV Jedovnice a ýOV
Rudice.
3.4.1

ýOV Jedovnice

ýOV Jedovnice þistí odpadní vody obce pĜivádČné jednotnou gravitaþní kanalizací. Fekálními
vozy je sem také dovážena odpadní voda z rekreaþní oblasti u rybníka Olšovce a okrajových
þástí obce, které nejsou napojeny na kanalizaci. ýOV byla vybudována v r. 1998 a
rekonstruována v r. 2008. Souþástí je mechanické pĜedþištČní, nízkozatČžovaná aktivace
s aerobní stabilizací kalu, s biologickou denitrifikací a se simultánním srážením fosforu síranem
železitým, a terciární doþištČní realizované mikrosítovým bubnovým filtrem. Pro pĜípad
vysokých prĤtokĤ je pĜed ýOV zaĜazena akumulaþní nádrž. Projektovaná kapacita ýOV je
3943 EO.
9
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Dle rozhodnutí odboru životního prostĜedí MČÚ Blansko z r. 2008 a 2011 je povoleno
vypouštČní odpadní vody z ýOV Jedovnice do Jedovnického potoka v množství: max. 31,00 l.s1
, prĤm. 11,10 l.s-1, 959 m3.den-1 a 350000 m3.rok-1. Limity kvality vypouštČných vod jsou
uvedeny v tabulce þ. 1.
Tab. 1: Limity pro vypouštČní odpadních vod z ýOV Jedovnice dané vodoprávním povolením
Ukazatel
zneþištČní
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+

„p“ (mg.l-1)

„m“ (mg.l-1)

Bilance (t.rok-1)

20
80
20
15

45
120
45
25

4,672
18,688
4,672
3,504

Ve vodoprávním povolení je stanovena kontrola 4x roþnČ v tĜímČsíþním intervalu a to pomocí
vzorkĤ typu B – 24-hodinový smČsný vzorek vypouštČných odpadních vod získaný sléváním
12-ti objemovČ stejných dílþích vzorkĤ odebíraných v intervalu 2 hodin.
Dle rozborĤ, které zpracovává provozovatel na základČ vodoprávního povolení, nedošlo bČhem
let 2011-2014 k pĜekroþení žádného limitu. Ani limity bilancí nebyly pĜekroþeny. Hodnota
povoleného množství vypouštČné vody za rok je také v limitech povolení.
3.4.2

ýOV Rudice

ýOV Rudice byla vybudována v r. 1982 a rekonstruována v r. 2010. Jedná se o mechanickobiologickou ýOV, napojenou na jednotnou kanalizaci v obci. PĜed ýOV je umístČna
odlehþovací komora s lapákem splavenin, ze které pĜebyteþná voda odtéká do závrtu Pod
Kovárnou. Ten sloužil pro odtok odpadních vod pĜed vybudováním ýOV. Mechanické
pĜedþištČní probíhá v betonovém žlabu, osazeném þeslemi, který zároveĖ slouží jako lapák
písku a plovoucích neþistot. PĜi zahlcení voda obtéká po povrchu okolo ýOV. Biologická þást
je tvoĜena zaĜízením VÚCHZ Kovoblok. Projektovaná kapacita ýOV je 1500 EO. Pro ýOV
bylo z dĤvodu absence blízkého toku využito dráhy soustĜedČného odtoku, þímž byl
antropogennČ vytvoĜen Rudický potok.
Dle rozhodnutí odboru životního prostĜedí MČÚ Blansko z r. 2011 je povoleno vypouštČní
odpadní vody z ýOV Rudice do Jedovnického potoka v množství: max. 4 l.s-1, prĤm. 2,85 l.s-1,
247 m3.den-1 a 90 000 m3.rok-1. Limity kvality vypouštČných vod jsou uvedeny v tabulce þ. 2.
Tab. 2: Limity pro vypouštČní odpadních vod z ýOV Rudice dané vodoprávním povolením
Ukazatel
zneþištČní
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+

„p“ (mg.l-1)

„m“ (mg.l-1)

Bilance (t.rok-1)

30
120
30
20

60
170
70
40

1,025
4,1
1,025
0,697

Ve vodoprávním povolení je dále stanoveno odebírání 2-hodinových smČsných vzorkĤ
získaných sléváním 8 objemovČ stejných dílþích vzorkĤ odebíraných v intervalu 15 minut. ýas
odbČru je stanoven v dobČ od 6:00 do 18:00.
Dle rozborĤ, které zpracovává provozovatel na základČ vodoprávního povolení, nedošlo bČhem
let 2007-2014 k pĜekroþení žádného limitu. Ani limity bilancí nebyly pĜekroþeny. Honota
povoleného množství vypouštČné vody za rok je také v limitech povolení.
10
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V místČ koryta Rudického potoka, nedaleko propadání, byla v minulosti ukládána struska ze
zpracování železné rudy. PĜi vČtších srážkových událostech dochází k jejímu vymílání a
splavování do Rudického propadání. Tomu nasvČdþují i náplavy struskového materiálu
v jeskyních. KvĤli zmírnČní dalšího odplavování strusky byly na Rudickém potoce vybudovány
dvČ pĜehrážky pro zmírnČní sklonu toku. Dalším negativním jevem je usazování kalu,
vyplavovaného z ýOV Rudice pĜi extrémních srážkových událostech. PĜehrážky na Rudickém
potoce tento kal zachycují a dochází v nich k rozkladným procesĤm. Kal, který není zachycen
pĜehrážkami, pokraþuje dále do propadání. V jeskynním systému, zejména pĜed sifony, vzniká
pČna a silný fekální zápach.
Potenciálním zdrojem zneþištČní by mohly být smyvy z polí. ýást plochy povodí Rudického
potoka pĜedstavuje orná pĤda. Ornice se pĜi srážkových situacích a pĜi nevhodném pĤdním
pokryvu splavuje smČrem do toku a tvoĜí tak þást sedimentĤ kumulujících se v pĜehrážkách.
V okolí Jedovnického potoka se nachází pouze kulturní a pĜírodČ blízké louky a lesní biotopy,
ovlivnČní smyvem je zde zanedbatelné. Hnojiva používaná v zemČdČlství mohou být také
vyplavována z pĤdy a pronikat až do jeskynních systémĤ. Cestami pro odtok vody mohou být
závrty, které bývají v tČsné blízkosti polí. Odtok jimi je rychlý a nedochází tedy k odbourání
hnojiv v horninovém prostĜedí. Dle KovaĜíka mĤže být obsah dusiþnanĤ pod zemČdČlskými
pozemky až desetkrát vyšší (až 100 mg/l) než pod zalesnČným povrchem, množství chloridĤ
mĤže být až trojnásobné. (4)
4 Monitoring
V pravidelném dvoutýdenním intervalu v období bĜezen až srpen 2014 byly odebírány vzorky
vody z povrchových tokĤ a odtokĤ ýOV. Dále byl proveden jednorázový odbČr v jeskynních
systémech Býþí skála (2 vzorky) a Rudické propadání (2 vzorky). RozmístČní pravidelných
odbČrných míst je zobrazeno na obrázku þ. 1. Byly odebírány vzorky na odtoku z ýOV Rudice
a ýOV Jedovnice. Dále byl sledován Jedovnický potok pĜed a po zaústČní ýOV Jedovnice a
pĜed samotným propadáním, ještČ pĜed zaústČním Rudického potoka. Vzorek z Rudického
potoka byl odebírán nČkolik metrĤ pĜed soutokem s Jedovnickým potokem. Nakonec byl brán
vzorek na vývČru Jedovnického potoka u Býþí skály v JosefovČ.
Obr. 1: RozmístČní odbČrných míst (Google), upraveno.
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In situ byla mČĜena teplota, konduktivita, koncentrace O2, pH a na vybraných lokalitách prĤtok.
V odebraných vzorcích byl stanoven obsah nerozpuštČných látek, organických látek (CHSKCr a
BSK5)a živin (forem dusíku a fosforu).
5

Výsledky

5.1 Odtoky z ýOV
V tabulce þ.3 jsou uvedeny minimální, maximální a stĜední hodnoty odtokĤ z ýOV vypoþtené
z namČĜených hodnot. StĜední hodnota byla vypoþtena aritmetickým prĤmČrem. Ze srovnání
namČĜených hodnot s emisními standardy ukazatelĤ zneþištČní vypouštČných odpadních vod dle
naĜízení vlády þ. 61/2003 Sb. ve znČní 23/2011 Sb. vyplývá, že u obou ýOV došlo k pĜekroþení
maximální hodnoty NL. Na odtoku ýOV Jedovnice byla pĜekroþena maximální koncentrace 60
mg.l-1, u ýOV Rudice se jedná o maximální koncentraci 70 mg.l-1. V obou pĜípadech se jedná o
pĜekroþení u jednoho mČĜení. U obou výše zmínČných mČĜení došlo i k pĜekroþení limitĤ
daných vodoprávním povolení, které jsou pĜísnČjší než naĜízení vlády. K žádnému dalšímu
pĜekroþení limitĤ z vodoprávních povolení nedošlo.
Tab. 3: Maximální, minimální a stĜední hodnoty chemických a fyzikálních parametrĤ,
namČĜené na odtoku z ýOV Jedovnice a ýOV Rudice.
ýOV Jedovnice - odtok

PrĤtok
Konduktivita
Kyslík
Teplota
pH
NL
CHSKCr
BSK5
N-NH4+
N-NO2N-NO3Norg
P-PO43Pcelk

[l.s-1]
[ȝS.cm-1]
[mg.l-1]
[°C]
[-]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]

Min.

Max.

3,8
674
5,49
8,9
6,79
0
6
4,2
0,5
0,1
1,2
1,3
1,0
1,0

12,2
870
7,67
18,7
7,86
290
38
11,5
2,4
0,2
13,6
24,5
4,3
4,3

StĜední
hodnota
8,0
762
6,60
14,5
7,15
15 2)
24
7,5
1,4
0,1
6,6
10,6
2,6
2,6

ýOV Rudice - odtok
Min.

Max.

0,6
597
3,31
5,5
4,50
2
29
4,5
1,3
0,1
13,9
0,1
4,1
4,2

9,2
1501
7,98
20,6
7,36
100
75
15,0
10,2
0,3
111,8
10,9
14,0
14,1

StĜední
hodnota
2,3
869 1)
5,89
13,6
6,05
22 3)
50
9,1
2,8
0,1
61,8
4,6
8,4
8,6

Pozn.: U ýOV Rudice jsou uvedeny hodnoty NL, CHSKCr, BSK5, forem dusíku a fosforu ze 24h
slévaného vzorku, ostatní parametry byly mČĜeny v dobČ odbČru.
1)
z prĤmČru vyĜazena extrémní hodnota 1501 µS.cm-1 (odbČr 12. 3. 2014)
2)
z prĤmČru vyĜazena extrémní hodnota 290 mg.l-1 (odbČr 12. 3. 2014)
3)
z prĤmČru vyĜazena extrémní hodnota 100 mg.l-1 (odbČr 12. 3. 2014)
5.2 ZmČna jakosti vody v Jedovnickém potoce
Srovnání sledovaných ukazatelĤ Jedovnického a Rudického potoka s normami environmentální
kvality (NEK) dle naĜízení vlády 61/2003 Sb. ve znČní 23/2011 Sb. je uvedeno v tabulce 4. Je
uvedena prĤmČrná hodnota (v pĜípadČ teploty nejvyšší pĜípustná hodnota) dle NEK, která by
nemČla být pĜekroþena a prĤmČry vypoþtené z namČĜených hodnot v jednotlivých odbČrných
místech na tocích (v pĜípadČ teploty maximální hodnota). TuþnČ jsou vyznaþeny pĜekroþení
NEK.
12
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Tab. 4: PrĤmČry z namČĜených hodnot (u teploty nejvyšší namČĜená hodnota) vybraných
parametrĤ v tocích a jejich srovnání s NEK dle n. v. 61/2003 Sb. ve znČní 23/2011 Sb.

Ukazatel
PrĤtok
ț
Kyslík
Teplota
pH
NL
CHSKCr
BSK5
N-NH4+
N-NO2N-NO3Norg
Ncelk
P-PO43Pcelk

[l.s-1]
[µS.cm-1]
[mg.l-1]
[°C]
[-]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]

PrĤmČrná
hodnota

NEK

>9
29 1)
6-9
20
26
3,8
0,23
5,4
6
0,15

PrĤmČr z namČĜených hodnot

2

3

Jedovnický Jedovnický
potok nad potok pod
ýOV
ýOV
9,4
441
7,39
18,2 2)
7,39
16
32
8,4
1,1
0,2
3,6
9,0
14,0
0,5
0,5

630
7,18
18,3 2)
7,30
16 3)
32
7,3
2,1
0,1
4,8
8,8
15,8
2,0
2,1

6

7

8

Rudický
potok

Jedovnický
potok pĜed
propadáním

VývČr
Josefov

890
8,11
17,2 2)
6,95
35 4)
54
10,0
1,7
0,6
53,4
4,1
59,8
8,4
8,7

14,0
583
8,94
17,5 2)
7,55
9 5)
29
5,8
0,9
0,1
4,6
6,1
11,7
1,9
2,6

36,0
561
9,32
13,5 2)
7,24
9 6)
15
5,7
0,3
0,1
6,9
5,5
12,4
0,9
1,5

Pozn.: 1) nejvyšší pĜípustná hodnota
2)
nejvyšší namČĜená hodnota
3)
vyĜazena extrémní hodnota 460 mg.l-1 (odbČr 12. 3. 2014)
4)
vyĜazena extrémní hodnota 260 mg.l-1 (odbČr 12. 3. 2014) a 454 mg.l-1 (odbČr 16. 7. 2014)
5)
vyĜazena extrémní hodnota 140 mg.l-1 (odbČr 12. 3. 2014)
6)
vyĜazena extrémní hodnota 300 mg.l-1 (odbČr 12. 3. 2014)
5.3 JeskynČ
V tabulce þ.5 jsou uvedeny hodnoty sledovaných parametrĤ, zjištČné v jeskynních systémech
Býþí skála a Rudické propadání. Jednalo se o jednorázové odbČry.
Na obrázku þ.2 jsou znázornČny materiálové bilance polutantĤ povrchového úseku
Jedovnického potoka a úseku v jeskynním systému. PĜi bilanci povrchového úseku byl od
souþtu hmotnostních tokĤ na odtoku z ýOV Jedovnice a v Jedovnickém potoce nad ýOV
odeþten hmotnostní tok pĜed propadáním, pĜed soutokem s Rudickým potokem. PĜi bilanci
prĤtoku jeskynním systémem proveden souþet hmotnostních tokĤ Rudického a Jedovnického
potoka pĜed propadáním, který byl odeþten od hmotnostního toku na vývČru. V obrázku jsou
znázornČny prĤmČrné hodnoty, získané z bilancí, vypoþtených pro každý jednotlivý odbČr.
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Tab. 5:: Hodnoty sledovaných ukazatelĤ
ukazatel zjištČné v jeskynních systémech Býþí
Býþ skála a Rudické
propadání
Datum odbČru
Lokalita
Oznaþení
Místo odbČru
Konduktivita
O2
Teplota
pH
NL
CHSKCr
BSK5
N-NH4+
N-NO2N-NO3NKj
Norg
P-PO43Pcelk

[ȝS.cm-1]
[mg.l-1]
[°C]
[-]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]
[mg.l-1]

5.6.2014

5.8.2014

Býþí skála

Rudické propadání

B1

B2

R1

R2

pĜed kaĖony

za Srbským
sifonem

HugonĤv
dóm

pĜed
Ĝed sifonem
u chodby
vzdechĤ

-

-

464

460

10,06
9,9
12
10
6,0
0,2
0,1
7,9
3,8
3,6
1,0
1,0

9,09
10,2
2
3
7,4
0,2
0,1
7,8
4,4
4,2
1,1
1,1

9,60
15,2
8,81
26
22
5,6
0,6
0,1
6,5
12,5
11,9
1,1
1,1

8,92
14,4
7,55
110
26
5,6
0,6
0,1
7,9
17,5
16,9
1,0
1,1

Obr.2 Hmotnostní bilance polutantĤ
polutant v povrchovém a jeskynním úseku Jedovnického potoka
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6

Diskuse

6.1 Vliv odtokĤ z ýOV na kvalitu vody v recipientu
Kvalita vody v Jedovnickém potoce nesplĖuje normy environmentální kvality v ĜadČ ukazatelĤ
již pĜed zaústČním odtoku ýOV Jedovnice (obsah kyslíku, CHSKCr, BSK5, N-NH4+, Ncelk, Pcelk).
Pod odtokem z ýOV Jedovnice je patrné zejména zvyšování koncentrace N-NH4+, která je za
ýOV témČĜ dvojnásobná, a þtyĜnásobný nárĤst koncentrace fosforu. Také konduktivita je o
tĜetinu zvýšena. ZmČna dalších parametrĤ není pĜíliš výrazná, jedná se o mírné snížení obsahu
kyslíku a zvýšení N-NO3-. Odtok z ýOV nadlepšuje kvalitu vody v toku mírným snížením
BSK5.
ZneþištČní z vod vypouštČných z ýOV Rudice je bČhem prĤtoku Rudickým potokem þásteþnČ
odstranČno vlivem samoþištČní, pĜesto však koncentrace zĤstávají vysoké. NejvýraznČjší je
témČĜ dvojnásobná hodnota prĤmČrné BSK5 a CHSKCr oproti hodnotám v Jedovnickém potoce
pĜed soutokem, dvojnásobné množství N-NH4+, N-NO3- zvýšené až o desetinásobek a také
znaþnČ vysoké N-NO2-. Koncentrace celkového dusíku je vČtší zhruba pČtinásobnČ a celkový
fosfor více než trojnásobnČ. Obsah NL vypouštČných z ýOV Rudice pĜesahuje hodnotu „m“
(tab. þ.3). Kal však mĤže být z ýOV vyplavován i ve vČtší míĜe, zejména pĜi extrémních
srážkových událostech a zvýšených prĤtocích, které nebyly zachyceny mČĜením. Na namČĜené
koncentrace zneþištČní v Rudickém potoce v místČ pĜed propadáním má jistČ nezanedbatelný
vliv zdržení vody pĜed pĜehrážkou, vybudovanou za úþelem zachycování strusek. Aerobní
samoþistící procesy jsou zde vystĜídány spíše procesy anaerobními. Doba zdržení bývá rĤzná a
závisí na prĤbČhu srážek a stavu pĜehrážek, jejichž odtok bývá þasto zanesen splaveným
materiálem ve vodním toku, vČtvemi a detritem ze zalesnČného údolí. Tím mĤže také docházet
k nárĤstu organických látek.
6.2 Bilance polutantĤ v Jedovnickém potoce
Na úseku Jedovnického potoka od ýOV Jedovnice po soutok s Rudickým potokem pĜevažuje
snižování prĤtoku, prĤmČrnČ o 3,4 l.s-1. Koncentrace všech sledovaných ukazatelĤ s výjimkou
Pcelk se snižují a zvyšuje se koncentrace rozpuštČného kyslíku. Z bilance vyplývá, že všechny
sledované parametry vykazují úbytek (pĜíloha þ.1) To nasvČdþuje tomu, že tento úsek toku má
dobĜe zachovanou samoþisticí schopnost.
PĜi prĤtoku jeskynním systémem o délce zhruba 13 km, je patrné zlepšení jakosti vody, dochází
ke zvýšení koncentrace kyslíku a snížení CHSKCr, tak, že splĖují NEK. Také došlo ke snížení
koncentrace fosforu. Snížení koncentrací zneþištČní je patrné i pĜi porovnání výsledkĤ vzorkĤ
z jeskynČ Rudické propadání a Býþí skála (viz tab. þ.3). PĜi prĤtoku jeskyní od Rudického
propadání smČrem k Býþí skále dochází ke snížení koncentrací pĜedevším u ukazatelĤ NL,
CHSKCr , N-NH4+ a organické formy dusíku.
Materiálová bilance podzemního úseku Jedovnického potoka však nevypovídá o snížení
zneþištČní. V jeskynním systému dochází k výraznému nárĤstu prĤtoku (prĤmČrnČ o 20 l.s-1).
K úbytku bilanþních hodnot dochází pouze u NL, N-NH4 a P-PO4. U organických látek
(CHSKCr i BSK5), N-NO2, N-NO3, Norg a Pcelk byl pozorován nárĤst (pĜíloha þ.1).
Zdání dobré samoþistící schopnosti mĤže být zpĤsobeno dost významným naĜedČním vod
Jedovnického potoka dalšími pĜítoky v jeskyni, které se projeví zvýšením prĤtokĤ, a pokud jsou
pĜítoky málo zneþištČné, tak i snížením koncentrace zneþištČní. Dle Zemana a Bruthanse
mohou mít pĜítoky vydatnost zhruba 11-52 l.s-1, závisející na vodním stavu.(2) V jejich práci je
sledováno 15 pĜítokĤ v Rudickém propadání a jeden významný pĜítok v jeskyni Býþí skála. Je
také Ĝešena otázka pĤvodu vod a mČĜen obsah dusiþnanĤ a konduktivita. Z 15 pĜítokĤ
v Rudickém propadání jsou tĜi z nich s nízkým obsahem dusiþnanĤ (1,1-5,6 mg.l-1 N-NO3).
Všechny ostatní jsou vyhodnoceny jako pĜítoky s vysokým obsahem zneþištČní, u kterých se
obsah dusiþnanĤ pohybuje v rozmezích 3,8-36 mg.l-1 N-NO3. NejvýznamnČjší je pĜítok Stará
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Ĝeka, který mĤže dosahovat až prĤtoku 40 l.s-1. Svým prĤtokem mĤže tedy pĜevyšovat i prĤtok
Jedovnického potoka. Obsah dusiþnanĤ ve Staré Ĝece se pohyboval v rozmezích 13-20 mg.l-1 NNO3. U dvou pĜítokĤ nejsou uvedeny namČĜené prĤtoky, pravdČpodobnČ však nejsou pĜíliš
vydatné.
Z výše uvedeného vyplývá, že pĜítoky, kterými je Jedovnický potok dotován v jeskyni Rudické
propadání, obsahují pomČrnČ vysoké zneþištČní, což má jistČ vliv na množství zneþištČní na
vývČru v JosefovČ. ZmínČný obsah dusiþnanĤ je dáván do souvislosti s pĤvodem vod a s typem
využívání území, ze kterého vody pocházejí. Zvýšený obsah napovídá o pĤvodu vod
z obhospodaĜovaných oblastí, naopak nízký obsah napovídá, že vody pocházejí z lesního
prostĜedí. Na zvýšení obsahu dusiþnanĤ se podílí zĜejmČ i nitrifikace, pro kterou vysoká
koncentrace kyslíku vytváĜí pĜíznivé podmínky.
Bilance polutantĤ v jeskynním systému mĤže být znaþnČ ovlivnČna dobou zdržení vody.
V jeskyních je také Ĝada tĤní, kde dochází k mísení vČtšího množství vod. ZmČna parametrĤ na
vtoku se tedy u vývČru mĤže projevit za delší þasový úsek a se sníženým, ale delším trváním.
Doba prĤtoku vod Jedovnického potoka celým jeskynním systémem závisí hodnČ na vodním
stavu. Dle Burkhardta (1974) dosahovala prĤmČrná rychlost prĤtoku pĜi povodĖovém stavu v r.
1972 v dobČ maxima více než 0,5 m.s-1. PĜi této povodni protekl Jedovnický potok od
propadání do Býþí skály za ménČ než 4 hodiny s kulminaþním prĤtokem kolem 9 m3.s-1
(vzdálenost asi 7 km). PĜi povodni byla tak nČkolikanásobnČ pĜekroþena rychlost zjištČná za
prĤtoku 60 l.s-1, která þinila 0,036 m.s-1. (5)
Jak je vidČt na obrázku v pĜíloze þ.1, vzorky vod v Rudickém propadání R1 a R2 byly odebrány
v místech, kde ještČ nedochází k významnému zvýšení prĤtoku. Podle Zemana a Bruthans by
mohlo být teoreticky 2,65-8,1 l.s-1.(2) PĜi dalším prĤtoku dochází k soutoku s vodami z Chodby
Staré Ĝeky a dalšími drobnými pĜítoky. Vzorky vody odebírané v jeskyni Býþí skála jsou tedy
již významnČji ovlivnČné pĜítoky z jeskynČ Rudické propadání. Výsledky mČĜení, znázornČné
v tabulce þ. 3, naznaþují, že kvalita vody odČbírána v jeskyni Býþí skála vykazuje zlepšení
v parametrech nerozpuštČné látky, CHSKCr, N-NH4+ a organické formy dusíku. PĜi mČĜeních
bohužel nebyl mČĜen prĤtok v jeskních, nelze proto provést bilanþní srovnání. Naopak
koncentrace dusiþnanĤ zĤstává obdobná v obou jeskyních.
7

ZávČr

Z výsledkĤ je patrné, že zejména ýOV Rudice významnČ zvyšuje obsah zneþištČní
v Jedovnickém potoce. Bohužel nebyly zachyceny prĤtoky za extrémních srážkových událostí,
pĜi kterých je známo, že þistírna pĜechází do obtoku a dochází pouze k mechanickému þištČní.
Absence denitrifikace se projevuje zvýšenými koncentracemi dusiþnanĤ na odtoku. Vzhledem
k tomu, že odtok z þistírny vtéká do vysoce chránČného území a následnČ do podzemních vod,
mČl by systém denitrifikace být zaveden i na této ýOV.
Po prĤchodu Jedovnického potoka jeskynním systémem dochází k navýšení prĤtokĤ v prĤmČru
o 20 l.s-1. Dle namČĜených výsledkĤ toto zvýšení prĤtokĤ uvnitĜ jeskynČ výraznČ ovlivĖuje
koncentrace zneþištČní na vývČru a materiálové bilance polutantĤ. PĜítoky, kterými je
Jedovnický potok v podzemí dotován, s sebou také nesou zdroje zneþištČní s vysokými
koncentracemi dusiþnanĤ. Vliv podzemních pĜítokĤ je znát již pĜi porovnání výsledkĤ mČĜení
z jeskynČ Rudické propadání a Býþí skála.
Jeskynní ekosystém je tak zatížen významným množstvím zneþištČní, se kterým se musí
vyrovnat. Jak již bylo Ĝeþeno v úvodu, samoþistící procesy probíhající v jeskyních, nejsou
dosud prozkoumány. PĜi prĤchodu jeskyní Rudické propadání i Býþí skála je však i vizuálnČ
patrné, že zneþištČní zpĤsobuje významné zmČny oproti pĜirozenému prostĜedí (pČna, usazený
kal v tišinách, výrazný zápach). Krasové oblasti jsou velmi zranitelné. ýistota vod je klíþovým
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faktorem k udržení zdravého a pĜirozeného jeskynního prostĜedí. JeskynČ nejsou jen neživými
odkazy geologické minulosti, tvoĜí i velmi specifické biotopy, ve kterých se vyvinuly
organizmy zcela adaptované na toto prostĜedí. S rozvojem osídlení a zástavbou pĜibývá i
produkce odpadních vod. Odpadní vody vypouštČné do vodních tokĤ, které dále teþou pĜímo do
jeskyní, zpĤsobují vysokou zátČž pro jeskynní prostĜedí. Význam budování funkþních þistíren
odpadních vod na krasových tocích je tedy nesporný. Jeskynní systémy by nemČly sloužit jako
kanalizace ani þistírny odpadních vod. Dlouhodobé narušování pĜirozeného jeskynního
prostĜedí mĤže mít trvalé následky a mĤže zpĤsobit nevratnou zmČnu ekosystému. Prevence je
nejlepší cestou, jak tomuto stavu pĜedejít.
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PĜílohy
PĜíloha 1: ZnázornČní umístČní odbČru vzorkĤ R1 a R2 v jeskyni Rudické propadání vþetnČ
namČĜených prĤtokĤ podle Zemana a Bruthanse (2007), upraveno
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PĜísun z ýOV do recipientĤ v podmínkách hydrologického sucha
RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
VÚV T.G.M., v.v.i., Podbabská 30, 16000 Praha 6, josef_fuksa@vuv.cz

Abstrakt
VypouštČní vyþištČné odpadní vody do recipientĤ je pomČrnČ stabilní, situace v recipientech je
však variabilní, podle roþního cyklu, prĤtokĤ apod. Vedle krátkodobých nízkých prĤtokĤ by se
dlouhodobé hydrologické sucho projevilo na stavu Ĝek ve dvou smČrech:
1. Vlastní zmČny v korytČ toku dané snížením prĤtoku – pokles hladiny vedoucí k zúžení
koryta a k tendenci tvoĜit oddČlené tĤnČ, termální nestabilita (spojená s anoxií), ztráta refugií
atd. To povede k významnému ohrožení Ĝíþního ekosystému samo o sobČ.
2. PĜísun komunálních odpadních vod (pĜes ýOV) se významnČ nezmČní, takže vzroste podíl
þištČné odpadní vody v celkovém prĤtoku. ZmČny v korytČ povedou ke snížení rychlosti
podélného postupu vody, takže se obecnČ mohou opČt objevit silnČ ovlivnČné úseky tokĤ
pod výtoky z ýOV.
PĜi odhadu dopadu sucha na stav tokĤ nesmí být posuzovány oba tyto smČry oddČlenČ.
Úvod
Odhady vývoje zmČn klimatu pro naši oblast se shodují na tom, že pĜi v zásadČ stejném roþním
úhrnu srážek stoupá a bude dále stoupat frekvence výskytu náhlých povodní a delších období
sucha. PovodnČ pĜicházejí shĤry a pak odejdou dolĤ a známe Ĝadu opatĜení jak jim þelit a
minimalizovat škody. Pro vypouštČní odpadních vod zde platí dva „protichĤdné“ aspekty –
vyšší ĜedČní vypouštČných vod a možnost poškození ýOV a kanalizaþních systémĤ. Sucho
pĜichází plošnČ a pomalu, nezpĤsobuje snadno vyþíslitelné škody na majetku a v zásadČ nemusí
ovlivĖovat ani provoz ýOV. Podstatný je dopad na recipienty, þili na vodní toky. Dopad
dlouhodobého sucha – hydrologického sucha – na Ĝeky mĤžeme vidČt ve dvou smČrech: Jednak
vlastní zmČny v korytČ tokĤ, dopad na ekosystémy apod., jednak stoupající podíl zatížení
zneþištČním z bodových zdrojĤ, které je na prĤtoku v Ĝece nezávislé. Oba pĜístupy zahrnují také
dopad na užívání tokĤ, a navíc mĤže i „konec sucha“ mít pro Ĝíþní ekosystémy (i zdroje
zneþištČní) významný dopad. Podstatné je, že dopady sucha v obou uvedených „smČrech“
budou pĤsobit souþasnČ, takže je nelze posuzovat oddČlenČ.
Projevy sucha v Ĝekách
Hydrologické sucho zaþíná nedostatkem srážek a snižováním prĤtoku – v hlavním toku i
drobných pĜítocích. S poklesem hladiny je spojeno zužování šíĜky proudícího toku a tok se
postupnČ mČní na soustavu tĤní propojených proudícími úseky s malou hloubkou. S touto
fragmentací výraznČ klesá prĤmČrná postupová rychlost vody po proudu, diverzita proudČní, a
19



265(3



.RQIHUHQFH%ODQVNR



také komunikace s podzemní vodou v nivČ a hyporheálem. Voda uzavĜená v tĤních i proudící
þásti budou velmi náchylné ke zmČnám teploty, vþetnČ diurnálních cyklĤ, což se projeví jako
tlak na akvatická spoleþenstva pĜímo (vysoké teploty, vymrzání) nebo prostĜednictvím
koncentrace rozpuštČného kyslíku. Vodní organizmy pĜijdou o svá refugia a mohou být
snadnou koĜistí predátorĤ – i suchozemských vþ. dvounohých. Obnažené dno mĤže zarĤst
vegetací. Nástup srážek na konci sucha mĤže vést k dalším rizikĤm, poþínajícím erozí.
Sucho se samozĜejmČ projeví na možnostech „užívání“ tokĤ: Nedostatek vody postupnČ zastaví
lodní dopravu, zavlažování, omezí energetiku, rekreaci atd. S postupem jevĤ nastínČných
v pĜedchozím odstavci také klesá pĜísun dusíku, fosforu, organického uhlíku atd. z povodí,
protože klasické nebodové zdroje zneþištČní nebudou bČhem sucha aktivní. Zásadní mĤže být
dopad na funkci toku jako recipientu (þištČných) odpadních vod z bodových zdrojĤ, které
pojímáme jako tradiþní ekosystémovou službu Ĝek. Množství odpadních vod vypouštČných
z prĤmyslu lze teoreticky ovlivĖovat, ale pĜísun splaškových vod z odkanalizovaných obcí je
stálý, odpovídající spotĜebČ pitné vody. V období sucha mĤže být ovlivnČna schopnost
vodorovných þástí nČkterých kanalizaþních systémĤ vést splašky k þistírnČ odpadních vod, ale
pĜímá spotĜeba vody obyvatelstvem a její pĜemČna na splaškovou odpadní vodu kolísá jen
nepatrnČ bČhem denního cyklu. To znamená, že nutnČ poroste podíl (þištČných) odpadních vod
v aktuálních prĤtocích v Ĝekách. V kombinaci s fragmentací toku, zpomaleným proudČním
(odvádČním vyþištČných odpadních vod od þistírny po proudu) a se zmČnČným teplotním
režimem mĤže mít tento faktor zásadní dĤsledky a vést k vytváĜení „ovlivnČných“ úsekĤ pod
vyústČním ýOV, jak je (nČkteĜí) pamatujeme z minulosti.
ZmČny pĜísunu odpadních vod do tokĤ pĜi s klesajícím prĤtoku
PrĤmČrný roþní odtok z území ýR je cca 15 mld. m3. Podle oficiálních statistik je na
mechanicko biologické þistírny odpadních vod (dále ýOV) pĜipojeno 8,7 mil. obyvatel (82,8%
obyvatelstva). PrĤmČrná spotĜeba vody v domácnostech je dnes cca 82 litrĤ na þlovČka a den a
celková spotĜeba pitné vody na þlovČka a den je cca 131 l. Pro další úvahu vycházíme z toho, že
prĤmČrný obyvatel ýR, napojený na veĜejný vodovod a na ýOV, spotĜebuje celkovČ 120 l vody
dennČ, resp. vyprodukuje 120 l splaškové vody, která se pĜivede na ýOV a po vyþištČní se
vypustí do Ĝeky. (Neuvažujme další produkty ýOV – kal a plyny jako CO2 a CH4 a neuvažujme
o odpadních vodách tČch cca 1,8 miliónu „nepĜipojených“.) Toto vypouštČní pĜedstavuje
v sumČ všech zdrojĤ a všech recipientĤ 2,5% prĤmČrného prĤtoku (Qa) v Ĝekách ýR, ale pĜi
30% prĤmČrného prĤtoku je to již 8,4%.
Na obr. 1 je graficky zpracován pĜehled vypouštČných objemĤ ze souboru 1520 ýOV (nad 100
pĜipojených obyvatel) a prĤmČrných prĤtokĤ v jejich recipientech. Vedle spolehlivého
vypouštČní do dolní Vltavy a do Labe naopak existuje cca 10 ýOV s více než 100 tisíci
pĜipojených obyvatel, které vypouštČjí do tokĤ s Qa pod 50 m3. s-1. Z toho jen v nČkterých
pĜípadech (Ostrava, Pardubice) jde vlastní vypouštČní do malých tokĤ, které se záhy vlévají do
vČtších Ĝek. Toto platí pro prĤmČrné prĤtoky (Qa) a minimální produkci 120 l splaškĤ na
obyvatele za den. Skuteþné vykazované objemy odpadních vod vypouštČných z ýOV jsou
v pĜepoþtu na obyvatele zhruba dvojnásobné, i jejich zatížení je zpravidla vyšší než náš
základní pĜedpoklad. Naše odhady jsou tedy spíše „optimistické“. Z grafu pĜedevším vyplývá,
že pĜedstava „velké mČsto/velká ýOV vypouští do velké Ĝeky“ obecnČ neplatí.
Na obr 2 je týž soubor dat zpracován jako procento vypouštČní v aktuálním prĤtoku pro situace
prĤmČrného denního prĤtoku (Qa ) a pro 30% Qa. PrĤtoky odpovídající 30% Qa se bČhem
sezónního cyklu vyskytují bČžnČ a jsou stále nad limitem definice hydrologického sucha.
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S dlouhodobým suchem mĤžeme pĜedpokládat prĤtoky významnČ nižší, navíc s dlouhodobým
úþinkem. (VypouštČní z ýOV Pardubice do Velké Strouhy je zcela mimo rozsah grafu.)
I pĜi našich nízkých odhadech vychází, že pĜi prĤtoku na úrovni 30% Qa nejménČ 45 ýOV
vypouští objemovČ více než 50% aktuálního prĤtoku v recipientu (pro prĤtok 10% Qa je to 221
ýOV). Jedná se o ýOV s 1000 – 100 000 pĜipojených obyvatel, þili i ýOV velké. V pĜípadČ
dlouhodobého sucha lze oþekávat prĤtoky podstatnČ nižší a úþinek vypouštČní þištČných
odpadních vod se bude kombinovat se zmČnami hydromorfologických charakteristik. Lze tedy
pĜedpokládat, že ovlivnČní Ĝíþního ekosystému mĤže být závažnČ a s dlouhodobými následky.
Co je „sucho“? Z hlediska legislativy lze snad dnes použít § 36 Vodního zákona (Zákon þ.
254/2001 Sb., dnes jako Zákon þ. 273/2010 Sb.), stanovující minimální zĤstatkový prĤtok, tedy
„prĤtok povrchových vod, který ještČ umožĖuje obecné nakládání s povrchovými vodami a
ekologické funkce vodního toku“. Za limit min. zĤstatkového prĤtoku i za hydrologické sucho
se obecnČ považuje prĤtok pod Q355d, þili obecnČ nižší než 30% Qa v grafu na obr. 2.
ZmČny v tocích pĜi klesajícím prĤtoku
V pĜípadČ dlouhodobého sucha (pokud bude existovat systém jeho „vyhlášení“) lze
pĜedpokládat, že spotĜeba pitné vody (= produkce splaškĤ) bude stálá, stejnČ jako úþinnost
ýOV. Výsledkem je rĤst ovlivnČní ekosystému toku þištČnými odpadními vodami, jak po
stránce hmotného zatížení toku, tak po stránce hydromorfologických zmČn a jimi ovlivnČných
vlastností systému. Pokud by došlo ke snížení spotĜeby pitné vody, projeví se až pozdČji a
mohlo by ovlivnit funkci kanalizací i úþinnost ýOV.
Jaký bude „za sucha“ osud zbytkĤ polutantĤ v ĜádnČ vyþištČné komunální odpadní vodČ,
nebudeme-li uvažovat osud Ĝíþního ekosystému? PĜedevším se bude vypouštČt s nízkým
ĜedČním do fragmentovaného toku, vystaveného teplotním rozdílĤm (bČhem dne, v rĤzných
þástech koryta). Do toku pĜichází (jako zbytky po þištČní) nespecifický organický uhlík,
minerální živiny (dusík a fosfor) a specifické polutanty, pĜedevším farmaka, kosmetické
pĜípravky apod., souhrnnČ oznaþované jako PPCP. Pokud dusík pĜichází do toku jako dusiþnan,
nemusel by vzniknout nový problém, nČkteré situace by dokonce mohly podporovat
denitrifikaci na plynný dusík. PĜísun fosforu by ale ve fragmentovaném toku vyvolával
zvýšenou primární produkci biomasy (sinice, Ĝasy, makrofyta), a to již na horních tocích, tedy
závažný rozdíl proti souþasné situaci. O osudu PPCP a jejich vlivu na ekosystém není dost
jednoznaþných poznatkĤ – jejich „ĜedČní“ v toku by se samozĜejmČ snížilo þili by jejich
koncentrace pod ýOV stoupaly. Dále lze uvést jen dva „pozitivní“ pĜíklady: Podmínky pro
biodegradaci napĜ. ibuprofenu by se mohly zlepšit a snížila by se vzdálenost jeho dotoku pod
vyústČním ýOV. Koncentrace biologicky rezistentních, ale fotodegradabilních farmak, jako
diklofenak, by se mohla obdobnČ pod vyústČními ýOV snižovat progresivnČji díky zlepšeným
podmínkám pro fotodegradaci. PĜímý vliv farmak na vodní organizmy (endokrinní disruptory,
ovlivnČní únikových reakcí) by se patrnČ významnČ kombinoval se zmČnami habitatĤ.
ObecnČ tedy lze pĜedpokládat, že i pĜi vypouštČní odpadních vod v souladu s platnými limity a
povoleními mĤže být za dlouhodobého sucha situace pro Ĝíþní ekosystém kritická,
s dlouhodobými dĤsledky i po odeznČní sucha. MĤže dokonce ovlivnit úspČšnost dosažení
dobrého ekologického stavu (a potenciálu) vodních útvarĤ podle požadavkĤ Rámcové smČrnice
EU pro vodní politiku (WED - 2000/60/EC), protože mĤže zmČnit stav ekosystémĤ vþ.
referenþních, aniž by existovala možná opatĜení k jeho nápravČ (viz napĜ. þl. 11 WFD), tj.
pĜedevším nalezení a odstranČní pĜíþin problému v rámci Oblastí povodí.
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ZávČry
1.

V pĜípadČ dlouhodobého hydrologického sucha se ve vodních tocích budou kombinovat
úþinky hydromorfologických zmČn a relativnČ zvýšeného pĜísunu þištČných odpadních vod,
pĜedevším z komunálních þistíren odpadních vod.

2.

Hodnocení možného vlivu sucha na Ĝeky musí být provádČno spoleþnČ pro
hydromorfologické zmČny a pĜímé ovlivnČní ekosystémĤ a pro ovlivnČní stálým pĜísunem
þištČných odpadních vod.

3.

I za dodržení souþasných regulí a limitĤ pro ochranu, užívání a zneþišĢování Ĝek mĤže dojít
k vážnému poškození vodních ekosystémĤ a k výskytu silnČ ovlivnČných úsekĤ tokĤ pod
ýOV.
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PĜílohy
Obr. 1: VypouštČní z ýOV s rĤzným
rĤ
poþtem pĜipojených
ipojených obyvatel (log, osa y) do recipient
recipientĤ
s rĤzným prĤmČrným
Črným prĤtokem
prĤ
(Qa, osa x).




Obr. 2: Procento vypouštČné
Čné odpadní vody ppĜi prĤmČrném prĤtoku (Qa)v recipientu a pĜi
prĤtoku 30% Qa. Osa x: Procento vypouštČní
vypoušt
z ýOV v prĤtoku v recipientu (Qa resp.
30% Qa). Osa y: Poþet
þet pĜ
pĜipojených obyvatel (log).
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Problematické zložky odpadových vôd



Ing. Vladimír Hlavaþka, PhD.
EVH SK, s.r.o., Furdekova 10, SK - 851 03 Bratislava 5 vh@ evh.sk; +421 (0)915 - 743 079

Abstrakt
Tento príspevok sa venuje tým zneþisĢujúcim zložkám odpadových vôd (polutantom), ktoré
z rozliþných dôvodov môžu spôsobovaĢ problémy pri návrhoch, prevádzke alebo pri hodnotení
ýOV (bez ohĐadu na typ). V prípade niektorých sú to už legislatívne a definiþné nezrovnalosti,
nejasnosti analytických metód a problémy samotných analýz vôd, problémy, ktoré spôsobuje
samotná þistiarenská technológia, nedostatoþná príprava ýOV, nevhodne zvolená technológia
(nadmerné oþakávania resp. podcenenie prirodzených limitov procesov) a napokon problémy
v samotných zneþisĢujúcich zložkách (najmä negatívne vplyvy na jednotlivé procesy þistenia).
Všetky tieto aspekty sú diskutované z pohĐadu teórie, ale predovšetkým z pohĐadu praxe, a to
na základe dlhoroþných skúseností autora (najmä pri priemyselných odpadových vodách).

Úvod
Ak sa chceme pozrieĢ na problematické zložky odpadových vôd, musíme najprv objasniĢ, ktoré
zložky máme na mysli. Hoci má každá odpadová voda urþité špecifiká - þo jednoznaþne platí
pre priemyselné odpadové vody - predsa existujú zložky, problematické pri každom type
odpadovej vody (hoci nie v rovnakej miere). Tieto špecifiká spoþívajú v druhoch, formách
výskytu a v koncentrácii polutantov, no za urþitých okolností aj v možnostiach technológie,
ktorou je voda þistená. Teda, þi vôbec je možné danou technológiou a za daných podmienok
odpadovú vodu vyþistiĢ na požadovanú (prijateĐnú ?) mieru. Chybu robí každý projektant,
technológ alebo úradník, ktorý dané špecifiká nezohĐadĖuje a na charakteristiku odpadových
vôd mu staþí urþiĢ poþet EO, pH a obsah nerozpustených látok. Takýto zjednodušený pohĐad
potom þasto vedie k potrebe dodatoþných riešení. PodĐa konkrétneho vzĢahu ku konkrétnym
odpadovým vodám môže každý za problematické zložky považovaĢ rôzne polutanty. Predsa sú
však urþité ich spoloþné znaky, teda akési zovšeobecnenia, ktoré môžu (ale nemusia) platiĢ
v podstatne širšom rozsahu. Je signifikantné, že väþšina problémových zložiek odpadových vôd
sa sleduje pomocou skupinových ukazovateĐov zneþistenia. Kým sa pozrieme bližšie na tie
v praxi najrozhodujúcejšie, treba povedaĢ, v þom spoþíva problematickosĢ týchto zložiek. Prvý
okruh tvorí nedostatoþné legislatívne resp. definiþné vymedzenie, ćalej problémy s analýzou
týchto zložiek a napokon technologické problémy. Tie sú pre úþastníkov tejto konferencie asi
najdôležitejšie, bez ohĐadu na to, þi ide o komunálne, priemyselné príp. malé domové ýOV.
Myslím, že na zaþiatok je potrebný aj urþitý „teoretický“ pohĐad - ten spoþíva v definiþných,
legislatívnych a analytických aspektoch, nakoĐko tie priamo þi nepriamo súvisia pri väþšine
problematických zložiek veĐmi þasto s technologickými problémami.
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Skupinové ukazovatele kvality vody
Pre návrh novej technológie resp. prevádzku jestvujúcej ýOV sú najdôležitejšie skupinové
ukazovatele kyslíkového režimu (ChSKCr / BSK5) - prakticky všeobecne považované za mieru
obsahu organických látok v odpadových vodách. Ćalej sú to nerozpustené látky (NL) a formy
výskytu N a P (makronutrienty), ale aj iné bežne sa vyskytujúce polutanty - najmä v prípade
priemyselných odpadových vôd. K nim obvykle patria extrahovateĐné látky (EL), nepolárne
extrahovateĐné látky (NEL), povrchovo aktívne látky (PAL) a príp. ćalšie zneþisĢujúce zložky,
špecifické pre priemyselné odvetvia. Niektoré sa analyticky vo vode sledujú ako skupinové
ukazovatele (fenoly, kyanidy, formy výskytu CO2), iné ako ióny/prvky alebo ako konkrétne
zlúþeniny (kovy, formy S a pod.).
Je všeobecne známe, že ani najspoĐahlivejšia analytika nezabezpeþí správne výsledky, ak je
nesprávne zvolený odberový profil a/alebo nesprávne odobraná vzorka. Už pri projektoch ýOV
(najmä priemyselných) bývajú zanedbávané fakty, þi daný výsledok analýzy vody bol získaný
z reprezentatívnych vzoriek (nedajbože len z 1-2 analýz). Napr. zanedbanie sedimentu a/alebo
tukov a olejov vedie pri stanovovaní ChSKCr (ale aj pri iných ukazovateĐoch) až k rádovým
chybám ! Ale platí to aj naopak - ak sa za základ zoberie dobre zhomogenizovaná vzorka (þo je
správne) s výrazne vyššou hodnotou napr. ChSKCr a nie odsedimentovaná (príp. filtrovaná)
alebo zbavená EL - teda nezohĐadnia sa jej stupne predþistenia. Potom môžu ćalšie návrhy
viesĢ k predimenzovaniu niektorých uzlov ýOV (objemov aktivaþných nádrží, kalojemov ...).
Nemám na mysli klasické hrablice, lapaþe štrku, piesku, usadzovacie nádrže, odluþovaþe
Đahkých kvapalín atć., ale vplyv NL, EL, NEL a pod. na ChSKCr, BSK5, N, P a pod.
A to ani nehovorím o návrhoch ýOV podĐa literatúry, teda tabuĐkových hodnôt „podobných“
odpadových vôd (vykonaných niekde a niekedy aj 20-30 rokov dozadu). Pri priemyselných
ýOV ide o þastý jav, pretože seriózny vodohospodársky prieskum je dnes ojedinelou vecou.
Významnú úlohu hrá aj dnes bežné šetrenie vodou, þo obvykle znamená vyššie hodnoty
špecifického zneþistenia oproti literárnym údajom (aj z tých najserióznejších publikácií).
Kolegovia, ktorí sa venujú len splaškovým vodám, tieto starosti asi nemajú (?), hoci aj tu môžu
byĢ problémy, ak sa zanedbajú iné zdroje odpadových vôd v obci (obvykle menšie firmy), þi sa
precení / podcení priemerná spotreba vody na obyvateĐa a vychádza sa z poþtu obyvateĐov,
trvale prihlásených v obci a „normovanej“ spotreby (kde sú už þasy spotreby 250 l/ob. ??).
Chemická spotreba kyslíka (ChSKCr)
UkazovateĐu ChSKCr z hĐadiska praxe takmer niet þo vytknúĢ, hoci ide o „umelý“ prvok, ani
zćaleka nevystihujúci reálne podmienky v prírode þi v štandardných BýOV. Hodnota ChSKCr
vyjadruje množstvo rozpusteného kyslíka vo vode, spotrebovaného na oxidáciu zneþisĢujúcich
látok, za stanovených podmienok (pomerne drastických) silným oxidaþným þinidlom. Pritom z
anorganických látok, schopných za daných podmienok oxidácie, sa bežne eliminujú len Cl-, ale
len do úrovne 250-300 mg.l-1. Ale napr. pri potravinárskych odpadových vodách býva výskyt
Cl- þasto vyšší (aj rádovo !), takže je nutná korelácia (za predpokladu, že sa o chloridoch vie).
Ak sa vie o ćalšej „anorganike“, ktorá spôsobujú pozitívnu chybu ChSKCr (H2S, S2-, NO2-, FeII
príp. iné oxidovateĐné zložky) a niekto zaplatí za ich analýzu, tak sa hodnoty ChSKCr korigujú,
hoci spôsob þi úroveĖ takejto korekcie sú þasto otázne. Ale ak sa o nich nevie ?
Pri stanovovaní ChSKCr sa v praxi þoraz þastejšie využíva úspornejšia semimikrometóda, no pri
vyšších koncentráciách môže byĢ viacnásobné riedenie zdrojom pomerne „slušnej“ chyby.
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Biochemická spotreba kyslíka (BSK5)
Väþšina relevantnej dokumentácie ýOV (projekty, povolenia, zmluvy ...) sa opiera o BSK5,
hoci ide o menej frekventovanú analýzu vôd. Logickou príþinou je zdĎhavosĢ analýzy, teda
z hĐadiska technologického zásahu do prevádzky ýOV sú výsledky už „naniþ“. Neprospieva asi
aj obmedzenie nasadzovania vzoriek len v stredu až piatok (inak by konþili cez víkend).
poznámka: celosvetovú ochotu prejsĢ na „škandinávsky“ systém analýzy BSK7 nevidím reálne
Je všeobecne známe, že ukazovateĐ BSK5 vyjadruje množstvo vo vode rozpusteného kyslíka,
ktoré spotrebujú živé aquatické organizmy za 5 dní na biochemický rozklad organických látok
vo vode - za aeróbnych podmienok, pri konštantnej teplote a v tme. Je zrejmé, že takto umelo
vytvorené podmienky nevystihujú skutoþný stav v recipiente þi v inom reálnom prostredí.
Napriek tomu sa BSK5 stal ukazovateĐom na porovnávanie - cez hodnotu EO.
Neskôr sa zaviedli „EO-parametre“ aj pre ChSKCr, NL, N a P - v praxi používané (podĐa
noriem) pri príprave projektov ýOV na splaškové a komunálne vody, kedy logicky (?) nie sú
k dispozícii údaje z analýz reálnych vzoriek vody. Kećže ide o úzus, je asi zbytoþná diskusia,
nakoĐko uvedené þíselné hodnoty EO zodpovedajú realite.
Ale diskusia o použiteĐnosti EO pri charakterizácii priemyselných odpadových vôd je viac ako
potrebná. Hoci nejde o konkrétny ale o „vymyslený“ poþet „ekvivalentných obyvateĐov“, môj
osobný názor po dlhých rokoch praxe je, že aplikovaĢ EO na priemyselné odpadové vody je
„hrôza“, ak nie rovno „odborný zloþin“. V praxi sa to však zaužívalo a dokonca to úradníci
þasto priamo vyžadujú !? Je Ģažké pri predkladaní projektu priemyselnej ýOV reagovaĢ na
poznámku, že „nemáte tam uvedený poþet EO“. Uvediem 3 vypuklé príklady z vlastnej praxe.
Odpadovým vodám z vinárskeho závodu poþas lisovania zodpovedá podĐa BSK5 až 27-30 tisíc
EO, podĐa ChSKCr len 12,5-14,6 tisíc EO, v dobe filtrácie a preþerpávania vína je to podĐa
BSK5 už len 6,7-11 tis. EO (4-6,4 tis. EO pre ChSKCr) a najväþšiu þasĢ roka (skladovanie
a distribúcia vína) podĐa BSK5 4-7 tis. EO (2-3,2 tis. EO pre ChSKCr). Ak by sme navrhli ýOV
podĐa EO, došli by sme k obrovským kubatúram aktivaþných nádrží (aj pri zaradení selektora).
Zrealizovalo sa funkþné a spoĐahlivé riešenie, ale trvalo ešte vyše 2 roky, než aj úrad pochopil
nezmyselnosĢ EO („riešil“ to neustálym predlžovaním skúšobnej prevádzky).
2. príklad - priesakové vody zo skládky s ChSKCr = 5-13 kg.m-3, ale BSK5 len 0,8-1,3 kg.m-3.
Pre BSK5 je to výpoþtom 350-550 EO, pre ChSKCr však až 3-5-násobok (1000-2600 EO) ! Ak
by sa ku riešeniu tejto ýOV pristupovalo cez EO (ale ktoré ?), výsledkom by bola nefunkþná
(až nezmyselná) BýOV, a to aj v prípade predradeného predþistiaceho koagulaþného stupĖa.
3. príklad - odpadové vody z farbenia textílií (ChSKCr = 1,5-3 kg.m-3, BSK5 = 260-350 mg.l-1),
teda 350-500 EO (BSK5) resp. 1000-2000 EO (ChSKCr). Takže - ktorý údaj o Corg použiĢ ?
Pri stanovení BSK5 je ešte pár diskutabilných otázok. Preþo sa aj pri dostatoþne biologicky
oživených priemyselných vodách trvá na oþkovaní (inokulácii) ? Výsledky sú nepoužiteĐné,
nedajú sa porovnávaĢ nielen s inými, ale ani s realitou. A ćalej - aký má zmysel predpísaná
eliminácia nitrifikácie pri vodách s enormným obsahom N þi naopak, v ktorých evidentne
žiaden N nie je ? OpäĢ tu dochádza len a len ku skresĐovaniu reálnych výsledkov.
Napriek všetkému je BSK5 dôležitým ukazovateĐom, takže je dobré poznaĢ aj bežné chyby
z analytickej praxe. ýasto sa neuvádza, þi išlo o vzorky homogenizované, sedimentované þi
filtrované. Najmä pri priemyselných vodách môže þasto ísĢ o nezanedbateĐné (aj rádové !!)
rozdiely, znamenajúce predimenzovanie / poddimenzovanie objektov ýOV. Treba tiež vedieĢ,
že pri viacnásobnom riedení koncentrovanej vody sa násobia (!) aj event. chyby stanovenia. Ba
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obþas sa 5 dní þaká na výsledok a „niþ“ - pri riedení sa síce vychádzalo z ChSKCr, ale za
urþitých okolností dôjde k vyþerpaniu rozpusteného kyslíka aj podstatne skôr, ako za 5 dní.
ýo sa týka návrhu / projektu ýOV, je základná dilema už v tom, ktorú hodnotu Corg uplatniĢštandardne vyššie hodnoty ChSKCr (k dispozícii býva väþší súbor výsledkov) alebo hodnoty
BSK5 (sledované sporadicky, þi dokonca vôbec ?). V praxi tak mnohí vychádzajú z pomeru
BSK5/ChSKCr, þo môže byĢ problémom, kećže zaužívaný pomer 0,5-0,6 platí viac-menej len
pre splaškové vody, pri priemyselných vodách býva až veĐmi þasto je odlišný. Pri uvedených
vinárskych odpadových vodách vychádza aj mimo sezónu vyšší pomer BSK5/ChSKCr (§ 0,80),
kým v sezóne lisovania až extrémny (0,83-0,90); naopak - pri skládkových priesakoch je tento
pomer len 0,10-0,16 a pri farebných textilných vodách ešte extrémnejší (0,05-0,12). Vyšší
pomer BSK5/ChSKCr majú aj iné odpadové vody z potravinárstva a biotechnologických výrob;
naopak - logicky nižší pomer majú odpadové vody s obsahom toxických þi inhibiþných látok.
Pri väþšine priemyselných odpadových vôd treba dávaĢ veĐký pozor na unáhlené rozhodnutia
a „obvyklé“ hodnoty a radšej investovaĢ do 2-3 rozborov, ako postaviĢ ýOV, ktoré nebude (a
niekedy už principiálne nemôže) spoĐahlivo fungovaĢ na požadovanej úrovni.
Ak by sme sa mali vyhnúĢ problémom s BSK5, tak z hĐadiska analytickej kontroly kyslíkového
režimu v odpadových vodách je zrejme budúcnosĢ v parametri celkový organický uhlík (TOC)
þi rozpustený organický uhlík (DOC). To je však veĐmi vzdialená budúcnosĢ (reálna ?), už len
vzhĐadom na prístrojové (ne)vybavenie, a teda aj cenu. Pri väþšine odpadových vôd by však
možno staþilo orientovaĢ sa na ChSKCr (þo je však asi kacírska myšlienka ?!). Nevyžaduje si
extrémne prístrojové vybavenie, je s ním dostatok skúseností a aj jeho vypovedacia schopnosĢ
býva prevažne vysoká. Pri rozhodnutí by mohol pomôcĢ aj fakt, že BSK5 sa (až na nepatrné
výnimky) obvykle nezaobíde pred vopred stanovenou ChSKCr, takže ide trochu o „duplicitu“.
VzhĐadom na spomínané problémy s odlišným pomerom BSK5/ChSKCr pri niektorých typoch
odpadových vôd je nevyhnutné, aby sa priemyselné ýOV navrhovali s poznaním celkového
chemizmu odpadovej vody. Teda nielen vedieĢ ChSKCr príp. BSK5 (þi nedajbože poþet EO !),
ale aj viaceré ćalšie ukazovatele (niektoré budú diskutované ćalej).
„Sušinové“ ukazovatele - nerozpustené a rozpustené látky sušené a žíhané („sušina“)
K veĐmi dôležitým ukazovateĐom kvality odpadových vôd a kontroly separaþných operácií na
ich predþistenie patria aj nerozpustené látky (NL). K nim bývajú - najmä z pohĐadu legislatívy pridružené aj rozpustené látky sušené (RL), ba dokonca - v rozpore s logikou hydrochemickej
analytiky - aj „rozpustené anorganické soli“ (RAS) – o tom bude diskutované neskôr.
PoznaĢ obsah NL v odpadovej vode a jeho eventuálne kolísanie, je z pohĐadu projektanta aj
technológa dôležité - umožĖuje zodpovedný návrhu mechanického stupĖa predþistenia, priþom
má þasto významný vplyv aj na ćalšie stupne technológie F-ChýOV resp. BýOV.
Gravimetrické stanovenie „sušín“ pri 105 °C je jednoduché - zistí sa obsah filtrovateĐných NL
resp. nefiltrovateĐných RL. Treba ale vedieĢ, že pri odparovaní a sušení vzorky sa z pôvodných
zložiek strácajú prchavé látky a plyny (najmä CO2 z tepelného rozkladu HCO3-), a naopak, þasĢ
vody je ešte viazaná - najmä v kryštáloch (Cl-, SO42-, zložité zlúþeniny atć.).
ýasto vidíme „definiþné“ problémy þi nesprávnu interpretáciu výsledkov stanovenia „sušín“.
Na otázku o „sušine kalu“ je odpoveć jednoznaþná – „x %“. Ale akej „sušiny“ ? Ide o NL
alebo „celkovú sušinu“ (celkové látky / CL) ? Pri odvodnenom kale sa asi nájde zhoda, že ide o
CL (tam je „delenie“ asi nereálne). Ale Ģažko pri surových kaloch (sedimentoch, koagulátoch,
flotátoch) pred ich spracovávaním - a ako zadefinovaĢ garancie „sušiny“ odvodneného kalu ?
Zrejme z dôvodu nárastu salinity povrchových a podzemných vôd sa venuje až nadmerná (?!)
pozornosĢ RL a „RAS“ („rozpustené anorganické soli“). Vo vodoprávnych rozhodnutiach pre
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priemyselné ýOV sa objavuje ukazovateĐ RL (dokonca „RAS“) aj tam, kde to nemá logické
opodstatnenie. Ako-tak je to pochopiteĐné v odvetviach, kde je hrozba zvyšovania obsahu RL
vo vodách reálna, ak sa z výroby dostávajú do vôd vo vyššej miere najmä anorganické soli.
PodĐa mĖa tu však netreba urþovaĢ nesplniteĐné limity, ale robiĢ opatrenia v ekologizácii
výroby, teda zabrániĢ neúmernému zvyšovaniu obsahu RL v odpadových vodách.
Z pohĐadu þistiarenskej technológie si treba uvedomiĢ, že bežné fyzikálno-chemické procesy
(pred)þistenia ani biologické procesy þistenia odpadových vôd výraznejšie neznižujú obsah RL
(najmä anorganických solí) vo vodách, a to ani tie z kategórie BAT-technológií. Až na niektoré
prchavé zložky a živiny pre biologické procesy väþšina anorganických solí prakticky cez ýOV
len „preteþie“. Dokonca v prípade procesov fyzikálno-chemického þistenia na báze koagulácie
sa môže obsah RL aj mierne zvýšiĢ, kećže sa pracuje s prídavkom anorganických solí na báze
Fe / Al. Urþite žiaden dodávateĐ zariadení þi technológií F-ChýOV (dlhé roky patríme k nim aj
my) celkom logicky stav vypúšĢaných odpadových vôd zhoršovaĢ nechce. Ale ustrážiĢ dávku
funkþných þinidiel niekde na úrovni stechiometrie je prakticky nemožné.
Vôbec nechceme obhajovaĢ neekologické výroby alebo producentov, ktorí nemajú snahu o
adekvátne vyþistenie odpadových vôd. Ale pri mnohých priemyselných ýOV a/alebo BýOV
vyžadovaĢ redukciu obsahu RL býva nereálne a þasto aj pomýlené. RL sa môžu vyskytovaĢ už
v odoberanej pitnej vode (pôvodom z podložia) príp. v úžitkovej vode, ale môžu pochádzaĢ aj
zo surovín / pomocných látok, aj z procesov (nevhodnej ?) výrobnej technológie. Ale aká je ich
škodlivosĢ ? A má zmysel nákladne z vôd (napr. membránami) odstraĖovaĢ þasto prirodzené
látky a potom ich vypustiĢ do recipientu (kde to urþitú logiku má) þi do verejnej kanalizácie ?
ýasto sú RL vo vypúšĢaných odpadových vodách limitované rovno þi dokonca pod povoleným
obsahom vo vodovodnej vode (tu platí, že odparok môže byĢ max. 1000 mg.l-1, þo sú logicky
len RL). Alebo sa (až striktne) limitujú aj nesplniteĐné hodnoty RL resp. „RAS“ a/alebo pomer
limitov NL a RL nevystihuje zmysel ani možnosti (pred)þistenia priemyselných odpadových
vôd. O limitoch ešte bude diskusia (vo vzĢahu k technológii), takže sa vrátim k definiþným
a/alebo legislatívnym problémom ukazovateĐov RL sušených (RL / RLs) a RL žíhaných (RLž).
Bežnou chybou pri odpadových vodách (najmä z priemyslu) je automatické stotožĖovanie RLž
s „rozpustenými anorganickými soĐami“ („RAS“). Aj po úprave predpísanej teploty žíhania na
550 °C (pôvodne 600 °C) sú výsledky ovplyvnené zložkami, ktoré spôsobujú pozitívnu alebo
negatívnu chybu stanovenia. Niektoré látky sa pri tejto teplote rozkladajú þi prchajú, ćalšie
uvoĐĖujú aj viazanú (okludovanú) vodu, þím spôsobujú negatívnu chybu RLž (zvyšuje sa strata
žíhaním). Naopak, pri mnohých priemyselných odpadových vodách bývajú v RLž „zachytené“
aj termorezistentné organické zložky, þo spôsobuje pozitívnu chybu RLž (strata žíhaním je
nižšia), priþom nejde len o anorganické soli („RAS“). Teda platí, že RLž ≠ RAS (ale logicky
RAS = RLž) !! A nie je len názor zopár Đudí z branže (pozri publikácie Prof.P.Pittera).
V niektorých odvetviach priemyslu to má aj výrazný ekonomický dosah, ak producent dostane
nesplniteĐný limit RL, alebo dosiahnuteĐný len nasadením nároþnej a drahej technológie (napr.
reverznej osmózy). Opakujem - „destilovaĢ“ vodu a potom ju vypustiĢ do kanálu ??
V praxi zaužívaným parametrom býva strata žíhaním, ktorá pri analýze zahĚĖa aj spomínanú
viazanú a kryštalickú vodu, þi termicky rozložené a prchavé zložky. Pri splaškových vodách
a biokaloch strata žíhaním orientaþne postaþí na urþenie „organickej sušiny“, no je nesprávne ju
s ním stotožĖovaĢ. Najmä v prípadoch návrhu vyhnívacích nádrží ýOV þi pri výbere surovín
pre bioplynové stanice môže ísĢ o veĐké rozdiely, vplývajúce na návrh funkþných objemov.
ExtrahovateĐné látky (EL) a nepolárne extrahovateĐné látky (NEL)
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Ćalšími z radu problémových ukazovateĐov v odpadových vodách (zasa hlavne v priemysle) sú
obe základné skupiny extrahovateĐných látok - polárne EL (bežne sa tak neoznaþujú) alebo
nepolárne (NEL). Názov resp. analytická kategória (?) NEL sa používa len v ýR a SR, v iných
krajinách EÚ vychádza oznaþenie týchto látok z ich chemickej podstaty resp. princípu metódy
ich analytického stanovenia (uhĐovodíkový index, uhĐovodíky Cx-Cy, minerálne oleje, ropa a
ropné látky a pod.). O tom, þo je správnejšie (nielen podĐa názvu), si teraz pohovoríme.
Dávnejšie sa EL oznaþovali a analyticky sledovali ako tuky a oleje rastlinného a živoþíšneho
pôvodu (TO). Dodnes sa v dokumentácii vyskytujú pojmy tuky a oleje, lipidy, extrahovateĐné
zložky, extrahovateĐné tuky ... Laboratóriá mali problém zvoliĢ postup (pred)úpravy vzorky aj
samotnej analýzy (extrahovadlo, štandard ...). Prechodom na ukazovateĐ EL sa postup analýzy
zjednotil, ale zároveĖ akceptujeme, že výĢažnosĢ metódy je mierne vyššia, takže výsledky EL
sú vyššie (EL ≥ TO). V prípade komunálnych vôd sa problém vyriešil zvýšením limitu pre
verejnú kanalizáciu (z obvyklých 55 mg.l-1 pre TO na 70 mg.l-1 pre EL). V priemysle však
môžu byĢ rozdiely aj výrazne vyššie - pri niektorých potravinárskych odpadových vodách, vo
vodách z výroby MERO / bionafty (rozdiely 40-50 %), þi pri kontrole úþinnosti niektorých
deemulgaþných staníc (tu sa þasto „stretávajú“ aj EL aj NEL) a pod. V takýchto prípadoch by
pri porovnávaní výsledkov TO a EL išlo o dosĢ hrubú chybu.
Ako EL sa oznaþujú látky, ktoré sú zo vzorky vody za stanovených podmienok extrahovateĐné
vhodným organickým rozpúšĢadlom a po jeho odstránení detegované (napr. gravimetricky).
Z chemického hĐadiska sem patria lipidy (rastlinné a živoþíšne tuky a oleje), fosfolipidy, rôzne
polárne lipoidné látky - niektoré mydlá, živice, vosky, ale aj þasĢ uhĐovodíkov, dechtov a pod.
V praxi je nereálne selektívne extrahovaĢ jednotlivé zložky, takže sa stanovuje zmes EL. Tým
sú pri rutinnej analýze (aj v našich normách) všetky tieto zložky zahrnuté do jednej kategórie;
ani princíp þi postup analýzy nerozlišuje ich pôvod þi rozdielne vlastnosti. Pri splaškových a
„bežných“ odpadových vodách z priemyslu s priemerným obsahom EL sa s tým dá zmieriĢ, no
iná je situácia pri odpadových vodách s nadmerným obsahom rastlinných a/alebo živoþíšnych
tukov a olejov. Mnohými vlastnosĢami aj výrazne rozdielne analyty þi matrice (vody, kaly) by
si vyžadovali aj rozdielny prístup k (pred)úprave vzoriek. A podĐa zvolenej metódy by sa mal
voliĢ aj štandard, extrakþné þinidlo, poþet cyklov extrakcie v rámci požadovanej výĢažnosti
metódy a pod. V prípade vodohospodárskej analytiky bol prijatý kompromis a postup bol viacmenej zjednotený ako pri (pred)úprave vzorky, tak aj pri extrakcii a odstránení extrahovadla
(obvykle oddestilovaním). Bola však ponechaná voĐnosĢ pri voĐbe extrahovadla (petroléter,
dietyléter, CCl4 a pod.) aj v koncovke (gravimetria, detekcia v urþenom spektre svetla). Ale pĜi
niektorých odpadových vodách sa pri aplikácii rôznych extrahovadiel môžu objaviĢ aj výrazné
rozdiely – v našej databáze evidujeme rozptyly výsledkov okolo mediánu až ± 140 %. Tieto
tvrdenia dokladám našimi staršími „výskumnými“ výsledkami (ešte s ukazovateĐom TO).
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Tab.1: Analýza TO v potravinárskych odpadových vodách s použitím rôznych extrahovadiel
[mg.l-1]
102

extrahovadlo
petroléter

analyticky stanovený obsah TO (podĐa Soxletha)
5,2
31,8
76,5

dietyléter

4,1

26,3

90

116

tetrachlórmetán

7,0

36,5

68

94,5

ýo sa týka detekcie podĐa normy, môj osobný názor je, že výsledky stanovenia gravimetricky
(ELgrav) a spektrofotometricky (ELIý) by sa na rovnakú úroveĖ dávaĢ nemali. Ale ani naša
legislatíva ani schvaĐujúce úrady v tom však žiadne rozdiely nevidia (preþo ?).
Poþas rokov práce s potravinárskymi odpadovými vodami sme videli, ako sa jednotlivé typy EL
(predtým TO) chovaním vo vode aj diametrálne odlišujú. Pri „Ģažších“ živoþíšnych a „Đahších“
rastlinných olejoch a rybích tukoch sme si zaþali všímaĢ ich rozpustnosĢ / tuhnutie vo vode,
schopnosĢ emulgácie, sorpcie, kombinácie príp. aj reakcie s inými zložkami. Potom sme
pokusne porovnali obsah TO (klasický Soxleth) pri zhodnom (!) obsahu pre splaškové
odpadové vody s prídavkom rastlinného oleja, rybieho tuku a bravþovej masti. Všetky
podmienky prípravy a odberu vzoriek (teplota, pH, obsah solí, rozmiešanie) boli úplne zhodné.
Pomerne zaujímavé výsledky tohto porovnania uvádza nasledujúca tabuĐka.
Tab.2: Analýza odpadových vôd s prídavkom odlišných TO (zhodné štandardné podmienky)
druh tuku / oleja
„nastavený“ obsah [mg.l-1]
zistený obsah TO

repkový olej
20
60 100

rybí tuk (olej)
20
60 100

bravþová masĢ
20
60 100

[mg.l-1] 19,8 60,2 89,4 16,8 49,5 74,6 14,5 51,7 63,0

Ako vidno, tak rozdiely sú až po takmer 30 % skutoþného obsahu TO. V reálnych odpadových
vodách sa v našej databáze výsledkov obsahy TO resp. EL líšia až o 35-320 % ! To už urþite
nie je zanedbateĐné, bez ohĐadu na to, þi ide o surové neþistené vody alebo vody predþistené,
ktoré musia spĎĖaĢ stanovené limity pre vypúšĢanie do kanalizácie alebo do recipientu.
Významné rozdiely medzi živoþíšnymi tukmi a rastlinnými olejmi (rozpustnosĢ þi tuhnutie vo
vode, mechanická priĐnavosĢ a pod.) spôsobujú aj rôzne úþinky pri prietoku kanalizáciou resp.
objektami ýOV. Prejavuje sa najmä rôzna schopnosĢ resp. podmienky rozpúšĢania a emulgácie
vo vode, þo by sa malo pri posudzovaní vôd þi ýOV zohĐadĖovaĢ. Chcelo by to individuálny a
profesionálny prístup k urþovaniu limitov EL pre odpadové vody, vypúšĢané do kanalizácie,
vedúcej do ýOV. Mne osobne chýba racionálne vysvetlenie obvyklého limitu EL ≤ 70 mg.l-1
(TO ≤ 55 mg.l-1). Ak sa stanovené limity plnia, niþ sa nedeje, problematická je ale interpretácia
výsledku v „okolí“ limitu. Pre vody s prevahou rastlinných olejov by pritom mohol postaþovaĢ
napr. limit EL ≤ 100 mg.l-1. Kto pracuje s technológiami reálnej redukcie obsahu TO vie, že by
sa (pred)þistenie väþšiny odpadových vôd stalo bezproblémovým (napr. procesom DAF). Je
pravdou, že pri starších kanalizaþných sieĢach by sa mohli objaviĢ „prietokové“ problémy. Ale
myslím, že sa negatívny vplyv EL na aktivaþný proces preceĖuje. Argumentuje sa pokrývaním
hladiny (zhoršený prestup kyslíka), zalepovaním zariadení, oblepovaním þastíc kalu a pod. Pri
klasickej aktivácii sa v praxi zvykne tolerovaĢ obsah EL vo vode 100-120 mg.l-1. Viaceré
funkþné ýOV mliekarní, konzervární, mraziarní þi liehovarov však dokazujú, že fungujúca
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progresívna jemnobublinová aktivácia zvládne aj 150-350 mg.l-1 EL (najmä „Đahších“ olejov).
Samozrejme, že nevyhnutnou podmienkou sú spoĐahlivé prepravné potrubné trasy a solídne
hydraulické usporiadanie celej ýOV. Urþité problémy by mohli maĢ biofilmové reaktory (napr.
negatívny vplyv voĐných TO na difúzne procesy), ale tých je u nás málo. Ani vysokovýkonné
anaeróbne reaktory nemôžu maĢ problém s vyšším obsahom EL, ba pri dobrom hydraulickom
usporiadaní (základ !) by žiadne koncentraþné obmedzenia nemali platiĢ (nehovoriac o výrazne
vyššej produkcii bioplynu z lipidov - s preukazne najvyššiu špecifickou produkciou metánu).
Najþastejšie sa s problémami nejasnej definície a nesprávnej interpretácie získaných výsledkov
možno stretnúĢ pri ćalšom problémovom skupinovom ukazovateli - NEL. Väþšinou sú totiž
NEL stotožĖované s ropou a ropnými látkami (ropnými uhĐovodíkmi).
Príþina problémov je v nejasnej definícii, ale najmä v metodike stanovenia NEL, ktorá spoþíva
v priamej extrakcii vzorky vody / kalu vhodným extrahovadlom (freóny, n-hexán, CCl4 ...), v
eliminácii polárnych zložiek (o.i. aj TO) a v následnej kvantifikácii extraktu - gravimetricky,
spektrofotometricky (UV/Iý), výnimoþne odmerne. Potom sa stretávame s oznaþením NELgrav,
NELIý (NELIR) alebo NELUV, no veĐmi þasto len ako NEL. V SR sa kedysi rozhodlo, že sa pri
analýze NEL problematické freóny (obvykle 1,1,2-trichlórtrifluórmetán) nahradili komerþným
þinidlom S316 (polychlorotrifluoroetylénom). Tým sa stratila možnosĢ porovnávaĢ výsledky
(to ako-tak nevadí), ale ani pre samotnú analýzu to nebola najšĢastnejšia voĐba. Iné riešenie by
však bolo možno ešte horšie (ponechanie „voĐnosti“ pri voĐbe extrahovadla ako pri EL).
Mám praktické skúsenosti aj relevantné podklady na tvrdenie, že pri stanovení NEL považovaĢ
výsledky v 2 odlišných oblastiach spektra (UV / IR) za rovnocenné možno len s veĐkou dávkou
fantázie. Kto „chodí“ okolo priemyselných odpadových vôd vie, že sa výsledky þasto aj
výrazne líšia - niekedy aj rádovo ! (poznám prípady, keć voĐbu metódy prevádzkovateĐ ýOV
využíva na „plnenie limitu“). ŽiaĐ, nie sú zriedkavé aj také vodoprávne rozhodnutia, kde sa
vyžaduje plniĢ limit NELIR aj NELUV, þo je väþšinou neporovnateĐné.
Už dosĢ dlho sa vedú diskusie, þi je stanovenie NEL spoĐahlivé resp. dostatoþne selektívne len
na ropné uhĐovodíky a im podobné látky. Na základe skúseností z praxe (najmä za posledných
20 rokov) je môj osobný názor (aj názor množstva autorov) pomerne jednoznaþne „striktný“ stanovenie NEL nie je selektívne a špecifické len pre ropné látky. Môže zahĚĖaĢ aj pomerne
široké spektrum iných látok nepolárneho charakteru, extrahovateĐných a detekovateĐných za
rovnakých podmienok - þasĢ iných xenobiotík (niektoré PAL, pesticídy a pod.), prirodzené
látky s vyšším výskytom vo vodách (rôzne viazané tuky a oleje, fenoly), ale þasto aj látky
prirodzeného pôvodu - terpény, humínové látky, fulvínové kyseliny, ich soli, vosky, steroly a
pod. Svojho þasu sme sa tým s kolegami zaoberali a vytvorili si pomerne širokú databázu.
Príkladom NEL prirodzeného pôvodu sú vody zo spracovávania ovocia a zeleniny (pracie a
blanžírovacie), z výroby citrusových nealko, zo spracovávania rastlín a plodov (lieþivé byliny,
fortifikátory, þaje), vþelích produktov, bakteriálnej a/alebo fungálnej biomasy (fermentaþná
výroba enzýmov, organických kyselín - napr. kyseliny citrónovej), živých mikrobálnych kultúr
(výroba jogurtu, acidofilných výrobkov, droždia ...) a pod. So „zámenou“ NEL prirodzeného
pôvodu za ropné látky sa možno stretnúĢ aj v prípade zložiek, presakujúcich þi vyplavovaných
z pôdy, z rozkladajúceho sa dreva, kôry, rašeliny, kompostu, uhlia, z niektorých horninových
podloží, papierenských kalov a pod. Pritom ide len o podobnú chemickú štruktúru (funkþné
skupiny) a/alebo fyzikálne vlastnosti (kinematická viskozita, bod varu) látok, vyextrahovaných
rovnakým þinidlom za rovnakých podmienok. Z množstva publikovaných údajov som vybral
len také, s ktorými sa môžu úþastníci tejto akcie stretnúĢ aj u nás (nasledujúca tabuĐka).
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Tab. 3: Analýza rôznych typov odpadových vôd na obsah NEL (þíselné údaje v mg.l-1)
typ odpadovej vody (OV)
OV z prania ovocia

poþet vz.
5

min.
4,75

max. priemer limit
7,5
6,08
--

metóda
ISO(IR)

blanžírovacia voda

5

1,80

6,0

3,89

--

ISO(IR)

zmesná OV z konzervárne

5

0,82

3,55

2,26

0,02

ISO(IR)

primárna OV zo sprac. ovþej vlny

6∗

16

230

82

--

ISO(IR)

zmesná OV zo sprac. ovþej vlny

9

2,5

47

7,35

5

ISO(IR)

vývary z výroby mäsových paštét

4∗

0,032

4,8

2,1

--

DPVA

zmesná OV z konzervárne

26

0,18

1,84

0,375

0,5

ISO(IR)

OV zo sprac. odpadu þervenej repy

4

0,50

4,0

1,2

--

DPVA

OV zo sprac. odpadu mrkvy

3

0,02

2,2

0,85

--

DPVA

OV zo sprac. odpadu hrach. strukov

3∗

0,80

7,2

4,02

--

ISO(IR)

OV zo sprac. odpadu þakanky

2

0,03

0,8

0,415

--

DPVA

Oponenti tvrdia, že pri analýze NEL ide o nedostatoþnú separáciu polárnych látok predpísaným
postupom. Vyššie uvedené výsledky však pochádzajú zo 4 rôznych laboratórií, no okrem toho
existuje rozsiahla databáza publikácií z celého sveta, kde je väþšina údajov seriózne podložená.
Je jasné, že bližšia identifikácia zložiek NEL prirodzeného pôvodu je možná (∗ výsledky v
tabuĐke potvrdené HPLC), þo je však ekonomicky, prístrojovo aj personálne nároþné (a urþite
mimo personálnych štruktúr ýOV). Je však treba aplikovaĢ zložité rozlišovacie postupy, ak je
zrejmé, že kontaminácia ropnými látkami neprichádza do úvahy ? Pri riešení tohto problému by
v rozhodovacom procese a/alebo posudzovaní staþilo braĢ do úvahy „prirodzené pozadie“, teda
vplyv samotnej matrice na zistený obsah NEL, rozlišovaĢ pôvod takýchto látok. Ale kto to
u nás dokáže bez podozrievania z „podvádzania“ ? Na túto tému sa konali odborné semináre,
publikovali nové alebo potvrdzujúce výsledky (sami máme databázu asi 250 publikácií).
Už desaĢroþia sa na všetkých úrovniach príprav ýOV, schvaĐovania, kontrol, inšpekcií a pod.
boríme s problémom automatického stotožĖovania NEL s ropnými látkami. PodĐa doterajších
reakcií úradníkov (žiaĐ, aj viacerých odborníkov) sa zdá, že zbytoþne. Kto uvažuje, ten vie, že
ropné látky = NEL, ale že NEL ≠ ropné látky (teda len ropné látky), to je asi „Ģažké“ pochopiĢ.
Zrejme treba zásadnejšie zmeny v definiþnej oblasti, relevantnej legislatíve a analytickej praxi
(najmä pri štandardizácii postupu). Po „prechodnom období“ uhĐovodíkového indexu sme sa
myslím v SR „nenápadne“ vrátili k NEL (v ýR pribudol ukazovateĐ sumy C10-C40 ?).
Nie je veĐa štátov, kde poznajú pojem NEL, ani veĐa vyspelých štátov, kde by požadovali až
tak extrémne „zvyškové“ hodnoty obsahu týchto zložiek po (pred)þistení odpadových vôd. V
priemyselných odpadových vodách (þasto aj v splaškových resp. komunálnych) sa u nás þasto
trvá na extrémne nízkom obsahu NEL. RozmýšĐa sa, þi sú takéto extrémne požiadavky vôbec
splniteĐné ? A majú vôbec zmysel ? To, že sa nehĐadí na pôvod NEL sa ešte ako-tak pochopiĢ
dá - už aj preto, že každý takýto „ústupok“ z požiadaviek je u nás zneužiteĐný. No ignorovaĢ
reálne možnosti odstránenia NEL (presnejšie „ropných látok“) dostupnými (!) technológiami
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resp. zariadeniami, tomu akosi logika chýba. To považujem za extrémne požiadavky (o þom je
táto akcia), aj keć to možno organizátori so zameraním tejto konferencie mysleli inak.
Asi nikto nepochybuje o vyššej úrovni vodného hospodárstva v Nemecku, Rakúsku, Dánsku ...
Preþo si tam „dovolia“ povoĐovaĢ aj o rád vyššie hodnoty EL (100-150 mg.l-1) pri stanovení
požiadaviek na odluþovaþe Đahkých kvapalín (u nás rozumej „odluþovaþe ropných látok“) ?
Zrejme majú menšie riziká nedodržiavania limitov, možno chápu, ako sa tieto látky vo vodách
chovajú (prirodzené hranice rozpustnosti, podmienky emulgovateĐnosti ...), aká je ich reálna
škodlivosĢ, kde sú normálne (techno)logické limity funkcie aplikovaných procesov (gravitácia,
koalescencia, sorbcia) v takýchto odluþovaþoch. Na takéto „provokatívne“ otázky mám reakcie
- već práve preto si môžu dovoliĢ byĢ menej prísni, že majú vyspelé vodohospodárstvo, ýOV
na vyššej úrovni, lepší stav recipientov. Ale má vari vylepšovaĢ stav recipientov priemysel (ten
má predsa iné úlohy) ? Nestaþí, ak ho nebude zhoršovaĢ (teda - ak ho nebude !) ?
Aj pri NEL mnohé ekonomicky vyspelejšie krajiny dovolia priemyslu vypúšĢaĢ do verejnej
kanalizácie predþistené vody s limitom NEL na úrovni jednotiek až desiatok mg.l-1. A u nás „v
pohode“ s limitom pár desatín þi stotín - pomaly až nula ?
Povrchovo aktívne látky (PAL)
PAL sú posledným skupinovým ukazovateĐom, ktorému sa chcem v tejto þasto venovaĢ. Akosi
automaticky („prepisom“ z minulosti ?) sa u nás zachovala povinnosĢ sledovaĢ len anionické
(PAL-A). Ani táto skupina látok (polutantov vody) nie je jednoznaþne zadefinovaná. Okrem
bežných saponátov sem patria aj iné látky, vykazujúce povrchovú aktivitu a schopné reagovaĢ
s metylénovou modrou do komplexu, extrahovateĐného chloroformom (rozhodujúca metóda
stanovenia). To sa „vyriešilo“ tak, že sa tieto PAL (aj výsledok ich analytického stanovenia)
všeobecne oznaþujú ako MBAS. Ale fakt, že sa vo vodoprávnych rozhodnutiach, odborných
publikáciách, dokonca aj v legislatíve, raz uvádzajú saponáty (dokonca „anionické saponáty“),
potom zasa detergenty (širší okruh látok) þi tenzidy (ešte širšie spektrum látok), to už také
jednoznaþné nie je. ýo mne ako technológovi vadí oveĐa viac je, že sa v priemyselnej praxi v
širokom rozsahu používajú kationické (PAL-K), neionogénne (PAL-N) a/alebo amfolytické
„saponátové prípravky“. A o tých naša legislatíva „nevie“, limity sa producentom nestanovujú a
laboratóriá ich nesledujú (logicky ani nevedia). Problémy týchto PAL pri þistení niektorých
priemyselných odpadových
vôd spomeniem v technologickej
þasti príspevku.
Hodnota pH a neutralizaþné kapacity
Na záver tejto dlhšej teórie ešte niekoĐko faktov o pH, teda o jednoduchom a bezproblémovom
ukazovateli. Ako technológ tvrdím, že jeho význam sa zbytoþne preceĖuje, aj keć je to Đahko
merateĐná veliþina. Ale je to kritérium okamžitého stavu vody, ktoré niþ nehovorí o vplyve na
kanalizaþnú sieĢ, zariadenia ýOV, recipient atć. Síce, lepšie takéto údaje, ako žiadne, ale sú
situácie (napr. projekty nových þi intenzifikácia starých priemyselných ýOV), kedy tieto údaje
vedú k návrhom drahej a niekedy aj zbytoþnej neutralizácii vôd, spôsobujúcej len ćalší vnos
chemikálií do vôd (zvýšenie RL). Najhoršie na pH je, že je nebilancovateĐné, teda sa prakticky
nedá spoþítaĢ, koĐko a akého neutralizaþného þinidla bude potrebné (a þi vôbec ?). Totožná
hodnota pH, „tvorená“ anorganickými / organickými kyselinami niþ nehovorí o reálnej kvalite
vody resp. o nutnosti jej neutralizácie (logicky to platí aj pre rôzne silné alkálie). V takýchto
prípadoch navrhovaĢ neutralizáciu (urþiĢ spotrebu þinidla) je viac-menej „lotéria“. Pritom na
riešenie kyslých resp. zásaditých odpadových vôd þasto staþí obyþajná akumulaþno-egalizaþná
nádrž s jednoduchým miešadlom (event. aj bez neho).
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Tab. 4: Zistené rozpätia ZNK8,3 pri takmer zhodnom pH a rozpätia pH pri podobnej ZNK8,3
pH25°C

5,10

5,10

5,15

5,15

5,15

5,15

5,20

ZNK8,3 [mmol.l-1 ] 3,12

6,10

4,12

4,55

7,20

7,60

7,14

ZNK8,3 [mmol.l-1 ] 4,08

4,10

4,10

4,10

4,12

4,12

4,14

pH25°C

5,40

6,05

6,25

5,15

6,40

5,85

6,60

O stave acido-bázickej rovnováhy resp. jej narušení hovoria len a len neutralizaþné kapacity,
ktoré sú však v prevádzke prístrojmi nemerateĐné, takže sa „kompromisu“ s pH nevyhneme. Tu
treba uviesĢ, že štandardné KNK resp. ZNK do hodnôt pH, zodpovedajúcich „zlomom“
vápenato-uhliþitanovej rovnováhy (4,5 / 8,3 príp. 10,6), nemajú z technologického hĐadiska pri
návrhu procesu neutralizácie absolútne žiadnu vypovedaciu schopnosĢ. Z hĐadiska technológie
neutralizácie je dôležitá spotreba neutralizaþného þinidla (kyseliny alebo lúhu) na úpravu vody
do neutrálnej oblasti, takže „neštandardné“ KNK7 / ZNK7.
Technologické aspekty
V tejto þasti skúsim zhrnúĢ a komentovaĢ poznatky z odstraĖovania rôznych polutantov z
priemyselných odpadových vôd z hĐadiska problémov, ktoré v praxi spôsobujú þi spôsobovaĢ
môžu. So splaškovými resp. komunálnymi vodami mám menej skúseností, takže tieto poznatky
si netrúfam zovšeobecniĢ - o to sa musí pokúsiĢ každý záujemca sám.
V prvom rade si treba uvedomiĢ, že každý proces (pred)þistenia resp. þistenia odpadových vôd
má svoje prirodzené limity (obmedzenia), þo platí nielen pre fyzikálno-chemické procesy, ale aj
pre biologické procesy. Pri dobre (!) navrhnutých, zrealizovaných a prevádzkovaných ýOV
tieto obmedzenia obvykle nezávisia od dodávateĐa þi od inštalovaného zariadenia. Prevažne sú
totiž determinované „chemizmom“ samotnej odpadovej vody, teda aké zložky zneþistenia voda
obsahuje, aké sú ich formy výskytu a fyzikálny stav v konkrétnych podmienkach ýOV, v akom
sú pomere k iným zložkám a pod. K najvýznamnejším fyzikálnym vplyvom patrí teplota a pH
(obvykle narušená acido-bázická rovnováha), ćalej vodivosĢ (priama väzba na pH a obsah
„neutrálnych“ anorganických solí), celková soĐnosĢ, výskyt voĐných NEL a EL atć.
Predþistenie odpadových vôd
K významu ukazovateĐa pH (resp. NK) z praktického hĐadiska niet veĐmi þo dodaĢ. Snáć len
to, že treba dobre zvážiĢ skutoþnú potrebu neutralizácie vody pred ćalšími stupĖami þistenia.
Treba maĢ na pamäti, že ide o zvyšovanie obsahu RL vo vodách, plus ekonomické aspekty
procesu. Ak vyþistená voda nevyhovuje pomerne širokému povolenému rozmedziu pH (bežne
6-9, výnimoþne 6,5-8,5), ide o Đahko riešiteĐný (obvykle bezproblémový) krok.
OdstraĖovaĢ všetky formy NL (plávajúce, vzplývajúce, sedimentujúce) je dnes pre skúsených
projektantov, realizátorov a prevádzkovateĐov ýOV tak (relatívne !) jednoduchá záležitosĢ, že
problémy v tomto stupni (pred)þistenia vôd sa dajú oþakávaĢ len pri výraznom precenení alebo
podcenení jestvujúcich procesov a zariadení. Takže limitovaný ukazovateĐ NL vôbec nepatrí k
rizikovým - tu sa ako technológovia neobávame garantovaĢ (a samozrejme v praxi potom aj
dosahovaĢ) aj nižšie hodnoty. Pri vypúšĢaní vôd do verejnej kanalizácie býva obvyklý limit
(napr. 200-500 mg.l-1) v porovnaní s inými (EL, NEL, PAL ...) dokonca až príliš benevolentný.
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No ani pri vypúšĢaní vyþistených odpadových vôd do recipientu (napr. 20-50 mg.l-1) nie je vo
väþšine prípadov problém - ak F-ChýOV funguje ako má (o BýOV ani nehovorím). Ak sa dajú
z rôznych dôvodov oþakávaĢ nejaké problémy, tak sa zaradí vhodný koncový filtraþný stupeĖ.
A hoci je to proces navyše, ide o jednoduché bezproblémové riešenie.
Inou kapitolou sú RL resp. RLž („RAS“), kde je situácia podstatne horšia. Otázka znie – ako
ćalej ? TrvaĢ na limitoch (þi sprísĖovaĢ ich ?) a nútiĢ producentov do nákladných technológií ?
Ako dodávatelia sme tomu radi, ale ako spotrebitelia vieme, že to producent logicky prenesie
do svojich cien. Tretia možnosĢ - bude sa to obchádzaĢ (kamuflovaĢ) alebo limit ignorovaĢ !?
Medzi najdiskutovanejšie zložky odpadových vôd svojim významom þi vplyvom už desaĢroþia
patria EL a NEL. Sú dokonca oblasti a/alebo obdobia, keć sú tieto látky najþastejším dôvodom
pre ukladanie pokút producentom zo strany správcov verejnej kanalizácie.
StanoviĢ relatívne prísny limit EL resp. NEL „nie je problém“. Inak je to s dôvodom tejto
prísnosti (preþo ??) a s dosiahnuteĐnosĢou limitu - ak nemáme na mysli „kozmicky“ nároþnú a
nákladnú technológiu. Videl ten, kto rozhoduje o limitoch, ako taký gravitaþný odluþovaþ tuku
þasom vyzerá, ako funguje aj pri najlepšej starostlivosti (reálna úþinnosĢ 20-25 % a málokedy
tak 40 %) ? Že pri „akejkoĐvek“ kvalite vody v prítoku je odtok na úrovni stoviek mg.l-1, ba pri
teplejšej a zasolenej vode aj horší ? Alebo ćalší problém - schváli sa štandardný gravitaþný
odluþovaþ ropných látok s limitom 1-3 mg.l-1 (príp. aj nižším !), alebo „dokonalý“ gravitaþneflotaþne-koalescenþne-sorbþný odluþovaþ s limitom NEL = 0,02-0,05 mg.l-1 . Ale þi bol taký aj
reálne dodaný (s dostatoþnou hydraulickou dobou zdržania, vyhovujúcou a dostatoþne veĐkou
náplĖou ...), ako vyzerá po 3-4 rokoch prevádzky (ako sa servisuje, þi sa náplĖ vymieĖa ...) ? A
poznajú naše úrady a projektanti prirodzené technické obmedzenia takýchto odluþovaþov ?
V nasledujúcej tabuĐke sú podĐa odborných publikácií zhrnuté prirodzené limity takýchto
odluþovaþov (za predpokladu hydraulicky vyhovujúcej kapacity a zodpovednej prevádzky).
Tab.5: Prirodzené limity odluþovaþov tukov a olejov resp. odluþovaþov ropných látok
„limity“ EL
gravitaþný lapaþ tukov a olejov (LTO)
180-400 mg.l-1
prevzdušĖovaný gravitaþný LTO
„limity“ NEL

120-250 mg.l-1

gravitaþný odluþovaþ ropných látok (ORL)

5 - 12 mg.l-1

gravitaþne-flotaþný ORL

3 - 8 mg.l-1

gravitaþne-koalescenþný ORL

1 - 3 mg.l-1

gravitaþne-koalescenþne-sorbþný ORL

0,06 -0,1 mg.l-1

Opakujem - v žiadnom prípade nemienime obhajovaĢ neekologické správanie sa producentov þi
prevádzkovateĐov ýOV a sme radi, ak môžeme dodaĢ a sprevádzkovaĢ funkþné a spoĐahlivé
zariadenia; asi ešte radšej, ak sú potrebné sofistikovanejšie riešenia (teda obvykle aj drahšie).
Ale požadované riešenie musí maĢ zmysel, musí zohĐadĖovaĢ charakter danej odpadovej vody
a stanovené limity musia byĢ dosiahnuteĐné ! Teda nie, že nech to stojí, þo to stojí, keć to
„niekto“ požaduje. Već tieto hodnoty musíme nielen trvale dosahovaĢ, ale aj garantovaĢ !
Ak sú stanovené limity EL resp. NEL prísnejšie, vtedy bežné odluþovaþe nepostaþujú a musí sa
pristúpiĢ k realizácii fyzikálno-chemického stupĖa (pred)þistenia odpadových vôd - obvykle na
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báze koagulácie so separáciou vytvoreného kalu – sedimentáciou, expanznou flotáciou (proces
DAF), filtráciou resp. ich kombináciou. Na tento úþel slúžia predovšetkým flotaþné zariadenia,
koagulaþné zariadenia na spôsob þíriþov (podobným v úpravni vody) alebo F-ChýOV na báze
chemických reaktorov. Všetky spôsoby koagulácie majú taktiež svoje prirodzené limity. Tie sú
dané tiež v prvom rade chemizmom odpadovej vody, podĐa neho zvoleným (overeným) typom
chemickej reakcie resp. funkþného zariadenia, napokon Đudským faktorom (úrovĖou obsluhy).
Práve chemizmus odpadovej vody (druh a formy výskytu zneþistenia) najþastejšie spôsobuje
neplnenie limitov, najmä, ak sú prísnejšie (þasto aj zbytoþne - preþo ?).
Od každej koagulaþnej F-ChýOV sa oþakáva odstrániĢ väþšinu EL, NEL a NL, ale súbežne
znížiĢ obsah organických látok, niekedy kupodivu aj RLs, dokonca aj RLž („RAS“) ! Pritom aj
tu platí, že každá þistiarenská technológia (mnohokrát bez ohĐadu na typ zariadenia) má svoje
celkom prirodzené limity. Za urþitých priaznivých okolností možno nižšie hodnoty dosahovaĢ,
ale garantovaĢ urþite nie ! Pri nereálnych požiadavkách „niekto“ zabúda na úþinnosĢ dobre
fungujúcej BýOV pri odstraĖovaní NEL, EL, organických látok, PAL atć.
ýo sa týka NEL, spoĐahlivá býva alkalická koagulácia, bežne dosahované koncentrácie sú na
úrovni 0,02-1 mg.l-1 (podĐa vstupu). Výsledok ovplyvĖujú aj iné faktory ako je zariadenie –
hlavne rozpustnosĢ resp. koagulovateĐnosĢ polutantov. Treba si uvedomiĢ, že dnes sú všetky
hydraulické oleje, mazadlá, rezné a brúsne emulzie atć. z technických (no hlavne komerþných)
dôvodov rôzne stabilizované a konzervované proti rozkladu. A práve stabilizátory a iné aditíva
zvyšujú odolnosĢ voþi rozkladu, ovplyvĖujú ich miešateĐnosĢ s vodou a zároveĖ pôsobia proti
ich reaktivite s alkalizaþnými a koagulaþnými þinidlami. V prípade EL je situácia podobná, ale
oproti NEL bývajú výsledky viac ovplyvnené teplotou a salinitou vody.
Pár príkladov z našej praxe uvádza nasledujúca tabuĐka (platí za predpokladu hydraulicky
vyhovujúcej kapacity a zodpovednej prevádzky; všetky hodnoty sú
zaokrúhlené).
Tab.6: Prirodzené limity fyzikálno-chemických procesov na báze koagulácie (údaje v)
závod
mäsozávod

NL [mg.l-1]
poþet prítok
odtok
3
250-3800 30-270

EL [mg.l-1]
prítok
odtok
150-1880 20-145

NEL [mg.l-1]
prítok
odtok

hydináreĖ

4

250-2400

35-150

100-2100

nesledujú sa

mliekareĖ

2

140-3200

25-140

200-4200

30-90

syráreĖ

2

390-1250

40-90

215-850

30-80

þokoládovĖa

2

220-2300

20- 90

140-3300

20-80

kafiléria

1

800-4600

95-250

500-4500

100-150 nesledujú sa

papiereĖ

2

800-3800

15-170

210-430

35-85

kovovýroba

4

850-2400

5-60

nesledujú sa

0,85-47

0,02-2,1

galvanizovĖa 2

190-1100

5-25

nesledujú sa

2,5-36

0,03-1,2

práþovĖa

210-1100

25- 90

90-625

1,1-25

0,15-0,85

1
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Fyzikálno-chemickými procesmi sa za štandardných podmienok dosahujú obvykle úþinnosti na
EL a NL > 90 %, na NEL > 95 % (v závislosti od kvality prítoku). Štandardne sa koaguláciou
nižšie hodnoty nedajú trvale dosahovaĢ ani garantovaĢ ! Ak sa pre EL, NEL þi NL požaduje
kvalitnejší odtok (napr. do recipientu), je potrebný ćalší þistiarenský stupeĖ - väþšinou je to
BýOV. Tak sa priemyselný producent stáva prevádzkovateĐom ýOV, so všetkými (hlavne
negatívnymi) dôsledkami. Niekedy je vhodná aj membránová technológia (NF a/alebo RO), ale
na základe dlhoroþných skúseností by som bol pri jej nasadení opatrný. Ide o sofistikovanejšiu
technológiu, ktorú prevádzkovateĐ priemyselnej ýOV obþas zvláda o nieþo Ģažšie. Vtedy mu
odporúþame, aby sa dohodol s inžinierskou firmou na prevádzkovaní / odbornom dozore.
Organické zneþistenie odpadových vôd a ostatné polutanty
V predošlom texte sú popísané východiskové pozície pre realizáciu a posudzovanie F-ChýOV
pri (pred)þistení priemyselných odpadových vôd. Sú primárne urþené na redukciu obsahu NEL,
EL, NL a (ešte nespomínaných) Ģažkých kovov a príp. farbív.
Pri Ģažkých kovoch sa využíva ich schopnosĢ tvorby málorozpustných zlúþenín s vhodným
koagulantom za urþitých fyzikálno-chemických podmienok. Rozhodujúca je hodnota pH, pri
ktorej je daný kov schopný tvoriĢ málorozpustné a stabilné (!) zlúþeniny. Podmienka stability je
veĐmi dôležitá, pretože pri zmene týchto podmienok (napr. zmene pH) niektoré Ģažké kovy
prechádzajú znovu do roztoku ako iné zlúþeniny - napr. rôzne aquakomplexy (podrobnosti
v ktorejkoĐvek Hydrochémii). V prípade výskytu viacerých kovov þi odlišných foriem výskytu
sa niekedy vody podrobujú 2-stupĖovej koagulácii pri 2 odlišných hodnotách pH. To je možné
považovaĢ za hlavné obmedzenie, inak sa Ģažké kovy za problematické zložky odpadových vôd
obvykle považovaĢ nemusia. Aj tu však platí, že þím sofistikovanejší prípravok vo výrobe, tým
problematickejšie odstraĖovanie jeho zvyškov z odpadovej vody (napr. komplexy kovov).
O negatívnom vplyve Ģažkých kovov na biologické procesy þistenia vôd nemám väþší prehĐad.
Popri redukcii EL, NEL, NL a Ģažkých kovov V procese koagulácie súbežne dochádza aj ku
redukcii obsahu organických látok (poklesu ChSKCr / BSK5), ale aj þasti koagulovateĐných
makronutrientov (Norg, Porg, PO43-), farbív na báze kovov (papierenských, textilných a tzv.
reaktívnych – všetky s výnimkou þasti azo-farbív), niektorých foriem kyanidov a pod.
PodĐa našich skúseností sa obvykle úþinnosĢ týchto procesov pri redukcii obsahu organických
látok pohybuje na úrovni ± 40-60 %, výnimoþne menej alebo viac. Závisí od toho, ktoré látky
sa na spotrebe kyslíka vo vode podieĐajú, aké sú ich chemické vlastnosti (schopnosĢ reaktivity
s inými zložkami pri zmene pH, reaktivity s koagulantom), þasto aj od fyzikálnych vlastností.
Najväþší podiel na ChSKCr / BSK5 z nekoagulovateĐných zložiek majú dobre rozpustné cukry,
organické kyseliny, alkoholy, rozpúšĢadlá, saponáty, ale aj anorganické soli N, Cl-, atć.
Niektoré zvyšujú rozpustnosĢ iných zložiek vo vode, ovplyvĖujú povrchové napätie, zhoršujú
rozpustnosĢ vzduchu vo vode (pre DAF), teda pôsobia tak „protikoagulaþne“.
TabuĐka uvádza príklady redukcie ChSKCr priemyselných odpadových vôd koaguláciou. V
prevažnej miere sa dá povedaĢ, že podobný je trend redukcie aj BSK5, aj keć obvykle (hoci nie
všeobecne) platí, že úþinnosĢ na BSK5 býva mierne nižšia ako na ChSKCr.
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Tab.7: Dosahované hodnoty ChSKCr pri fyzikálno-chemických procesoch na báze koagulácie
závod
(poþet)

prítok
[kg.m-3]

odtok

závod
(poþet)

mäsozávod

(3) 1,2 - 10

0,5 - 6

kafiléria

hydináreĖ

(3) 1 - 6,5

mliekareĖ
syráreĖ

Prítok
[kg.m-3]

odtok

(1) 3,5 – 15

2,5 - 6,5

0,45 - 2,4 papiereĖ

(1)

0,45 - 1,1

(2) 1,6 - 12,5

0,6 - 6,5

kovovýroba

(2) 0,8 - 2,35

(2) 1,2 - 12,8

0,6 - 3,8

galvanizovĖa (1) 0,75 – 2

1,5 - 10

práþovĖa

þokoládovĖa (2) 2,3 - 17

1,6 - 2,8

0,08 - 0,45
0,05 - 0,2

(1) 0,85 - 2,85 0,585 - 1,02

Je nereálne oþakávaĢ (a už vôbec nie garantovaĢ !) trvale vyššiu úþinnosĢ na redukciu obsahu
organických zložiek; a ak, tak len ojedinele - napr. vysokozaĢažené „krvavé“ vody z bitúnkov,
hydinární, závodov spracovávajúcich mäso, ryby, alebo vody s obsahom dobre koagulujúcich
farbív (obvykle len jedného) a pod. Pre prax je tiež nereálne, aby bola F-ChýOV takéhoto typu
jediným stupĖom þistenia priemyselných odpadových vôd pred ich vypúšĢaním do recipientu
(najmä málovodnatého). O splaškových alebo komunálnych vodách nemám informácie, þi sa
vôbec niekde predþisĢujú fyzikálno-chemickými procesmi.
Ak má producent predpísané prísnejšie limity, musí zvoliĢ ćalší þistiarenský stupeĖ - obvykle
biologický. Obþas sa stretávame s požiadavkou (najmä zo strany úradov !) doþistiĢ takéto vody
membránovou technológiou. Dovolím si tu drzo konštatovaĢ, že to žiadajú asi tí, þo o takýchto
procesoch nemajú vedomosti (alebo im je jedno, þo žiadajú, len nech „myslia ekonomicky“ ?).
Pre BýOV je veĐmi dôležitý obsah vhodných foriem N a P. Ak sú deficitné, v návrhu BýOV
treba poþítaĢ s ich trvalou dotáciou vo vhodnej rozpustenej a dobre utilizovateĐnej forme (napr.
moþovina, PO43-). V našej praxi s priemyselnými odpadovými vodami (hlavne z potravinárstva
a biotechnológie) bola asi polovica prípadov, že boli N resp. P (þasto obidva) nadlimitné
a problematické. V tomto smere hrajú osobitnú úlohu amoniové ióny (NH4+ / pri vyššom pH aj
voĐný NH3), ktoré sa môžu staĢ problémovými zložkami. Nekoagulujú s bežnými þinidlami
(FeIII / AlIII), uvoĐnenie a vystripovanie amoniaku je teoreticky možné len pri pH > 10 (obsah
voĐného NH3 stúpne nad 75 % NH4+), ale následne je potrebná postneutralizácia vody. Možná
je aj koagulácia na struvit (NH4MgPO4.6 H2O) – naše skúsenosti sú len z laboratória. Ostáva
biologické riešenie (nitratácia / nitrifikácia-denitrifikácia), þo presahuje rozsah tohto príspevku.
Z hĐadiska fyzikálno-chemických stupĖov (pred)þistenia vôd platí, že na prevažnú þasĢ foriem
výskytu N (najmä anorganických) tieto procesy prakticky nemajú vplyv. Neplatí to pre Norg (þo
sú prevažne proteíny) a Porg (prevažne fosfolipidy) a bežné rozpustené ortofosfáty (PO43-), kde
je vplyv zrážacích procesov výrazný (redukcia ich obsahu aj nad 90 %); zvyšok rieši BýOV.
Povrchovo aktívne látky môžu byĢ problematické, ak sa v odpadových vodách nachádzajú vo
vyššej miere, ako je „obvyklé“ (ale koĐko to je ?). Možno oþakávaĢ problémy nielen s plnením
limitov PAL-A (iné druhy PAL sa u nás bežne nelimitujú !), ale þasto aj EL a NEL, kećže ich
„udržiavaním“ v rozpustenom stave zhoršujú ich koagulovateĐnosĢ. Majú však vplyv aj na
dodržiavanie limitu ChSKCr, ktorú vo významnej miere spôsobujú, najmä v tak špecifických
odpadových vodách, ako z priemyselných práþovní, povrchovej úpravy kovov a plastov a pod.
Mám databázu asi 40 KBÚ (v ýR „bezpeþnostné listy“) celkom bežne používaných PAL na
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odmasĢovanie v týchto 2 priemyselných odvetviach (þo sú hlavné ich zdroje). ýoraz þastejšie sa
aplikujú nie PAL-A, ale hlavne PAL-N a/alebo amfolytické, PAL-K o nieþo menej. Možno je
dôvod v ich lepšej úþinnosti vo výrobných procesoch, alebo možno sú v tom aj „kalkulácie“, že
tieto látky sa u nás bežne nelimitujú, teda ani nesledujú ! Ak má producent limit na PAL-A a
používa iné, tak pri kontrole odpadových vôd v tomto ukazovateli nemá žiadne problémy.
Prípravky s PAL-N a/alebo amfolytické obsahujú zložky na báze etoxylátov, polyetoxylátov,
imidazolov, ale aj iných derivátov hlavne vyšších alkoholov (C12-C20), ktoré sú už v princípe
„riešené“ tak, aby boli extrémne a dlhodobo úþinné, teda aby nepodliehali autolýze, ani inak sa
nerozkladali. Takže obsahujú rôzne konzervansy a stabilizátory, ale aj iné prevažne agresívne
zložky. Všetky vykazujú vysoké hodnoty ChSKCr (výnimoþne aj BSK5, pôsobia totiž viac
inhibiþne), pritom sú stabilné a bežnými postupmi nekoagulovateĐné. Z toho vyplýva, že sú
štandardnými fyzikálno-chemickými postupmi takmer neodstrániteĐné. V prípade F-ChýOV
u producenta sa zainteresovaným len veĐmi Ģažko vysvetĐuje, že skutoþne nejde o nedostatky
technológie resp. zariadení („podvod“ zo strany dodávateĐa) ale o prirodzený chemizmus danej
odpadovej vody. Otázka teda znie - þo ćalej s nimi ? Bežnými postupmi fyzikálno-chemického
(pred)þistenia vôd sú prakticky neodstrániteĐné, asi s výnimkou PAL-K, þo sú obvykle zložité
kvartérne amoniové soli, ktoré sa za urþitých okolností z vôd koaguláciou odstrániĢ dajú. Pri
„tvrdších“ limitoch PAL (ale vo väzbe aj min. na ChSKCr) sú východiskom - pri naozaj
špecifickom a zodpovednom nasadení - buć tlakové membránové procesy (NF, RO), postupy
inej eliminácie (sorbcia ?), þi snáć nádejnejšia deštrukcia ozónom ? Elimináciu rezistentných
látok po F-ChýOV v práþovni (ChSKCr § 800-1000 mg.l-1) NF+RO sme skúšali - išlo to, ale
išla aj „dolu“ ekonomika. Prvý test s ozónom dopadol ako-tak, sorbciu sme ešte neskúšali, ale
možno sa k obom procesom vrátime - ak sa nájde vhodný „platiaci“ zákazník s reálnou vodou,
aby sa nerobilo s modelovými roztokmi (prenos do praxe obvykle nikam nevedie). Ak by boli
výsledky aj nádejné, þo všetko tieto procesy v praxi prinesú, je zrejmé - zvýšené náklady a
nároky na odbornosĢ obsluhy, no možno aj technické problémy. Pritom je asi Đahké domyslieĢ
si budúcnosĢ produkcie PAL vo vodách z priemyslu - stále dokonalejšie a úþinnejšie postupy
odmasĢovania materiálov a stabilizácie rôznych procesov budú asi þoraz viac využívaĢ aj stále
dokonalejšie a stabilnejšie PAL. A tie sa budú následne stále viac objavovaĢ v odpadových
vodách a spôsobovaĢ problémy s ich (pred)þistením, hlavne pri - v tomto prípade skutoþne až
kontraproduktívnom - šetrení vodou. Z môjho pohĐadu sú reálnym východiskom biologické
procesy, kde sa zároveĖ využije riediaci efekt celého prietoku verejnej kanalizácie. Prípravky
síce obsahujú aj zložky s horšou biodegradabilitou, ale za predpokladu, že þasĢ sa eliminuje už
vo výrobnom procese (na odmasĢovanie / pranie) - do vôd sa tak dostane len þasĢ, tá sa ešte v
závode nariedi a skombinuje s inými zložkami, þasĢ sa odstráni v F-ChýOV, tak do verejnej
kanalizácie prídu tieto látky v koncentrácii a stave, ktorý dáva predpoklady ich eliminácie.

Záver
Ktoré zložky odpadových vôd sú teda problematické, preþo a þím ? A kde sú prirodzené limity
fyzikálno-chemických procesov (pred)þistenia priemyselných odpadových vôd a biologického
þistenia z hĐadiska výskytu týchto zložiek ?
Hlavnými obmedzujúcimi faktormi je chemizmus každej odpadovej vody, þo znamená potrebu
þo najdetailnejšie vodu poznaĢ. Až následne sú to podmienky þistenia tejto vody, teda zvolenej
technológie a technického zariadenia. Chemizmus každej vody sa dá zistiĢ len zodpovednou
analýzou reprezentatívne odoberaných vzoriek vody v relevantnom rozsahu. Možné negatívne
vplyvy skladby polutantov vody sa potom þiastoþne dajú eliminovaĢ pri vopred vykonaných
aplikaþných skúškach, ktorými sa zároveĖ dajú stanoviĢ aj základné technologické parametre
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(najmä záĢažové) zvolenej budúcej technológie þistenia. Tie sa potom optimalizujú v rámci
garanþných testov a skúšobnej prevádzky inštalovanej F-ChýOV.
Iná je situácia, ak ide o nový závod „na zelenej lúke“, kde nie sú k dispozícii žiadne vzorky þi
relevantné podklady a ani sa nemôžu (?) získaĢ. Vtedy je riešenie prakticky len jedno, a to je
dôvera v profesionálov v odbore, s dostatkom skúseností s takýmito (podobnými) odpadovými
vodami a navrhovanými fyzikálno-chemickými (ale aj inými) procesmi ich (pred)þistenia resp.
úplného (obvykle biologického) þistenia „na limit“. HĐadanie takýchto partnerov navzájom má
urþite za cieĐ aj táto konferencia. K tomu želám sebe aj vám:
- aby jediným þi hlavným kritériom výberu technológie / zariadení ýOV nebola najnižšia cena
- aby všetci zainteresovaní (najmä schvaĐujúce úrady a inšpekcia) pracovali s relevantnými
a dôveryhodnými podkladmi
- aby všetci riešili problémy okolo ýOV zodpovedne, profesionálne a pritom racionálne
- aby boli limity a prístupy k práci (techno)logické (teda nielen technické, ale aj logické)
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Abstrakt
Za posledných 20 rokov boli s podporou obrovských investícií z európskych aj domácich
zdrojov postavené ýOV s odstraĖovaním dusíka v prevažnej väþšine miest a obcí SR.
Príspevok diskutuje pôvodné ciele a ich plnenie, realizované technológie a vybrané poznatky z
prevádzkovania týchto ýOV.

KĐúþové slová
Dusík v komunálnych odpadových vodách, odstraĖovanie dusíka v SR, ciele a realita,
technológie, prevádzkové skúsenosti

Úvod a realita ýOV v SR
SR si ako jeden z cieĐov v ochrane vôd stanovila, že na celom území zabezpeþí zvýšené
odstraĖovanie nutrientov (t.j. dusíka a fosforu) z komunálnych odpadových vôd. Konkrétne do
konca roku 2010 v aglomeráciách s viac ako 10 000 ekvivalentnými obyvateĐmi (EO) a do
konca roku 2015 podĐa kombinovaného (tzv. „emisno – imisného“) princípu aj v menších
aglomeráciách a obciach. Tieto ciele sa zvyknú spájaĢ so vstupom SR do EÚ a s prijatím EÚ
smerníc. V skutoþnosti sa odstraĖovanie dusíka legislatívne vyžadovalo a riešilo už dávno pred
tým (SR pristúpila k EÚ až v roku 2004, výstavba a rekonštrukcie týchto ýOV zaþali v
deväĢdesiatych rokoch. Prvá ýOV s biologickým odstraĖovaním dusíka a fosforu bola
postavená v Rimavskej Sobote v roku 1997).
Je všeobecne známe, že ciele pre aglomerácie nad 10 000 EO do roku 2010 sme nedokázali
splniĢ a veĐmi pravdepodobne ich nedokážeme splniĢ ani pre menšie aglomerácie do roku
2015. Momentálne evidujeme v SR ešte stále ýOV s kapacitou nad 10 000 EO, na ktoré je
napojených viac ako pol milióna obyvateĐov a ktoré ešte nemajú technológie odstraĖovania
dusíka [1] (dusík je z pohĐadu investiþnej nároþnosti rizikový nutrient, P sme schopní vyzrážaĢ
za minimálne investície). Samozrejme je potrebné doplniĢ, že podobne stanovené záväzky v
odstraĖovaní nutrientov nesplnila väþšina štátov EÚ (a nielen tzv. nových þlenov) [2]. Napriek
tomu je ale možné konštatovaĢ, že posledných 15-20 rokov spojených so zavádzaním
technológií odstraĖovania nutrientov na ýOV predstavuje revoluþnú zmenu v ochrane vôd v
SR. Je len na škodu, že nie vždy sa eviduje pokrok v tejto oblasti. Bežne uvádzaným hlavným
kritériom pokroku v ochrane vôd je poþet odkanalizovaných obyvateĐov a toto þíslo nerastie tak
rýchlo, ako by malo zodpovedaĢ vynaloženým investíciám. Je to zbytoþná „marketingová
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chyba“ zainteresovaných inštitúcií vrátane ministerstiev, pretože v SR bola prevažná väþšina
miest nad 10 000 obyvateĐov už desiatky rokov napojená na ýOV. Rekonštrukciou zastaralých
technológií týchto ýOV na technológie odstraĖovanie nutrientov sme logicky nezvyšovali
napojenosĢ obyvateĐstva na ýOV, ale pozitívny efekt na kvalitu vôd v recipientoch je
obrovský. Napriek tomu pozitívny efekt na kvalitu vôd v SR mohol byĢ výraznejší, ak by sa
odstraĖovanie nutrientov zaþalo realizovaĢ od najväþších ýOV. Takto v dnešnej dobe máme v
SR stovky menších ýOV s odstraĖovaním nutrientov, ale bratislavské ýOV blížiace sa k 10 %
bodového komunálneho zneþistenia SR sa rekonštrujú až teraz. Ale aj tu platí, že rovnako je
tomu aj v okolitých štátoch .... (vić Praha, Varšava; ešte aj ViedeĖ bola 14 rokov po prijatí EU
smernice o odstraĖovaní nutrientov jedným z najväþších bodových zdrojov zneþistenia v Dunaji
s technológiu ýOV oveĐa zaostalejšou ako mali v tom þase napr. bratislavské ýOV, napriek
tomu, že na väþšine ýOV po celom Rakúsku už boli nové moderné ýOV).
Aj keć sme zabezpeþili zvýšené odstraĖovanie dusíka na väþšine komunálnych ýOV v SR (þo
znamená odstraĖovanie ca. 70 a viac % dusíka v každej aglomerácii s týmito ýOV) a vo
väþšine prípadov plníme požiadavky prísnej legislatívy, kvalita povrchových vôd v ukazovateli
dusík sa zlepšuje len pomaly. A bude tomu tak dovtedy, kým neupriamime skutoþnú pozornosĢ
a skutoþné opatrenia aj na iné ako tzv. bodové zdroje zneþistenia z ýOV. V SR podĐa evidencií
z MŽP SR [3] predstavujú bodové zdroje dusíka len ca. 20 – 30 % v porovnaní s celkovými (t.j.
aj difúznymi zdrojmi) dusíka v povrchových vodách. Nepochybne sú lokality, kde ešte viac
prísne požiadavky (inými slovami technologicky aj investiþne „extrémne“ požiadavky) na
vyþistenú vodu prinesú environmentálny efekt, ale globálne na úrovni celej SR už ýOV s
redukciou dusíka niþ významnejšie nedokážu.
Limity pre vyþistenú odpadovú vodu v SR boli dlhé roky roky „spiaci“ problém. Viacerí
zainteresovaní, najmä prevádzkovatelia, projektanti a dodávatelia upozorĖovali na to, že
dosiahnuĢ kvalitu vyþistenej vody podĐa platného emisno-imisného princípu nie je a nebude
jednoduché v podmienkach SR s veĐkým poþtom málo vodnatých recipientov, resp. recipientov
zneþistených z difúznych zdrojov. V súþasnosti stále ešte evidujeme z vyše sto systematicky
kontrolovaných profilov v SR desiatky s koncentráciami dusíka vyššími než je žiadaný imisný
limit [4] (imisné limity pre dusík sú v SR 9 mg/l Ncelk a 1 mg/l NH4-N [5]).
Pozn.: pre korektnosĢ treba uviesĢ, že tento problém je a bude zvýraznený aj tým, že viaceré
ýOV boli vyprojektované a postavené na limity, ktoré nezodpovedali emisno – imisnému
princípu, aj keć ten v SR platí v podobnom znení už z deväĢdesiatych rokov. Viaceré zatiaĐ
fungovali len kvôli tomu, že poþas skúšobných prevádzok mali nastavené menej prísne limity.
Prehodnocovanie Rozhodnutí o kvalite vyþistenej vody na skutoþný emisno-imisný princíp
bude v týchto prípadoch problém. Uvidíme....
Možné riešenie (schválne nepíšem „všeliek“) po vzore „najlepších dostupných technológií“ v
ýR bolo k dispozícii, ale trvalo roky, kým sme sa dopracovali k jeho aplikácii. UpozorĖovanie
na tento problém a potrebu jeho riešenia bolo zbytoþne dlhé a ani samotní prevádzkovatelia
ýOV, ktorých sa dosahovanie požadovanej kvality vyþistenej vody primárne týka, na rozdiel od
ýR nevyvíjali až na výnimky skoro žiadne aktivity. Nakoniec sa až v roku 2013 prijal princíp
„DosiahnuteĐných hodnôt koncentrácií ukazovateĐov zneþistenia pri použití dostupných
technológií bez nadmerných finanþných nákladov“ doplnený o možnosĢ štatistického
upresnenia kvality vyþistenej vody, aj keć legislatívny orgán ho neuviedol do Nariadenia vlády,
ale len do Metodického pokynu [6]. Pre dusík sú „dosiahnuteĐné hodnoty“ p vzoriek
nasledovné: pre ýOV 2 000 – 10 000 EO NH4-N = 10 mg/l (pri 9 – 12oC 25 mg/l) Ncelk = 20
mg/l (pri 9 – 12oC 35 mg/l); pre ýOV 10 001 – 25 000 EO NH4-N = 8 mg/l (pri 9 – 12oC 20
mg/l) Ncelk = 15 mg/l (pri 9 – 12oC 25 mg/l); pre ýOV 25 001 – 100 000 EO NH4-N = 5 mg/l
(pri 9 – 12oC 10 mg/l) Ncelk = 13 mg/l (pri 9 – 12oC 20 mg/l); pre ýOV nad 100 000 EO
NH4-N = 3 mg/l (pri 9 – 12oC 10 mg/l) Ncelk = 10 mg/l (pri 9 – 12oC 15 mg/l). Snáć to
pomôže racionálnym riešeniam; v SR budú potrebné. Aj kvôli tomu, aby sme napr. nemali
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ýOV na najvyššej technologickej úrovni, ale toto vysvedþenie práce projektantov, dodávateĐov
a prevádzkovateĐov nebolo deklarované ako neúspech, pretože nebude plnená domáca
legislatíva, þastokrát prísnejšia ako v okolitých štátoch. Navyše ak viac ako 70 - 80 % zdrojov
dusíka je z difúznych zdrojov a nie z ýOV.
V tejto þasti si dovolím spomenúĢ aj ćalší legislatívny detail odstraĖovania dusíka. Kvalita
vyþistenej vody je splnená nielen vtedy, ak sa dosiahne požadovaná koncentrácia dusíka, ale aj
ak sa dosiahne 70 % úþinnosĢ jeho odstraĖovania [5]. Napriek tomu viaceré ýOV boli
vyprojektované a sú prevádzkované neberúc do úvahy túto pomôcku. To viedlo k tomu, že na
jednej strane viaceré ýOV sú väþšie než bolo nevyhnutne nutné alebo majú drahé dávkovacie
zariadenia externého substrátu, na druhej strane sa pre nedostatok peĖazí nedostali medzi
„oprávnené“ náklady napr. rekonštrukcie kalových hospodárstiev, aj keć jednoznaþne
ovplyvĖujú vodné linky ýOV. Pozn. autora: ale tieto disproporcie nie sú len z našej viny. My
len reagujeme na tzv. „trhové“ prostredie, do ktorého vstupujú granty a dotácie. Samozrejme
nepopieram, že bez nich by sme neurobili ani len zlomok toho, o þom píšem v predošlých
odstavcoch.

Realizované technologie
OdstraĖovanie dusíka sa na slovenských ýOV realizuje len biologickými procesmi, t.j.
nitrifikáciou - denitrifikáciou. Napriek tomu, že technologických modifikácií je viacero [7-10],
v SR sa doteraz skoro výluþne realizovali simultánna a predradená denitrifikácia. Uplatnenie
procesov ako alternujúca denitirifkácia (napr. systém Bio-Denitro), kaskádová denitrifikácia
(APLHA systém, resp. DNDNDN systém), denitrifikácia v SBR reaktoroch, kombinácia
predradenej a zaradenej denitrifikácie (napr. systém Phoredox) je minimálne resp. nulové.
Nezodpovedanou otázkou je najmä, preþo sa nepresadila kaskádová denitrifikácia s jej
objektívnymi výhodami, ktorými sú nižší recyklus pre dosiahnutie danej úþinnsti denitrifikácie
a vyššia zásoba kalu vztiahnutá na jednotkový objem nádrže (v SR je podĐa poznania autora
jediná aplikácia na priemyselnej ýOV v Biotike S.ďupþa; v ýR je ich urþite viac a aj najväþšia
ýOV v Prahe by ju mala maĢ). Možné vysvetlenie je, že pri danom poþte projektovaných a
dodávaných ýOV za posledné roky nebol þas na prípravu nových technológií. Navyše ak sme
vstupom do EU akceptovali ekonomiku, kde z grantov sú Đahšie þerpateĐné aj investiþne
nároþnejšie technológie, pretože návratnosĢ investície nie je až tak významná. Navyše za týchto
podmienok aj prevádzkovateĐ ýOV logicky uvíta väþšie a bezpeþnejšie nádrže, najmä ak je
riziko plnenia príliš prísnych limitov.
Prvé roky výstavby ýOV s odstraĖovaním nutrientov sa dodávali hlavne aktivácie so
simultánnou nitrifikáciou - denitrifikáciou, najmä tzv. obehové aktivácie. Až neskôr sa zaþala
výraznejšie presadzovaĢ predradená denitrifikácia s oddelenými nitrifikaþnými a
denitrifikaþnými nádržami. Pôvodne uvažovaný režim prevádzkovania obehových aktivácií
ako nádrží s priestorovou segregáciou oxických a anoxických zón sa neujal. VzhĐadom na
výkyvy v kvalite a zaĢažení ýOV sa ukázalo ako problém nastavovaĢ optimálny kyslíkový
režim a preto sa tieto nádrže v prevažnej väþšine prípadov zaþali prevádzkovaĢ s tzv. þasovou
segregáciou (t.j. celá nádrž je niekoĐko hodín len miešaná a potom niekoĐko hodín
prevzdušĖovaná). Simultánna nitrifikácia - denitrifikácia v tomto režime má jednu vážnu
výhodu, ktorou je možnosĢ dosiahnutia aj veĐmi nízkych koncentrácií dusíka bez interného
recyklu. Pre korektnosĢ je ale potrebné uviesĢ, že tento systém má aj procesné nevýhody. Z
pohĐadu hydraulickej charakteristicky sa jedná o zmiešavací reaktor s väþším rizikom rastu
vláknitých mikroorganizmov, špecifické rýchlosti denitrifikácie sú nižšie, celkový objem
aktivácie vychádza podĐa noriem [9, 10] vyšší. Hlavnou nevýhodou je ale to, že v þase aeraþnej
periódy priteká odpadová voda do nádrže s prítomným kyslíkom. Okamžite rozložiteĐné
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organické látky sa tak rozložia oxicky a strácajú sa pre denitrifikaþnú reakciu. V predradenej
denitrifikácii odpadová voda vždy priteká najskôr do nádrže, kde nie je kyslík a kde prebieha
redukcia dusiþnanov. V prípade, že na ýOV je vyhovujúci pomer BSK5 : Ncelk, potom sa
vyššie uvedené riziko neprejaví. Horšie je to tam, kde tento pomer nie je dostatoþný a musí sa
dávkovaĢ externý organický substrát. Nepochybne aj táto skutoþnosĢ prispela k tomu, že
posledné roky sa realizuje oveĐa vyšší poþet ýOV s predradenou denitrifikáciou.
V tejto súvislosti je zaujímavý aj prevádzkový poznatok z mnohých ýOV (pravdepodobne
nielen slovenských). ÚþinnosĢ odstraĖovania dusíka obmedzuje najmä nevhodný (tj. príliš
nízky) pomer organických látok ku dusíku v prítoku do ýOV. Ak vychádzame z normy [9] (v
SR sa stali technické normy o ýOV Vyhláškou MŽP [11] legislatívne záväzné), potom by
pomer BSK5 : Ncelk v surovej odpadovej vode mal byĢ 60 : 11 = 5,5. V skutoþnosti sú tieto
pomery bežne oveĐa nižšie a tak dávkovanie organických substrátov sa na mnohých ýOV stalo
resp. stane nutnosĢou. Metanol s drahým dávkovacím zariadením sa þoraz þastejšie nahrádza
komerþnými organickými substrátmi (tu by som si dovolil apelovaĢ na prevádzkovateĐov, aby
posudzovali ponúkané substráty nielen z hĐadiska ich jednotkovej ceny, ale aj toho, ako rýchlo
sa bude biomasa na tieto substráty adaptovaĢ napr. poþas prerušovaného dávkovania substrátu,
ako bude vplývaĢ substrát na rast vláknitých mikroorganizmov, aká bude spotreba substrátu v
disimilaþnej reakcii atć…. všetko sa dá relatívne jednoducho zmeraĢ a overiĢ). Príþiny nízkych
pomerov BSK5 : Ncelk sú rôzne a nepochybne by stálo za to im venovaĢ systematickú
pozornosĢ. Môže sem patriĢ vyššia produkcia dusíka od obyvateĐstva, ale nepochybne aj dlhé
stokové siete (s obĐubou stavané posledné roky s podporou EU grantov) prispievajúce k
anaeróbnemu zníženiu BSK5. V niektorých lokalitách SR sa ukazuje, že ćalšou príþinou môže
byĢ vnos dusiþnanov do stokovej siete balastnými vodami (sú lokality, kde koncentrácie
dusiþnanov v podzemných vodách sú desiatky mg/l; nepoznám projekt, ktorý by tento „detail“
evidoval).
Špecifickým doplnením ýOV s odstraĖovaním dusíka v SR je relatívne þasté využívanie
regeneraþnej nádrže na vratný kal. Regeneraþná nádrž obnovením akumulaþnej kapacity
mikroorganizmov prispieva k zvýšeniu rýchlostí odstraĖovania substrátu a denitrifikácie a
potlaþuje rast vybraných skupín vláknitých mikroorganizmov. V prípade, že do tejto nádrže je
zaústená kalová voda, tak sa táto nádrž môže využiĢ aj na posilnenie nitrifikácie, zvýšenie
poþtu nitrifikaþných mikroorganizmov v systéme a odĐahþenie nitrifikácie v hlavnej vodnej
linke. Pozn.: proces využitia regeneraþnej nádrže aj na nitrifikáciu je patentovaný, poznáme ho
pod názvom bioaugmentácia in-situ, ale osobne nepoznám ýOV v SR, ktorá by za využitie
regeneraþnej nádrže na nitrifikáciu kalovej vody platila poplatky za využívanie patentu. Na
viacerých slovenských ýOV je tomu aj preto, že nitrifikácia stíha v hlavnej vodnej linke
aktivácie a regeneraþné nádrže s vysokými koncentráciami vratného kalu sú takto þoraz
þastejšie využívané na denitrifikáciu dusiþnanov vo vratnom kale (regeneraþné nádrže sú len
obmedzene aerované, prípadne sú len miešané). Redukciou dusiþnanov vo vratnom kale
pritekajúcom do predradenej anaeróbnej zóny sa môže výrazne zvýšiĢ úþinnosĢ biologického
odstraĖovania fosforu a znížiĢ náklady na chemické zrážanie fosforu.
Iné technológie, ktoré boli posledné roky minimálne v odborných publikáciách prezentované
ako perspektívne z hĐadiska zvýšenia úþinnosti resp. ekonomickej efektívnosti odstraĖovaniaa
dusíka (aktivácia s kombinovanou biomasou nárastovou a suspendovanou, denitrifikácia v
zaradených biofilmových reaktoroch, membránová filtrácia namiesto dosadzovania,
kombinácia nitritácie – denitritácie resp. Anammoxu) sa zatiaĐ v SR neuplatnili. Osobne si
myslím, že muselo by sa staĢ nieþo výnimoþné, aby sa výraznejšie uplatnili, pretože väþšina
investícií na výstavby a rekonštrukcie ýOV sa už minula.
Špecifickým prípadom sú tzv. malé ýOV (ýOV do 10 000 EO). Okrem prípadov, kde prietok
alebo kvalita recipientu nevyvolá legislatívnu požiadavku na koncentrácie dusíka v odtoku z
ýOV podĐa „emisno - imisného princípu“, nie je jeho odstraĖovanie potrebné. Napriek tomu
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úplne štandardnou a dominantnou technológiou v SR je aktivácia s aeróbnou stabilizáciou kalu,
kde þasĢ aktivácie (ca. 1/3) je vyþlenená na denitrifikáciu. Nepochybne k tomu prispeli aj
požiadavky prevádzkovateĐov ýOV. Na jednej strane sú tu poplatky, ktoré nútia odstraĖovaĢ
dusík aj tam, kde to nie je nevyhnutné (dusík je v SR spoplatĖovaný ukazovateĐ). Na druhej
strane k tomu prispeli aj opodstatnené technologické požiadavky prevádzkovateĐov
(dentrifikácia zlepšuje acidobázické rovnováhy, šetrí energiu na aeráciu a redukuje spontánnu
denitrifikáciu a flotáciu kalu v dosadzovacích nádržiach). Samozrejme je tu aj argument
ekologického efektu zníženia dusíka vo vyþistenej vode.
Kalové hospodárstvo ýOV s odstraĖovaním dusíka zostáva v SR štandardné tak ako ho
poznáme desiatky rokov, tj. anaeróbna stabilizácia s produkciou bioplynu a dnes už aj s
kogeneraþnými jednotkami na väþších ýOV a aeróbna stabilizácia kalu na malých ýOV. Tu
žiadne významnné zmeny ani v najbližšej budúcnosti nemôžeme oþakávaĢ. Hygienizácia kalov
termofilnými procesmi alebo dávkovaním vápna ku kalu sa v SR nerealizuje. Na rozdiel od ýR
sú mikrobiologické požiadavky v SR oveĐa menej prísne a pre likvidáciu kalov buć priamo na
pôdu alebo výrobou kompostu staþia vyššie uvedené procesy.

Záver
Aj keć sa nám v SR nepodarilo splniĢ ciele spojené s odstraĖovaním nutrientov a dusíka z
komunálnych odpadových vôd na ýOV nad 10 000 obyvateĐov do konca roku 2010, aj keć asi
nedokonþíme odkanalizovanie a primerané þistenie odpadových vôd (v mnohých prípadoch aj s
odstraĖovaním dusíka) z obcí nad 2 000 obyvateĐov do konca roku 2015, nie je dôvod prestaĢ
na všetkých možných fórach deklarovaĢ, že táto generácia zainteresovaná v þistení odpadových
vôd a ochrane vôd urobila obrovské množstvo prevažne zmysluplnej práce.....
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Abstrakt
Procesy nitrifikace a denitrifikace probíhají díky pĤsobení mikroorganizmĤ. PĤsobením
nČkterých látek (inhibitorĤ) na tyto organizmy dochází ke zpomalení/zastavení tČchto procesĤ.
Naše studie se zabývala inhibujícími látkami, které se vyskytují v odpadní vodČ pĜitékající na
ýOV Brno. Tam byl také odebírán aktivovaný kal pro laboratorní pokusy. Inhibice nitrifikace
aktivovaného kalu byla provádČna podle metodiky ýSN EN ISO 8192. Pro zjišĢování inhibice
denitrifikace standardizovaná norma není, a proto byla vyvinuta vlastní metoda na základČ
mČĜení rozdílu koncentrací N-NO3-. Byly testovány tyto látky: 1,2-dichlorethan,
tetrachlormethan, tetracholrethylen, trichlormethan, trichlorethylen, toluen a xylen.
Z dosažených výsledkĤ vyplývá, že koncentrace zpĤsobující významnou inhibici se pohybují
od jednotek až po stovky mg/l v závislosti na typu látky.

Úvod
Situace na ýOV Brno
VČtšinu látek testovaných v této práci mĤžeme zaĜadit mezi AOX (adsorbovatelné
halogenované organické látky). V brnČnské þistírnČ odpadních vod již delší dobu sledují látky
spadající do kategorie AOX, které vykazují toxické vlastnosti na vodní organismy.
Monitorování AOX ve vyþištČné vodČ je nutné i kvĤli vodnímu zákonu (254/2001 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ), kde tento parametr podléhá zpoplatnČní podle § 90 a pĜílohy 2 B. PĜi
sledování vstupních parametrĤ na ýOV Brno-ModĜice byly zjišĢovány v prĤbČhu pĜedchozích
tĜí let nepravidelné silnČ zvýšené koncentraþní píky látek shrnutých pod parametr AOX.
Odezva na tyto špiþky byla nejvýraznČjší v aktivaci, kde došlo s ohledem na dobu zdržení
v primárním stupni k následnému snížení efektu þištČní v nitrifikaþní a denitrifikaþní zónČ.
Vnos tČchto látek byl þásteþnČ z kanalizace vypouštČním zneþištČných prĤmyslových vod
(farmaceutická výroba apod.) a také z dovážených vod pĜímo na ýOV, kde pravdČpodobnČ
vznikají sekundárnČ chlorací organických látek. Vzhledem k tomu, že v posledním období
dochází k zvýšené spotĜebČ dezinfekþních prostĜedkĤ v domácnostech, bylo nutné provést
jednak testování „zatížitelnosti“ biomasy novČ vybudované aktivace ýOV Brno-ModĜice, která
dnes pracuje s mnohem vČtším množstvím biomasy a objemem nádrží aktivace než pĤvodní
ýOV, na jejíž kapacitu byly hodnoty pĜijatelných limitĤ dovážených odpadních vod i
odpadních vod z kanalizace nastaveny. U odpadních vod dovážených ze septikĤ, obsahujících
tyto látky, proto bylo zavedeno zpoplatnČní pĜekroþení limitu, což zvýšilo náklady dovozcĤ i o
nČkolik tisíc korun za množství odpadní vody dovezené jedním fekálním vozem. Tato práce je
souþástí širší studie vnosu dezinfekþních látek s aktivním chlorem do kanalizace a jejích
následné transformace na AOX. Na ýOV Brno – ModĜice je také zahájeno v r. 2015 v rámci
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projektu LIFE 2 WATER sledování odbourání polutantĤ s ohledem na výhledový tĜetí stupeĖ
þištČní, bČhem nČhož budou sledovány také látky typu AOX.
Souþasný stav poznání dané problematiky
Pro odstranČní dusíku na komunálních þistírnách odpadních vod jsou þasto využívány
biologické procesy. NejrozšíĜenČjší jsou postupy, které tvoĜí podmínky pro mikroorganizmy
využívající heterotrofní respiraci, nitrifikaci a denitrifikaci. Protože se jedná o živou biomasu,
jsou citlivé na pĤsobení toxických látek. Chceme-li získat informaci o vlivu nČjaké látky na
odstraĖování dusíku z vod v aktivaci, musíme se zamČĜit pĜedevším na inhibici nitrifikace
(Juliastutti el al., 2003). Dalzell provedl srovnání þtyĜ metod s použitím aktivovaného kalu jako
testovací matrice: respirometrie, inhibice nitrifikace, inhibice luminiscence ATP a enzymatické
inhibice. Druhý nejcitlivČjší byl test inhibice nitrifikace (Dalzell et al., 2002).
Jaká je míra inhibice, záleží na ĜadČ rĤzných faktorĤ. Je-li látka dobĜe rozložitelná, mĤže být
rozložena dĜíve, než se projeví její toxický úþinek. Látky nerozložitelné se buć mohou
v systému akumulovat a þasem dosáhnout koncentrací, ve kterých budou na aktivovaný kal
pĤsobit inhibiþnČ, nebo se aktivovaný kal mĤže na toxickou látku adaptovat (Pagga et al., 2006,
Polo et al., 2011). Inhibici, zpĤsobenou rozpustnými polutanty, ovlivĖuje také velikost vloþek
kalu. Menší vloþky jsou citlivČjší (Henriques et al., 2005).
Respiraþní test a test inhibice nitrifikace je upraven normou ýSN EN ISO 8192: Jakost vod Zkouška inhibice spotĜeby kyslíku aktivovaným kalem pĜi oxidaci uhlíkatých látek a
amoniakálního dusíku.
Norma na stanovení inhibice denitrifikace neexistuje, níže uvedená metodika byla vyvinuta pro
úþely tohoto testování.
Charakteristika testovaných látek
Všechny hodnocené slouþeniny se používají jako rozpouštČdla. Toxicita rozpouštČdla závisí na
jeho hydrofobicitČ, vyjádĜené hodnotou Po/w:
 ܲȀ௪ ൌ ݈݃

ሾݑݖݎæݐ³݈݀ሿ௧
ሾݑݖݎæݐ³݈݀ሿ௩ௗ

RozpouštČdla s log Po/w mezi 1 a 4 jsou pro bakterie zvláštČ toxická, protože jsou dostateþnČ
mísitelná s vodou, aby byla biodostupná, a dostateþnČ rozpustná v tucích, aby narušovala
bakteriální membrány a zpĤsobovala smrt bunČk (Koenig et al., 2014). Hodnoty log Po/w všech
sledovaných látek jsou právČ v rozmezí 1 a 4 (viz Tab. 1).
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Tab. 1: Hodnoty log Po/w a rozpustnost hodnocených látek

trichlormethan

log Po/w
(Sangster, 1989)
1,97

tetrachlormethan

2,83

Slouþenina

log Po/w
(US EPA)
1,92

Rozpustnost, mg/l
(US EPA )
7920
793

1,2-dichlorethan

1,47

8520

trichlorethylen

2,71

1100

tetrachlorethylen

2,67

200

toluen

2,73

2,75

526

m-xylen

3,20

3,20

161

Toxicitou sledovaných látek se zabývala Ĝada autorĤ. Struþný pĜehled je uveden v tab. 2 a 3.
Tab. 2: Údaje o toxicitČ nČkterých sledovaných látek (Eckenfelder et al., 1998)

trichlormethan

EC50, mg/l
Nitrosomonas
0,48

EC50, mg/l
Heterotrofní mikroorganismy
640

tetrachlormethan

51

130

1,2-dichlorethan

29

470

tetrachlorethylen

110

1900

Toluen

84

110

Xylen

100

1000

Slouþenina

Tab. 3: Výsledky toxicity uvádČné jinými autory
Nitrifikace

c, mg/l

I, %

EC50, mg/l

autor

1,2-dichlorethylen

100-500*

40

-

Wildeman et al. (2001)

60

50

-

Kocamemi et al. (2010)

-

-

1-2

Kocamemi et al. (2005)

0,75-1

50

-

Juliastutti et al. (2003)

BTX**

20

~100 -

Zepeda et al. (2006)

Denitrifikace

c, mg/l

I, %

EC50, mg/l

autor

toluen

100

~0

-

Pena-Calva et al. (2004)

~0

-

Ǝ
trichlorethylen
Ǝ

m-xylen
*

70

pozn.: pro Nitrosomonas;

**

Ǝ

BTX – smČs benzenu, toluenu a m-xylenu
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Metodika
Inhibice v oxických podmínkách
Testy inhibice v oxických podmínkách byly provedeny podle normy EN ISO 8192 s
aktivovaným kalem (AK) odebraným na odtoku z aktivaþní nádrže þistírny odpadních vod
Brno. AK by použit pro testování v den odbČru nebo byl uchován max. do 2. dne v souladu s
EN ISO 8192. Bylo ovČĜeno, že delší uchovávání AK snižovalo jeho citlivost. VČtšina
testovaných látek je omezenČ rozpustná ve vodČ, proto se do smČsi dávkovaly pĜímo.
Byly vypoþteny rychlosti spotĜeby kyslíku R a specifická respiraþní rychlost Rs. Pro každou
koncentraci inhibující látky byla stanovena inhibice (%) a hodnota EC50 (mg/l) byla zjištČna
probitovou metodou. Toto vyjádĜení výsledkĤ je v souladu s doporuþením Gendiga et al.
(2003), který poukazuje na to, že EC50 má v tomto pĜípadČ nejvČtší reprodukovatelnost ve
srovnání s ostatními toxikologickými ukazateli.
Inhibice v anoxických podmínkách
Do nádoby s naĜedČným kalem bylo zavedeno vzduchovadlo a nadávkována umČlá splašková
voda (USV) o složení podle ýSN ISO 8192. Takto byl AK udržován do druhého dne. BČhem
této doby došlo k rozkladu organických dusíkatých látek, pĜítomných v USV, a nitrifikaci
uvolnČného amoniaku na dusiþnany.
Pro úþely této zkoušky se používalo pĜímo vypoþtené množství sledované látky (ihibitoru).
Vycházelo se z výsledkĤ pĜedchozího mČĜení inhibice spotĜeby kyslíku v oxických podmínkách
a literárních údajĤ.
PĜed zapoþetím zkoušky bylo zajištČno, že aktivovaný kal (AK) obsahuje minimální množství
kyslíku (ménČ než 0,5 mg/l). ZmČĜilo se pH a podle namČĜené hodnoty (obvykle kolem 6) bylo
pH upraveno na 7,5-8 roztokem NaOH.
Na zaþátku i na konci testu (tj. po 4 hodinách inkubace) byly ve vzorcích stanoveny
koncentrace N-NO3-. Pro informaci o podmínkách v prĤbČhu testu byly stanoveny i N-NO2-, NNH4+ a pH. NL a Nkj se stanovovalo jen pĜed zapoþetím testu.
Na základČ rozdílu koncentrací N-NO3- byla spoþítána specifická rychlost denitrifikace a
vyhodnocena inhibice denitrifikace (ID). Hodnota EC50 se nestanovovala, protože žádná se
sledovaných látek nepĜekroþila inhibici 50 %.
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Výsledky a diskuze
Tab. 4: PĜehled výsledkĤ
Podmínky

Oxické

Anoxické

cmax

Celková respirace

mg/l

EC50
mg/l

I T*
%

EC50
mg/l

IN*
%

c
mg/l

ID
%

chloroform

21

13

56

2,5

100

19

15

tetrachlormethan

1469 186

52

54

92

201

5

1,2-dichlorethylen

60

15

> 60

31

60

16

trichlorethylen

1347 > 1347

34

35

100

50

23

tetrachlorethylen

2490 > 2490

44

837

77

1000

5

toluen

1331 > 1331

24

354

96

1000

4

xyleny

1323 776

65

65

99

400

8

> 60

Nitrifikace

Denitrifikace

pozn.: * pĜi cmax
Vzhledem k tomu, že aktivovaný kal je dynamický biologický systém, kaly z rĤzných þistíren
odpadních vod nemají identické vlastnosti a všichni autoĜi nepoužívali pĜi testování jednotnou
metodiku, je tĜeba být pĜi porovnávání výsledkĤ rĤzných autorĤ obezĜetný. Pojem „podobné
výsledky“ u namČĜených inhibic má proto daleko širší význam, než jak je jinak bČžné.
NejúplnČjší pĜehled toxicit sledovaných látek podává Eckenfelder et al. (1998), který se zabýval
inhibicí nitrifikace a inhibicí heterotrofní respirace. PĜi inhibici nitrifikace však použil þistou
kulturu Nitrosomonas, nikoliv smČs nitritaþních bakterií aktivovaného kalu jako my. Naše
výsledky jsou srovnatelné s tímto autorem u chloroformu, tetrachlormethanu, 1,2-dichlorethanu
a xylenĤ. U tetrachlorethylenu a toluenu jsme stanovili toxicitu ponČkud nižší. Inhibicí
nitrifikace dichlorethanem se dále zabývali Wildeman et al. (2001) a Kocamemi et al. (2010).
Jejich výsledky jsou srovnatelné s našimi. Kocamemi et al. (2005) Ĝešil rovnČž inhibici
nitrifikace aktivovaného kalu trichlorethylenem, pĜiþemž zjistil vyšší toxicitu než my (EC50 se
u nČj pohybuje v jednotkách mg/l, u nás v desítkách mg/l). Výsledky Juliastuttiho et al. (2003)
podporují zjištČní Kocamemiho. Výsledky Zepedy et al. (2006) vypovídající o inhibici
nitrifikace toluenem, byly podobné jako výsledky Eckenfeldera a ukazovaly na vyšší toxicitu
než naše výsledky. V pĜípadČ m-xylenu byly naše výsledky i výsledky obou autorĤ podobné
(Tab. 2, 3 a 4).
Údaje o inhibiþních úþincích nČkterých z testovaných látek na denitrifikaþní proces (viz Tab. 3
a 4) jsme našli pouze u Pena-Calvy et al. (2004). Tento autor testoval toxický vliv toluenu a
xylenĤ. Nástup toxických úþinkĤ pozoroval pĜi nižších koncentracích než my.
CelkovČ lze Ĝíci, že námi zjištČné inhibice byly podobné nebo nižší než u ostatních autorĤ. U
všech látek se potvrdilo, že nejcitlivČjším procesem je nitrifikace. Hodnoty EC50 se
pohybovaly od 2,5 do 837 mg/l. NejtoxiþtČji pĤsobil chloroform, nejménČ toxický byl
tetrachlorethylen. V pĜípadČ heterotrofní respirace nebylo možné stanovit EC50 (tzn., že nebyla
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dosažena 50% inhibice) u žádné z testovaných látek, pĜiþemž ve vČtšinČ pĜípadĤ byly testovány
i koncentrace > 1 g/l. Inhibice celkové respirace proto byla podmínČna pĜedevším inhibicí
nitrifikace. Inhibiþní úþinky v anoxických podmínkách jsou nízké, srovnatelné s inhibicemi
heterotrofní respirace.
Jak zdĤrazĖují i výše citovaní autoĜi, pĜestože jsou dostupné laboratorní testy inhibice, není
dosud uspokojivČ prozkoumáno, jak s pomocí výsledkĤ tČchto testĤ pĜedpovídat inhibiþní
úþinky v reálném provozu na ýOV. Výsledky jednorázových laboratorních testĤ odrážejí
situaci pĜi jednorázovém nadávkování toxické látky.

ZávČr
Lze Ĝíci, že testované látky neovlivĖují aktivaþní proces vþetnČ odstraĖování dusíku až do
koncentrací, které na komunálních ýOV obvykle nenastávají.
Protože není úplnČ jasné, jak a za jakých podmínek dochází k tvorbČ AOX v septicích a
kanalizaci, bude na tento projekt navazovat další výzkum zamČĜený právČ na tuto problematiku
formou poloprovozních zkoušek. PĜedpokladem je, že zjištČná škála AOX zastoupených
v jednotlivých typech vod umožní rozlišení na prĤmyslové zneþištČní a zneþištČní z domácností
a usnadní tak vysledování zdroje na kanalizaþní síti resp. u dovozce odpadních vod.
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Problematika pesticidĤ ve vodách
TaĢána Halešová,
ALS Czech Republic s.r.o.

Abstrakt
Jakost vod je v dnešní moderní dobČ ohrožována mnoha chemikáliemi, které þlovČk vyrábí.
V posledních letech vzrĤstá zájem o kontrolu zneþištČní vod prĤmyslovými neþistotami,
farmaceutickými látkami a velmi aktuálnČ pĜedevším pesticidními látkami, které se bČžnČ
používají. Do životního prostĜedí se takto dostává nezanedbatelné množství cizorodých látek,
které mohou pĤsobit i na jiné (necílové) þinitele a iniciovat narušení terestrického þi vodního
ekosystému. Vybrané pesticidní látky patĜí do skupiny endokrinních disruptorĤ a pĜispívají tak
k narušení pĜirozeného hormonálního systému zvíĜat i lidí, což mĤže mít další negativní dopady
na jejich zdraví a proto je dĤležité je sledovat. Sledováním vybraných pesticidĤ (úþinných látek
a jejich metabolitĤ) v komunálních odpadních vodách se zabývá projekt LIFE2Water, jehož
cílem je snížit koncentrace vybraných prioritních látek (pesticidĤ, léþiv, prĤmyslových neþistot)
a mikrobiální zneþištČní a pĜispČt tak k dosahování dobrého ekologického stavu vodních
ekosystémĤ.
Použití pesticidĤ a jejich spotĜeba na území ýR
Pesticidy jsou látky urþené k prevenci, niþení, potlaþení, odpuzení þi kontrole škodlivých
þinitelĤ, tedy nežádoucích mikroorganismĤ, rostlin a živoþichĤ bČhem výroby, skladování,
transportu, distribuce a zpracování potravin, zemČdČlských komodit a krmiv (1).
Na trhu je k dispozici široká škála úþinných látek pesticidĤ, celosvČtovČ je registrováno více
než 800 úþinných látek pesticidĤ, v ýeské republice se každoroþnČ používá pĜibližnČ 250 druhĤ
úþinných látek (2). Pesticidy je možné zaĜadit do více než 100 klasifikaþních tĜíd – skupin na
základČ jejich chemického složení (3).
ýeská republika je jedna z mála zemí, ve které funguje oznamovací systém v používání
prostĜedkĤ na ochranu rostlin. SpotĜebu úþinných látek eviduje ÚstĜední kontrolní a zkušební
ústav zemČdČlský (ÚKZÚZ). Graf 1 znázorĖuje skupiny pesticidĤ nejþastČji používané na
území ýeské republiky v roce 2013 (2).
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Graf 1: Zastoupení jednotlivých
livých skupin pesticidĤ
pesticid v ýR v roce 2013 (2)
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Chování pesticidĤ v životním prostĜedí
prost
K hlavním zdrojĤm zneþištČní
þ Ční ekosystém
ekosystémĤ patĜí používání pesticidĤĤ v polním, lesním a vodním
hospodáĜství, veĜejném
ejném zdravotnictví a hygien
hygienČ.. Jde zejména o velkoplošné postĜikování
pos
polí,
lesĤ a aplikaci na vodní hladiny proti ppĜenašeþĤm
m chorob. Dalšími zdroji pĜ
pĜímého zneþištČní
vodních tokĤ jsou odpady z prĤmyslové
prĤ
výroby pesticidĤ,, odpady z domácností, z þištČní
zemČdČlských strojĤ apod. Mezi nep
nepĜímé zdroje patĜí erozivní þinnost vČtru,
vČ
splachování a
splavování pĤdy (3).
Schopnost pĜedvídat
edvídat chování chemických látek v biologických a eekologických systémech do
znaþné
né míry závisí na znalosti fyzikáln
fyzikálnČ-chemických vlastností dané slouþeniny.
þeniny. Mezi ddĤležité
fyzikálnČ-chemické vlastnosti
nosti používané pĜi
p i hodnocení životního prostĜedí
prostĜ
patĜí: teplota
tání/varu, tlak par, rozpustnost ve vodČ,
vod , Henryho konstanta, koeficient sorpce, bioakumulaþní
bioakumula
faktor a difúzní vlastnosti. Perzistence vyjadĜuje
vyjad
poloþas
as rozpadu, tzn. dobu, za kterou obsah
látky v prostĜedí
edí klesne na polovinu (4,5).
Pesticidy mohou být dle poloþasu
þasu rozpadu rozd
rozdČleny do 3 kategorií:
neperzistentní pesticidy – poloþas rozpadu je menší než 30 dnĤ
stĜednČ perzistentní pesticidy – poloþas rozpadu je 30 až 100 dnĤ
vysoce perzistentní
tní pesticidy – poloþas rozpadu je více než 100 dnĤ
Aþkoli
koli se pesticidy aplikují dle zásad tzv. správné zzemČdČlské
lské praxe (GAP), nelze vylouþit
vylou
zasažení i jiných necílových organismĤ
organism þii kontaminaci jednotlivých složek životního prost
prostĜedí.
Odhaduje se, že 65% pĜípravku
Ĝípravku použitého na ošetĜení
ošet
postĜikem
ikem zasáhne listovou plochu, 25%
pĤdu a 10% se již bČhem
hem aplikace uvolní (odpa
(odpaĜí)
í) do atmosféry. Po kontaminaci atmosféry se
následnČ mohou molekuly pesticidu vázat na pevné þástice
ástice rozptýlené v atmosféĜe.
atmosfé Sorbované
na tuhé þástice nebo ve formČČ par jsou dále transportovány do více þþi ménČČ vzdálených lokalit.
ŠíĜení pesticidĤ v životním prostĜedí
prostĜ
závisí na fyzikálnČ-chemických
chemických vlastnostech pesticidĤ,
pesticid na
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klimatických podmínkách (teplota, dešĢové srážky, rychlost vČtru) ale také na druhu pĤdy.
NapĜ. pĤsobením deštČ se mohou rezidua polárních pesticidĤ dostávat z nadzemních þástí
rostlin do pĤdy a odtud do podzemních a povrchových vod. Pesticidy se nejlépe adsorbují na
pĤdy jílovité a na pĤdy s vysokým obsahem organického materiálu, nejhĤĜe pak do pĤd
písþitých, naopak pesticidy nejsnáze vytČkají z písþitých a vlhkých pĤd. Teplé, vČtné poþasí s
drobnými srážkami také pĜíznivČ ovlivĖuje vytČkání. Pesticidy slabČ adsorbované na pĤdní
þástice, mají vysokou mobilitu a pĜedstavují tedy riziko kontaminace podzemních vod (1,3-5).
Obr. 1: ŠíĜení pesticidních látek v životním prostĜedí (1)

Do úvahy je také nutné brát skuteþnost, že rezidua obsažená v prostĜedí þi zemČdČlských
produktech se mohou stát prekurzory dalších toxických slouþenin. PĜíkladem jsou triazinové
pesticidy, které mohou dát vzniku karcinogenním nitrosaminĤm (5).
Degradace pesticidĤ - vznik neménČ dĤležitých metabolitĤ
Degradace pesticidĤ v jednotlivých složkách životního prostĜedí (voda, pĤda) probíhá
pĤsobením fyzikálních (teplota, záĜení), chemických (oxidaþnČ-redukþní reakce, hydrolýza) a
biologických vlivĤ (þinnost mikroorganismĤ). Tyto procesy trvají rĤznČ dlouho, záleží na
okolních podmínkách (pH, vlhkost, teplota, svČtlo, pĜístup kyslíku) a na chemických
vlastnostech pesticidu. ObecnČ platí, že nízká teplota, anaerobní podmínky a nepĜítomnost
organismĤ povedou ke snížené degradaci pesticidĤ (6,7).
Degradace pĤvodních slouþenin neznamená vždy eliminaci nebezpeþí, naopak z pĤvodní
slouþeniny se mohou stát ještČ toxiþtČjší metabolity (1).
Významné zmČny v legislativČ
V souþasné dobČ je stále diskutovanČjším tématem provedení analýzy rizika pro stanovení
pesticidních látek ve vodách. Tuto skuteþnost potvrdila novelizace vyhlášky þ. 252/2004 Sb.
„Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a þetnost a rozsah
kontroly pitné vody“
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Vyhláškou þ.. 83/2014 Sb. byla provedena novela vyhlášky þ.. 252/2004 Sb
Sb., „Pesticidy se
rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy,
slimicidy, pĜíbuzné
íbuzné produkty (napĜ
(napĜ. regulátory rĤstu)
stu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné
nebo reakþní produkty. Stanovují se pouze pesticidy
pes
s pravdČpodobným
podobným výskytem v daném
zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdĤvodní.“
zd
Ministerstvo zdravotnictví zveĜejĖuje
zveĜ uje „Seznam posouzených nerelevantních metabolitĤ
metabolit
pesticidĤ a jejich doporuþené
þené limitní hodnoty v pitné vodČ.“
vod
Možnosti stanovení pesticidĤ
Ĥ a jejich metabolit
metabolitĤ
Vzhledem k neustálému rozšiĜování
ování spektra používaných pesticidních látek je vel
velmi dĤležité
vyšetĜení vzorku na pĜítomnost
Ĝítomnost
ítomnost co nejvyššího množství potenciálních rezid
reziduí. Proto se
v souþasnosti nejþastČji
Čji používají tzv. multir
multireziduální analýzy (LC - MS, GC - MS), které
umožĖují souþasné
asné stanovení velkého množství analyt
analytĤ a díky citlivosti hmotnostního
spektrometru dosáhnout velmi nízkých detekþních
detek
limitĤ (8).
PĜii využití systému LC/MS/MS je možné vzorky vod anal
analyzovat
yzovat metodou pĜímého nástĜiku
vzorku, tj. vzorek není zakoncentrován ani pĜeþišĢován,
p
ován, zahrnuje pouze pĜ
pĜídavek izotopovČ
znaþených extrakþních
ních standardĤ
standardĤ, odstranČní mechanických þástic odstĜedČ
ĜedČním a následnou
filtraci vzorku a koneþnou
þnou úpravu pH. P
PĜi MS detekci je sledována
vána intenzita rozpadu iontu
prekurzoru na iont produktový po dodání kolizní energie
energie (MRM, multiple reaction monitoring).
Pro každý analyt jsou stanovovány dva MRM pĜechody.
p echody. Za pozitivní výsledek je považován
takový, kdy pomČr mezi pĜechody
Ĝechody pro analyt ve vvzorku
zorku odpovídá pomČru
pomČ pĜechodĤ ve
standardu (9).
uje chromatogram pro analýzu ppĜibližnČ 200 pesticidních parametrĤ,
parametr úþinných
Obr. 2 znázorĖuje
látek i vybraných rozkladných produktĤ,
produkt pomocí LC-MS chromatografu.

Obr. 2: Multireziduální
ultireziduální analýza pesticidĤ
pesticid (LC/MS/MS chromatogram)
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Využití našich zkušeností pro projekt LIFE2Water
Sledování a stanovení koncentrací vybraných pesticidĤ (úþinných látek a jejich metabolitĤ)
v komunálních odpadních vodách je souþástí již Ĝešeného projektu LIFE2Water (OvČĜení a
vyhodnocení technologií pro terciární doþištČní komunálních odpadních vod)
realizovaného z komunitárního programu LIFE+ (10).
PartneĜi projektu jsou AQUA PROCON s.r.o., BrnČnské vodárny a kanalizace, a.s. a ALS
Czech Republic, s.r.o., doba trvání projektu je 09/2014 -12/2017.
Cílem projektu je testování inovativních technologií na doþištČní komunálních odpadních vod a
jejich poloprovozní ovČĜení s cílem snížit koncentrace vybraných prioritních látek a
mikrobiálního zneþištČní a pĜispČt tak k dosahování dobrého ekologického stavu vodních
ekosystémĤ.
BČhem Ĝešení budou navrženy a zkonstruovány pilotní jednotky využívající sonolýzy ozónu,
ultrafiltraci kombinaci mikrofiltrace s UV záĜením. Pilotní jednotky budou provozovány na
þistírnČ odpadních vod v BrnČ ModĜicích.
Bude sledováno a vyhodnocováno odstranČní vybraného zneþištČní:
1. pesticidními látkami
2. farmaceutickými látkami
3. prĤmyslovými látkami (alkylfenoly, bisfenol A)
4. mikrobiální zneþištČní (fekální koliformní bakterie, enterokoky a Escherichia coli)

BČhem Ĝešení projektu budou ovČĜeny, vyhodnoceny a porovnány provozní parametry a
úþinnost na odstranČní sledovaného zneþištČní. DĤraz bude kladen na snížení spotĜeby
elektrické energie a dalších vstupĤ na vlastní proces doþištČní.
VýbČr parametrĤ pro sledování zneþištČní chemickými látkami byl proveden na základČ
rozsáhlého testovacího monitoringu z odebraného vzorku vyþištČné odpadní vody odebrané na
ýOV v BrnČ ModĜicích. Analyzované vzorky byly vyšetĜeny na 300 pesticidních látek, 20
farmaceutických látek a 11 prĤmyslových neþistot. Mezi prioritnČ sledované látky pro projekt
LIFE2Water jsou zahrnuty parametry uvedené v tabulkách 1,2,3 a 4. BČhem testování
technologií budou také sledovány vznikající rozkladné produkty výchozích látek.
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Tab. 1: PrioritnČ sledované látky – pesticidní látky

Tab 2: PrioritnČ sledované látky – léþiva
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Tab. 3: PrioritnČ sledované látky – steroidní látky

Tab. 4: PrioritnČ sledované látky – alkylfenoly a bisfenol A

V tabulce 5 jsou shrnuty limitní legislativní koncentrace pro vybrané chemické zneþištČní ve
vypouštČných odpadních vodách. Na základČ legislativních požadavkĤ a výsledkĤ testovacích
analýz Ĝešitelský tým zvolil limity pro prioritnČ sledované látky závazné pro projekt
LIFE2Water.
Tab. 5: Limity stanovení prioritnČ sledovaných látek
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ZávČr
Vzhledem k tomu, že se na trhu vyskytuje velké množství cizorodých látek, je velmi dĤležité
jim vČnovat pozornost, monitorovat pĜítomnost residuí nejen výchozích látek ale také
rozkladných produktĤ a chránit tak zdraví þlovČka, zvíĜat a životní prostĜedí.
PĜi volbČ analýzy spektra látek je dĤležité pĜistupovat k výbČru sledovaných parametrĤ
zodpovČdnČ a o neznámém vzorku si zjistit co nejvíce informací. NezbytnČ nutné je provedení
analýzy rizika, kde bereme v úvahu prostĜedí odebraného vzorku, vlastnosti používaných látek,
ale také povČtrnostní podmínky. Pro zvýšení pravdČpodobnosti správné analýzy rizik je vhodné
provést testovací vstupní monitoring na konkrétním vzorku. Pro stanovení širokého spektra
látek s rozlišnými fyzikálnČ chemickými vlastnosti je výhodné použít multireziduální metody
GC-MS, LC-MS, které nám umožní získat co nejvíce informací o testovaném vzorku.
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Nové materiály na bázi kompozitních þástic ryzího železa,
reaktivních þástic železa ve vyšších valenþních stavech a jejich
využití pro sanaþní technologie a þištČní odpadních vod.
RNDr. Jaroslav Hrabal1, Ing. Dagmar Bartošová2
1
2

MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, jaroslav.hrabal@mega.cz, 602144732

Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., PíšĢovy 820, 537 01 Chrudim,
dagmar.bartosova@ekomonitor.cz , 602111799

Abstrakt:
Nanoþástice ryzího železa jsou používány jako redukþní þinidlo v ĜadČ aplikací pĜedevším
v sanaþní geologii. Jejich výhodou je vysoká reaktivita a bezpeþný prĤbČh reakce vþetnČ
neškodných finálních produktĤ oxidace. Po spotĜebování reagentu není voda zatČžována
vnesenými látkami. Reaktivita nanoþástic železa mĤže být Ĝízena velikostí þástic nebo úpravou
jejich povrchu. Novým smČrem je používání kompozitĤ mikroþástic a nanoþástic železa,
pĜiþemž koneþný design mĤže být pĜizpĤsoben požadované aplikaci. V pĜíspČvku je
prezentováno využití kompozitu pro dimenzování geochemické bariery jako ochranného prvku
sanaþních opatĜení na konkrétní lokalitČ. ýástice železa ve vyšším valenþním stavu (4+, 5+, 6+)
jsou v souþasné dobČ novČ vyvíjené materiály s aplikaþním potenciálem zejména pro
kombinovanou možnost oxidaþního a precipitaþního efektu. Po redukci reagentu dojde
k vysrážení nanoþástic hydroxidĤ Fe3+ s velmi velkým specifickým povrchem, který po
ukonþení oxidace nabídne vysokou sorpþní kapacitu pro záchyt zbytkové kontaminace. Voda
pĜitom není zatČžována dalšími látkami. Nezanedbatelným pĜínosem je i dezinfekþní úþinek.
V pĜíspČvku je diskutován princip funkce ferátĤ a možnosti jejich uplatnČní v praxi.

Úvod
Železo je nejrozšíĜenČjší pĜechodný kovový prvek a druhý nejrozšíĜenČjší kov na Zemi, je také
hojnČ zastoupeno i ve vesmíru. Významnou vlastností atomového jádra železa je skuteþnost, že
se vyznaþuje nejvyšší vazebnou energií ze všech známých prvkĤ. Obsah železa ve sluneþní
soustavČ se udává v úrovni 49 g/kg a v zemské kĤĜe 62 g/kg. Železo patĜí mezi pĜechodné
prvky, které mají valenþní elektrony v d-orbitalu. Ve slouþeninách se vyskytuje pĜedevším v
mocenství Fe2+ a Fe3+, slouþeniny Fe4+ jsou velmi nestálé a nemají praktický význam.
Slouþeniny Fe6+ se využívají jako velmi silná oxidaþní þinidla. V pĜírodČ se vzácnČ vyskytuje i
ryzí železo (ve vulkanitech). V oxidaþních podmínkách je stabilní železo ve valenþním stavu
Fe3+, v redukþních podmínkách pak ve valenþním stavu Fe2+, BČžné jsou i minerály obsahují
Fe2+ a Fe3+. Železo v nízkých valenþních stavech (Fe0) je možno využít jako redukþní þinidlo a
železo ve vyšších valenþních stavech (Fe6+) jako þinidlo oxidaþní.
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Nízké valenþní stavy železa
Elementární železo je v exogenních podmínkách (pĜi styku s kyslíkem a vodou) nestálé a je
oxidováno. Reaktivita závisí na velikosti þástic, respektive pomČru jejich plochy a objemu.
V pĜípadČ nanoþástic (dále nZVI) se již jedná o pyroforický materiál a na vzduchu dochází i za
bČžných teplot k jeho hoĜení. PĜi kontaktu s vodou oxiduje dle rovnic:
2H2O + Fe0 → Fe2+ + 2OH- + H2 + 2e-

(1)

Fe3+ + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 H+ + e-

(2)

Výsledkem je vytvoĜení redukþního prostĜedí (pĜebytek elektronĤ) a pĜebytek volných protonĤ.
PĜi rozkladu vody dochází k produkci hydroxidových iontĤ a tím i nárĤstu pH. Takto vytvoĜené
podmínky lze využít napĜíklad na denitrifikaci dusiþnanĤ a dehalogenaci chlorovaných ethylenĤ
(dále ClE), popĜípadČ i jiných chlorovaných uhlovodíkĤ Chemicky podporovaná reduktivní
dechlorace ClE je ve své podstatČ substituce atomĤ chloru protony, pĜiþemž jsou
spotĜebovávány elektrony podle rovnice:

Cl2C=CCl2 + 4H+ + 8e- → H2C=CH2 + 4Cl-

(3)

Chování železa v systému je pomČrnČ složité. ObecnČ dochází k rozpouštČní elementárního
železa, jeho oxidaci a srážení do minerálních fází v závislosti na chemizmu podzemní vody,
jeho dávce a dosažených podmínek Eh a pH. Koprecipitací Fe do struktury novotvoĜených
minerálĤ je dostupné Fe odstraĖováno, þímž je postupnČ vyþerpávána redukþní kapacita. Zcela
samostatnou kapitolou je pak vliv karbonátového komplexu. Ten pĜímo nevstupuje do reakce
s nZVI, ale mĤže spotĜebovávat produkty reakce nZVI s vodou a snižovat tak úþinnost
dehalogenace v systému. Tomuto dĤležitému geochemickému aspektu byla dosud vČnována
minimální pozornost.
K sanaci podzemních vod je možné železo použít nČkolika základními zpĤsoby. Je možno nZVI
aplikovat do centrálních þástí ohniska a eliminovat tak zdroj kontaminace nebo je využít jako
geochemickou bariéru zabraĖující odtoku kontaminace mimo chránČnou oblast. Plošné využití
nZVI k likvidaci dispergované kontaminace v ploše kontaminaþní aureoly je sice také možné,
ale naráží na ekonomická omezení. Využití nZVI je oproti jiným metodám sanace in-situ
finanþnČ pomČrnČ nákladné. Proto se tato metoda uplatní nejspíše na ostĜe ohraniþených a
zároveĖ intenzivnČ kontaminovaných ohniscích. Takováto ohniska zĤstávají dlouhodobČ
zachována vČtšinou v omezenČ propustných horninách, kde navíc jiné metody sanace selhávají.
Hlavní myšlenkou optimalizace nasazení nZVI bylo snížení finanþní nároþnosti technologie a
tím umožnČní jejího masovČjšího rozšíĜení. Výrobní cena nZVI je pĜitom pĜímo závislá na cenČ
prekurzoru a tak nelze oþekávat její významné snížení. Pokud budeme uvažovat o možnosti
snížení nákladĤ této sanaþní technologie, je nutné se soustĜedit na možné postupy optimalizace
aplikaþních dávek a prodloužení doby aktivního pĤsobení reagentu v horninovém prostĜedí. Je
možno uvažovat i o zmČnČ designu používaných materiálĤ a to jak vývojem rĤzných typĤ
slupek, nových typĤ kompozitĤ o rĤzné velikosti þástic nebo þástic aditivovaných katalyzátory
(bimetalické þástice). Dalším možným pĜístupem je pĜímá podpora geochemických procesĤ
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v sanovaném horninovém prostĜedí s cílem zvýšení a prodloužení reaktivity aplikovaného
reagentu. V tomto smČru byl a.s. MEGA ve spolupráci s TUL vyvinut nový postup, který byl
následnČ patentován. Patent je založen na elektrochemické podpoĜe redukþních procesĤ
spoþívající v dotaci pro bČh redukce potĜebných elektronĤ do horninového prostĜedí pomocí
stejnosmČrného proudu o vhodné proudové hustotČ.
Použití stejnosmČrného pole pro intenzifikaci reduktivní dechlorace se jeví jako perspektivní
metoda sanace, kterou lze urychlit dobu nutnou na prĤbČh reduktivní dechlorace a významnČ
snížit dávku nZVI a to až na 1/3 bČžnČ používaných dávek. To vede k celkovému zlevnČní
sanaþního zásahu. Využít lze i další efekty prokázané pĜi laboratorních experimentech.
ProvoznČ významné je urychlení transportu v elektrickém poli a zajištČní homogenní distribuce
nZVI v požadovaném prostoru potlaþením agregace þástic. Vhodným uspoĜádáním elektrod lze
urychlit migraci nebo naopak stabilizovat þástice v pĜedem zvoleném místČ. Tohoto efektu lze
napĜíklad využít pĜi provozu difúzních reaktivních barier, které by mohly v nČkterých vhodných
lokalitách nahradit hydraulické bariery. Tento postup je již provoznČ zkoušen a dosažené
výsledky je možno oznaþit za velmi povzbudivé.
Použití kompozitĤ o rĤzných velikostech þástic dimenzovaných na konkrétní podmínky lokality
(napĜ. s ohledem na dobu zdržení podzemní vody v ošetĜená struktuĜe) umožĖuje nakalibrovat
reaktivitu reagentu a tím optimalizovat sanaþní zásah. Kombinace valenþnČ vázaných
mikroþástic a nanoþástic železa výraznČ sníží cenu materiálu a v synergii s elektrochemickou
podporou významnČ prodlouží dobu efektivního pĤsobení ve zvodni. Tento systém je podle
našeho názoru jednou z možných alternativ rozvoje chemicky podporovaných in situ
technologií na bázi elementárního železa.
Snímky kompozitĤ þástic elementárního železa s rĤznČ designovaným složením
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Vysoké valenþní stavy železa

 

V souþasné dobČ je v rámci centra kompetence NANOBIOWAT vyvíjena technologie výroby
materiálu na bázi vysoce oxidovaných stavĤ železa. Oproti dostupným komerþním materiálĤm
(napĜ. Sigma-Aldrich) mají ponČkud odlišné složení. Jedná se o pevné materiály, jejichž
hlavními komponentami jsou železan (K2FeO4) a železiþnan (K3FeO4) s pĜímČsí železitanu
(KFeO2) a oxidu draselného (K2O). Materiál je hygroskopický a rozkládá se již za bČžné
vzdušné vlhkosti. Ve vodČ se železiþnan rychle rozkládá. PrĤbČh relace lze nejlépe
dokumentovat namČĜenými hodnotami Eh a pH v deionizované vodČ s rozpuštČným ferátem.
Vodivost deionizované vody je
   
nemČĜitelná
bČžnými
ϲϱϬ
konduktometry a je limitnČ blízká
ϲϬϬ
nule.
V deionizované
vodČ
pĜipravené
membránovými
ϱϱϬ
technologiemi lze prakticky vylouþit
ϱϬϬ
pĜítomnost
kationtĤ a aniontĤ.
ϰϱϬ
V závislosti na délce kontaktu
ϰϬϬ
s atmosférou
lze
oþekávat
ϯϱϬ
rozpouštČní dusíku, kyslíku a oxidu
ϯϬϬ
uhliþitého. Reakce po rozpuštČní
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ferátu v koncentraci 0,5 g/l (krok

mČĜení 5 s) je uvedena na grafu.
Z mČĜení vyplývá stagnace hodnot (po dobu 25 s) s následným poklesem Eh až o 130 mV a
velmi rychlý nárĤst pH (bČhem 5 s. ze 7,4 na 11,4). Dále pak již docházelo k významné zmČnČ
pouze u Eh. Kulminace hodnot Eh byla dosažena za cca 32 min (627 mV), pĜiþemž vysoké
hodnoty (nad 600 mV) setrvaly po dobu 9 min. Jako velmi zajímavý výsledek se jeví pokles Eh
v první etapČ rozkladu ferátu þasovČ oddČlený od nárĤstu pH. Toto lze vyhodnotit pouze emisí
elektronĤ pĜi rozkladu Fe5+. Z toho vyplývá, že obvykle uvádČná rovnice

2K3Fe5+O4 + H2O → 6K+ + (Fe6+O4)2- + (Fe4+O3)2- + 2OH-

(4)

nemá obecnou platnost. PravdČpodobnČ se projevuje vysoká afinita materiálu k vodČ a její
rozklad podle rovnice

2H2O → O2 + 4H+ + 2e-

(5)

nebo privilegovaná oxidace Fe5+ na Fe6+ a uvolnČní elektronĤ do prostĜedí. V absolutnČ þisté
vodČ lze tento efekt dobĜe pozorovat. V mineralizovaných vodách (vþetnČ destilované) tento
efekt není tak zĜejmý. ZároveĖ dojde pĜi rozkladu ferátu i k reakci

K2O + H2O → 2 KOH
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disociaci KOH a nárĤstu pH. Dosažené pH je v reálu urþováno obsahem hydrogenuhliþitanĤ,
které mohou v alkalické oblasti disociovat a poskytnout proton pro neutralizaci vznikajících
hydroxidových iontĤ. V dalším þasovém sledu pak již probíhá redukce Fe6+. Jelikož rozklad
jednoznaþnČ probíhá i v deionizované vodČ je možno konstatovat, že jako zdroj protonĤ a
elektronĤ slouží molekuly vody. Podle podmínek pH by redukce železanu mČla probíhat podle
následujících rovnic:

(Fe6+O4)2- + 8H+ + 3e- → Fe3++ 4H2O

pH < 3,5

(7)

(Fe6+O4)2- + 7H+ + 3e- → Fe3+(OH)2+ + 3H2O

pH 3,5 – 3,7

(8)

(Fe6+O4)2- + 6H+ + 3e- → Fe3+(OH)2+ + 2H2O

pH 3,7 – 5

(9)

(Fe6+O4)2- + 5H+ + 3e- → Fe3+(OH)3 + H2O

pH 5 - 10,5

(10)

(Fe6+O4)2- + 4H+ + 3e- → Fe3+(OH)4-

pH > 10,5

(11)

PomČrnČ rychle je pĜi reakci dosažena a pĜekroþena horní hranici stability vody, pĜiþemž je
možno konstatovat, že mineralizace vody tento efekt katalyzuje. Dochází tedy k rozkladu vody
a velmi rychlému spotĜebování reakþní látky za vývinu kyslíku. V obecných vodách odpovídají
podmínky po ukonþení reakce poli stability goethitu. V slabČ mineralizovaných vodách je pH
za hranicí stability goethitu a železo by se mČlo vyskytovat ve formČ rozpuštČného iontu
Fe(OH)4-.
Provedeny byly ještČ další pokusy a to
tak,
aby byly pokryty možné podmínky
 

1
reakce. Výsledky jsou souhrnnČ
zpracovány v diagramu, do kterého jsou
promítnuty pole stability rĤzných fází
0,5
Fe. U všech mČĜení je zaznamenán
shodný prĤbČh. Hodnota cílového pH je
urþována pufraþní kapacitou vody.
 

0
 
Hodnoty Eh velmi rychle pĜekraþují

horní hranici stability vody a také velmi
rychle poklesnou, jelikož je vyþerpána
-0,5
oxidaþní kapacita materiálu. Podle
provedených pokusĤ lze dovozovat
pH
2
4
6
8
10
12
vysokou afinitu zkoumané látky k vodČ.
Ve vodném prostĜedí je vČtšina úþinné látky spotĜebována na rozklad vody, pĜiþemž voda je
využívána jako zdroj protonĤ a elektronĤ. Pokud je v prostĜedí pĜítomen i jiný zdroj protonĤ a
elektronĤ je tento také využit. Z tohoto dĤvodu probíhá reakce rychleji v kyselém prostĜedí
nebo za pĜítomností hydrogenuhliþitanĤ. Reakþní doby jsou velmi rychlé, v minutách až
desítkách minut, pĜiþemž se zvyšující se vstupní koncentrací úþinné látky nebo mineralizace
vody se doba jejího spotĜebování zkracuje.
Eh (V)

 

 

deionizovaná voda
demineralizovaná voda
pitná voda
kyselka
alkalizovaná voda
okyselená demi voda
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Se železnany byla provedena celá Ĝada experimentĤ, které mČly prokázat jejich technologický
potenciál pro þištČní podzemních a odpadních vod. Výsledky pro podzemní vody nejsou
uspokojivé, respektive velmi krátká doba reakce v podstatČ neumožĖuje jejich nasazení do
horninového prostĜedí. V oblasti þištČní odpadních vod je možno jejich využití pĜedpokládat,
pĜedevším v oboru terciálního þištČní. První experimenty naznaþují jejich využitelnost
pĜedevším v eliminaci endokrinních disruptorĤ, tedy složitČjších organických látek. Vedle
oxidaþního efektu je neopominutelný efekt koprecipitaþní. Velmi rychlou redukcí Fe6+ na Fe3+
dochází k vytvoĜení þástic Fe3+ s velmi velkou plochou povrchu, která z roztoku úþinnČ
odstraĖuje nejen kovy, ale i organické látky. Výzkum optimálního využití tohoto novČ
vyvinutého materiálu je dosud na poþátku a mĤže pĜinést výsledky implementovatelné do
praxe. Zvládnutí prĤmyslové výroby tohoto materiálu pak relativnČ dostupný domácí zdroj.
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Nová ýOV spoleþnosti KRPA PAPER, a.s. využívající
þistý kyslík v aktivaci
Ing. David Bek, Ph.D. a Ing. Antonín Kroupa, Ph.D.,

Messer Technogas s. r. o., Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
David.Bek@messergroup.com, tel. 602 760 022, Antonin.Kroupa@messergroup.com

Abstrakt
V pĜíspČvku je diskutován projekt nové þistírny odpadních vod ve spoleþnosti KRPA PAPER,
a.s., která byla dokonþena poþátkem roku 2013. Jako investiþnČ nejúspornČjším Ĝešením se
ukázalo využití jedné ze stávajících betonových usazovacích nádrží pro zĜízení biologického
þištČní odpadní vody. S ohledem na vstupní parametry vody a objem nádrže byla zvolena
aerace þistým kyslíkem. Efektivní vnos kyslíku byl realizován dvČma typy zaĜízení, jednak
pomocí kyslíkových injektorĤ vlastní konstrukce Messer a jednak vnosem jemných bublin
kyslíku perforovanými hadicemi. Investiþní prostĜedky potĜebné k uskuteþnČní stavby dosáhly
díky pĜijatému Ĝešení ménČ než jedné tĜetiny prostĜedkĤ potĜebných ke konvenþnímu Ĝešení
zadání, tj. stavbou nových nádrží pro aktivaci a gravitaþní separaci kalu a dále výstavbu a
vybavení odpovídající kompresorovny. Dosavadní výsledky zkušebního provozu, kdy
dosahované hodnoty CHSK jsou v prĤmČru nižší než 40 mg/l, jsou velmi uspokojivé.
Úvod
Papírna KRPA PAPER, a. s. byla vybavena pouze chemicko–mechanickým þištČním odpadní
vody v lince dvojice dosazovacích nádrží typu DORR, kde byly separovány nerozpustné látky.
Ve vodČ rozpuštČné polutanty byly odstranČny pouze z malé þásti a dodržení limitu vypouštČní
tak bylo znaþnČ problematické. Papírna byla nucena tuto situaci urychlenČ vyĜešit vypsáním
výbČrového Ĝízení na výstavbu biologického stupnČ þistČní vody. Zadání projektu bylo relativnČ
jednoduché: za minimálních investiþních nákladĤ dosáhnout plnČní limitu koncentrace
organického zneþištČní v odpadní vodČ z výroby papíru. Ve spolupráci se spoleþností EVH, s. r.
o. nabídla spoleþnost Messer Technogas investiþnČ úsporné Ĝešení, jež pro zĜízení biologického
þištČní odpadní vody využilo jedné ze stávajících betonových usazovacích nádrží.
Vyhodnocením využitelného objemu nádrže bylo – za uvažovaného použití aerace þistým
kyslíkem – zkalkulováno, že objem nádrže je postaþující k úþinnému þištČní odpadní vody.
Toto Ĝešení bylo, po návštČvách zástupcĤ papírny na dalších ýOV s vnosem kyslíku, pĜijato a
spoleþnost Messer Technogas se tak v roce 2012 stala generálním dodavatelem stavby
biologické þistírny odpadních vod. Investiþní prostĜedky potĜebné k uskuteþnČní stavby dosáhly
ménČ než jedné tĜetiny prostĜedkĤ potĜebných ke konvenþnímu Ĝešení zadání, tj. stavbou
nových nádrží pro aktivaci a gravitaþní separaci kalu a dále výstavbu a vybavení odpovídající
kompresorovny.
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Popis ýOV
Výstavba ýOV se uskuteþnila v období záĜí do prosince roku 2012. Nádrž DORR (1900 m3)
byla vestavbou ocelové mezistČny rozdČlena do dvou objemĤ. V obvodu nádrže byla zĜízena
aktivace s vnosem þistého kyslíku osazená rychlobČžnými míchadly. Efektivní vnos kyslíku byl
realizován dvČma typy zaĜízení. Bylo využito jednak pĜetlakových kyslíkových injektorĤ
vlastní konstrukce Messer, jednak vnosu jemných bublin kyslíku perforovanými hadicemi. Ve
stĜedu pĤvodní dosazovací nádrže, jenž byl oddČlen nerezovou dostavbou, byla vybudována
dosazovací nádrž. ZĜízení nové kyslíkové aktivace a dosazovací nádrže bylo doplnČno
vybudováním pĜedĜazeného anoxického selektoru, doplnČním systému dávkování nutrientĤ a
výstavbou kyslíkového hospodáĜství. ZároveĖ byla veškerá nová zaĜízení implementována do
Ĝídicího systému ýOV.
Objem a zneþištČní vody na nátoku do ýOV se v prĤbČhu dne rychle a výraznČ mČní. Objem
vody se nejþastČji pohybuje v rozsahu 1500 – 3500 m3/den, hodnoty BSK5 pak v rozsahu 130 350 mg/l a CHSK v rozsahu 250 – 2000 mg/l.

Obr. 1: Schématické uspoĜádání ýOV spoleþnosti KRPA PAPER
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Obr. 2: Aktivaþní a dosazovací nádrže. V pozadí je zásobník kapalného kyslíku (vlevo) a
zásobník kapalného oxidu uhliþitého (vpravo). CO2 je používán pro neutralizaci alkalické
odpadní vody na vstupu do ýOV.

Aerace v aktivaci þistým kyslíkem
S ohledem na omezený objem aktivaþní nádrže, velice rychle a výraznČ se mČnící parametry
prĤtoku a zneþištČní vody byla navržena aerace þistým kyslíkem, která zajistí, a to prakticky za
každých okolností (napĜíklad i pĜi dlouhodobém výpadku elektrické energie), dostateþnou
koncentraci rozpuštČného kyslíku v aktivaci. Dosažení rozpuštČní potĜebného množství kyslíku
ve vodČ je pĜi použití technického kyslíku (o koncentraci min. 99,5% O2 v dodávaném plynu)
ve srovnání se vzduchem výraznČ jednodušší, efektivnČjší a energeticky ménČ nároþné. Toto je
zpĤsobeno 4,8 krát vyšší koncentrace kyslíku (a tedy i parciálního tlaku kyslíku) ve vnášeném
plynu. Navíc je tlak, nutný k vnosu plynu (6 bar), zajištČn odparem kapalného kyslíku (20 bar)
ze zásobníku bez nutnosti instalace dmychadel.
Technologie vnosu kyslíku do vody jsou pomČrnČ rĤznorodé a závisí na požadavcích a typu
existujících zaĜízení na ýOV. NejþastČji se však využívají na míru navržené injektory
(pĜetlakové dvoustupĖové rozpouštČní kyslíku) s þerpadlem nebo speciální kyslíkové
jemnobublinové hadice. Injektory se vyznaþují vysokou úþinností vnosu þistého kyslíku do
vody, kdy dochází za urþitých podmínek k rozpuštČní naprosté vČtšiny dávkovaného plynu, což
je s ohledem na provozní náklady nezbytné. PĜesnou regulací toku plynu na základČ údajĤ ze
sondy je možné pružnČ reagovat na mČnící se podmínky bez dodateþné spotĜeby el. energie.
V pĜípadČ nové ýOV KRPA PAPER zajišĢují vnos kyslíku do aktivace tĜi injektory (Obr. 3),
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každý o kapacitČ 25 kg O2/h (s kalovým þerpadlem o pĜíkonu 3,7 kW) a jeden aeraþní rošt se
speciálními perforovanými hadicemi také o kapacitČ 25 kg O2/h.
Kyslík je do aeraþních elementĤ dodáván potrubním rozvodem z odpaĜovací stanice kapalného
kyslíku, jejíž hlavní þástí je kryogenní zásobník kapalného kyslíku zajišĢující dostateþnou
provozní zásobu a tlak média i s potĜebnou rezervou.
Obr. 3: Instalace kyslíkového injektoru na ýOV KRPA PAPER. Injektor v chodu pĜi
komplexním vyzkoušení technologie s Ĝíþní vodou.

Zkušenosti s þistým kyslíkem v aktivaci a závČr
Zkušební provoz v prĤbČhu roku 2013 probČhl bez vČtších komplikací. Jediným výraznČjším
problémem, který se objevil po cca pĤlroþním provozu, byla pomalá sedimentace kalu
v dosazovací nádrži. PĜíþinou bylo zatížení ýOV biologicky toxickými látkami a následná
nadmČrná tvorba vláknitých mikroorganizmĤ. To bylo vyĜešeno aplikací vhodných chemikálií
(chlornan, aj.) a dalšími úpravami v provozování ýOV. Instalovaný systém aerace þistým
kyslíkem pracuje podle obsluhy ýOV bezvadnČ. Injektory jsou bezúdržbové, každoroþnČ jsou
pouze vytažena a prohlédnuta malá ponorná þerpadla.
Aplikace þistého kyslíku v aktivaþní nádrži zajišĢuje velice stabilní provoz biologické ýOV i
pĜi velice rychle a výraznČ se mČnících parametrech prĤtoku a zneþištČní papírenských
odpadních vod. Toto potvrzují výsledky, kdy se hodnoty CHSK vyþištČné vody pohybují
prĤmČru na 45 mg/l a dosahují tedy cca 30 % povoleného maxima. Hodnoty BSK se pak
pohybují v prĤmČru na 5 mg/l, tedy cca 15 % povoleného maxima. To umožnilo þásteþnou
recyklaci vody zpČt do výroby.
Dosavadní zkušenosti s provozem nové ýOV jsou tedy vysoce pozitivní, k plné spokojenosti
jak papírny KRPA PAPER tak spoleþnosti Messer Technogas.
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PĜedcházení rizikĤm prĤmyslových odpadních vod
na komunálních þistírnách monitoringem
vybraných parametrĤ odpadních vod
Miloš Volenec
Endress+Hauser Czech s.r.o.

Abstrakt
ýlánek se zabývá možnostmi nasazení kontinuálních analytických senzorĤ na pĜítoku ýOV pro
vþasnou indikaci anorganických a organických zneþišĢující látek. Obvykle se jedná o
kontinuální monitoring pH, ORP, konduktivity, koncentrace nerozpuštČných látek a
koncentrace rozpuštČných organických látek absorbujících v UV oblasti.

Úvod
ýistírna odpadních vod je zaĜízení, ve kterém dochází k þištČní odpadních vod. Komunální
þistírny jsou situovány u mČst a obcí, kde þistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s
prĤmyslovými. Odpadní voda je na ýOV pĜivádČna ze stokové sítČ. NejþastČjším typem v ýR
je mechanicko-biologická þistírna odpadních vod, þasto se kombinují rĤzné technologie jako
mechanické, biochemické a chemické procesy. Klíþovým stupnČm je biologická fáze þištČní,
kdy je zneþištČní z odpadní vody odstraĖováno pomocí mikroorganismĤ nazývaných
aktivovaný kal. Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit znaþné množství organického
zneþištČní a slouþenin dusíku a fosforu. Hlavními mČĜítky pro kontrolu a regulaci þistírenských
procesĤ jsou hodnoty BSK5 a CHSK + další hodnoty.
Komunální vody obsahují na pĜítoku ýOV:
– HrubČ rozptýlené látky
– JemnČ rozptýlené usaditelné látky
– JemnČ rozptýlené obtížnČ usaditelné, neusaditelné látky a rozpuštČné látky
– Organické látky (BSK / CHSK)
– Slouþeniny dusíku a fosforu

Zatímco komunální odpadní voda vznikající každodenní lidskou þinností ve formČ splaškĤ
pĜedstavuje pro biologický stupeĖ žádaný zdroj nutrientĤ, mĤže na druhé stranČ prĤmyslová
odpadní voda z prĤmyslových podnikĤ pĜedstavovat pro biologický stupeĖ urþité riziko. Na
pĜítoku se mohou objevit organické zneþišĢující látky jako rĤzné þistící a dezinfekþní
prostĜedky, organické zbytky, tuky, ropné deriváty, chemické slouþeniny užívané v osobní
kosmetice a hygienČ a rĤzné anorganické zneþišĢující látky se zvýšenou nebo sníženou pH
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hodnotou, s rĤzným obsahem solí z odpadních vod prĤmyslových závodĤ apod. Tyto
zneþisĢující látky a vysoká látková množství jsou mnohdy nežádoucí z dĤvodu pĜetížení
biologického stupnČ a v nČkterých pĜípadech bývá vhodné jejich koncentraci na pĜítoku
monitorovat kontinuálními analytickými senzory. PĜítok na ýOV je nicménČ považován
z hlediska analýz za nejobtížnČjší stupeĖ a zejména pak vysoký podíl nerozpuštČných látek,
tuky a mastnota pĜedstavují pro analytické senzory nelehkou výzvu.
Potenciometrická mČĜení – pH, ORP, rH.
V souþasné dobČ je nejbČžnČjším instalovaným analytickým þidlem na pĜítoku ýOV
potenciometrické mČĜení pH. Indikuje možné výkyvy pH hodnot komunálních vod, které
pocházejí z rĤzných prĤmyslových výrob, kde se používají louhy nebo kyseliny, napĜíklad v
potravináĜství se používají tzv. CIPovací chemikálie jako kys. dusiþná a louh sodný k sanitaci
trubních systémĤ, patĜí sem samozĜejmČ chemický prĤmysl, atd. Konstrukce pH senzoru musí
odolávat vysokému podílu nerozpuštČných látek. Samotná membrána pH skla je citlivá na
chemické a teplotní šoky, které se ovšem na pĜítoku ýOV nevyskytují, takže zvýšenou
pozornost je nutné vČnovat zejména referenþnímu systému. Vhodné jsou pH sensory s
hydrofobními vlastnostmi referenþního rozhraní, používá se porézní teflon o velké ploše. Z
hlediska obsluhy a údržby je vhodné, aby kalibraþní interval pH senzorĤ byl co nejdelší, tzn.
vnitĜní prostĜedí referenþního systému se nesmí mČnit. Proto se do referenþního systému
moderních pH elektrod integruje tzv. iontová past s iontomČniþovou náplní s dlouhou difuzní
dráhou v kapiláĜe, kde se vychytávají migrující kontaminanty. Preferuje se take konstrukce s
tzv. dvojitým elektrolytovým mĤstkem (KCl/KNO3), který odolává “otravČ” sulfidy. Stabilizací
vnitĜního prostĜedí referenþního systému se potlaþuje drift pH hodnoty a klesá þetnost kalibrací.
Konstrukce pH elektrody s teflonovým rozhraním “7” a kapilární iontovou pastí “5”

Další vývoj smČĜuje k „superkombinované” pH/ORP elektrodČ v jediném tČle s jediným
konektorem a jedním kabelem. V tČle senzoru se nachází referenþní systém a dále prvky pro
mČĜení pH a redox hodnoty na Pt prvku. Výsledkem je systém, který vyhodnocuje mimo pH a
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redox tzv. rH hodnotu, neboli negativní dekadický logaritmus parciálního tlaku vodíku.
Výhodou tohoto Ĝešení je jednodušší konstrukce “vše v jednom” a nižší investiþní náklady na
simultánní monitoring pH a redox hodnot napĜ. v biologickém stupni ýOV. rH potenciál na
rozdíl od þistého ORP potenciálu zohledĖuje hodnotu pH.
rH potenciál se vypoþítá dle vztahu:
rH = 2 x (mV/S) + 2 pH
(S je smČrnice pH elektrody, mV je redox hodnota + 207 mV):
Interpretace rH:
rH 0…9 – silnČ redukþní prostĜedí
rH 9…17 – slabČ redukþní prostĜedí
rH 17…25 – indiferentní prostĜedí
rH 25…34 – slabČ oxidaþní prostĜedí
rH 34…42 – silnČ oxidaþní prostĜedí
U provozního mČĜení pH v otevĜených kanálech je záhodno zmínit problém s vlhkostí a korozí
v konektorech a v kabelu a indukci napČtí okolními elektromagnetickými poli do kabelu.
Prakticky to znamená, že analogové pH metry mají omezenu délku kabelu nČkam na úroveĖ
10…20m bez pĜedzesilovaþe. Tyto problémy eliminujeme použitím pH senzorĤ s integrovaným
digitálním þipem a hermetiky uzavĜeným konektorem bez kovových prvkĤ s indukþním
pĜenosem dat, kdy je sensor a kabel zcela galvanicky oddČlen od prostĜedí a media.
Konstrukce kombi elektrody pH/ORP/rH s teflonovým rozhraním a kapilární iontovou pastí.
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Toroidní vodivost.
Prakticky nejjednodušší analýza na ýOV pĜedstavuje induktivní (toroidní) vodivost.
KonstrukþnČ se jedná o dvČ cívky uzavĜené v plastovém pouzdĜe s integrovaným teplotním
prvkem. Jedna cívka je budící a generuje stĜídavé magnetické pole a v druhé se indukuje
stĜídavý proud závislý na vodivosti media. Vodivost pĜi dané teplotČ je dána koncentrací a
typem rozpuštČných iontĤ, proto se toroidní vodivost používá mj. k vyjádĜení koncentrace
individuálních chemikálií. Celoplastový robustní sensor je zcela odolný vĤþi zanesení a volbou
vhodného materiálu eliminujeme korozi. Rozsah mČĜení 6 ĜádĤ mu neþiní žádné potíže a z
tohoto pohledu se tedy jedná o “ideální” prakticky bezúdržbový sensor. Na pĜítoku indikuje
toroidní sensor pĜítomnost rozpuštČných anorganických látek a ve spojení s pH pak mĤžeme
rozeznat zda charakter látek je kyselý, nebo alkalický. Ideální nasazení tČchto dvou senzorĤ
bude ve spojení s prĤtokomČrem pro jednoduchý monitoring fekálních vod.
Konstrukce toroidního senzoru vodivosti s dvČma cívkami.

Koncentrace nerozpuštČných látek.
Zákal a nerozpuštČné látky se mČĜí jednoduše opticky v oblasti infraþerveného svČtla kolem 860
nm pĜímo v mediu. Díky Iý oblasti je mČĜení nezávislé na barvČ. Optický system obsahuje
pulzní zdroj Iý svČtla a systém detektorĤ vyhodnocuje inenzitu odraženého svČtla v úhlech 90°
(pro zákal dle ISO 7027) a 135° (pro koncentraci nerozpuštČných látek). Zákalový senzor
zpracovává matematicky všechny odražené signály a vícenásobný detektor eliminuje drift,
kolísání optiky a rušivé okolní svČtlo. TČlo robustního senzoru je vyrobeno z nerez oceli,
optická þást v kontaktu s kapalinou ze safíru. Senzor neobsahuje žádné pohyblivé díly a
vyznaþuje se prakticky nulovými provozními náklady. Proudící medium zajišĢuje samoþistící
efekt, který mĤže být zesílen ofukem pĜi ponorné instalaci nebo ostĜikem tlakovou vodou pĜi
inline instalaci v kalovém potrubí. V interní pamČti senzoru jsou uloženy kalibraþní kĜivky pro
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zákal obvykle do 4000…10 000 FNU nebo nerozpuštČné látky a kal bČžné na ýOV. Na pĜítoku
komunální ýOV nebude koncentrace NL vyšší než 2…5 g/l. SamozĜejmostí je možnost
individuální kalibrace kalu porovnáním s laboratorními údaji. Hodnota CHSK mĤže být vázána
na nerozpuštČné látky proto pĜi zvýšení hodnot NL na pĜítoku lze oþekávat také zvýšení hodnot
CHSK.
Optické schéma zákalového/kalového senzoru (1…zdroj Iý svČtla, 2,3…detektory odraženého
svČtla)

Koncentrace rozpuštČných organických látek absorbujících v UV oblasti.
Další optická insitu metoda, která mĤže nalézt uplatnČní pĜi monitoringu pĜítoku, je mČĜení
absorbance media v UV oblasti kolem 254 nm. V této oblasti spektra silnČ absorbují nČkteré
organické substance rozpuštČné ve vodČ. Ne všechny organické látky absorbují, napĜ.
jednoduché cukry a alkoholy nikoli, obvykle absorbují UV svČtlo molekuly obsahující dvojné
vazby – jako aromáty apod. Pulzní zdroj UV svČtla „prosvČcuje“ vrstvu vody a prochází
polopropustným zrcadlem, kde se na mČĜícím detektoru pĜi 254 nm vyhodnocuje úbytek svČtla,
který je úmČrný obsahu absorbujících organických látek a zákalu. SvČtlo odražené od zrcadla se
mČĜí pĜi 550 nm na referenþním detektoru (zelené svČtlo) a kompenzuje tak zákal v kapalinČ.
Použitím dvou detektorĤ se kompenzuje drift optiky, pĜípadné kolísání napájení a zákal. Tato
metoda mČĜení absorbance rozpuštČných oganických látek (parametr SAK) se uplatnila a
rozšíĜila pĜi monitoringu pitných a povrchových vod a take pĜi monitoringu na odtoku ýOV
jako jednoduchý online indikátor obsahu organických látek. V tČchto aplikacích se používá
pomČrnČ široká kyveta v Ĝádu desítek mm.
PĜítok na ýOV je pro UV monitoring pĜímo v mediu výzvou. Vzhledem k vysokému zatížení
je nutné pracovat max. s nČkolikamilimetrovou optickou kyvetou. TČžkosti zpĤsobují zejména
tuky a mastné látky, které zanášejí optické prvky a pak nezbývá než þastČjší manuální þištČní.
Je výhoda, když systém umožĖuje diagnostiku a pĜístup k primárním hodnotám detektorĤ
protože pak je možno posoudit stupeĖ zanesení optiky a potĜebu vyþištČní.
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KaždopádnČ parametr SAK pĜedstavuje urþitou možnost jak jednoduše hlídat pĜetížení þistírny
rozpuštČnými organickými látkami. Nabízí se také možnost korelovat v pĜevodníku parametr
SAK na hodnotu TOC, CHSK nebo BSK porovnáním s laboratorními údaji. Na pĜítoku
nicménČ þást hodnoty CHSK mohou tvoĜit take nerozpuštČné þástice, ideální by tedy byla
kombinace s monitoringem zákalu/NL. Je nutno vČnovat zvýšenou pozornost výbČru
instalaþního místa z dĤvodu rizika zanášení optických þástí UV senzoru, v pĜípadČ nasazení
zákalového senzoru je toto riziko výraznČ nižší.
Univerzálním Ĝešením by napĜ. byl ultrafiltraþní keramický modul s úþinností 0,1 mikrometru.
Keramika je prakticky nezniþitelná, nezanáší se tuky a má neporovnatelnČ vyšší životnost než
bČžné deskové membrány pĜiþemž je možné nasazení na libovolné místo na ýOV vþetnČ
pĜítoku. Kapalina se jednoduše filtruje pomocí sacího efektu peristaltické pumpy umístČné v
malé Ĝídící jednotce. ýištČní se provádí automaticky v pravidelných intervalech tlakovým
vzduchem, úþinnost þištČní je možné zvýšit zpČtným chodem þerpadla popĜ. pomocí sanaþní
reagencie integrované do systému. Filtrát by byl k dispozici pro libovolný sensor nebo
analyzátor bez rizika zanášení a systém by pracoval plnČ automaticky.
Konstrukce optické þásti UV (SAK) senzoru (5…zdroj svČtla, 2…polopropustné zrcadlo,
3…kyveta s mČĜeným mediem, 1,2 detektory)
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Sken nČkterých
kterých organických látek v UV oblasti.

ZávČr
Na pĜítoku ýOV se pomČrnČ
Č Č bezproblémov
bezproblémovČ mohou uplatnit kontinuální analytické senzory
typu pH/ORP s teflonovou diafragmou a iontovou pastí,
pastí, toroidní vodivost a optický
vícedetektorový kalový sensor osazený jednoduchým þištČním
ním tlakovým vzduchem. V ppĜípadČ
kontinuálního UV senzoru je nutné poþítat
po
s rizikem
zikem zanášení zejména tuky a s vyššími nároky
na umístČní sondy popĜ.
Ĝ. na údržbu a þistČní.
ní. Perspektivní možností se v tomto ppĜípadČ jeví
použít odolný ultrafiltraþní
þní keramický modul s úþinností
ú
0,1 mikrometru a dopravovat do UV
senzoru filtrát a indikovat UV senzorem rozpuštČné
rozpušt né organické látky. Filtrát by samozĜejmČ
samoz
byl
k dispozici také pro pĜípadné
Ĝípadné
ípadné provozní analyzátory typu TOC, amonikálního dusíku apod. rH
hodnota umožĖuje “oþištČní”
Ční”
ní” ORP od pH a využití v procesech nitrifikace/den
nitrifikace/denitrifikace.
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Vliv kalové vody na odstraĖování fosforeþnanĤ na aktivaþní
þistírnČ odpadních vod
JiĜí Wanner1, Petra Vrabcová1, Tomáš Fuka1
1)

VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, Prof. Ing. JiĜí Wanner, DrSc., 220 443 149,
603 230 328, jiri.wanner@vscht.cz.

Abstrakt
V experimentální þásti práce je Ĝešena komplikovaná problematika odstraĖování fosforeþnanĤ z
odpadních vod na þistírnČ, která je diskontinuálnČ zatČžována dávkami kalové vody.
Koncentrace fosforeþnanĤ v kalové vodČ kolísá od jednotek až témČĜ po stovky miligramĤ na
litr, pĜiþemž lze za prĤmČrnou hodnotu považovat koncentraci cca 15 až 20 mg/l. Toto množství
pĜedstavuje zhruba 30 % celkového zatížení þistírny fosforem. Diskontinuita vnosu
fosforeþnanĤ do hlavní þistírenské linky þistírny odpadních vod je podstatná a pĤsobí velké
provozním problémy, neboĢ reakce na koncentraci kalové vody a zmČna dávkování srážecího
þinidla není dostateþnČ rychlá tak, aby bylo možné celý proces optimálnČ Ĝídit. Na pĜíkladu
vybrané aktivaþní ýOV budou ukázány možné scénáĜe, jak zvýšit výkon chemického srážení
tak, aby mohla být garantována prĤmČrná odtoková koncentrace pod 1 mg/l P-PO43-.
Úvod
V rámci zvýšení ochrany vodních tokĤ pĜed nepĜíznivými úþinky vypouštČných odpadních vod
z mČstských þistíren dochází ke zpĜísnČní podmínek pro jejich vypouštČní. Toto zpĜísnČní se
týká pĜedevším ukazatele – celkový fosfor (Pcelk.). Celkový fosfor úzce souvisí s tzv. eutrofizací
vod, kdy zvýšené množství fosforu a dusíku zpĤsobuje zhoršování kvality vodních tokĤ a
zapĜíþiĖuje negativní zmČny vodního ekosystému (tvorba vodního kvČtu, úhyn organismĤ,
zmČna biodiverzity, zápach vodních ploch apod.). Hodnota odtokové koncentrace ukazatele
Pcelk. byla legislativnČ stanovena na 1 mg/l (pro BýOV nad 100 000 EO[1], jedná se o
prĤmČrnou hodnotu emisního standardu). Na tento fakt musejí provozovatelé þistíren reagovat
vhodnou úpravou (optimalizací) technologií a procesĤ pro odstraĖování fosforu þi zavádČním
nových technologií (terciární doþištČní, EBPR apod.).[2] Vzhledem k vysoké finanþní
nároþnosti nových technologií, pĜistupuje mnoho provozovatelĤ k optimalizaci stávajících
procesĤ odstraĖování fosforu z odpadních vod.
Obecné informace
Fosfor, jako biogenní prvek je nezbytným nutrientem pro správné fungování metabolismu
živých organismĤ. NejvýznamnČjším zdrojem fosforu je minerál apatit a jeho rozliþné formy
napĜ.chloro-, fluoro-, hydroxyapatit. [3]
Minerály, bohaté na fosfor, jsou hojnČ využívané pro prĤmyslovou výrobu, napĜ. pro výrobu
fosfátových hnojiv a pesticidĤ, þistících, pracích, odmašĢovacích, nebo protikorozivních
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prostĜedkĤ. Masivní prĤmyslová výroba spotĜebovává velké množství minerálním zdrojĤ
fosforu. Uvádí se, že v horizontu 50 let nastane nedostatek dosud využívaných zdrojĤ
fosforu.[1] Tento nedostatek by mohl vést ke krizi jak v prĤmyslu, tak v zemČdČlství. Na místČ
je tedy hledání možnosti hospodárnČjšího zacházení s tČmito zdroji nebo nalezení úþinných
zpĤsobĤ její recyklace.
Fosfor se nejþastČji vyskytuje v pĤdním nebo vodním ekosystému, kde dochází k jeho
pĜirozenému kolobČhu. Vlivem prĤmyslových výrob a samotnou živoþišnou produkcí (þlovČk
dennČ vyprodukuje cca 1,6 g fosforu moþí a fekáliemi[3,4]) dochází k porušení rovnováhy
kolobČhu fosforu v ekosystémech, pĜedevším však v ekosystému vodním. NadmČrné množství
fosforu se do vodního ekosystému dostává splachem hnojiv ze zemČdČlských ploch a
odpadními vodami, vzniklými jak þinností þlovČka, tak z prĤmyslu. NadmČrné množství fosforu
v životním prostĜedí má negativní vliv na vodní ekosystémy. ZpĤsobuje negativní jev, zvaný
eutrofizace. Eutrofizace vod se projevuje vznikem vodního kvČtu, zápachu postižených ploch
nebo úhynem živoþichĤ ve vodním ekosystému. Na jedné stranČ poþínající nedostatek
pĜírodních zdrojĤ fosforu a na druhé stranČ nadmČrné množství fosforu v ekosystémech
upozorĖuje na problém v hospodaĜení s touto surovinou. Vzhledem k tomuto faktu je tedy
nutné nejen zacílit pozornost k zvýšení úþinnosti odstraĖování fosforu z odpadních vod, ale
nalézt zpĤsoby pro jeho úþinnou recyklaci. Mnohé technologie pro recyklaci jsou již zavádČny
(hlavnČ v zahraniþí), a nČkteré jsou prozatím díky enormním ekonomickým nárokĤm a nízké
úþinnosti recyklace využitelné pouze v teoretickém nebo laboratorním mČĜítku. Fosfor lze
z odpadní vody odstraĖovat biologickými þi fyzikálnČ-chemickými metodami. Principem
odstraĖování fosforu biologickou cestou spoþívá v navození vhodných podmínek v biologickém
stupni þistírenské linky, kdy za pĜítomnosti specifických mikroorganismĤ aktivovaného kalu
dochází k akumulaci fosforu z odpadní vody do biomasy tČchto mikroorganismĤ. Podstatnou
podmínkou akumulace je dostateþný obsah snadno rozložitelného substrátu v odpadní vodČ a
stĜídání aerobních a anaerobních kultivaþních podmínek. FyzikálnČ-chemické metody jsou
nejpoužívanČjšími metodami pro odstranČní fosforu na vČtšinČ mechanicko-biologických
þistíren. NejbČžnČji se používá metoda chemického srážení kovy.[4,5] Metoda je založena na
srážení fosforeþnanĤ solemi kovĤ za vzniku nerozpustných slouþenin, které jsou následnČ
odstraĖovány z vody v podobČ chemického kalu spoleþnČ s kalem aktivovaným sedimentací
v dosazovací nádrži nebo pomocí filtrace ve filtraþním zaĜízení. Pro srážení se používají soli
hliníku, železa þi vápníku a jejich smČsi, a jejich dávkování odpovídá technologickým
požadavkĤm jednotlivých biologických þistíren. Srážecí þinidla lze dávkovat pĜed mechanický
stupeĖ za þeslemi nebo do lapáku písku (primární srážení), do aktivaþní nádrže nebo do nátoku
k dosazovací nádrži (simultánní srážení) nebo za dosazovací nádrž do biologicky vyþištČné
vody (terciární).[5] V menší míĜe jsou používány i další metody, napĜ. struvitové srážení,
krystalizace apod.).[6]
Cíl práce
Základní snahou je stabilnČ snížit koncentrace celkového fosforu pod hodnotu 1 mg/l ve
vypouštČné vyþištČné odpadní vodČ. Tato hodnota je požadována v dĤsledku zpĜísnČní emisních
limitĤ, souvisejících s oznaþením témČĜ celé ýeské republiky jako citlivé oblasti.
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Úvod do problematiky
Pro optimalizaþní návrh na snížení odtokové koncentrace celkového fosforu na hodnotu 1 mg/l
nebo nižší byla zvolena mechanicko-biologická þistírna odpadních vod pro 20000
ekvivalentních obyvatel (EO) se simultánní denitrifikací a nitrifikací (obČhová aktivaþní nádrž),
anaerobní mezofilní stabilizací kalu, s odstraĖování fosforu chemickým srážením.
Optimalizaþní návrh obsahoval celkovou analýzu celého procesu odstraĖování fosforu. V rámci
analýzy byly vyhodnoceny limitní vlivy procesu napĜ. diskontinuální vnos kalové vody
z anaerobní stabilizace kalu, urþení optimální dávky srážedla, vhodná volba srážedla. Tyto
limitní vlivy byly zkoumány a výsledky z nich vzešlé použity pro realizaci optimalizaþního
návrhu.
Experimentální þást
Pro optimalizaci procesu odstraĖování fosforu srážením Fe/Al solemi byla zvolena
mechanicko-biologická þistírna odpadních vod o velikosti 20000 EO se simultánní nitrifikací a
denitrifikací (dvČma obČhovými aktivacemi) a anaerobní mezofilní stabilizací kalĤ v jedné
vyhnívací nádrži, viz Obr. 1. Eliminace fosforu je realizována simultánním chemickým
srážením Al/Fe solemi.
Obr. 1: Schéma optimalizované þistírny odpadních vod.
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V souþasné dobČ probíhá na optimalizované BýOV odstraĖování fosforu dávkováním
smČsného roztoku síranu železitého - Fe2(SO4)3 a síranu hlinitého - Al2(SO4)3 dvojicí
dávkovacích þerpadel do každé linky biologického þištČní. SmČsné þinidlo železité a hlinité soli
je dávkováno hlavnČ z dĤvodu pĜítomnosti vláknitého mikroorganismu Microthrix parvicella,
protože pĜi dávkování hlinité soli dochází k podstatné eliminaci tohoto nežádoucího vláknitého
mikroorganismu. Srážedlo je dávkováno do armatur, ústících do dosazovacích nádrží. Velikost
dávky je Ĝízena dle aktuální koncentrace fosforu v pĜitékající odpadní vodČ a pĜitékajícího
množství odpadní vody na biologický stupeĖ. Souhrnné informace o dávkách srážedel jsou
uvedeny v provozním Ĝádu ýOV. V souþasné dobČ je dávka smČsného srážedla nastavena na
5 l/h do každé linky biologického þištČní. Tato dávka je postaþující pro zajištČní více jak 90%
úþinnosti odstranČní celkového fosforu pĜi vstupní prĤmČrné koncentraci celkového fosforu
6,5 mg/l a prĤtoku odpadních vod 40,5 l/s.
Po analýze historických dat a jednotlivých technologických þistírenských procesĤ, probíhajících
na þistírnČ, byl zjištČn diskontinuální vnos kalové vody z mezofilní anaerobní stabilizace kalu.
Vnos kalové vody z anaerobní stabilizace kalu probíhá 5 dní v týdnu cca 12 hodin dennČ.
KvantitativnČ pĜedstavuje vnos kalové vody cca 150 m3 za den o koncentracích desítek až
stovek mg/l celkového fosforu. Fakt, že není kalová voda z kalového hospodáĜství vracena do
hlavní þistírenské linky kontinuálnČ nebo v þasech sníženého fosfátového zatížení þistírenské
linky, mĤže zpĤsobovat podstatný nárĤst fosfátového zatížení celého systému právČ v dobČ, kdy
je do þistírenské linky dávkována. MĤže tak znaþnČ ovlivnit proces þištČní a odstraĖování
nutrientĤ v þistírenské lince.
Vzhledem ke skuteþnosti diskontinuálního vnosu kalové vody do hlavní þistírenské linky byla
práce zamČĜena na posouzení možného negativního vlivu tohoto diskontinuálního vnosu kalové
vody na systém.
Analýza procesu odstraĖování fosforu z odpadní vody na BýOV
Pro zhodnocení vlivu kalové vody na proces odstraĖování fosforu na ýOV byla provedena
analýza, vypovídající o stavu procesu odstraĖování fosforu na BýOV. V rámci práce byly
odebírány a analyzovány jednotlivé proudy þistírenské linky, potĜebné pro zhodnocení procesu
– pĜedevším byla sledována kalová voda z anaerobní stabilizace, kalová voda ze zahuštČní, dále
pĜítok na ýOV, pĜítok na biologický stupeĖ, aktivaþní smČs a odtok z ýOV. Dále byly pro
doplnČní informací sledovány vratné kaly z obou vČtví þistírenské linky, primární kal, vyhnilý
kal a zahuštČný pĜebyteþný kal. Analýza byla provádČna v jednotlivých etapách (etapy byly
celkem 4). Vzorky podstatných proudĤ byly odebírány v jednotlivých etapách bodovČ þi po
2 hodinách 24 hodinovČ. V rámci analýzy bylo provedeno i stanovení hodinové
nerovnomČrnosti pĜitékajícího zneþištČní, a to pomocí ukazatele CHSKCr. Dále byly pro ucelené
zhodnocení analýzy sledovány i další parametry, napĜ. hodnota pH, Namon, Ncelk. U jednotlivých
proudĤ byl stanovován fosfor v parametru Pcelk., P-PO43-, Pcelk. v sušinČ. V prĤbČhu sledování
byl posuzován systém, zatížený kalovou vodou z anaerobní stabilizace, a systém bez zatížení
kalovou vodou z anaerobní stabilizace.
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Dle provedené analýzy se koncentrace kalové vody na þistírnČ pohybovala v desítkách až
stovkách mg/l, což jsou z pohledu zatížení významné koncentrace. Dle aktuálních parametrĤ je
doba zdržení v þistírnČ 16 - 18 hodin. Kalová voda je dennČ vypouštČna cca od 8:00 do cca
19:00 hodin. Odtokové množství celkového fosforu je tedy nutné vztahovat k cca 16
hodinovému zdržení v systému. Vzhledem k dobČ zdržení 16 hodin tedy probíhá odstraĖování
ve veþerních nebo noþních hodinách s nižším zatížením. Z logiky vČci by mČlo být nejvČtší
zatížení po cca 11 hodinách (zdržení v usazovací nádrži je cca 3 hodiny a v aktivaþní nádrži cca
8 hodin) po nadávkování kalové vody. Je tedy nasnadČ, že mĤže dojít v jistých intervalech
procesu k nedostatku srážecího þinidla oproti množství fosforeþnanĤ.
Z namČĜených hodnot vyplynulo, že pĜitékající množství cca 150 m3 kalové vody z anaerobní
stabilizace po dobu cca 12 hodin dennČ o vysoké koncentraci cca 30 mg/l zpĤsobuje podstatné
zatížení systému (viz. v jistých dobách procesu mĤže docházet k nedostatku srážecího þinidla
oproti množství fosforeþnanĤ). V prĤbČhu sledování bylo zaznamenáno cca 22 – 100 % zatížení
pĜítoku kalovou vodou z anaerobní stabilizace, což pĜi faktu, že není dávkování rovnomČrnČ
rozloženo a nastavená dávka srážecího þinidla se v prĤbČhu procesu nemČní, mĤže toto zatížení
zpĤsobovat nedostateþné odstraĖování fosforu z odpadní vody. BČhem uceleného sledování
procesu po dobu 24 hodin došlo k havarijní situaci na BýOV, a vzhledem k tomuto faktu se
zcela nepodaĜilo poskytnout vhodné informace. NicménČ z dostupných informací vyplynulo, že
dávkování kalové vody ze zahuštČného pĜebyteþného kalu pĜináší do systému cca 200 g/den
Pcelk., oproti kalové vodČ z anaerobní stabilizace kalĤ, která pĜináší do systému v prĤmČru
2700 g/den Pcelk.. PĜi posuzování vlivu je však nutné brát v potaz rozdílné vstupní koncentrace
pĜitékajících proudu. Koncentrace fosforu, pĜitékajícího na þistírnu se pohybuje okolo 7-8 mg/l,
naproti koncentrace fosforu v kalové vodČ se pohybuje v prĤmČru okolo 20 mg/l, a mnohdy i
mnohem více. Viz Obr. 2 až Obr. 5
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Grafické znázornČní
ní hmotnostních nerovnom
nerovnomČrností systému zatíženého a nezatíženého
kalovou vodou v parametru Pcelk.
Obr. 2: Hodinová nerovnomČrnost
Črnost ppĜitékajícího
itékajícího a odtékajícího množství fosfátového zneþištČní
zne
v parametru Pcelk. - systém zatížen kalovou vodou.

Obr. 3: Hodinová nerovnomČrnost
Črnost pĜitékajícího
itékajícího a odtékajícího množství fosfátového zneþištČní
zne
v parametru Pcelk . – systém nezatížen kalovou vodou.

88



265(3



.RQIHUHQFH%ODQVNR
.RQIHUHQFH%ODQVNR


Grafické znázornČní
ní hmotnostních nerovnom
nerovnomČrností
rností systému zatíženého a nezatíženého kalovou
3vodou v parametru P-PO4

Obr. 4: Hodinová nerovnomČrnost
Črnost ppĜitékajícího
itékajícího a odtékajícího množství fosfátového zneþištČní
zne
v parametru P-PO
P
–
systém
zatížen
kalovou
vodou.
4

Obr. 5:: Hodinová nerovnomČrnost
nerovnom
pĜitékajícího
itékajícího a odtékajícího množství fosfátového
zneþištČní
Ční v parametru P-PO
P
vodou
4 – systém nezatížen kalovou vodou.
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Navrhovaná Ĝešení
Z komplexní analýzy þistírny v procesu odstraĖování
ování fosforu chemickým srážením Al/Fe
solemi byl specifikován diskontinuální vnos kalové vody z anaerobní stabilizace jako faktor,
limitující úþinnost odstraĖování
Ėování fosforu cchemickým
hemickým srážením. Dle zjištČných
zjištČ
skuteþností
pĜedstavuje
edstavuje diskontinuální vnos kalové vody cca 10 – 30 % navýšení celkového fosfátového
zatížení technologické linky v urþitých þasových intervalech mĤže
Ĥže být až 100% navýšení
zatížení. Pro eliminaci vnosu fosforu
fosf
z kalové vody do hlavní technologické linky bylo
navrženo následující Ĝešení:
Technologický návrh þ. 1
Technologický návrh þ. 1 spoþívá
spoþ
v pĜedsrážení fosforu pĜímo v kalové vodČ
vod pĜídavkem
srážecího þinidla
inidla a rychlého zamíchání v rychlomísiþi viz Obr. 6.
Obr. 6:: Základní schéma technologického návrhu þ. 1.

Technologický návrh þ. 2
Technologický návrh þ. 2 spoþ
spoþívá
ívá v obdobné technologii jako v prvním pĜ
pĜípadČ. Odlišný je
pouze reaktor viz Obr. 7.
Obr. 7: Základní schéma technologického návrhu þ. 2.



Technologický návrh þ. 3
Návrh spoþívá
ívá ve srážení fosforeþ
fosforeþnanĤ pĜímo
ímo ve vyhnilém stabilizovaném kalu. Je však nutno
proces optimálnČ navrhnout, aby byla zajišt
zajištČna
na dokonalá homogenizace kalu a srážedla.
Dávkování Fe3+ solí jako srážecího þinidla pĜímo do kalu obecnČČ zvyšuje sušinu následnČ
následn
odvodnČného
ného kalu a snižuje spotĜebu
spotĜ
koagulantu.
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ZávČr
Pro praktickou realizaci byla vybrán technologický návrh þíslo 3, který skýtá nejvíce pozitiv,
zejména pro svou jednoduchost a rychlost instalace. Dalším pĜínosem této varianty je zvýšení
sušiny kalu v Ĝádu jednotek procent, vþetnČ zlepšení celkových vlastností kalu – kompaktnosti a
lepivosti.
PodČkování
Tento pĜíspČvek vznikl s podporou grantu TAýR „Inovativní zpĤsob þištČní odpadních vod se
zamČĜením na zisk nutrientĤ v þisté formČ“ s þíslem TA04020217, a dále v rámci plnČní
zakázky pro SþVK a.s., smlouva þ. 217 61 31 10.
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TĜetí stupeĖ þištČní s lamelovým usazovákem
Jan Foller, Martin Eyer
Vodárenská akciová spoleþnost, a.s. Brno; foller@vasgr.cz; eyer@vasbo.cz

Abstrakt

Práce se zabývá vyhodnocením úþinnosti ýOV na odstraĖování fosforu s využitím technologie
„oddČleného“ srážení v biologicky vyþištČné splaškové odpadní vodČ s následnou separací
vznikajících sraženin v lamelové usazovací nádrži. Toto Ĝešení je vyhodnoceno z hlediska
ekonomického využití srážedla – síranu železitého a z hlediska celkového dopadu na zlepšení
kvality do krasového toku, vypouštČných odpadních vod v parametrech dosažených odtokových
koncentrací celkového fosforu a CHSK. Technologie je aplikována na nízko-zatížené ýOV
s kapacitou asi 2100 EO, na kterou je napojena kombinovaná stoková soustava.
Úvod
V dĤsledku zavedení do praxe a uplatĖování NV 61/2003 a z nČj plynoucích praktických
požadavkĤ na zpĤsob rozhodování vodohospodáĜských orgánĤ a v okamžiku vstupu ýR do EU,
kdy se tato pĜísná legislativní norma stala zpČtnČ nemČnnou, vyvstal problém, jak technicky
naplnit tvrdé požadavky plynoucí hypoteticky z kombinovaného pĜístupu ke stanovení limitĤ na
kvalitu vypouštČných, biologicky vyþištČných odpadních vod do globálnČ zneþištČných a
vČtšinou málo vodných tokĤ v ýR. Je jasné, že na tom nic nezmČnily ani postupné kosmetické
úpravy zmínČného NV do nynČjší podoby NV 23/2011, ani novelizovaný „Vodní zákon“ a už
vĤbec ne þeské pojetí termínu „BAT“ a jeho aplikace. Stále naléhavČji se ukazuje potĜeba
hledání Ĝešení úþinného a levného odstraĖování fosforu, kdy nemĤže být pro ýR dostateþným
vodítkem „Rámcová smČrnice“ EU, ani ostatní evropská legislativa s doporuþenými limity pro
fosfor, navrženými v ní pro vybrané velikosti ýOV (nad 10000 EO), má-li být dosaženo
skuteþného snížení stávajících koncentrací fosforu (vČtšinou 70 – 150 ȝg/l), v našich tocích. Je
tĜeba hledat i pĜes neujasnČnou kvantifikaci vlivu „difuzních“ zdrojĤ fosforu, technologicky
úþinné zpĤsoby Ĝešení pro ýOV. Je velká škoda, že pĜi chybném posouzení mikrosítových filtrĤ
odpovČdnými orgány, jako „BAT“ (jako nejlepší dostupnou techniku) a technicky dostateþné
Ĝešení, byly ostatní možné technologické postupy Ĝešení III. stupnČ þištČní odpadních vod, pro
údajnou ekonomickou nevýhodnost investic, zavrhovány a z projektĤ rekonstrukcí a
intenzifikací ýOV, jako nadstandard vyĜazovány i v oblastech, kde mohou fosfáty ve vodČ
objektivnČ škodit i jinak než podporou eutrofizace a vývoje sinic, napĜíklad rozpouštČním
krasových útvarĤ. Došlo tak k významné ztrátČ þasu, který mohl být využit k otestování a
pĜípadnému rozvinutí, již v dobČ uplatĖování výše popsaných omezení, známých, alternativních
technologických Ĝešení (1). Doba ukazuje, že mikrosítové filtry neĜeší problematiku snižování
odtokových koncentrací fosforu a nejsou zdaleka tak ekonomicky výhodné, jak bylo
pĜedpokládáno. Je velkým štČstím, že se podaĜilo, jako jedno z možných Ĝešení, realizovat ve
VAS vypracovaný koncept (za spolupráce s firmou ENVITES), oddČlené srážení fosforu
s lamelovou usazovací nádrží k separaci sraženin na odtoku, právČ na jedné z ýOV v
Moravském krasu (mČstys Sloup v Moravském krasu).
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Základní pĜedpoklady úþinného srážení fosforu z biologicky vyþištČných odpadních vod
Chemické srážení fosforu v odpadních vodách je obecnČ složitý a komplikovaný fyzikálnČchemický proces, jehož výsledek je ovlivnČn Ĝadou rĤzných, þasto protichĤdnČ pĤsobících
faktorĤ. PrincipiálnČ je dosažitelná zbytková koncentrace, chemickým srážením odstranitelného
fosforu, Ĝízena souþinem rozpustnosti vzniklé sraženiny nerozpustného fosforeþnanu Me+3 (Me
= Fe; Al;). Vlivem konkurenþních srážecích nebo komplexotvorných reakcí, disociace a iontové
síly, pĜípadnČ povrchových dČjĤ, dochází ke znaþným odchylkám výsledkĤ od teoretických
hodnot. Proto pĜi vysvČtlování tČchto rozdílĤ hovoĜíme o podmínČném souþinu rozpustnosti (2,
3). PĜi velmi zjednodušeném pohledu (pĜi pH bČžné odpadní vody není schopen kation Fe+3
existence a do reakcí vždy vstupují rĤzné aqua-komplexy trojmocného železa se strukturou
závislou na podmínkách prostĜedí), je fosfor srážen, v oxickém prostĜedí podle dvou základních
schémat, popsaných následujícími rovnicemi:
Fe+3 + PO4-3 = FePO4

I.

Fe(OH)3 + PO4-3 = FePO4 + 3OH-

II.

Druhá z uvedených rovnic schematicky popisuje rozpouštČní hydroxidu železitého za
pĜítomnosti ortofosforeþnanĤ v roztoku a následné srážení, což je podstatnČ pomalejší dČj za
ustalování rovnováhy mezi rozpustnČjším hydroxidem železitým a fosforeþnanem železitým.
Z pohledu železa dochází teoreticky k rozdČlení ve prospČch fosforeþnanu v pomČru asi 1 : 9,
je-li k tomu þas.
Málo se také vČnuje pozornost vlivu technologické koncepce biologického stupnČ ýOV a jeho
klíþových technologických parametrĤ a dále vlivu technologického Ĝešení kalové koncovky a
použité technologie stabilizace pĜebyteþného kalu, pĜípadnČ režimu jeho odvodĖování. DĤležitý
je také režim organizace vlastního provozu ýOV a zpracování dovážených odpadních vod ve
vztahu k možnostem Ĝídící automatiky dávkování srážedla. Tyto další vlivy a jejich podrobná
kvantifikace však nejsou pĜedmČtem tohoto referátu, a proto náznak jejich možného dopadu
struþnČ uvedeme pouze jako informaci.
a) Zatížení a stáĜí kalu. Doba kontaktu biomasy v aktivaþní nádrži a z toho plynoucí stupeĖ
mineralizace aktivovaného kalu na stranČ jedné a REDOX podmínky v technologické lince
biologického stupnČ ýOV na stranČ druhé, jsou v pĜímé souvislosti s množstvím fosforu
odstranitelného chemickým srážením a fosforu vázaného do biomasy.
b) Úbytek organického podílu bČhem stabilizace pĜebyteþného kalu znamená uvolnČní
chemicky srazitelných ortofosforeþnanĤ z degradovaných bunČk do kalové vody. Významný
je tento podíl u anaerobních technologií s produkcí bioplynu a technologie ATAS (napĜíklad
OSS – oxyterm sludge systém), kdy koncentrace celkového fosforu v kalové vodČ dosahuje
hodnot 75 – 150 mg/l nČkdy i více. Kalová voda z aerobnČ stabilizovaného kalu Ĝízenou
aerací vzduchem po dobu 35 – 45 dní, za teploty okolí, obsahuje bČžnČ 20 – 70 mg/
celkového fosforu.
c) Dovážené odpadní vody na ýOV v nepravidelných intervalech nebo zpracování dovážených
tekutých kalĤ z jiných ýOV mĤže v závislosti na jejich technologické historii zvýšit riziko
vyšších odtokových koncentrací celkového fosforu v pĜípadČ chybnČ nastaveného dávkování
srážedla, které bilanþnČ neakcentuje dovážený fosfor.
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Shrneme-li struþnČ výše uvedené, mĤžeme konstatovat, že spolehlivé zajištČní úþinného
odstranČní fosforu z biologicky vyþištČných splaškových odpadních vod chemickým srážením
dosáhneme s vysokou mírou pravdČpodobnosti za následujících podmínek:
•
•
•
•
•

DobĜe navržená nízko-zatížená aktivace se stáĜím kalu nad 25 dní
Dávkování srážedla do biologicky vyþištČné odpadní vody
DobĜe stanovená doba koagulace – zrání sraženiny, destabilizace koloidĤ
Úþinná separace chemického kalu
Maximální možná doba kontaktu chemického kalu s þištČnou odpadní vodou v
technologické lince ýOV s oxickým prostĜedím

Na základČ experimentálních výsledkĤ z poloprovozních zkoušek zaĜízení s výkonem cca 0,5
l/s (1), byly stanoveny základní technologické parametry provozního zaĜízení, které byly dále
také ovČĜeny napĜíklad pĜi testování technologie tĜetího stupnČ s filtry EVH (2), a technologie
na principu NRBF (4).

Technologická koncepce ýOV Sloup – struþný popis
Odpadní voda z kombinované kanalizace je dopravována pĜed mechanické pĜedþištČní
gravitaþnČ pĜivadČþem z mČstyse Sloup a obce ŠošĤvka (oddílná kanalizace). Odpadní vody
jsou pĜivádČny otevĜeným kanálem na strojnČ stírané þesle s prĤlinou 6 mm a odtud (shrabky
padají do lisu na shrabky s Ĝízeným propíráním), po pĜedþištČní natékají odpadní vody do
splaškové þerpací stanice. PĜi dešĢových událostech, kdy množství pĜitékající odpadní vody
pĜevyšuje maximální návrhovou kapacitu biologické linky, pĜepadá odpadní voda do dešĢové
þerpací stanice. Z ní je pak þerpána do zdrže o objemu odpovídajícímu 20 minutám akumulace
pĜi návrhovém dešti.
Odpadní voda z mechanického pĜedþištČní natéká do pĜedĜazené rozdČlovací šachty a dále do
dvou biologických linek s pravoúhlými aktivaþními nádržemi. Biologická linka je Ĝešena, jako
nízko-zatČžovaná smČšovací aktivace se stĜídáním oxické a anoxické fáze. Vlastní aktivaþní
nádrže jsou vybaveny jemnobublinným aeraþním systémem. Udržování smČsi ve vznosu pĜi
vypnutých dmýchadlech zajišĢují pomalubČžná ponorná míchadla. Chod dmýchadel a míchadel
je Ĝízen od aktuálního množství rozpuštČného kyslíku v aktivaþní nádrži. Aktivaþní smČs natéká
do rozdČlovacího objektu, do kterého je možné také dávkovat srážedlo fosforu pomocí
dávkovacího þerpadla v závislosti na velikosti nátoku odpadních vod. (PrioritnČ je však
dávkováno srážedlo do smČšovací nádrže III. stupnČ þištČní). RozdČlovací objekt umožĖuje
rovnomČrné rozdČlení nátoku do obou dosazovacích nádrží, regulaci pomČru nátoku do
jednotlivých nádrží, popĜ. zamezení nátoku do jedné z nich je pomocí stavitelných pĜepadových
hran. Dosazovací nádrže jsou pravoúhlé dortmundského typu.
Technologická linka tĜetího stupnČ je složena z míchané reakþní nádrže pro dávkování srážedla
fosforu, lamelového separátoru a tlakových pískových filtrĤ, které slouží, jako záloha a nebyly
bČhem popisovaných mČĜení v provozu.
VyþištČná odpadní voda z biologické linky natéká do míchané reakþní nádrže, kde dochází
k chemické reakci srážedla se zbytkovým fosforem. PrĤtok z této nádrže do sací jímky þerpací
stanice za lamelovým separátorem je gravitaþní. Chemický kal z lamelového separátoru je
odþerpáván kalovým þerpadlem o výkonu 2 l/s, do rozdČlovacího objektu pĜed dosazovací
nádrže. Odtok „terciálnČ“ doþištČné odpadní vody je veden nejdĜíve do akumulaþní jímky
provozní vody, sloužící jako zdroj vody pro AT stanici a odtud, v pĜípadČ naplnČní akumulaþní
jímky voda pĜepadá do potrubí, jež je vedeno pĜes mČrný objekt do recipientu.
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Parametry zatížení ýOV:
Parametr

Jednot.

Poþet ekvivalentních obyvatel
PrĤmČrný denní prĤtok Q24
Maximální denní prĤtok Qd
Maximální hodinový prĤtok Qh
Max. pĜítok na biologii za deštČ QdeštČ
Specifická produkce BSK5
BSK5
CHSKCr
NL
Nc
N-NH4
Pc

EO
m3/d; l/s
m3/d; l/s
m3/h; l/s
m3/h; l/s
g/ob.d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

Technologické parametry ýOV:
Biologický stupeĖ
Poþet aktivaþních nádrží
Objem aktivace – celkový
RozmČry dosazovacích nádrží
Poþet nádrží

2
628 m3
5,5 x 5,5 m
2

Terciální stupeĖ
30 m3
Envites, LB 10
1 ks
14 l/s
24 l/s
10,5 m2

Koagulaþní nádrž
Lamelový separátor
Poþet zaĜízení
Kapacita zaĜízení
Max. krátkodobé pĜetížení
Sedimentaþní plocha
Kalové hospodáĜství

180 m3
3
2,5 m3/hod

Celkový objem provzdušĖovaných nádrží
Poþet nádrží
OdvodnČní kalu malou mobilní odstĜedivkou
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Návrhové zatížení
2 100
347; 4,01
473; 5,47
40; 11,1
48; 13,3
60
126
252
116
23,1
18,9
5,3
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OddČlené srážení fosforu – provozní výsledky
Biologicky vyþištČné odpadní vody natékají za souþasného dávkování koncentrovaného roztoku
síranu železitého (41%), gravitaþnČ do smČšovací – koagulaþní nádrže. Doba zdržení v nádrži
se pohybuje v rozmezí 45 – 60 minut. Nádrž je míchána pomalubČžným míchadlem. Voda
s chemickým kalem odtéká na lamelový separátor, kde dojde k oddČlení chemického kalu.
VyþištČná voda mĤže být þerpána na pískové filtry nebo odtéká pĜímo do recipientu, což je
souþasný testovaný stav provozu. Chemický kal s þástí zachycené CHSK je þerpán z lamelové
usazovací nádrže zpČt do rozdČlovacího objektu pĜed dosazovací nádrže. Úþinnost odstraĖování
celkového fosforu na ýOV a úþinnost snížení CHSK z biologického þištČní, jsou patrny
z následujících tabulek a grafĤ.

Datum
2.4.2014
14.5.2014
20.6.2014
8.7.2014
22.7.2014
16.9.2014
22.10.2014
PrĤmČr:

OddČlené srážení fosforu na ýOV Sloup 2100 EO
Fosfor
Mol.
P-pĜítok P z DN P-odtok PIX 113
Q
nátok
Fe
pomČr
mg/l
7,7
10,6
14,6
14,6
19,5
14,1
14,2
13,6

mg/l
2,2
2,3
3,0
3,4
3,5
3,0
3,0
2,9

mg/l
0,5
0,7
0,5
0,6
0,4
1,2
2,0
0,8

3

ml/hod m /hod
750
15,1
500
18
750
10,2
750
13,8
1000
11,8
500
15,9
500
22,5
678,6
15,3

g/hod
116
191
149
201
230
224
320
204,5

g/hod
450
300
450
450
600
300
300
407,1

Úþinnost

P : Fe
3,3
1,3
2,6
1,9
2,2
1,1
0,8
1,9

PrĤbČh odstraĖování fosforu (mg/l)
Ϯϱ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ
KsWͲWƎşƚŽŬ

ϭϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

WͲ EŽĚƚŽŬ

ϱ͕Ϭ
KsWͲKĚƚŽŬ

Ϭ͕Ϭ
ϰ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϱ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϲ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ
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ϴ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϵ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϭϬ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

%
93,5
93,4
96,6
95,9
97,9
91,5
85,9
93,5
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Graf snížení koncentrace CHSK (mg/l)
III. stupeĖ - odstranČní CHSK
Q

CHSK DN

CHSK za lam.

CHSK úbytek

Úþinnost

NL

m3/hod

mg/l

mg/l

mg/l

%

mg/l

2.4.2014

15,1

50

34

16

32,0

4

14.5.2014

18,0

38

26

12

31,6

2

20.6.2014

10,2

26

18

8

30,8

7

8.7.2014

13,8

22

14

8

36,4

4

22.7.2014

11,8

40

29

11

27,5

2

16.9.2014

15,9

35

24

11

31,4

12

22.10.2014

22,5

53

31

22

41,5

4

15,3

37,7

25,1

12,6

33,0

5,0

Datum

PrĤmČr:

ϵϬ
ϴϬ

,^<ǌE

ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ

,^<ǌKs

ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
ϰ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϱ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϲ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ

ϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ
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Diskuze výsledkĤ
Na ýOV pĜitéká relativnČ vysoká nátoková koncentrace fosforu, což je dáno pĜedevším
významným podílem odpadních vod z nové oddílné splaškové kanalizace. Ke srážení je
používán koncentrovaný roztok síranu železitého (PIX 113). Srážecí roztok je dávkován do
míchané smČšovací nádrže o objemu 30 m3. PotĜebná dávka roztoku byla urþena bČhem
zkušebního provozu a s cílem dosažení prĤmČrné koncentrace asi 1,0 mg/l zbytkového fosforu
na odtoku z ýOV. Ke vzniku fosforeþnanu železitého však nedochází pouze pĜímou reakcí
(zjednodušenČ Ĝeþeno) ortofosforeþnanĤ se síranem železitým ve smČšovací nádrži, ale také
reakcí ve smČšovací nádrži vzniklého hydroxidu železitého v koloidní formČ s ortofosforeþnany
pĜi þerpání odsazeného chemického kalu z lamelové usazovací nádrže pĜed dosazovací nádrže
bČhem sedimentace v nich a také reakcí hydroxidu železitého s ortofosforeþnany pĜímo
v aktivaþní nádrži, kam se dostává spoleþnČ s vratným kalem (jak je naznaþeno v rovnici II).
Z tohoto dĤvodu bylo celkem obtížné urþit exaktním výpoþtem správný použitý molární pomČr
P : Fe, vypoþítaný v uvedené tabulce. Molární pomČr P : Fe, uvedený v tabulce je vypoþten za
pĜedpokladu, že asi 35% fosforu, který pĜitéká v odpadní vodČ na ýOV se váže do biomasy a
zbytek je chemicky srážen ve formČ fosforeþnanu železitého. Jsme pĜesvČdþeni, že nás
k tomuto zjednodušení opravĖuje skuteþnost, že biologická linka je realizována, jako prostá
smČšovací aktivace s Ĝízenou koncentrací kyslíku a kalová koncovka je Ĝešena s Ĝízenou aerobní
stabilizací kalu. Za tČchto podmínek se jedná pouze o standardní akumulaci fosforu do biomasy
v pĜibližnČ uvedených hodnotách úþinnosti.
OddČlené srážení fosforu dává také možnost dodateþného snížení odtokové koncentrace CHSK.
Tento parametr byl hodnocen pouze, jako dodateþný pĜínos použité technologie.
Získané zkušenosti a zjištČné problémy
Vzhledem k tomu, že ýOV Sloup je první þistírna odpadních vod s touto technologií, nebyly,
kromČ zkušeností z prototypových zaĜízení k dispozici srovnatelné podklady pro vedení
procesu. PĜedevším nebyla na ýOV dostateþná zkušenost s provozem lamelové usazovací
nádrže. Problémy pĤsobilo pĜedevším problematické dimenzování þerpadla odsazeného kalu,
které je podle našeho názoru pĜedimenzované a mČlo by být Ĝízeno pĜes frekvenþní mČniþ. Dále
bylo nutné vyladit intervaly kontroly a þištČní lamel usazovací nádrže, což se podaĜilo. Stav by
možná ještČ zlepšilo vhodné rychlomísení síranu železitého s upravovanou vodou na nátoku do
egalizaþní – smČšovací nádrže se zámČrem realizace zásad Ĝízené krystalizace. CelkovČ však lze
technologické zaĜízení hodnotit dobĜe.
ZávČr
PĜi návrhu a realizaci III. stupnČ þištČní na ýOV Sloup byly v projektu využity, projektantĤm
poskytnuté, veškeré zkušenosti z experimentĤ realizovaných v poloprovozních podmínkách na
ýOV provozovaných ve VAS, a.s. v letech 2004 – 2009 a publikované teoretické práce
technikĤ VAS, a.s. Hodnocené zaĜízení pĜedstavuje pouze jednu z možností ekonomicky
pĜijatelného Ĝešení terciálního doþištČní biologicky vyþištČných odpadních vod, které byly ve
VAS, a.s. navrženy, jako alternativa k mikrosítĤm. Dosažené výsledky ukazují, že není tĜeba
realizovat hned komplikovanou technologii s pískovou filtraci, aby bylo možné dosáhnout na
bČžných splaškových vodách až 90% úþinnosti pĜi odstraĖování fosforu za srovnatelných
nákladĤ. Dosažený výsledek za použití až o 25% nižších dávek železa ve formČ síranu
železitého, v molárních pomČrech výhodnČjších, než je bČžné u simultánního srážení, svČdþí i o
ekonomickém pĜínosu tohoto Ĝešení. Efekt snížení odtokové koncentrace CHSK jen podtrhuje
ekonomickou, ale i ekologickou výhodu tohoto Ĝešení.
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Zkušenosti s þištČním odpadních vod s velkým
nárazovým zneþištČním
Oto Dubina
V a K BĜeclav, e-mail: Dubina@vak-bv.cz

Abstrakt
ýištČní odpadních vod v malých obcích ve vinaĜských oblastech sebou pĜináší Ĝadu
specifických problémĤ, daných mnohdy tČžko dohledatelnou nekázní obþanĤ napojených na
stokovou síĢ, kteĜí se v rĤzných objemech zabývají produkcí vína a zpracováním vinných
hroznĤ. Práce pĜináší struþnou informaci o výskytech nárazového zneþištČní na ýOV do 2000
EO, pracovní postupy pĜi Ĝešení problémĤ s nárazovým zneþištČním a zásady prevence proti
nárazovým zneþištČním v takových pĜípadech na BĜeclavsku.

Úvod
S pravidelným výskytem nárazového zneþištČní na þistírnách odpadních vod se mĤžeme setkat
pĜi provozování þistíren na BĜeclavsku. Již tradiþnČ se jedná o þistírny odpadních vod
nacházejících se ve vinaĜských oblastech, kam patĜí i mikulovská oblast. Jedná se hlavnČ o
mechanicko - biologické þistírny odpadních vod do 2000 EO. Uvedená práce se bude vČnovat
dvČma malým þistírnám odpadních vod, kde dochází pravidelnČ k velkým nárazovým
zneþištČním. Vzhledem k tomu, že není dĤležité, o které konkrétní þistírny odpadních vod se
jedná, uvedeme je pod oznaþením ýOV 1 a ýOV 2 na Mikulovsku.

Struþný popis technologie dotþených ýOV
ýOV 1 (1000 EO)
V pĜípadČ ýOV 1 se jedná technologii se smČšovací obČhovou aktivací se simultánní nitrifikací
a denitrifikací a pĜedĜazeným selektorem. Struþné technologické parametry aktivace jsou
uvedeny v následující tabulce.
Celkový reakþní objem aktivace
m3
285
Technologické parametry aktivace
Hydraulické doba zdržení, Tv
hod
31,2
3
Provozní koncentrace kalu pĜi 12 °C
kg/m
4,0
Zásoba kalu v aktivaci
kg
1 140
Celkové stáĜí kalu
d
22,8
3
Recirkulace vratného kalu
m /h
21,6
3/
Objemové zatížení dle BSK5
kg/(m d)
0,20
Zatížení kalu BSK5
kg/kg.d
0,05
Typ systému
zatížení
nízké
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Dle projektové dokumentace bude do ýOV pĜivádČno následující hydraulické a látkové
zneþištČní:
Parametr

Jednotka

Q24p
prĤmČrný denní prĤtok

l/s
m3/h
m3/d
i/s
m3/h
m3/d
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h

Q24m
maximální denní prĤtok
Qmin
minimální prĤtok
Qv (=Qhm=Qšp)
Maximální prĤtok suchých splaškĤ
Qmax
Maximální prĤtok pĜes ýOV za deštČ
Poþet EO
BSK5

kg/d
mg/l
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l

CHSK
NL
NCelk
PCelk.

projektový
pĜedpoklad
1,7
6,3
150
2,5
9
216
1,1
4,0
5,0
18
6,9
25
1000
60
400
120
800
55,4
367
11
73
2,5
16,7

Parametry na odtoku z ýOV pro trvalý provoz jsou urþeny rozhodnutím MČstského úĜadu
Mikulov, odboru životního prostĜedí. Povoleno je nakládání s vodami spoþívající ve vypouštČní
odpadních vod z ýOV:
Parametry pro trvalý provoz: Hydraulické zatížení
QprĤm (bez deštný)
1,7 l/s
Qdenní splaškový prĤtok

2,5 l/s

Qmax. hod

5,0 l/s

QdešĢ. pĜes biol.

6,9 l/s

QdešĢ. pĜes dešĢ. zdrž

31,5 l/s

216 m3/d

1 000 m3/d

Max. denní prĤtok

250 000 m3/r

Max. roþní prĤtok
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Parametry pro trvalý provoz: Odtok
Ukazatel
BSKs
CHSK-Cr
NL
N-NH4
N-celk.
P-celk.

Hodnota “p”
mg/l
30
125
35

Hodnota “m”
mg/l
60
180
70
1
sledovat
sledovat

sledovat
sledovat

V následující tabulce jsou uvedeny dosažené prĤmČrné hodnoty na pĜítoku a odtoku za rok
2014.

PĜítok (mg/l)
odtok

BSK5
945
5

CHSKCr
1690
46

NL
728
12

N – NH4
33,6
1,4

ýOV 2 (1913 EO)
ýOV 2 je Ĝešena, jako jednolinková kruhová smČšovací aktivace o objemu 592 m3,
s vestavČnou dosazovací nádrží, technologie OMS Walter. Na ýOV je napojena oddílná
splašková kanalizace s malým úsekem jednotné kanalizace. PĜítok splaškĤ je do þerpací stanice
pĜed ýOV gravitaþní. ýesle jsou jemné s prĤlinami 3 mm. ýOV nemá selektor zohledĖující
riziko vod z vinaĜských výrob. Vybrané technologické parametry jsou zĜejmé z následující
tabulky:
Poþet EO dle hydraul. zatížení
Poþet EO dle látkového zatížení
Specifická potĜeba vody
Specifické zneþištČní
Maximální bezdeštný pĜítok
Celkové množství OV na biologii, vþ. balastních
Denní látkové zatížení
Koncentrace zneþištČní
Celkové množství Ncelk.
Celkové množství Pcelk
Celkové množství NL
Celkové množství CHSK
Parametry na odtoku dle VH rozhodnutí
ukazatel
hodnoty „p“ (mg/1)
BSK5
20,0
CHSKCr
80,0
NL
25,0
se sledováním hodnot N-NH4, Ncelk. a Pcelk.
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1 870
1 913
130 1/os.d
60 g/os.d
25,1 m3/hod = 7 l/s
262 m3/den
115 kg BSK5/den
438 mg/l
21 kg N/den
4,78 kg P/den
134 kg NL/den
230 kg CHSK/den

hodnoty „m“ (mg/1)
35,0
100,0
100,0
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Množství vypouštČných pĜedþištČných odpadních vod z ýOV:
PrĤmČr, povolené
Max. povolené
Max. povolené
Max. povolené mČsíþní
Roþní povolené

3,3 l/s
8,5 l/s
360 m3/ den
7.942,4 m3/ mČs.
92,526 tis. m3/ rok

Dosahované provozní výsledky jsou zĜejmé z následující tabulky:
CHSKCr
NL
BSK5
pĜítok
424
900
612
odtok
6
47
11

N – NH4
68,6
0,28

Provozní zkušenosti
Denní prĤtoky na obou þistírnách se pohybují od 200 do 300 m3/d. BČhem vinaĜské kampanČ se
hodnoty zatížení na pĜítoku þistírny, v dĤsledku nadmČrné produkce odpadních vod od firem
zabývajících se zpracováním a výrobou vína, znaþnČ zvýší. Mohou nastat i extrémy, kdy se na
þistírnu dostanou napĜíklad kvasnice nebo objemovČ vČtší množství oplachových vod z výroby
vína. Toto nárazové zneþištČní, kdy hodnoty CHSK jsou ĜádovČ i nČkolik desítek tisíc mg/l a
chemické složení vod z hlediska nutrientĤ neodpovídá pĤvodním pĜedstavám projektanta,
mohou zpĤsobit znaþné problémy i pĜipravenému provozovateli. V takových situacích velikou
roli hraje pozornost a zkušenost obsluhy þistírny odpadních vod. Náhlý úbytek kyslíku
v aktivaþních nádržích a zmČna hodnot pH na pĜítoku jsou prvním dĤkazem o nárazovém
zneþištČní.
Jedním z prvních krokĤ, které provede obsluha þistírny je ihned zabránit dalšímu nátoku
odpadních vod na aktivaþní nádrže. Obsluha neprodlenČ provede odbČr bodového vzorku a
zajistí, aby byl co nejrychleji dopraven do laboratoĜe k rozborĤm.
Dalším krokem obsluhy je zajistit akumulaci pĜivádČných odpadních vod. K akumulaci
nárazového zneþištČní mohou posloužit objem vzdutí kanalizace a nádrže na ýOV, jako
napĜíklad uskladĖovací nádrž pĜebyteþného kalu nebo dešĢová zdrž, pokud je v technologické
lince dotþené ýOV.
Pokud obsluha vþas nezareaguje, tak je následným projevem nárazového zneþištČní zvýšená
tvorba pČny v aktivaþní nádrži, zmČna zápachu, barvy aktivovaného kalu a v nejhorším pĜípadČ
pak mĤže nastat lyze baktérií a þistírna odpadních vod je tak vyĜazena z provozu.
OsvČdþilo se v praxi, kdy bČhem odstavení pĜítoku na þistírnu, byl pĜestaven automatický režim
provzdušnČní aktivace do ruþního režimu. A totéž bylo provedeno i u automatického nastavení
vratného kalu. V období vinaĜské kampanČ se osvČdþilo mít vždy v záloze náhradní zaĜízení pro
zabezpeþení dodateþné aerace aktivaþní nádrže. JedinČ tak je nadČje a možnost udržet tĜeba i
funkþnost nitrifikace.
NČkolikrát se stalo, že byl provoz donucen navážet do aktivaþních nádrží zdravý kal z jiné,
dobĜe fungující þistírny odpadních vod. To bývá provádČno napĜíklad vozidly CAS, kdy jsou
kyvadlovou dopravou naváženy zdravé kaly a odváženy narušené kaly na þistírnu do Mikulova,
která má dostateþnČ velkou kapacitu aktivace i kalové koncovky.
Z provozních zkušeností víme, že výmČna aktivovaného kalu po nárazovém zneþištČní je u
popsaných ýOV v kampaních nezbytná. Jedním z dĤvodĤ je i malý objem aktivaþních nádrží u
tČchto þistíren odpadních vod, který s takovým zatížením nemohl poþítat. Výhodou je, že
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þerstvým kalem nastane rychlejší regenerace aktivace takto zasažené þistírny a tak jsme schopni
vypoĜádat se s daným problémem co nejdĜíve.
V dalších krocích postupujeme následnČ: akumulované odpadní vody vypouštíme do selektoru
v poĜadí kanalizace, dešĢová zdrž a nakonec uskladĖovací nádrž. Snažíme se o regulovaný
nátok na þistírnu, když v þerpací stanici vypneme jedno ze dvou þerpadel a snížíme tak
množství pĜitékajících odpadních vod na samotnou aktivaci. DĤležité je v této fázi zabránit
hydraulickému pĜetížení. V této dobČ je také nutné kontrolovat i množství vratného kalu.
Dalším problémem bývá pracovní doba obsluhy þistírny. ěešením je rozfázování 7,5 hodinové
smČny, dle požadavkĤ provozovatele.

ZávČr
BČhem provozování þistíren, kde dochází k problémĤm z dĤvodu velkého nárazového
zneþištČní, se ukázalo, že nejdĤležitČjším faktorem je pĜipravenost provozovatele (obsluhy), a
také prevence. Provozovatel by mČl být vždy pĜipraven na situaci, kterou jsme popsali. S
pĜedstihem by mČl provést þastČji kontrolu aeraþního systému aktivaþní nádrže, vþetnČ servisu a
kontroly dmychadel (obr. 1, obr. 2). Na obr. 3 je vidČt, co dokážou provést odpadní vody od
producentĤ vína. Je to pĜíklad dĤlkové koroze. V období, kdy se pĜedpokládá výskyt
nárazových zneþištČní, je nutné, aby nádrže pro akumulaci byly vždy prázdné (obr. 4). V tomto
období je dĤležité, aby þistírna odpadních vod, odkud se naváží aktivovaný kal, mČla dostatek
takového kalu a byla pĜipravena na zpracování dovezeného kalu. Provozovatel kanalizaþní sítČ
by však mČl pravidelnou kontrolou pĜedevším zabránit vypouštČní odpadních vod, kdy je
porušován provozní a kanalizaþní Ĝád kanalizace. Nezbytný je pravidelný monitoring
kanalizaþních šachet v blízkosti nejvČtších producentĤ a periodické odebírání vzorkĤ
z kanalizaþní sítČ pro laboratoĜ. Naznaþená opatĜení však vždy vedou ke zvýšeným provozním
nákladĤm. Jednou z cest, kdy se dá zabránit velkému nárazovému zneþištČní a omezení s ním
spojených problémĤ, je diskuze a osvČta s vinaĜskými producenty.
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obr.1

obr.2

obr. 3

obr. 4
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Monitorování malých ýOV
Karel PlotČný1, Miroslav PlotČný1
1

ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, ýeská republika, Tel.: +420 548 428 111,
e-mail: asio@asio.cz

Abstrakt
Je zĜejmé, že Ĝešení odvádČní odpadních vod z menších obcí a z nČkterých lokalit se neobejde
bez nasazení domovních a malých þistíren odpadních vod. NejþastČjším problémem domovních
þistíren je zajištČní jejich kontroly a rychlá detekce závady, þehož lze docílit použitím
monitorovacích prvkĤ. V dnešní dobČ by již nemČl být problém najít technické Ĝešení tohoto
problému a zavést jej do praxe (Ĝada Ĝešení je k dispozici). Staþí jen, aby byly vytvoĜeny
legislativní podmínky a legislativní tlak jako dĤvod, proþ a kdy monitoring s dálkovým
pĜenosem vyžadovat. Tento pĜíspČvek shrnuje technické možnosti pĜenosu. V rámci pĜednášky
pak budou zmínČny další aspekty použití monitorování provozu þistíren.

Klíþová slova
monitoring, decentralizované þištČní, odpadní vody, centrální sbČr dat, pĜenos dat, kontrola
provozu

Úvod
Je zĜejmé, že Ĝešení odvádČní odpadních vod z menších obcí se neobejde bez nasazení
domovních a malých þistíren odpadních vod. Po tom, co se ukazuje, že není problém dosahovat
u malých þistíren srovnatelných výsledkĤ (jak po stránce kvality odtoku, tak i po stránce
ekonomické) s vČtšími þistírnami, se jako nejþastČjší rozumný argument proti využití
individuálních þistíren objevuje to, že tyto þistírny není možné efektivnČ kontrolovat. Což
v dobČ, kdy jsou k dispozici ledniþky, které upozorĖují uživatele, že si má doplnit zásobu piva,
je tvrzení dost alibistické a pĜímo vybízející k tomu, aby byl co nejrychleji dokázán opak.
V souþasné dobČ elektronických systémĤ a mobilních aplikací se pĜímo nabízí možnost využít
tyto „vymoženosti“ i pro oblast malých domovních þistíren odpadních vod (ýOV) a dodávat
s þistírnou i monitorovací systém v rozsahu odpovídajícím požadavkĤm na zabezpeþení
lokality. V nČkterých pĜípadech pak mĤže být motivací pro instalaci monitorovacího systému
optimalizace nákladĤ na provozování a bezproblémový provoz.
V každém pĜípadČ se jedná o neopomenutelný prvek, který by v budoucnu mČl být legislativnČ
vyžadován tam, kde hrozí bezprostĜední nebezpeþí vČtších škod na životním prostĜedí nebo
provozovateli za nedodržení podmínek vodoprávního rozhodnutí – napĜ. u domovních þistíren
v CHKO nebo pĜi skupinovém nasazení domovních þistíren v obci.
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Samotné monitorovací systémy jsou založeny na principu pĜenosu informace o aktuálním stavu
smČrem k uživateli, tudíž je nutné, aby zaĜízení v místČ ýOV mohlo komunikovat na dálku.
Proto je zapotĜebí pokrytí signálem mobilního operátora (GSM/GPRS - SIM karta), pĜípadnČ
pevného þi WIFI pĜipojení k internetu. SpotĜeba elektrické energie je natolik malá, že lze
napájet pomocí baterie a fotovoltaického panelu. PĜedpokládá se však vČtšinou napojení se na
elektrickou síĢ - zásuvku pro dmychadlo.

Monitorování malých ýOV
Celý systém je založen na tom, že majitel nemovitosti byl pĜi rekonstrukci þi výstavbČ
legislativou nucen poĜídit si vlastní ýOV, napĜ. kvĤli nevyskytující se splaškové kanalizaci, a
má dĤvod pro to, aby mČl svoji þistírnu „pod kontrolou“ 24 hodin dennČ pomocí
monitorovacího systému. Tyto systémy jsou již nabízené konkurencí i v naší republice,
výhodou našich systémĤ je však cena, která zaþíná v Ĝádech jednotek tisíc korun.
Pod slovy „monitorovací systém“ si mĤžeme pĜedstavit soustavu þidel, Ĝídicí systém, vysílací
a pĜijímací þást. Tyto komponenty by mČly být po stránce ekonomické postaveny na tom, že
jsou výhodnČjším Ĝešením, než z hlediska bezpeþnosti provozu budovat za každou cenu
dlouhou splaškovou kanalizaci, a tak umožnit, aby byla odpadní voda þištČna co nejblíže místa,
kde vznikla. Pro vČtšinu majitelĤ/provozovatelĤ je þasto domovní þistírna považována za nutné
zlo, zbyteþnČ zatČžující jejich rozpoþet, pozornost a þas, který se dá využít urþitČ efektivnČji než
pravidelnou kontrolou a údržbou þistírny. Proto je logická snaha najít Ĝešení, které bude
ekonomicky zajímavé a zároveĖ uživateli umožní bezproblémový provoz, tj. odhalí vþas
poruchy þi nestandardní stavy systému a informuje o nich majitele, nebo díky centrálnímu sbČru
dat upozorní dodavatele provozování.
Nejjednodušším systémem pro pĜenos dat z pohledu provozovatele ýOV je GSM (Global
System for Mobile Communication), kdy se cena jednotlivé informace odvíjí od ceny sms
zprávy daného operátora, od kterého máme SIM kartu, a není zapotĜebí prakticky žádné další
stavební pĜipravenosti þi nastavování komunikace. Staþí pouze zadat þíslo, kam se sms zprávy
budou posílat. VČtšina operátorĤ poskytuje pĜímo tarify, které jsou urþeny pro „GSM brány“.
Další možností je pĜipojení se na ethernetovou zabezpeþenou síĢ v nemovitosti, která však
mĤže být z pohledu provozovatele komplikovaná, a to aĢ už kvĤli natažení datového kabelu
k ýOV nebo WIFI vysílaþi þi nastavení místní sítČ. Výhodou však je možnost pĜenosu vČtšího
množství informací, možnost sledovat parametry v „reálném þase“ bČhem standardního
procesu, a to vše v rámci domácnosti zdarma. V pĜípadČ tohoto pĜipojení lze vše sledovat pĜes
webové stránky nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Definice provozních stavĤ þistíren odpadních vod
Provozní stavy lze rozdČlit na monitorování mechanických þástí ýOV a na monitorování
technologických procesĤ, pĜípadnČ na kontrolu pravidelného provádČní údržby a servisních
prací. Lze konstatovat, že pokud fungují mechanické þásti ýOV, je pĜedpoklad funkþnosti celé
ýOV pomČrnČ vysoký. Odtok nedostateþnČ vyþištČné vody pak hrozí v pĜípadech zhoršení
vlastností natékající vody napĜ. tím, že by voda obsahovala toxické látky nebo tČžko
odbouratelné organické látky. Další (þastou) pĜíþinou je neprovozování þistírny, tj. zanedbání
provozu, údržby a servisu. Shrneme-li možné stavy, dospČjeme k následujícímu:

108

265(3





.RQIHUHQFH%ODQVNR



a)
-

monitoring mechanických þástí a technologických procesĤ þistírny:
kontrola chodu dmychadla a elementu mČĜením objemu dodávaného vzduchu
kontrola þinnosti mamutky a elementu
vyhodnocení množství kalu v kalové þásti
mČĜení výšky plovoucích a flotujících látek
mČĜení podtlaku a prĤtoku u membránových ýOV
mČĜení hladiny usazováku
kontrola funkce dosazováku
kvalitativní analýza odtoku (napĜ. amoniakální sonda)

b)
-

automatické Ĝízení provozu:
optimalizace odtahu pĜebyteþného kalu
nastavení režimu dovolená
optimalizace množství dodávaného vzduchu
optimalizace odtahu vyþištČné vody v závislosti na nátoku

c)
-

monitorování servisních prací:
vstup do þistírny (kontrola neoprávnČných vstupĤ)
revize: popis stavu
popis provedených úkonĤ – popis servisních prací, množství odvezeného kalu, atd.

Obr.: Ukázka ýOV AS-VARIOcomp K ROTO s osazenými þidly pro monitorovací systém
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Doposud málo používanou technikou je kontrola funkce þistírny na základČ jediného
odtokového parametru, kterým je amoniakální dusík. Tento pĜístup byl pĜevzat z rakouské
normy do 50 EO (Önorm B 2502-1:2007), která stanovuje odtokové limity pro þistírny do 50
EO pro BSK5 = 25 mg/l; CHSK = 90 mg/l; TOC = 30 mg/l; usaditelné látky 0,3 ml/l a NH4-N
pĜi teplotČ nad 12°C do 10 mg/l. NicménČ zde platí dle odstavce 10.2.2, že pokud je pĜi kontrole
dosaženo odtokové hodnoty NH4-N nižší než 5 mg/l, pak není tĜeba provádČt analýzy dalších
kvalitativních parametrĤ a þistírna se považuje za funkþní. Pro prohlášení þistírny za funkþní
tak staþí stanovení pouze jediného parametru. Zatímco v Rakousku jsou tyto kvalitativní
analýzy provádČny pomocí pĜenosných mČĜících kitĤ na amoniak, my jsme se v našem Ĝešení
pĜiklonili k instalaci amoniakálních sond, jejichž výstupy mohou být zpracovávány a dálkovČ
pĜenášeny na centrální pracovištČ. Tyto systémy s iontovČ selektivními elektrodami jsme
vyvinuli v rámci projektu „Decentralizované þištČní odpadních vod s telemetrickým Ĝídicím
systémem pro malé obce“, kde se nám podaĜily minimalizovat náklady na pĜibližnČ desetinu
bČžnČ nabízených systémĤ pro mČĜení amoniaku.
V ýeské republice prozatím nebyl, až na výjimky (Vaverková, 2010), proveden monitoring, zda
by takováto metoda nalezla uplatnČní a pĜíp. oporu v legislativČ. V rámci této diplomové práce
bylo vyhodnoceno témČĜ 200 þistíren odpadních vod a závČry podložené statistickou analýzou
Ĝíkají, že pokud je u þistíren pod 50 EO odtoková koncentrace NH4-N pod 10 mg/l, tak
odtoková koncentrace BSK5 nebyla vyšší než 24 mg/l, þímž se jen potvrzují pĜedpoklady
z rakouské normy. Naše Ĝešení tedy pĜedešlo zákon 416/2010 Sb., který naĜizuje hodnoty
amoniaku pod 20 mg/l a my možností tohoto mČĜení disponujeme již pĜibližnČ 5 let.

Naše Ĝešení
Koncepce našeho Ĝešení pĜedpokládá telemetrické stanovení kontroly stavĤ na þistírnČ tak, aby
sledování provozních funkcí a parametrĤ þistírny optimálnČ vystihovalo efektivitu þistícího
procesu a souþasnČ bylo umožnČno dálkové Ĝízení základních procesĤ. Pomocí þidel je
realizována okamžitá i dlouhodobá kontrola procesu þištČní s tím, že budou definovány rozsahy
standardních stavĤ na þistírnČ a veškeré nestandardní stavy budou zobrazovány na centrálním
pracovišti þi poþítaþi provozovatele.
PĜi decentralizovaném systému pro malé obce þištČní své centrum pĜece jen mít bude, a to
centrum dohledu a servisu. SouþasnČ pĜedpokládaný trend uvažuje s elektronickým pĜenosem
vybraných provozních stavĤ (viz výše) k zajištČní nezávislé údržby a kontroly jednotlivých
þistíren. Nezpochybnitelnou výhodou tohoto Ĝešení je fakt, že potĜebné úkony provede servisní
pracovník, dokonale obeznámený s konstrukcí a provozními vlastnostmi þistírny; zaškolení
servisního pracovníka si provede dodavatel. Takto definovaný systém zaruþí kvalifikovanou
obsluhu a servis na vysoké úrovni a vylouþí nežádoucí vliv liknavosti, nedbalosti þi pĜípadné
nedostateþné technické zdatnosti nČkterých uživatelĤ, potažmo ochoty se „své“ þistírnČ
vČnovat.
Systém tedy bude pomocí elektronických snímaþĤ spojitČ vyhodnocovat vybrané parametry
pomocí Ĝídící jednotky. Mikroprocesor Ĝídícího jednotky bude soustavnČ kontrolovat, zda se
výstupní signály snímaþĤ pohybují v pĜedem definovaných mezích, pĜiþemž nČkteré použije pro
další Ĝízení procesĤ. Vychýlí-li se kterýkoli z parametrĤ mimo toleranci, Ĝídící modul stav
vyhodnotí a v podobČ zprávy s nČkolika úrovnČmi dĤležitosti pĜenese hlášení na pracovištČ
servisního technika þi provozovatele v podobČ napĜ. majitele nemovitosti. Ten pak z obsahu
hlášení (pĜíklad: „DMYCHADLO MIMO PROVOZ, ýOV HOŠTICE ŠKOPKOVÁ 12!“)
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posoudí rozsah potĜebného servisního zásahu a jeho vþasným provedením vylouþí možnost
vzniku havarijních stavĤ þistírny.
Monitorovací systém lze využít i krátkodobČ pĜi hledání pĜíþin opakujících se selhání ýOV.
Jedná se pak tĜeba o možnosti vyhodnocení prĤbČhu zanášení membrán u membránových
þistíren - zda k nČmu docházelo postupnČ þi bČhem nČkolika dnĤ kvĤli nedodržení pravidel
provozu ýOV obyvateli nemovitosti. Takto také lze monitorovat kvalita odtokových parametrĤ,
v našem pĜípadČ amoniaku, a tím zjistit, zda ke zvýšeným hodnotám na odtoku dochází
krátkodobČ nebo se jedná pĜetrvávající problém.
V rámci našeho vývoje byly nasazeny monitorovací systémy na malé domovní þistírny v obcích
Loukov, Lelekovice, Bukovinka, Otmarov a na zkušebním polygonu mČstské ýOV
v Ivanþicích. Konkrétní pĜípady možností realizací s cenovým rozmezím budou pĜedneseny
v rámci prezentace na konferenci.

ZávČr
Monitorovací systémy pro všechny typy þistíren odpadních vod se jistČ stanou rutinní
záležitostí. S poþtem aplikací vzroste poptávka, a tudíž poklesnou i investiþní náklady. Pokud
tedy chceme omezit zásahy „þlovČka“ na minimum, budeme s výhodou tČchto systémĤ
v budoucnu využívat. Rozsah je dán vždy už jen typem þistírny a požadavky provozovatele.
Typy datových pĜenosĤ umožĖují centrální sbČr dat a tedy využití pro malé i vČtší obce, u
kterých se z dĤvodu vzdáleností mezi jednotlivými domácnostmi nevyplatí budování
kanalizaþní sítČ a centrální þistírny odpadních vod.
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Energy efficient mixing with hyperboloid stirrers
Energeticky úþinné míchání hyperboloidními míchadly
Efraim Riess-Gonzalez, Dr.-Ing. Marcus Höfken.
INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG., Am Pestalozziring 21, D-91058 Erlangen,
Germany; eriess-gonzalez@invent-uv.de, mhoefken@invent-uv.de.

Abstrakt
V prĤbČhu uplynulých 25 let se hyperboloidní míchání stalo standardem pro zajišĢování vznosu
a homogenizace suspenzí jakéhokoli druhu tvoĜených látkami v pevném a kapalném skupenství,
jako napĜíklad v míchaných a vyrovnávacích nádržích, anaerobních a anoxických nádržích
v þistírnách odpadních vod a rovnČž v akumulaþních nádržích kalu nebo obdobných typech
nádrží s procesy, jakými jsou napĜíklad flokulace a koagulace pro úpravu pitné vody atd. Vznik
této koncepce Ĝešení se odvozuje od výzkumu mechaniky kapalin, provádČného na univerzitČ
v Erlangenu. PĜedstavíme souhrn tČchto teoretických úvah. Na základČ jejich výsledkĤ budou
systematicky popsány a rozebrány konstrukþní prvky a charakteristické vlastnosti z
pohledu mechaniky kapalin, které definují Hyperboloidní míchací systém, a budou porovnány
s tradiþním Ĝešením míchání nádrží. Zvláštní pozornost bude vČnována teorii míchání kaskády
míchaných sekcí uspoĜádaných v ĜadČ. Ukážeme, jak sestava hyperboloidních míchadel
instalovaných v ĜadČ podél nádrže obdélníkového tvaru vytváĜí kompletnČ míchaný reaktor o
nČkolika sekcích, a to bez vybudování dČlicích stČn k oddČlování rĤzných míchaných sekcí.
Toho se dosahuje vytvoĜením tzv. „virtuální dČlicí stČny“ vždy mezi dvČma hyperboloidními
míchadly s opaþnými otáþkami. Rozebereme chování „virtuální dČlicí stČny“ z pohledu
mechaniky kapalin a pĜedstavíme jak metodu CFD1, tak i experimentální výsledky.
Na konci pĜednášky poskytneme struþný úvod do CFD - špiþkové technologie pomáhající nám
pochopit proudČní kapalin uvnitĜ hydraulických objektĤ a nabízející cenovČ úspornou
alternativu k modelování na fyzických modelech. Uvedeme pĜehled nejlepších postupĤ CFD,
ale i typické nástrahy a souþasné výzvy k simulování nároþných aplikací míchacích systémĤ.
Kvalita výsledkĤ, získaných numerickou cestou, ovšem silnČ závisí na patĜiþném užití
numerických modelĤ, správném definování mezních podmínek a pĜesné reprezentaci fyzického
objektu urþeného k simulaci. Vysoce kvalitní výsledky vyžadují nejen dlouhodobé zkušenosti a
hluboké znalosti, ale také nepĜetržitou validaci numericky získaných dat experimentováním na
fyzickém modelu.


ϭ

Computational Fluid Dynamics = poþítaþové modelování dynamiky kapalin

113

265(3





.RQIHUHQFH%ODQVNR



Introduction
Conventional stirrers typically consist of rotating propellers, paddles, anchors or other devices
that circulate or mix a particular medium. A good overview of the range of different stirrer
types is given in Zlokarnik (1999). They are used in a variety of applications for stirring,
mixing and/or aeration in rectangular or cylindrical vessels. The disadvantage of such stirrers is
that they cannot alternate or combine different modes of operation efficiently. For example,
when being in the stirring mode, such systems typically produce only 30% of the stirring effects
(well defined circulation, irrotational flow, low shear forces) and 70% of the mixing effects
(high turbulence, high shear forces). In many cases, highly turbulent flows, intensive mixing
and high shear forces are most undesirable. Sensitive components of the medium, like bacteria
cultures, crystals, or lacquer particles could be destroyed, chemical reactions could be induced
which should be avoided, and in any case, energy which could be saved is wasted.

Basic Fluid Mechanical Considerations
If one examines the required flow field in chemical or biological reactors to obtain high
production rates and high quality results, nearly one or more of the following conditions have to
be fulfilled:
1. gentle circulation
2. equal distribution of particles over the entire reactor
3. no settling of particles
4. no destruction of particles
5. fast mixing of two different phases (short mixing times)
6. oxygenation with high efficiency
7. high heat transfer rates at the walls
8. no adverse oxygen input at the free surface
9. no emission of aerosols at the free surface
10. low energy consumption
In order to satisfy most of these requirements, the flow conditions in such reactors must be
described by the following characteristics:
1.
2.
3.
4.
5.

symmetrical distribution of streamlines
low energy input at the surface
high energy input at the bottom
high bottom and wall velocities
input of a different phase (air, gas, solid) at a location of the high turbulence to obtain
good mixing effects
6. stationary flow conditions
7. no separation of the flow on the stirrer surface

Design elements of the Hyperboloid Mixer
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Hyperboloid shape
By considering the streamlines at the bottom of a tank (Figure 1), a stagnation point at its center
can be found. This stagnation-point flow is three-dimensional, rotationally symmetric, and
superposed by a swirl induced by the motion of the propeller. Two- and three-dimensional
stagnation points can be derived from potential flow theory (see for example Schlichting (1965)
or Truckenbrodt (1968)).
Figure 1: Flow field induced by conventional mixer type.

In the two-dimensional case, we find a family of equilateral hyperbolas which fulfil the stream
function:
Figure 2: Streamlines for a two-dimensional stagnation-point flow

ψ = a ⋅ x ⋅ y = const.

(1)

If these considerations are extended to the three-dimensional, rotationally symmetric case, we
find the following condition for the projection of the streamlines in the x-z-plane:
ψ = a ⋅ x 2 ⋅ z = const .

(2)

These considerations led 25 years ago to the novel hyperboloid design of the bottom-mounted
mixer body based on the calculated streamlines of the flow field in stirring reactors. The special
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design achieves a flow which follows the mixer surface, thus minimizing separations and the
resulting energy losses. A more comprehensive analysis of this topic can be found in Höfken et
al. (1991).
Location at the bottom
Based on the latter considerations, it is yet not only the ideal shape of the stirring element
defined but also the ideal position for it. Since the stagnation point of the flow lies at the
bottom, this is also the ideal position for the mixer (see Figure 3).

Figure 3: Schematic representation for the Hyperboloid mixer

Through a CFD analysis of a stirred tank reactor it can be identified that any other location but
the bottom leads to suboptimal bulk flow patterns, which result in a less effective stirring of a
reactor (see Figure 4 and Figure 5).

116



265(3



.RQIHUHQFH%ODQVNR
.RQIHUHQFH%ODQVNR



Figure 4:: Mixer located in the middle height
of the tank

Figure 5:: Mixer located at the top height of
the tank

Characteristic for mixers located at the middle and top height of the reactor is as follows:
1. existence of a dead spot at the bottom of the tank underneath the mixing element, in
which lower mixing effect and undesirable sedimentation
sedimenta
occur
2. suboptimal bulk flow patterns, which lead to longer mixing times and lower degree of
homogenization
When locating the mixer at the bottom of a tank, not
no only the
he overall flow patterns are
improved, but also the bottom flow velocity increases
increas (see Figure 6),
), leading to the reduction of
the required energy input required for avoiding the sedimentation. This representation of the
streamlines corresponds to a simulation carried out with the generation 6 of the INVENT
HYPERCLASSIC® Mixer. The current generation, the Evolution-7,
Evolution 7, shows an enhanced flow
underneathh the mixer body resulting in an increased overall efficiency.

Figure 6: Streamlines generated by a Hyperboloid Mixer
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Additionally to the correct location of the mixer body,
body, it is also necessary to define a physical
model in order to predict the minimum velocity at the bottom boundary layer, which is required
for maintaining particles in suspension. The mathematical
mathematical analysis of the equilibrium forces
acting on particles leads to a characterization of the minimum flow velocity depending on the
particle diameter:

10
9

§ u ⋅ l 0,1 ·
¸
u∞ = ¨¨ τ
0,1 ¸
© 0,184⋅ν ¹

§ d P ⋅ uτ ·
¨
¸
ν
©
¹

2

=

(3)

2 d P3 ⋅ g ∆ ρ
⋅
⋅
3
ν 2
ρL

(4)

Table 1:: Minimum bottom velocity for different particle diameters
di
Minimum Bottom Velocity [m/s]
0,2

0,15

0,1

d=60E-6 m

0,05

d=100E-6 m
d=200E-6 m

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Developing Length of Boundary Layer [m]

Motion

Fins

Eight fluid dynamically optimized motion fins are mounted on the hyperboloid body.
Mechanical energy is introduced into the fluid through
through the rotating action of these fins. While
conventional stirrers and propellers tend to have a reduced number of blades, the election of a
higher number of fins is the result of studying the specific requirements of mixing reactors.
Through a higher number of motion fins, the following
following conditions are fulfilled:

1. gentle energy transmission into the fluid
2. homogenous pressure distribution
distr
on blades
3. reduction of vibrations and shakes produced by unbalanced
unbalanced force loads
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With eight motion fins, the total contact surface, with which mechanical energy is introduced
into the medium, becomes larger. With a larger acting surface, the local pressure required to
transmit a certain amount of energy is lower. This can be shown by the numerical formulation
of forces acting on a body:

Pressure Force:
Shear Force:

F pressure = ( p f − pref )⋅ a f

(5)

F shear = (− T f ⋅ a f )

(6)

2
º
ª
T
Stress Tensor on faces: T f = µ «∇v + ∇v − (∇ ⋅ v )I »
3
¼f
¬

(7)

Since force is equal to the pressure multiplied by the surface, the same force can be achieved by
enlarging the surface and reducing the local pressure. By enlarging the acting surface of the
stirring element, shear forces are also reduced. Therefore, the same stirring effect can be
achieved with lower shear by increasing the acting surface.

The design of eight motion fins does not only increase the total acting surface, but also provides
a more homogeneous distribution of the acting forces on the mixer body. Besides the structural
advantages of achieving a homogeneous distribution of pressure over the entire hyperboloid
body, it also results in a reduction of vibration and turbulent shakes. From the ship engineering
it is known that a rotating propeller experiences a fluctuating deviation of the mean thrust and
torque during its operation. The cyclic nature of these deviations makes it possible to express
the resulting forces and moments as a sum of a mean component and a set of harmonic
components (Fourier series expansion):

n

F(t ) =F(0) + ¦ F( k ) cos(ωt + φk )

(8)

k =1
n

M (t ) =M (0) + ¦ M ( k ) cos(ωt + φk )

(9)

k =1

These fluctuations are stronger when the number of blades decreases. A deeper explanation of
this behavior can be found in Carlton (2007). Therefore, a large number of motion fins leads to
a smooth operation allowing the use of a long shaft, which is required in order to locate the
hyperboloid mixer at the bottom, without the need of bottom bushings.
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Stirrer Tank Reactor of N Cells and the “Virtual Wall”

The determination of the residence time of the water in the basins gives information about the
mixing behavior of mixed vessels placed in a tank. Baerns et al. (2013) describes the desired
residence time. It states that in a mixed tank with reactors in series, each mixer should build its
own mixing zone and the mixers should work independently from each other. The incoming
water should be fully mixed by entering the first mixing zone before reaching the next. With
this model, a proper mixing behavior can be determined and also any potential for short-circuit
flows at the top or the bottom of the basin can be eliminated.
A tracer test is usually used to determine the residence time of the water in the basin. During
the test, a dye (tracer) is added to the medium and the time which is necessary for the tracer to
pass through the basin is measured. The tracer material must be inert and must not affect the
physical properties of the medium in the tank. The amount of tracer material at the output of
each reactor is determined as follows:

∞

m 0 ,Tracer = ³ Q * c 0 ,Tracer (t ) * dt

(10)

0

t max

m0,Tracer = ¦ Q * c0,Tracer (t ) * ∆t

(11)

0

With the amount of tracer the maximum average concentration can be calculated as follows:

c0 ,Tracer =

m0 ,Tracer
V

(12)

This maximum average concentration is used to normalize the measured concentrations
yielding in a dimensionless concentration function C(t).

C (t ) =

c Tracer (t )
c0,Tracer

(13)

In order to have a complete set of dimensionless values the time is made dimensionless by
dividing the actual time by the hydraulic residence time τ of the fluid:
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θ=

t

(14)

τ

The residence time distribution of N complete mixed tanks in series can be calculated as
follows:
N −1
N * ( N *θ )
E=
* e − N *θ
(15)
(N − 1)!
Figure 7 shows a diagram of the residence time distribution E(θ) of a cascade of mixed vessels
in a row. Here, the parameter N is the number of mixed cells (CSTR2):
Figure 7: Diagram of residence time distribution

One of the major characteristics of the hyperboloid mixing system is the ability of creating
separated mixing zones without the need of any physical wall to separate them. This behavior
has been proven in many existing water treatment plants and also was numerically and
experimentally analyzed using a pilot basin at the INVENT testing facilities. The test model
tank that was used for the experiment was built on a scale ratio of 1:10 to an existing tank (see
Figure 8).
The model tank had a total volume of 15 m³. Two hyperboloid mixers with a diameter of 250
mm were installed rotating in opposite directions at the rotation rate of 320 rpm.


Ϯ

Complete Stirred Tank Reactor
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Figure 8: Testing stirred tank

To simulate the flow in the scale model tank, the test facility needed to have the possibility to
pump a medium through the basin. A pump, a slide valve to adjust the flow and a piping system
were included into the design. Figure 9 shows the setup of the scale model tank.
Figure 9: Setup construction of testing tank

A retention time measurement was carried out experimentally using a fluorescein-sodium
solution as a tracer. The tracer was introduced very rapidly into the inflow opening zone and
samples were taken at constant time intervals at the outlet of the basin. The entire test procedure
took about three hours. At the same time, a CFD simulation of the same test model tank was
carried out. The retention time analysis was numerically achieved using a similar procedure: a
virtual tracer, which was introduced at the inlet location and measuring its concentration at the
outlet at regular time intervals. Both results were compared with the theoretical retention time
distribution for a complete stirred tank reactor with two cells (see Figure 10).
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Figure 10: Comparative retention time distribution

The comparison of the numerically and the experimentally obtained data with the theoretical
distribution showed very clearly the ability of two hyperboloid mixers, rotating in opposite
directions, to create a mixed reactor of two cells in the absence of any physical wall to separate
them.

The explanation of this phenomenon, i.e. the ability of creating two fully mixed zones which
are not separated by any physical wall, lies in the specific flow patterns that are generated by
hyperboloid mixers located at the bottom. When two mixers operate in a rectangular tank
rotating in opposite directions at a certain distance from each other, the generated radial flow of
the two mixers collides in the middle position between both. From this collision, a strong
ascending jet flow emerges between the two mixers. This is the so-called: “Virtual Wall”. Due
to the action of the Virtual Wall, a complete stirred tank reactor of several cells can be achieved
without building any walls in between.

Figure 11: Streamlines generated by two hyperboloid mixers in a rectangular tank
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Computational Fluid Dynamics for stirred tanks
Computational Fluid Dynamics is a methodology that allows engineers to study fluid motion
numerically. That means that problems involving fluid flow can be investigated by solving a set
of governing equations (for example Navier-Stokes equations) with the help of computer
power. With CFD, engineers are able to predict the performance of their designs when exposed
to fluid flow, either internal flow (such as the flow of air and gasoline through an engine
manifold) or external flow (such as the aerodynamic flow past an automobile or the
hydrodynamic flow past a boat). Through numerical algorithms it is possible to simulate
problems involving gases, liquids, solids and multi-phase problems that depend on the
interaction of any number of the above. CFD offers a cost effective alternative to physical
modeling and is used in the design of almost every major product, reducing uncertainty in the
design process, and resulting in higher quality products and designs. A detailed description of
CFD procedures can be found in standard literature for numerical fluid mechanics such as
Ferzinger and Peric (2001) as well as Versteeg and Malalasekra (2007). A description of
specific CFD applications for mixing problems can be found in Paul, Atiemo-Obiang and
Kresta (2012).
Agitation in a stirred tank is one of the most common mixing operations in water treatment, yet
presenting one of the greatest challenges in the area of CFD. The main challenges can be
summarized as follows:
1. Simulating real geometry vs. energy modeling: The numerical representation of the
real geometry of a stirrer element is very expensive from the point of view of
computational cost (i.e. mesh refinement and running time). The usual alternative
chosen by some CFD engineering offices is to model the energy source generated by the
impeller. An energy source model is based on data obtained by experimental
measurements, and is as accurate as the experimental study itself. This kind of
procedure represents, however, an additional element of uncertainty, since not only
numerical uncertainties have to be taken into consideration but also the experimental
ones.
2. Steady state vs. transient simulations: Most of mixing applications are inherently
highly turbulent and hence non-steady processes. For example, the calculation of the
retention time distribution in a stirrer tank reactor requires a time-dependent simulation.
By carrying out only steady-state simulations, a significant amount of valuable
information is lost; on the other hand, time-dependent simulations require enormous
running times.
3. Implementation of stirrer motion: When the real geometry of a stirrer body is
numerically represented, the rotating motion can be achieved due to two different
procedures: Multiple Reference Frame (MRF) and Sliding Mesh. The rotating reference
frame solves the momentum equation for the domain in a rotating frame, but as a
consequence of the non-moving mesh, the solution strongly depends on the current
position of the mixer body. The Sliding Mesh model is a time-dependent solution
approach in which the grid surrounding the rotating components physically moves
during the solution time. The motion of the mixer is realistically modeled because the
grid surrounding it moves as well, giving rise to a time-accurate simulation of the
interaction between the mixer and internals (such as pipes and other components). The
solution obtained by using the latter numerical model is the most rigorous and accurate,
requires however, significantly more computational costs.
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4. Multiphase simulations: Multiphase flow is a term which refers to the flow and
interaction of several phases within the same system. Examples are solid particles
carried by gas or liquid flows, gas bubbles in liquids, mixtures of different gases or
liquids, etc. There are several approaches to computing multiphase flows: In the
Eulerian Multiphase model the conservation equations are solved for each phase. The
Lagrangian model is suitable for systems where a single continuous phase carries a
relatively small volume of discrete particles, droplets or bubbles. Besides the higher
computational cost of multiphase simulation, the biggest challenges lie not only in the
numerical implementation of the interface interactions of the distinct phases, but also in
the fact that for several problems, the underlying physics are not entirely understood.
Even more complex are systems that involve biological material such as activated
sludge in wastewater industry.
5. Non-Newtonian fluids: For some applications, the rheological characteristics of the
fluids become even more complex, showing a non-Newtonian behavior. An example for
that can be found in bioreactors, in which a chemical process is carried out, which
involves organisms or biochemically active substances. In this kind of systems, the
relationship between shear stress and the rate of shearing strain is not linear. In these
cases, instead of a constant value for the viscosity, a function based on the Power Law,
such as the Oswald de Waele equation, can be implemented. Many studies show that in
multiphase dispersed systems the viscosity can be described as a function of the amount
of dry matter (see Krause (2005)). The CFD implementation of such an approach is only
valid for laminar flows. For turbulent flows, however, the turbulence models do not take
the viscoelasticity of the liquid into account. Although this procedure is not entirely
correct, it is often used, because in many cases the results that are obtained from using
the (incorrect) turbulence models can be better than the results which would be obtained
by assuming a laminar flow. A good agreement between simulation of the flow in a
bioreactor and experimental tests can be found in Bock (2011).

Concluding remarks
The main characteristics of the hyperboloid mixing system have been presented. The working
principle was explained using basic theoretical considerations, and its specific design elements
were compared with the design of conventional stirrers.
The results of both the numerical and the experimental test, carried out in a continuous mixed
reactor of two cells with two hyperboloid mixers installed in a tank, were given. The ability of
hyperboloid mixers to create separated mixing zones without a physical wall was shown. This
is achieved due to the generation of a strong ascending jet flow between both mixers, called
“Virtual Wall”.
Finally, the main topics of current state of the arts and nowadays challenges in CFD for mixing
applications were summarized.
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Nomenclature
a:
x:
y:
z:

ψ:
ρ:
ν:
u∞ :

l:
dp:

constant
coordinate
coordinate
coordinate
stream function
fluid density
kinematic viscosity
minimum bottom velocity
characteristic length
particle diameter

g:
δ (I ) :

boundary layer

pf :

face pressure

pref :

reference pressure

af :

face area

µ:

dynamic viscosity

F:
M:
φk :

force
moment
angular velocity
angle for the k-term of the Fourier series

m0,Tracer:

amount of tracer material

c0,Tracer :

concentration of tracer material

t:

time
normalized time
residence time distribution
number of tanks in series

ω:

θ:
E:
N:

gravity acceleration

126

265(3





.RQIHUHQFH%ODQVNR



Literature
1. ZLOKARNIK, M. 1999 “Rührtechnik” Springer Verlag, Berlin/Heildelberg/New York.
2. SCHLICHTING, H. 1965, “Grenzschich-Theorie”, 5. erw. Auflage, Verlag G. Braun,
Kalsruhe.
3. TRUCKENBRODT, E., 1968 “Strömungsmechanik”, Springer Verlag,
Berlin/Heildelberg.
4. HÖFKEN, M., BISCHOF, F., DURST, F. 1991 “Novel Hyperboloid Stirring and
Aeration System for Biological and Chemical Reactors”, FED-Vol 132, Industrial
Applications of Fluid Mechanics, Book No. HOO720 – 1991
5. CARLTON, J. 2007 “Marine Propellers and Propulsion”, Second edition, Elsevier Ltd.
6. BAERNS, M. 2013 “Technische Chemie”, Zweite Auflage, Willey-VCH, Weinheim.
7. FERZINGER, J., PERIC M. 2002 “Computational Methods for Fluid Mechanics”,
Third edition, Springer, Berlin/Heildelberg/New York.
8. VERSTEEG, H., MALALASEKERA, W. 2007 “An Introduction to Computational
Fluid Dynamics”, Second edition, Pearson.
9. PAUL, E., ATIEMO-OBIANG, V., KRESTA, S. 2003 “Handbook of Industrial
Mixing”, First edition, Wiley-Insterscience
10. KRAUSE, S. 2005 “Untersuchungen zum Energiebedarf von
Membranbelebungsanlagen”, Schriftreihe WAR 166, TU Darmstadt.
11. BOCK, C. 2011 “Numerische Strömungssimulation zur Berechnung der
Verweilzeitverteilung in einem Biogasreaktor”, Bachelorarbeit, TU Berlin.

127



265(3





128

.RQIHUHQFH%ODQVNR

265(3





.RQIHUHQFH%ODQVNR



Jak ovlivní stárnutí pneumatických aeraþních systémĤ
provoz ýOV
Ing. BĜetislav KrĖávek Ph.D.
Fortex - AGS, a.s. Šumperk

Abstrakt
Stárnutí aeraþních elementĤ výrazným zpĤsobem ovlivĖuje množství kyslíku využitelného
v technologiích aerobního þištČní odpadních vod. Jako každý materiál mají i membránové
elementy omezenou dobu životnosti, což se významnou mČrou projevuje v ekonomice celé
ýOV. První problém nastává již pĜi samotném návrhu potĜebné oxygenaþní kapacity a možností
provzdušĖovacího systému. NejužívanČjším elastomerem pro membrány aeraþních elementĤ je
Ethylenpropylendimer EPDM, esterový nebo éterový polyuretan AU, EU a silikonový kauþuk
Q. ZmČna charakteristik aeraþních systémĤ je obvykle zpĤsobena korozí membrán nebo ucpání
jejich otvorĤ pro pĜestup vzduchu do vody. U všech elementĤ dochází k projevĤm stárnutí, ale
podle použité membrány jsou tyto projevy rĤznČ silné. Ekonomická životnost elementĤ se
obvykle stanoví na takovou dobu, kdy nedochází k vČtší zmČnČ ve využití kyslíku (oxygenaþní
kapacitČ) než 20 %. Fyzická životnost je obvykle stanovena do doby, než dojde k nevratnému
poškození elementĤ. Z ekonomického hlediska je nutno si uvČdomit, že investiþní náklady na
celé aeraþní zaĜízení jsou obvykle v oblasti do 4 % investiþních nákladĤ nové þistírny a u
provozních nákladĤ je nejvýznamnČjší spotĜeba energie, která se pohybuje v rozmezí 25 až 64
%.
Úvod
Základním prvkem pneumatických aeraþních systémĤ jsou membránové elementy, které jsou
používány již více jak 60 let. V souvislosti s rozsáhlým rozvojem technologie biologického
þištČní s nitrifikací a denitrifikací byla vyvinuta celá Ĝada jemnobublinných elementĤ, jejichž
konstrukce je založena na použití tenké perforované membrány vyrobené z termoplastu nebo
elastomeru. Princip jejich funkce spoþívá v tvarovČ vratné roztažnosti materiálu (flexibilitČ), a
proto se nazývají flexibilní membránové elementy. Jako každý materiál mají i membránové
elementy omezenou dobu životnosti, což se významnou mČrou projevuje v ekonomice použití
na ýOV. U aeraþních elementĤ lze tuto dobu rozdČlit na období ekonomické a fyzické
životnosti. Problém s životností systémĤ a jejich ekonomikou však þasto zaþíná již u návrhu
technologie.

Navrhování aeraþního zaĜízení
Základem pro kvalitní návrh provzdušĖovacího systému je peþlivé zvážení technických i
technologických podmínek. NejdĤležitČjší technologickou podmínkou je stanovení potĜebného
množství kyslíku na dobrý prĤbČh technologie (oxygenaþní kapacity) vþetnČ požadovaného
regulaþního rozpČtí, což je první kámen úrazu. U nových ýOV je obvyklý postup takový, že se
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vezme teoretické zatížení, pĜidá se budoucí zvýšení zatížení a patĜiþná rezerva. Výsledkem je
pak pĜedimenzovaný systém, který nelze dostateþnČ regulovat. Elementy v tČchto pĜípadech
pracují na spodní hranici regulace a množství vzduchu již nedokáže úþinnČ homogenizovat
obsah nádrží a dochází k sedimentaci kalu a také k velmi rychlému ucpávání nevyužitých þástí
elementĤ. PĜi rozmíchání obsahu takové nádrže vzduchem, pak dochází k pĜetížení membrán
a v pĜípadČ polyuretanu nebo silikonu k jejich protržení.
Opaþný problém nastává, pokud je „nutno šetĜit“. Výsledkem je poddimenzovaný systém, který
pracuje na horní (mnohdy i vyšší) regulaþní mezi, systém je pĜetížen a nedostatek kyslíku je
Ĝešen pĜetČžováním systému, þímž dochází k výraznému snížení životnosti aeraþního systému
až k poškození elementĤ.

Použití membrán
Použití kteréhokoli kauþuku na jemnobublinný aeraþní element má svá specifika, která je
nezbytné znát pro kvalitní návrh jak vlastní membrány, tak celého aeraþního systému. Jedním
z nejdĤležitČjších a také z nejznámČjších parametrĤ pro navrhování aeraþních systémĤ jsou
oxygenaþní charakteristiky aeraþních elementĤ. PĜitom je obecnČ známo, že využití kyslíku z
dodávaného vzduchu za standardních podmínek je významnČ závislé na zatížení elementu
vzduchem, hloubce ponoĜení, zpĤsobu uspoĜádání elementĤ v nádrži a na intenzitČ aerace. A
všechny tyto parametry i významnou mČrou ovlivĖují životnost aeraþních elementĤ.
PĜi teoretickém návrhu lze docílit rozdílu ve využití kyslíku v rozpČtí od 3,5 do 8,5 % na metr
hloubky aerace tj. 10 až 21 gO2 . m-3 pro jeden metr aerované hloubky se stĜední hodnotou 16
gO2 . m-3.m-1. PĜi tČchto návrzích se ale již zapomíná na to, že se jedná o materiál, u kterého
dochází pod rĤznými vlivy ke korozi (aeraþní elementy stárnou), pĜípadnČ mĤže docházet k
„zanesení“ perforace, což mĤže vést až k ucpání elementĤ.

Typy membrán pro jemnobublinnou aeraci
NejužívanČjším elastomerem pro membrány aeraþních elementĤ je Ethylenpropylendimer
EPDM, esterový nebo éterový polyuretan AU, EU a silikonový kauþuk Q.
EPDM kauþuk je vyrábČn kopolymerací ethylenu s propylenem a nekonjugovaným dienem.
Hlavní ĜetČzce jsou zcela nasycené a dvojné vazby jsou pouze v postranních substituentech,
proto jsou velmi odolné vĤþi degradaci. Tyto kauþuky se obvykle vulkanizují sírou. Vzniklé
vulkanizáty mají témČĜ nepolární charakter, jsou výbornČ odolné vĤþi ozonu, kyslíku a stárnutí
v atmosféĜe. Protože jako zmČkþovadlo jsou používány hlavnČ oleje se složkami parafinickými,
naftenickými i alifatickými, nejsou vzniklé pryže vĤþi nim odolné a vzhledem k nepolárnímu
charakteru bobtnají v alifatických a aromatických uhlovodících (benzin, benzen, toluen) a
chlorovaných rozpouštČdlech (trichlorethylen, tetrachlormethan). EPDM kauþuky pracují pĜi
teplotČ do 120 °C a jsou odolné vĤþi alkoholĤm, esterĤm a éterĤm a kyselinám.
V souþasné dobČ je þasto tento kauþuk modifikován, tyto membrány jsou pak tvoĜeny
základním skeletem z EPDM na jehož povrchu je zapolymerována vrstva cca 0,03 – 0,05 mm
fluoruhlíkového kauþuku (Teflon). Tento typ pryže se vyznaþuje nejvČtší odolností k vysoké
teplotČ až 200 °C. SouþasnČ je nejlépe odolný vĤþi olejĤm i znaþnČ agresivním chemikáliím,
jak aromatického charakteru, tak kyselinám a mírnČ alkalickým roztokĤm. Odolává prakticky
všem chemickým þinidlĤm.
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Silikon kauþuky je možno poþítat mezi kauþuky teplovzdorné. Jsou þásteþnČ odolné vĤþi
bobtnání v olejích. Základním silikonovým polymerem je polydimetylsiloxan, který je plnČ
nasycený s obsahem malého množství vinylových nebo fenylvinylových skupin. Vulkanizují se
pomocí peroxidĤ. Dosahují dostateþnou pevnost i tažnost. Nevýhodou je trvalá deformace od
10 do 20 %. DobĜe pracují i pĜi teplotČ vzduchu do 180 °C. Nelze je použít v prostĜedí
silnČjších kyselin, zásad a nepolárních rozpouštČdel.
Polyuretan kauþuk má podstatnČ polárnČjší charakter a proto patĜí mezi olejovzdorné typy.
Vykazuje však podstatnČ nižší teplovzdornost. Termoplastické polyuretanové kauþuky jsou
lineární polymery, jejichž ĜetČzce se skládají z mČkkých (elastických) polyétherových nebo
plyesterových a tuhých polyuretanových blokĤ. Charakteristickými vlastnostmi tČchto kauþukĤ
je vysoká pevnost v tahu, tažnost a vyšší tvrdost Shore A. Za maximální teplotu jejich použití
lze oznaþit 80 °C. Tyto kauþuky také špatnČ odolávají amoniaku, alkoholĤm, esterĤm, éterĤm,
kyselinám a zásadám.
NejþastČji jsou používány elementy z EPDM. Tento materiál je velmi pružný a má dostateþnou
odolnost i životnost. Pokud nemá ochrannou vrstvu teflonu, pak jeho nevýhoda je v tom, že
vzhledem k typu povrchu dochází k vyššímu nárĤstu organických polymerĤ – biologické
ucpávání. Pouze tam, kde se objevují minerální oleje a vyšší koncentrace živoþišných a
rostlinných tukĤ a olejĤ je vhodnČjší použít polyuretanový kauþuk s urþitým teplotním
omezením. Je navíc potĜeba poþítat s nižším využitím kyslíku, minimální pružností a vysokou
náchylností ke korozi. Silikonový kauþuk je možno doporuþit tam, kde se objevuje vyšší teplota
vody nebo vzduchu, pĜípadnČ pro jeho vysokou odolnost vĤþi nárĤstĤm. Vzhledem k materiálu
a typu perforace je také nižší využití kyslíku než u EPDM.

Koroze membrán
Korozi membrán je možno definovat jako nežádoucí zmČnu jejich chemického složení, a proto i
vlastností, zpĤsobenou vnČjšími podmínkami a vedoucí ke znehodnocení membrán. Polymerní
materiály jsou pĜi vystavení podmínkám pĜírodního prostĜedí atakovány mnoha degradaþními
faktory jako pĤsobení atmosférického kyslíku, teploty, mikroorganismĤ, chemických látek
obsažených v provzdušĖovaném prostĜedí, ale i záĜení rĤzného typu, pĜípadnČ povČtrnostních
vlivĤ.
Úþinek zvýšené teploty se mĤže projevit dvojím zpĤsobem a to že polymer mČkne a ztrácí své
mechanické vlastnosti anebo dochází ke zmČnČ struktury polymeru. NČkteré makromolekulární
látky se štČpí na nízkomolekulární produkty – depolymerují, pĜípadnČ odštČpují
nízkomolekulární zplodiny a mČní chemické složení – destruují. Teplota se ale mĤže projevit i
vznikem pĜíþných vazeb a polymery pak síĢují (dovulkanizace).
U aeraþních elementĤ je nejdĤležitČjší odolnost vĤþi biologickým þinitelĤm. Biologická koroze
znamená napadení materiálu mikroorganismy. O možnosti napadení materiálu rozhoduje
pĜedevším jeho chemické složení, tj. do jaké míry mĤže být zdrojem uhlíku, dusíku nebo jiných
biogenních prvkĤ. Míra koroze je závislá na podmínkách a prostĜedí, ve kterých výrobek slouží.
Korozi vyvolávají metabolity nebo enzymy produkované mikroorganismy. V této oblasti mají
nejvyšší odolnost membrány s Teflonovým povrchem a silikonové membrány. Polyurethany
vykazují podstatnČ menší odolnost. EPDM kauþuky mají obvykle vysokou odolnost, ale
v nČkterých pĜípadech mohou mikroorganismy napadat použitý nevhodný plastifikátor
(nízkomolekulární).

Ucpávání membrán elementĤ
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Ucpání membrán má za následek vyšší tlakovou ztrátu aeraþního systému a tím potažmo vyšší
nároky na energii a dimenzování dmychadel. DĤsledkem pak je nedostatek kyslíku pro
mikroorganismy. PĜi nešetrné manipulaci mĤže dojít až k poškození aeraþních elementĤ.
PĜíþiny ucpávání elementĤ jsou rĤzné. Jedná se o vlivy fyzikální, fyzikálnČ-chemické, chemické
i biochemické. Fyzikální vlivy se obvykle projevují nepĜímo, ale v nČkterých pĜípadech jsou
jednou ze základních pĜíþin ucpávání elementĤ a zvyšování potĜebného pĜetlaku u zdroje
vzduchu. NejbČžnČjší a nejsnáze pozorovatelné je biologické a chemické ucpávání perforace.
Každý typ membrány je díky svému složení náchylný na jiný typ ucpávání. Používané
materiály membrán vyžadují i jiný zpĤsob perforace a to jak velikost, tak tvar otvorĤ. Ucpávání
pak znamená zmenšení velikosti otvorĤ, pĜípadnČ snížení jejich poþtu.

PĜivádČný vzduch
PĜivádČný vzduch mĤže obsahovat neþistoty z koroze potrubí nebo i látky obsažené již
v nasávaném vzduchu. Technickým Ĝešením aeraþního systému jako je filtrace vzduchu, použití
kvalitních dmychadel, nekorodující rozvody vzduchu, se významnČ omezuje ucpávání ze strany
vzduchu. PĜesto se objevují pĜípady, kdy zneþištČní v nasávaném vzduchu proniká pĜes filtry a
reaguje s membránou. To pak zpĤsobuje usazování organických a anorganických látek
v otvorech membrány nebo i zmČnu chemického složení membrány aĢ již pĤsobením
chemických látek nebo i mikroorganismĤ. DĤsledkem pak je obvykle zmČna elasticity a otvory
se neotevírají na plný výkon.
V pĜivádČném vzduchu je vždy urþitý podíl vody. Ta pĜi zmČnČ teploty v potrubí kondenzuje a
je pĜivádČna do vlastního aeraþního roštu a elementĤ. Tato voda znesnadní rovnomČrné
rozdČlení vzduchu v aeraþním systému a to má za následek jednak zvýšení tlakové ztráty,
jednak neprĤchodnost vzduchu pĜes okrajové otvory membrány. Ty jsou pak podstatnČ
náchylnČjší na ucpání. V nČkterých pĜípadech se jedná i o vodu, která pronikla netČsným
potrubím pĜípadnČ pĜes vlastní membránu pĜi pĜerušovaném provozu aerace. Nejjednodušším
Ĝešením pak je vybavení aeraþních rozvodĤ odvodĖovacím systémem.
Nezanedbatelný vliv má také teplota pĜivádČného vzduchu. Vysoká teplota vzduchu pĜi
velkých výkonech dmychadel mĤže zpĤsobit zmČnu vlastností, pĜípadnČ i poškození membrán
elementĤ. Nejvíce se to projeví u polyuretanových membrán, kdy doporuþená limitní teplota je
cca 80 °C.
Byl také pozorován negativní vliv velkého proudČní vzduchu pĜes otvory v Ĝádu 2 – 5 m.s-1 a
tyto zmČnČné podmínky vyvolávají v otvorech a na povrchu elementĤ nespecifické precipitace
rĤzných solí. Navíc dochází ke zmČnČ elektrochemických vlastností þástic jak ve vzduchu, tak
v koloidech a to mĤže podporovat rĤzné typy interakcí tČchto þástic s materiálem membrány.
ProvzdušĖované prostĜedí
Ucpávání elementĤ na stranČ vody je pozorováno již dlouhou dobu a jedná se o zachycení
rĤzných vláknitých materiálĤ, olejĤ a tukĤ, ale v pĜevážné míĜe o biologické nárĤsty a chemické
srážení slouþenin.
Malé množství olejĤ a tukĤ nemá podstatný vliv na flexibilní membrány. Pokud se ale
v provzdušĖovaném prostĜedí vyskytují ve vyšší míĜe, mohou ovlivnit složení membrán a pak
je potĜeba zvážit napĜíklad použití olejovzdorných membrán. Vláknité materiály jsou
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zachytávány do biologických povlakĤ a je možno je obvykle odstranit spoleþnČ s odstranČním
biologického nárĤstu.
Biologické nárĤsty se v urþité míĜe tvoĜí na povrchu všech elementĤ pĜevážnČ v místech, kde
je nízké proudČní vzduchu pĜípadnČ vody. Tento typ nárĤstĤ až ucpávání není charakterizován
pouze mikroorganismy, ale také jejich metabolickými produkty, které mohou dokonce reagovat
s materiálem membrán.
Tvorbu tČchto nárĤstĤ je možno charakterizovat ve tĜech etapách. Na poþátku jsou na povrchu
membrán zachyceny metabolické produkty mikroorganismĤ. Jedná se o extrémnČ viskózní
extracelulární polymery. Tato vrstviþka je prĤhledná, slizovitá a vytváĜí se velmi rychle
v prĤbČhu nČkolika dnĤ. Ve druhé fázi se na této matrici zachycují mikroorganismy
z aktivovaného kalu, což obvykle znaþí hnČdé povlaky na povrchu elementĤ. V této fázi
nedochází ještČ k pevným vazbám. Ve tĜetí fázi dochází k selekci mikroorganismĤ na nárĤstové
kultury. Tato vazba je podstatnČ pevnČjší a dosahuje tloušĢky kolem 0,1 mm. V tČchto
nárĤstech dominují pĜisedlí nálevníci, železité, vláknité a slizovité bakterie a nižší houby. Na
této matrici se pak zachytává i ostatní mikroorganismy aktivovaného kalu.
V takto vzniklé vrstvČ biologického nárĤstu vznikají vzduchové kanálky vČtších rozmČrĤ a
narušuje se rovnomČrnost tvorby bublin a je podpoĜena jejich koalescence. U elementĤ s
flexibilní membránou se nejvíce osvČdþilo nárazové zvyšování a snižování prĤtoku vzduchu na
element. Pokud je tato údržba provádČna od poþátku provozu, lze významnou mČrou omezit
nárĤstové kultury a tím snížit tento typ ucpávání. Je potĜeba si ale uvČdomit, že nárĤst se
obnovuje bČhem mČsíce, proto se doporuþuje tuto údržbu zautomatizovat a zahrnout do Ĝídicího
systému.
Chemické ucpávání se v menší nebo vČtší míĜe objevuje na všech þistírnách a vždy doprovází
tvorbu biologických nárĤstĤ. Hlavní složkou ucpávek jsou uhliþitany vápníku nebo hoĜþíku a
oxidy kĜemíku a kovĤ nejþastČji železa, v poslední dobČ se jedná i o sírany a fosforeþnany. O
rychlosti tvorby tČchto sraženin rozhoduje celá Ĝada rozpouštČcích a srážecích reakcí v þistícím
procesu.
NejznámČjší typ chemických slouþenin tvoĜící ucpávky jsou uhliþitany. Vyluþování uhliþitanĤ
v otvorech pĜípadnČ na povrchu elementĤ je zpĤsobeno porušením uhliþitanové rovnováhy
v aerované nádrži. Jedná se o pufraþní kapacitu systému tzv. uhliþitanovou tvrdost. Rovnováha
je ovlivĖována jednak fyzikálními vlivy jako je teplota, turbulence, zmČna hodnot pH, ale i
složení dodávaného vzduchu, který obsahuje do 0,1 % volného CO2. Nezanedbatelný vliv má
také mikrobiální aktivita kalu. ZmČna uhliþitanové rovnováhy také ovlivĖuje rozpustnost
ostatních pĜítomných slouþenin.
NejproblematiþtČjší je ucpávání slouþeninami kĜemíku. Protože zatímco pĜi nízké hodnotČ pH,
která mĤže být vyvolána pĜi nitrifikaci, jsou uhliþitany v roztoku, je kyselina kĜemiþitá
obsažená ve vodČ transformována do koloidĤ nebo se sráží. Vzniklé kĜemiþitany jsou za
bČžných podmínek jen velmi špatnČ odstranitelné.
Na þistírnách nad 2000 EO je požadováno chemického srážení fosforu. PĜi simultánním srážení,
které je nejbČžnČjší, dochází k vyluþování síranĤ, fosforeþnanĤ a slouþenin železa na povrchu
membrán. Tento typ slouþenin vyvolává také velmi špatnČ odstranitelné ucpávky.
U bČžných þistíren splaškových vod jsou popsané sraženiny odstranČny ve velké míĜe spoleþnČ
s biologickým nárĤstem. Pokud ale odpadní voda má vyšší uhliþitanovou tvrdost, pĜípadnČ u
nČkterých prĤmyslových vod je nezbytné poþítat s chemickým narušením ucpávek. Obvykle se
používá tČkavá kyselina (mravenþí, octová), která se nastĜikuje do vzdušniny. Tím dochází
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k narušení vylouþených uhliþitanĤ a ty díky pružnosti membrány mohou být uvolnČny spoleþnČ
s ostatními slouþeninami do vody.
PĜestože biologické nárĤsty i chemické ucpávání jde obvykle ruku v ruce, je možno pĜi
pravidelném sledování odhadnout hlavní pĜíþinu problémĤ. Biologické nárĤsty obvykle
znamenají spíše nedostatek kyslíku pĜi nemČnné tlakové ztrátČ, kdežto chemické ucpání vede
od poþátku ke zvyšování tlakových ztrát a pĜitom oxygenaþní kapacita systému nemusí být
ovlivnČna. Prudké zvýšení nebo snížení tlakových ztrát je obvykle zpĤsobeno korozí nebo až
degradací pryže.

Stárnutí elementĤ
U všech elementĤ dochází k projevĤm stárnutí, ale podle použité membrány jsou tyto projevy
rĤznČ silné. Ekonomická životnost elementĤ se obvykle stanoví na takovou dobu, kdy
nedochází k vČtší zmČnČ ve využití kyslíku (oxygenaþní kapacitČ) než 20 %. Fyzická životnost
je obvykle stanovena do doby, než dojde k nevratnému poškození elementĤ.
Polyuretanové membrány jsou velmi náchylné k biologické korozi ve vodách obsahujících
vyšší množství amoniakálního dusíku a ve vodách mlékárenských. Ve splaškových vodách
k této korozi v dobČ životnosti membrány ve významné míĜe nedochází, jsou ale náchylné
k fyzikální korozi (UV záĜení, teplota). Biologické nárĤsty se vyskytují jen omezenČ – obvykle
slizovité a železité bakterie a nejsou pĜíþinou vážnČjších problémĤ. Chemické ucpávání
uhliþitany je ve splaškových vodách také spíše výjimkou.
Hlavním problémem u tČchto membrán jsou nevratné zmČny. Nové membrány vykazují
minimální roztažnost a mají velkou hustotu perforace. Proto oxygenaþní kapacita plošných
membrán na zaþátku vykazuje vysoké hodnoty cca do 20 gO2 . m-3.m-1, ale vzhledem
k nevratné roztažnosti tato hodnota klesá do šesti mČsícĤ na cca 15 gO2 . m-3.m-1. U trubkových
návlekĤ je poþáteþní hodnota cca do 15 gO2 . m-3.m-1 a opČt velmi rychle klesá pod 14 gO2 . m3
.m-1. Velmi rychle (mČsíce) dochází k takovému roztažení membrány, že se perforace
neuzavírá a do elementu proniká voda. Vzhledem k tlaku vzduchu a vody dochází k další rychlé
zmČnČ v roztažení membrány a využití kyslíku klesá pod 12 gO2 . m-3.m-1. K tomu dochází
v prĤbČhu jednoho roku až tĜí let provozu. PĜi nedostatku kyslíku je provozovatel nucen
neustále zvyšovat množství vzduchu na jednotlivý element a mĤže dojít i k protržení
membrány. PrĤmČrná ekonomická životnost je poþítána do tĜí let a fyzická do šesti let.
U silikonových membrán ve splaškových vodách k biologické korozi prakticky nedochází,
problémy se objevují u nČkterých prĤmyslových nebo kombinovaných odpadních vod. Tyto
membrány jsou ale velmi citlivé na þistotu pĜivádČného vzduchu. Biologické nárĤsty i
chemické ucpávání je stejnČ jako u membrán PU jen v minimální míĜe a je nekompaktní.
Silikonové membrány mají jen omezenou roztažnost a napnutí elementĤ je þásteþnČ
eliminováno záhybem na membránČ. Vzhledem k charakteru materiálu membrány má unikající
bublina tvar lotosového kvČtu a pĜi opuštČní povrchu má velikost kolem 4 mm. Poþáteþní
oxygenaþní kapacita je v oblasti 15 – 16 gO2 . m-3.m-1.
A opČt jako u membrán PU jsou hlavním problémem nevratné zmČny na membránČ, které jsou
do tĜí let na úrovni 15 až 20 %, což znamená zmČnu oxygenaþní kapacity do oblasti 14 gO2 . m3
.m-1. PĜi výrazném zvyšování prĤtoku vzduchu pĜes membránu z dĤvodu nedostatku mĤže
dojít i k protržení membrány. PrĤmČrná ekonomická životnost je poþítána do pČti let a fyzická
do deseti let.
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Membrány EPDM jsou používány nejdéle a proto je s nimi nejvíce zkušeností. Jejich nejvČtší
výhodou je elastiþnost, velmi vysoká vratná roztažnost. Pokud je dodržena správná tloušĢka
membrány a perforace, vykazuje tato membrána velmi jemné bublinky vzduchu a vysokou
oxygenaþní kapacitu v oblasti 16 až 18 gO2 . m-3.m-1. PĜi bČžném provozu ve splaškových
vodách vykazují tyto membrány pokles do 5 let o cca 8 – 10 %. Pokud dochází ke korozi tČchto
membrán, pak to znamená zmČnu plastifikátoru v základní struktuĜe, jinak obvykle k nevratným
zmČnám dochází jen ve velmi malé míĜe.
Hlavní nevýhodou tČchto membrán je podstatnČ vyšší náchylnost k biologickému a
chemickému ucpávání. Pokud se tento problém vyskytuje, pak je ho nezbytné ihned Ĝešit
rozpouštČním sraženin uhliþitanĤ. Pokud se vytvoĜí pĜíliš velké „nýtové“ chemické ucpání, pak
již nelze použit kyselinu octovou nebo mravenþí, ale je nutno použít kyselinu chlorovodíkovou
a to pĜi odstavení aerace. Tento postup je velmi nároþný. PrĤmČrná ekonomická životnost je
poþítána na pČt až deset let a fyzická do patnácti let.

Ekonomika
Z hlediska ekonomiky je potĜeba zvážit nákladovost systému aerace. Investiþní náklady na celé
aeraþní zaĜízení je obvykle v oblasti 4 až 7 % investiþních nákladĤ nové þistírny a samotný
aeraþní systém se na této þástce podílí z 35 až 45 %. PĜi ukonþení životnosti elementĤ je pak
nutno investovat minimálnČ polovinu této þástky do obnovy.
Na provozních nákladech se nejvyšší mČrou podílí spotĜeba energie. SpotĜeba energie na
výrobu stlaþeného vzduchu se na základČ provozních zkušeností pohybuje v rozmezí 25 až 64
%! Výše spotĜeby závisí na zvoleném typu technologie, stáĜí jednotlivých strojĤ, stáĜí a údržbČ
aeraþního systému a v neposlední míĜe na zpĤsobu regulace dodávaného vzduchu. Obvyklá
spotĜeba energie na dodávku stlaþeného vzduchu na tuzemských þistírnách je v oblasti 40 – 44
%. Na modernizovaných þistírnách s vysokou mírou regulace se tato hodnota dostává pod 35 %
a v nČkterých pĜípadech i pod 30 %. Naopak u starších technologií se obvykle hodnota spotĜeby
energie na dodávku vzduchu nedostane pod 50 %.

ZávČr
Na závČr je možno konstatovat, že na þistírnách odpadních vod je možno použít všechny typy
aeraþních elementĤ. Je ale nezbytné zvážit jaké látky jsou obsaženy v odpadní vodČ a elementy
zvolit podle specifik aktivaþního systému. Biologické i chemické ucpávání je Ĝešitelné, o þemž
svČdþí nemálo praktických aplikací s aeraþními systémy, které jsou úspČšnČ více jak tĜicet let
používány na þistírnách odpadních vod jak splaškového, tak prĤmyslového charakteru.
Ekonomiku celého systému dodávky vzduchu do ýOV lze od poþátku ovlivnit kvalitním
návrhem potĜebných oxygenaþních charakteristik, správnou volbou aeraþního systému,
správným provozem a údržbou systému a dobrou volbou regulace.
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Problematika zpracování kalu s podílem vláknitých a
mechanických neþistot
Dipl. Ing. Rainer Zobel1, Ing.Miroslav Esterka2
1
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Vogelsang CZ s.r.o.

Problematikou þerpání kalĤ obsahující neþistoty v podobČ vláknitých þástic jako vlasĤ, chlupĤ,
zbytkĤ textilií, papíru a v poslední dobČ vlivem rostoucí obliby vlhþených ubrouskĤ také jejich
rezidui, se musí zabývat prakticky každý provozovatel þistírny odpadních vod þi þerpací
stanice. Tyto neþistoty se zpravidla nedaĜí odstranit v mechanickém stupni þištČní a prochází
celým systémem odpadní stanice, ve kterém pak na rĤzných místech zpĤsobují Ĝadu problémĤ.
V následujícím textu uvádíme typické pĜíklady poruch zpĤsobených pĜítomností vláknitých
neþistot a pĜedstavujeme možná opatĜení k zamezení jejich vzniku a snížení provozních
nákladĤ.
NejþastČjším projevem tohoto stavu je ucpávání þerpadel zpravidla na prvním stupni þištČní.
Velký podíl tČchto neþistot nalezneme v kalu þerpaném z usazovacích nádrží. Primární kal
obsahuje znaþný podíl vláken a smotkĤ, které se pĜi þerpání obvykle odstĜedivými þerpadly
spĜádají do houní, které þerpadlo po urþité dobČ provozu vyĜadí z provozu nebo sníží jeho
výkon (obr.1). ýasté problémy se vyskytují také na obČhových þerpadlech recirkulace
vyhnívacích nádrží, která trpí zanesením vláknitým obsahem v smČsného kalu. Samostatnou
kapitolou je pak þištČní VN, kdy je nutné vyþerpat usazeniny ze dna nádrže, které jsou
prakticky neþerpatelné, neboĢ jsou tvoĜeny pĜevážnČ hustým vláknitým sedimentem.
Provozní náklady zvyšují také pravidelné odstávky zaĜízení jako napĜ. dekantaþní odstĜedivky
nebo výmČníky tepla, které se postupnČ zanáší vlákninou. V odstĜedivkách tento materiál
dokáže vytvoĜit doslova provazce, které znemožĖují provozovat odstĜedivku v optimálním
režimu, a je nutné provést její vyþištČní.
Situaci nelze paušalizovat, ne vždy se jedná o zatížení nad obvyklou míru. Existují
technologicky dobĜe zvládnuté provozy, které dokáží problémy s vlákny eliminovat, avšak
jedná se spíše o výjimky. ObecnČ lze Ĝíct, že prevence se pĜi návrhu technologických celkĤ
podceĖuje a to pĜedevším z dĤvodu úspor investiþních nákladĤ. OpatĜení na odstranČní tČchto
problémĤ zpravidla pĜichází následnČ. Není však vylouþeno, že ochrana následných zaĜízení je
zahrnuta v projektu, zaĜízení je instalováno, pĜesto se provozovatel potýká s potížemi. Pojćme
se podívat na nejþastČjší pĜípady:
Jedním z opatĜení, jak se s chuchvalci vláken vypoĜádat, je nasazení þerpadel s tzv. pĜedĜezem.
Jde zpravidla o investiþnČ ménČ nároþné Ĝešení a za urþitých podmínek dokáže problém vyĜešit.
Avšak úþinnost Ĝezací hlavy je omezená a je-li kal hustý a vláken mnoho, neobejde se ani toto
opatĜení bez frekventované údržby a výmČny opotĜebených dílĤ.
Dalším známým zaĜízením na ochranu následných strojĤ pĜed vlivem vláken a mechanických
neþistot v kalu je macerátor. Na trhu existuje Ĝada konstrukþních provedení macerátoru poþínaje
dvouhĜídelovým drtiþem, pĜes Ĝezné disky až po konstrukci pĜipomínající mlýnek na maso. V
takovém pĜípadČ mČlnČní vláknitého obsahu zajišĢuje tĜí až þtyĜ ramenný rotor se vsazenými
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þepelemi, které se dotýkají Ĝezného síta. Vedle Ĝezacího úþinku je výsledkem þinnosti
macerátoru homogenizace kalu a pokud je stroj vybaven odluþovací nádobou, zajišĢuje také
separaci tČžkých þástic, které se gravitaþnČ usazují na dnČ nádoby. Neþistoty ve vznosu pak
prochází pĜes Ĝezné síto, kde jsou rozmČlnČny rotujícími noži. Velikost výstupní frakce je
ovlivnČna velikostí otvorĤ v sítu, poþtem nožĤ (ramen rotoru), jeho rychlostí otáþení a rychlostí
proudČní kapaliny. ObecnČ platí, že þím jemnČjší síto, vČtší poþet nožĤ, vyšší otáþky rotoru,
pomalejší proudČní, tím jemnČjší mČlnČní. Na druhou stranu však klesá prĤtok a zvyšuje se
celkové opotĜebení nožĤ. Aby se dostavil úþinný Ĝezací efekt, je nutné zajistit, aby byly nože v
kontaktu se sítem. Tzn. je-li tento kontakt vytváĜen pĜedpČtím pomocí matice s pružnou
podložkou, která pĜitlaþuje tČlo rotoru s Ĝeznými noži na síto, musí obsluha stroje pravidelnČ
kontrolovat míru opotĜebení Ĝezných hran a po otupení znovu dotáhnout na požadovaný
utahovací moment. Pokud se tento krok neprovádí pravidelnČ, dochází po urþité dobČ provozu k
vytvoĜení mezery mezi nožem a sítem a ztrátČ Ĝezného úþinku. To se pak projevuje tím, že se
vlákniny zaþnou hromadit pod bĜity nožĤ, popĜ. namotávat kolem hĜídele(obr.2). Jejich
narĤstající množství vytváĜí tlak na síto a i samotnou hĜídel. Macerátor se zpravidla zaþne
ucpávat neboĢ místo Ĝezání dochází k pČchování vláknitého materiálu, který se pak jen „maže“
po Ĝezném sítČ namísto toho, aby byl mČlnČn. Roste tlaková ztráta, jelikož þerpadlo zpravidla
nemá zpČtnou vazbu na pracovní podmínky v macerátoru a trvale tlaþí kapalinu do macerátoru.
V extrémních pĜípadech, kdy je vláknitého sedimentu v kalu více, dochází vlivem tohoto stavu
k postupné únavČ materiálu, trpí nejen mechanické tČsnČní mezi Ĝezací hlavou a pĜevodovkou
motoru, ale i ložiskové uložení hĜídele, nezĜídka konþící jeho trvalým poškozením. Macerátor
je mnohdy nutné v týdenních intervalech rozebírat a zprĤchodĖovat, což vede k prostojĤm celé
kalové linky. ýetná výmČna opotĜebených þi poškozených dílĤ zvyšuje servisní náklady, které
se v roþním vyjádĜení mohou témČĜ vyrovnat poĜizovacím nákladĤm nového stroje. Nelze se
pak divit, když provozovatel macerátor z linky vyĜadí. Negativní zkušenosti pak vytváĜí
oprávnČné pochybnosti o smyslu jeho provozování, a to i u projektantĤ.
PĜitom se již témČĜ desetiletí na trhu vyskytuje inovativní provedení macerátoru, které tento
mýtus boĜí. Technici firmy Vogelsang zkonstruovali macerátor s obchodním názvem RotaCut®
se systémem tzv. automatické kontroly Ĝezu ACC (Automatic Cut Control), technologie
založené na hydraulickém pĜítlaku nožĤ a možnosti regulace jeho velikosti. Nožová hlava je
místo matice vybavena hydraulickým pístem, který vytváĜí konstantní pĜítlak rotoru s noži na
Ĝezné síto po celou dobu provozu stroje (obr.3). Tím je zajištČno, že nedochází k výše
popsanému jevu – tvorbČ mezery mezi nožem a sítem. Nože a síto jsou v trvalém kontaktu a tím
se vytváĜí efekt stĜihu jako u nĤžek. Vláknitý obsah je tak úþinnČ rozĜezán na drobné þástice a
nemá tendenci se znovu splétat. Do pístu je pomocí kanálku v centrální hĜídeli a hydraulické
hadice pĜivádČn olej z tlakové nádoby, upevnČné na macerátoru. Nádobka je složena ze
zásobníku hydraulického oleje a stlaþeného vzduchu na hodnotu 5-7bar. Ten je vytváĜen
integrovanou pumpiþkou nebo pĜívodním ventilem z centrálního rozvodu stlaþeného vzduchu,
popĜ. kompresoru, je-li k dispozici. Velikost pĜítlaku nožĤ v závislosti na množství vláknin lze
mČnit regulaþním ventilem. Nože se pohybem po sítu brousí po celé délce bĜitu, a pokud je
zajištČna pravidelná zmČna smČru rotace, pak rovnomČrnČ na obou ostĜích. To spolu se
speciální geometrií Ĝezného síta eliminující vibrace vede k prodloužení životnosti celého
Ĝezacího ústrojí. Poslední generace macerátorĤ je navíc vybavena úhlovým senzorem
zajišĢujícím prĤbČžný monitoring stavu opotĜebení nožĤ. To lze graficky znázornit napĜ. na
displeji Ĝídicího systému a obsluha mĤže vþas naplánovat jejich výmČnu. Systém navíc
macerátor uvede po jejich úplném opotĜebení do poruchy a zamezí tak nefunkþnímu provozu.
Separaþní funkce je zachována díky objemnému odluþovaþi, jehož þištČní je navíc usnadnČno
pomocí vypouštČcího ventilu a postranního víka.
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Údržba stroje není nikterak nároþná. ěezací hlavu spolu s elektromotorem lze snadno vyklopit
pomoci pneumatických vzpČr a získat snadný pĜístup pro výmČnu nožĤ a síta na místČ.
OpotĜebitelné díly tvoĜí bĜity nožĤ vyrobené z nerez oceli a síto ze speciální otČruvzdorné
slitiny, jenž lze použít oboustrannČ. Kontrola tČsnosti ucpávky je zajištČna vizuálnČ pomocí
kontrolního vývodu. Zamezení rozbČhu Ĝezné hlavy pĜi vyklopení zajišĢuje bezpeþnostní
spínaþ. Macerátor je tak vybaven pro bezpeþný a spolehlivý provoz. PrávČ provozní stabilita je
klíþovým slovem pĜi rozhodování o výbČru macerátoru. Dokazují to pĜíklady z praxe, kde byl
po negativních zkušenostech s pĜedchozím provozem macerátorĤ odlišné konstrukce nasazen
stroj firmy Vogelsang. NapĜ. ýOV Jiþín nebo Zlín shodnČ potvrzují výrazné snížení provozních
nákladĤ vlivem nepĜerušovaného provozu kalové linky. V prvním pĜípadČ byl macerátor
provozován více jak 4 000 motohodin až do úplného opotĜebení Ĝezných nožĤ, provoz
odstĜedivky nevyžadoval odstávky vlivem zanášení vlákninou. Po této zkušenosti bylo
rozhodnuto o nasazení macerátoru také na zpracování primárního kalu.
VraĢme se ještČ k otázce vazby mezi þerpadlem a macerátorem. Samotný macerátor není
schopen kal þerpat, dopravu zajišĢuje podávací þerpadlo. To ve vČtšinČ pĜípadĤ pracuje bez
regulace. Jde-li o objemové þerpadlo, prĤtok se i v pĜípadČ promČnlivé hustoty kalu prakticky
nemČní. U odstĜedivého þerpadla s rostoucí tlakovou ztrátou klesá prĤtok. V obou pĜípadech
však platí, že pĜi vysokém podílu vláknitých pĜímČsí dochází k prodloužení doby potĜebné k
rozmČlnČní a macerátor se mĤže pĜi nezmČnČném pĜísunu kalu zaþít ucpávat. Tyto pĜípady
nastávají, kdy je napĜ. þerpán sediment z VN nebo primární kal. Proto je vhodné vytvoĜit
regulovanou soustavu þerpadlo – macerátor. Vogelsang má ve svém výrobním programu
dokonce sestavu tČchto zaĜízení urþenou pro nároþné aplikace s vysokým podílem vláknin a to
nejen v kalovém hospodáĜství, ale i v zemČdČlství (substrát v bioplynové stanici, kejda
zneþištČná slámou apod.). Sestava je nabízena pod obchodním názvem BioCut® a vyznaþuje se
osazením macerátoru v náklonu, který umožĖuje snadnČjší zpracování vláken. Ta proudí v
þerpané kapalinČ pĜímo na Ĝezné síto bez zbyteþného pohybu a víĜení v jímce. Robustní
konstrukce umožĖuje zpracovat vČtší objem pĜivádČného materiálu. Podávací þerpadlo tvoĜí
objemové þerpadlo s rotaþními písty, které kal nasává do macerátoru. Konstrukce þerpadla a
geometrie rotaþních pístĤ HiFlo® umožní þerpat kal zneþištČný vláknitým obsahem a
mechanickými neþistotami, které se nestaþí gravitaþnČ oddČlit v jímce macerátoru. ýerpadlo má
velmi dobrou samonasávací schopnost, tudíž macerátor na jeho sací stranČ nepĜedstavuje
žádnou pĜekážku. Celá soustava je vybavena Ĝídicí jednotkou, která je vložena do nadĜazeného
PLC systému technologické linky nebo je souþástí samostatného rozvadČþe dodávaného
spoleþnČ s frekvenþním mČniþem a ovládacím panelem vybaveným displejem. ěídicí modul
pĜijímá signály pĜicházející z manometrĤ instalovaných na sání i výtlaku þerpadla, sleduje
proudovou zátČž elektropohonĤ þerpadla a macerátoru, a na základČ nastavených parametrĤ
vyhodnocuje aktuální provozní podmínky soustavy. Dochází-li k ucpávání macerátoru, je
zaznamenán nárĤst podtlaku na sání þerpadla, zvyšuje se odbČr proudu elektromotoru a Ĝídicí
modul reaguje snížením poþtu otáþek þerpadla a tím redukuje množství dodávaného kalu.
Pokud se nepodaĜí macerátor zprĤchodnit, dojde krátkodobČ ke zmČnČ smČru þerpání.
Objemová þerpadla Vogelsang umožĖují obousmČrný chod a tuto funkci lze využít k uvolnČní
zaneseného síta macerátoru. Tato reverzace je opakována v poþtu 5. cyklĤ za souþasnČ rychle se
mČnícího smČru otáþení rotoru macerátoru. Tento stĜídavý pohyb Ĝezné hlavy je aktivován také
v pĜípadČ vniknutí vČtšího pĜedmČtu do macerátoru, který nelze pĜeseknout jednorázovČ (napĜ.
kus dĜeva, plastu apod.). Teprve pokud je zprĤchodnČní neúspČšné, pĜechází stroj do poruchy.
Sestava tak dokáže pracovat autonomnČ v nepĜetržitém provozu a bez pĜítomnosti obsluhy.
PĜíklad ze ŠpanČlska ilustruje jednu z možností, kde lze tuto „drticí a þerpací linku“ využít –
odþerpává sedimenty z vyhnívacích nádrží na ýOV provozované firmou COPERO v Seville
bČhem jejich odstávky (obr.4).
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Poznámka k þerpadlĤm: stále mezi odbornou veĜejností existuje polemika, zda jsou tzv.
„zubaþky“ vhodná k þerpání vláknitých pĜímČsí. NČkteré hlasy uvádí negativní zkušenosti z
minulosti, kdy pĜi použití zubových þerpadel, docházelo k namotávání vláken na kola, popĜ. na
hĜídel. PĜednČ je tĜeba uvést na správnou míru terminologii, kdy jsou zubová þerpadla
nesprávnČ zamČĖována s þerpadly s rotaþními písty. Jedná se o odlišný konstrukþní princip, kdy
rotaþní písty bČží v þerpací komoĜe bezkontaktnČ, neboĢ krouticí moment je pĜenášen v
samostatné pĜevodovce þerpadla. Tvar lopatek pístĤ ve šroubovici, tzv. HiFlo® umožĖuje
snadné vniknutí vláken a jiných mechanických neþistot do prostoru mezi jednotlivé lopatky,
kde jsou transportovány po obvodu skĜínČ þerpadla smČrem k výtoku z þerpadla. Tato
geometrie mj. snižuje pulsaci a tlakové rázy v potrubním systému. Velikost prostoru
determinuje prĤchodnost, která se liší podle velikosti þerpadla. Nejmenší þerpadla mají
prĤchodnost tČlesa o prĤmČru 20mm, nejvČtší pak až 80mm. Konstrukce þerpadel vychází z
provozních podmínek v zemČdČlských aplikacích, kde nezĜídka dochází k þerpání kapalin
obsahující, kamínky, stébla trávy þi slámy delší >10cm. Zkušenosti s provozem v takto
nároþných podmínkách vedly k dalším inovacím ve smČru ochrany mechanických ucpávek,
zvýšení životnosti pístĤ a další. Lze bez obav tvrdit, že prostĜedí kalového hospodáĜství
pĜedstavuje pro þerpadla Vogelsang ménČ nároþné pracovní podmínky než napĜ. v zemČdČlství.
VraĢme se však k drtiþĤm. Ne vždy je vhodné použít pro zpracování neþistot macerátor.
Existují pĜípady, kdy je potĜeba obsah rozdrtit. Typickým pĜíkladem jsou þerpací stanice na
nátoku nebo pĜíjmová stanice kalu a splaškových vod. Charakteristickým znakem tČchto
aplikací je pĜítomnost vČtšího poþtu mechanických neþistot – kousky dĜeva, odČvĤ, PET láhví
apod. To vyžaduje agresívnČjší zpĤsob zpracování, proto se zde nasazují dvouhĜídelové drtiþe.
Ty jsou velmi úþinné pĜi drcení kĜehkých þi tvrdých materiálĤ, avšak vlasy a chlupy zpracují
omezenČ. Proto není vhodné dvouhĜídelové drtiþe používat napĜ. na zahuštČný kal v kalové
koncovce neboĢ jejich úþinnost mČlnČní jemných vláknitých pĜímČsí je prakticky nulová. Vlasy
a chlupy zaĜízením projdou. Provazce z tČchto materiálĤ se navíc mohou namotávat na
frézovací kotouþe a drtiþ ucpat.
Vogelsang má ve svém výrobním programu dvouhĜídelové drtiþe s obchodním názvem XRipper. Jsou to víceúþelová zaĜízení, která nachází uplatnČní nejen v þistírenských provozech,
ale i tam, kde je potĜeba rozdrtit gastro odpad, VŽP, zeleninu a jiný biologicky rozložitelný
materiál vstupující napĜ. do pasterizace. ýastČjší využití však ve vodohospodáĜství nachází v
pĜítokových objektech nebo v þerpacích stanicích, kde jsou v tzv. inline verzi vloženy do
potrubní trasy pĜed þerpadla, která jsou ohrožena zanášením hrubými neþistotami(obr.5). V
menších stanicích pak tyto drtiþe nahrazují þesle nebo tvoĜí komplementární þlánek pĜedþištČní.
ProtibČžné hĜídele osazené modulárními frézovacími kotouþi o šíĜce bĜitĤ 11 a 16mm rozdrtí
pevný obsah na þerpatelnou frakci. Pro pĜípady, kdy se v pĜítoku vyskytuje zvýšený podíl
vláknitých þi mČkkých pĜímČsí, je drtiþ vybaven tzv. deflektorem – hĜebenem, který þistí
prostor mezi bĜity frézovacích kotouþĤ. Nespornou pĜedností drtiþĤ X-Ripper je snadná údržba.
Verze pro umístČní v šachtČ je vyjímatelná na vodicích lištách, u provedení „inline“ lze
vyjmout pouze Ĝezací ústrojí, zatímco skĜíĖová þást drtiþe zĤstává uchycena v potrubních
pĜírubách. Drtiþe mohou být vyrobeny v ponorném provedení. Je možné, stejnČ jako v pĜípadČ
macerátorĤ RotaCut®, volitelnČ doplnit Ĝídící modul, který v pĜípadČ zaseknutí nožĤ spustí
reverzní chod hĜídelí a pĜedmČt uvolní.
ZávČrem lze Ĝíct, že problém pĜítomnosti hrubých neþistot a vláknin v procesu þištČní
odpadních vod nelze úplnČ odstranit, lze ho pouze více þi ménČ úþinnČ eliminovat. Uvedené
technologie pĜedstavují momentálnČ dostupná Ĝešení, která prokazatelnČ zvyšují procesní
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stabilitu a pĜináší úsporu provozních nákladĤ. Vývoj nových technologií ve firmČ Vogelsang
nadále pokraþuje a není vylouþeno, že v budoucnu dojde k jejich nahrazení novými,
úþinnČjšími metodami.
Obr.1: Vláknité shluky v primárním kalu






Obr.2: Poškozené souþásti macerátoru

Obr.3: Macerátor RotaCut s ACC systémem
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Obr.4: ýerpání
erpání usazenin z VN pomocí BioCut, ýOV Sevilla, ŠpanČlsko





Obr.5: Drtiþe X-Ripper v þerpacích stanicích a ppĜíjmových objektech
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Zkušenosti s provozem malých mobilních odstĜedivek
J. Foller, T. Jílek, O. Paulenka

Vodárenská akciová spoleþnost, a.s.

Abstrakt
Problematice zpracování pĜebyteþného kalu z nejmenších þistíren odpadních vod, dále jen ýOV
(kapacity od asi 100 EO do 1000 EO) tak, aby byly splnČny veškeré legislativní požadavky a
podmínky, není zatím vČnována potĜebná pozornost a z toho plyne, že není zatím komplexnČ a
dĤkladnČ zpracována. ěešení jednotlivých objektĤ vychází obyþejnČ z daných podmínek
lokality nebo je pĜeneseno a vázáno na velkou þistírnu odpadních vod. Centrální zpracování
pĜebyteþného kalu z vČtšího poþtu malých ýOV však nemusí být vždy ekonomicky výhodné.
Práce se zabývá popisem a vyhodnocením zkušeností z více než sedmiletého provozu malých
mobilních odstĜedivek na vČtším poþtu malých ýOV a kombinací svozu a centrálního
zpracování kalĤ.

Úvod
Úkolem kalového hospodáĜství ýOV je zajistit stabilizaci a hygienizaci produkovaného kalu
z biologického þištČní odpadních vod tak, aby ho bylo možno dále zákonným a úþelným
zpĤsobem využít nebo zpracovat. Každodenní praxe s provozem ýOV potvrzuje, že náklady na
legislativnČ „þistý“ zpĤsob nakládání s pĜebyteþným kalem, zvláštČ u malých ýOV, þiní i více
než 40 % celkových objektivních nákladĤ spojených s provozem ýOV. Tento podíl je v
nepĜímé úmČĜe ke kapacitČ budované þistírny. Je to dáno pĜedevším tím, že z pochopitelných
dĤvodĤ nelze þinit rozdíl v pĜístupu k produkovanému kalu z þistíren odpadních vod, podle
jejich projektované kapacity. Jedinou možností, která by mohla tento stav snad zmČnit, by bylo
objektivní a hlavnČ komplexní pĜehodnocení zdravotních, hygienických a ekologických rizik,
která stabilizovaný, þistírenský kal skuteþnČ pĜináší, pĜi aplikacích do pĤdy doposud bČžnými
zpĤsoby. Bohužel, souþasný trend v zahraniþí i u nás smČĜuje spíše ještČ ke zpĜísnČní, již tak
tvrdých pravidel a v oblasti patogenĤ se objevují návrhy, zavádČjící nové indikaþní
mikroorganismy. Z tohoto vyplývá, že jedinou cestou k eliminaci nárĤstu provozních nákladĤ
na kalová hospodáĜství menších ýOV je hledání technologických a organizaþních opatĜení,
která by zmírnila ekonomický dopad legislativních požadavkĤ (1). VAS, a.s., jako provozovatel
více než stovky ýOV v uvedeném velikostním intervalu, již od roku 2007 využívá vlastní
koncept spojený s provozem malých mobilních odstĜedivek na vybraných ýOV doplnČný
svozem kalĤ z malých objektĤ s neúplným Ĝešením kalových hospodáĜství nebo s velmi malou
kapacitou. Tento koncept se opírá o využívání malých mobilních odstĜedivek (v souþasné dobČ
vlastní VAS tĜi stroje), na kalových hospodáĜstvích malých ýOV, která jsou postupnČ
z hlediska technologie optimalizována a koncepþnČ sjednocována.
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Struþný popis doporuþené technologie kalové koncovky
Celá koncepce je založena na pĜedpokladu, že pĜebyteþný kal z ýOV bČžných splaškových
odpadních vod a s podobnou historií zpracování, bude mít také podobné vlastnosti z hlediska
odvodnitelnosti a podobné nároky na flokulant. Po dĤkladném zapracování obsluhy, která
musela získat zkušenosti s provozem tČchto mobilních zaĜízení se objektivnČ tyto závČry
z dĜívČjších prací, potvrzují (2). Základní technologické a technické požadavky k zajištČní této
koncepce a optimálního ekonomického efektu celého projektu lze shrnout do nČkolika
následujících bodĤ:
• Kal je aerobnČ stabilizován v oxických podmínkách Ĝízenou aerací
• Objem kalojemu se pohybuje v rozmezí 35 – 45 dní produkce surového pĜebyteþného
kalu
• Objem kalojemu je vždy využíván minimálnČ ze dvou tĜetin
• Dimenzování kalojemu, kde se poþítá pouze s gravitaþním zahuštČním kalu stahováním
kalové vody, je na 3 dny produkce 1 %-ního a 30 dní 2,5 – 3,0 %-ního surového kalu
• Pro ýOV s kapacitou pod asi 200 EO je doporuþený objem kalojemu vždy asi 20 m3.
• Odkalování þov je striktnČ pravidelné, každý den, stahování kalové vody je dle potĜeby,
vždy však pĜed zahájením odvodĖování
OdvodnČní stabilizovaného kalu se provádí pravidelnČ na malé mobilní odstĜedivce. Volba
technologie odvodnČní na odstĜedivce a její dimenzování vycházelo z ekonomické analýzy.
Preferování odstĜedivky pĜed jinými technologiemi s podobnou kapacitou v mobilním
provedení, které lze v souþasnosti nalézt v nabídce trhu, bývá þasto zpochybĖováno, zejména
pĜi srovnání s moderními malými rotaþními sítovými zaĜízeními. Jsme však pĜesvČdþení, že
pĤvodní koncept návrhu dimenzování mobilní odstĜedivky, který technologové VAS poskytli
výrobcĤm tČchto zaĜízení, zĤstává v platnosti a dokonce nacházíme stále nové argumenty pro
jeho podporu. StruþnČ uvádíme technologické dĤvody a podmínky pro dimenzování stroje:
Hltnost – hydraulická a látková kapacita, technologické parametry odstĜedivky: Hydraulická
zatížitelnost odstĜedivky v návrhu vychází z analýzy odolnosti biologického stupnČ ýOV, na
kterou je kalová voda vypouštČna, proti pĜetížení nutrienty a z požadavku, aby nemusely být
þinČny technologické zásahy do standardního nastavení provozu. Pro ýOV uvažovaných
provozních kapacit, na které je možno pĜi jednosmČnném provozu odstĜedivky, vozit
k odvodnČní kal i z jiných menších objektĤ, þiní tato hodnota max. 4,0 m3/hod, odvodnČného
kalu. Látková kapacita stroje je dán maximální hltností, sušinou kalu v nástĜiku a vlastní
konstrukcí stroje. Je-li z dĤvodu ochrany ýOV pĜed dĤsledkem pĜetížení kalovou vodou (dusík,
fosfor), maximální hltnost 4,0 m3/hod, je za vhodné konstrukce stroje možné poþítat s látkovým
tokem až 120 kg/hod. sušiny kalu, pĜi koncentraci v kalojemu 3,0%. Tato však není vždy
zajištČna. V pĜípadČ vyšší sušiny kalu v nástĜiku se zaþínají projevovat vČtší mírou konstrukþní
vlastnosti stroje a bývá nutné snížit hydraulické zatížení, chceme-li dosáhnout optimální sušinu
odvodnČného kalu, což je klíþový parametr.
Ekonomie provozu z hlediska použitého zaĜízení: Ekonomický efekt použití malé mobilní
odstĜedivky je dán pĜedevším optimálním využitím kapacity stroje a vložené investice do tohoto
zaĜízení, spotĜebou lidské práce, zmČnou v logistice provozu vČtšího množství malých ýOV –
pĜevozy kalu, využitím technologických možností unifikovaných postupĤ zpracování kalĤ.
Kapacita stroje s výše uvedenými, optimálními vlastnostmi je pĜi jednosmČnném provozu asi
9000 – 11000 EO. Na ýOV s kapacitou kolem 3000 EO, ze které se kal již nevyplácí pĜevážet
jinam (dopravní vzdálenost nad asi 10 km), je tato kapacita, pĜi stacionární instalaci zaĜízení,
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využita pouze z asi 27 – 33 %. Teoreticky je pĜi mobilní verzi možno tuto kapacitu využít
zhruba na 80 – 90 %, podle velikosti obsluhovaných objektĤ a nastaveného provozního režimu.

Hodnocený strojní park VAS
V souþasnosti disponuje VAS, a.s. dvČma mobilními odstĜedivkami DO 250 z PBS Velká Bíteš
(druhá souprava z 12/2014 je pĜed zahájením provozu) a jednou odstĜedivkou ALDEC 20, AlfaLaval, dodanou v mobilním provedení firmou ESB rozvadČþe (01/2007). Kapacita tČchto strojĤ
je na základČ vyhodnocení látkového toku – zpracovatelné sušiny v podmínkách provozu strojĤ
ve stacionární instalaci v provozech VAS následující:
OdstĜedivka DO 250:
Látkový tok v reálném provozu
Hydraulická zatížitelnost
Dosahovaná sušina
Teoretická kapacita v EO (5 hodin chodu dennČ)

asi 75 – 120 kg/hod
asi 2,5 – 4,0 m3/hod
asi 19,0 – 25,0 %
7500 – 12000

ALDEC 20:
Látkový tok v reálném provozu
Hydraulická zatížitelnost
Dosahovaná sušina
Teoretická kapacita v EO (5 hodin chodu dennČ)

asi 40 – 85 kg/hod
asi 2,0 – 3,0 m3/hod
asi 16,0 – 25,0 %
4000 – 8500

Uvedené výsledky byly získány z vyhodnocení provozu asi desíti strojĤ ve stacionární instalaci
v provozech VAS od každého typu a mají pouze orientaþní hodnotu, protože celkový efekt je
dán provozem kalové koncovky, jako celku, lokalitou a kanalizací napojenou na ýOV,
odpovČdností obsluhy a správností volby typu flokulantu. ObjektivnČ však platí, že ALDEC 20
není rovnocenným ekvivalentem k DO 250 a jeho provoz je tím zákonitČ dražší pĜi nejmenším
o cenu lidské práce.

Provozní výsledky a praxe – Znojemsko (DO 250)
Na Znojemsku je zatím v nejvČtším rozsahu, již od roku 2011, realizován systém odvodnČní
stabilizovaného kalu z ýOV s pravidelným využitím malé mobilní odstĜedivky tak, že jsou
urþeny ýOV, kde se stroj instaluje (3 ýOV) a na nich se odvodĖuje kal z vlastní produkce ýOV
a dovážený v tekutém stavu z dalších, menších ýOV v blízkosti (3 ýOV). Provozní praxe je, že
odstĜedivku obsluhuje stálá obsluha – Ĝidiþ, který také fekálním vozem naváží kal z menších
objektĤ. DĤvodem je „zásada jednoho pána“ v odpovČdnosti za stroj a využití získaných
zkušeností obsluhy. Po zpracování potĜebného množství kalu je odstĜedivka pĜevezena na další
ýOV s podobným zpĤsobem provozu. Toto se periodicky opakuje s malými odchylkami
v organizaci, dle potĜeb provozu. Podle potĜeby je na uvedené vybrané ýOV možné také
dovážet ke zpracování kal i od externích dodavatelĤ v blízkém okolí, pokud splĖuje svými
vlastnostmi standardní požadavky. V souþasné dobČ tedy jeden stroj odvodĖuje kal asi ze šesti
ýOV. NČkteré parametry jsou zĜejmé z pĜiložené tabulky a organizace je znázornČna i na
vložené mapce. PĜiložená mapka zachycuje stav, který se však v þase mĤže mČnit.
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Využití mobilní odstĜedivky v roce 2014 Znojemsko
ýOV
Pozice
Kapacita EO (projekt)

OdvodnČný kal %

Hevlín

centrální

1730

15,91

Šanov

satelitní

2250

16,88

Štítary

centrální

2750

18,18

Blížkovice

satelitní

1080

19,00

Vranov n. Dyjí

satelitní

1800

17,42

centrální

2100

19,38

11710

17,80

Božice
Celkem

Organizace využití mobilní odstĜedivky – stav k 31.12.2014

Na mapce nejsou všechny ýOV provozované VAS, ale pro doplnČní je tam uvedena centrální
ýOV Dobšice (99300 EO), která má mezofilní stabilizaci kalu s produkcí bioplynu a je také
využívána ke zpracování dovážených kalĤ z nČkterých ýOV.
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Kapacity ýOV z výše uvedené v tabulky nejsou vČtšinou plnČ využity zatížením z obcí, kde se
ýOV nachází a tomu odpovídá i produkce sušiny kalu. Z toho dĤvodu je i kapacita odstĜedivky
využita ménČ. Využití v posledních dvou letech, kdy považujeme provoz za ustálený, je zĜejmé
z následující tabulky. K využití stroje v % uvádíme, že se za 100% považuje reálný provoz 5
hodin trvalého provozu na každý pracovní den v roce (252 dní). Z toho je zĜejmé, že stroj má
ještČ jisté rezervy.
Rok

Hydraulické zatížení (m3/hodinu)

motohodiny

% využití

2013

2,87

799

63,4

2014

2,48

1196

94,9

Provozní výsledky a praxe – Boskovicko (ALDEC 20)
PĜes to, že na Boskovicku byla malá mobilní odstĜedivka realizována, jako první stroj svého
druhu ve VAS i v ýR, její využívání není zcela v duchu zamýšlené koncepce. Je to dáno tím, že
vlastní provedení stroje (nevhodný typ – skĜíĖová AVIA s prodlouženou kabinou a malý stroj),
vyžadující delší dobu pĜípravy pĜed vlastním provozem (ustavení a vyvážení), by pĜi þasté
zmČnČ stanovištČ nemuselo být tak ekonomicky výhodné, jak bylo uvažováno. Dalším
dĤvodem jsou: pomČrnČ velký poþet ýOV v rámci pĤsobnosti divize Boskovice s instalovaným
stacionárním odvodĖovacím zaĜízením (7) a malé dopravní vzdálenosti k tČmto ýOV z objektĤ
bez odvodnČní kalu. Z tČchto dĤvodĤ je malá mobilní odstĜedivka využívána trvale jen na tĜech
ýOV s celkovou projektovanou kapacitou asi 5600 EO a pĜípadná zbývající kapacita je
využívána k Ĝešení pĜetíženého stacionárního odvodĖovacího zaĜízení na jiných ýOV, kde jsou
problémy nebo v pĜípadČ poruch stacionárnČ umístČných strojĤ. I tento zpĤsob využití se však
postupem þasu ukázal jako praktický a ekonomicky zajímavý. Z hlediska organizace je obsluha
stroje Ĝešena podle potĜeby lokality. V pĜípadČ havárií provozuje stroj vČtšinou obsluha ýOV,
v ostatních pĜípadech Ĝidiþ, který provádí i jiné pracovní úkony. V následující tabulce je pro
ilustraci uveden struþný souhrn nČkterých dosažených parametrĤ.
Využití mobilní odstĜedivky v roce 2014 – Boskovicko (Zatížení asi 2,5 m3/hod)
Sušina
Sušina
flokulant
aerace
ýOV
EO
vstup
výstup
g/kg suš.
kalu

využití

Boskovice

13 060

3,5

23,5

6,5

ano

obþasné

Jedovnice

3 943

3,0

23,5

8,9

ne

obþasné

BČláHrádkov

2 600

2,3

21,0

6,5

ano

pravidelné

Sloup

2 100

2,0

21,0

6,5

ano

pravidelné

Ostrov

900

2,8

22,5

6,5

ano

pravidelné
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ZávČr
Na základČ dosavadních pozitivních zkušeností s provozem malých mobilních odstĜedivek ve
VAS a jejich trvalého vyhodnocování, byla pĜed koncem roku 2014 provozem VAS TĜebíþ
zakoupena další malá mobilní odstĜedivka (DO 250). Tentokrát již byla volba technologických
parametrĤ stroje založena na pozitivních zkušenostech z delší doby provozu na Znojemsku a na
základČ dosahovaných technologických výsledkĤ i v pĜípadech, kdy není provoz kalojemu
optimální. Ukazuje se, že pro mobilní zaĜízení není deklarovaná hydraulická kapacita stroje
hlavním a nejdĤležitČjším technologickým parametrem, ale že to je pĜedevším výrobcem na
základČ jeho zkušeností, garantovaná hodnota látkového toku kalu za bČžných podmínek
provozu. Pro praxi je to dĤležité proto, že na každé z destinací, kam je stroj umístČn, panují v
uskladĖovacích nádržích jiné podmínky, a že tím je dosažitelná i jiná sušina zahuštČného kalu k
odvodnČní. Kapacita stroje, vyjádĜená v EO, je ale dána množstvím zpracované sušiny.
Základní podmínky pro volbu malé mobilní odstĜedivky byly autory konceptu formulovány již
v letech 2007 a postupnČ upĜesnČny a doplnČny na základČ praktických mČĜení v dalších letech
(2). ZávČrem lze konstatovat, že použití malých mobilních odstĜedivek, jak je naznaþeno výše,
umožĖuje následující:
•
•
•
•

Snížení investic do úplné kalové koncovky na menších ýOV
Optimální využití strojĤ a možnost racionální obnovy
U odstĜedivek dosažení maximálních hodnot sušiny odvodnČného kalu, což je dĤležité z
hlediska udržitelné tepelné bilance pĜi kompostování
Racionální využití lidské práce a nabytých zkušeností

Vezmeme-li do úvahy, že pĜi striktním dodržení požadavkĤ zákona o odpadech zbývá mimo
agrotechnické lhĤty, kdy je možno kal uplatĖovat pĜímo, pouze kompostování, jako jediná
reálná možnost likvidace þistírenských kalĤ z malých zdrojĤ, hraje dosažitelná sušina
odvodnČného kalu klíþovou roli. V tomto smČru je význam odstĜedivek nezastupitelný a jejich
mobilní verze umožĖuje komfortní zpracování kalĤ na požadovanou úroveĖ prakticky všude.

Literatura:
1. J. FOLLER: Technologické možnosti komplexního Ĝešení kalové koncovky menších ýOV a
jejich srovnání, konference Boskovice 2007
2. J. FOLLER, M. EYER: Zpracování kalĤ z malých ýOV- koncepce, konference Blansko
2011
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Sulfan- výskyt , pĤsobení a eliminace v kanalizaci
Ing. VČra Novotná
Kemifloc a.s., PĜerov

VČtšina sulfanu v ovzduší je pĜírodního pĤvodu. V pĜírodČ je vnímám nejþastČji v okolí sirných
pramenĤ, jezer a zneþišĢuje ovzduší v okolí geotermálnČ aktivních oblastí. Ovšem na mnoha
lokalitách dochází k jeho tvorbČ také v kanalizaþních systémech a pak se svým zápachem mĤže
stát problémem pro okolí. Zápach je zpĤsobován vlivem fyzikálnČ chemických procesĤ
probíhajících v kanalizaci:
1. aerobní a anoxické procesy, kdy pĜedevším probíhá rozklad organických látek na CO2 za
pĜítomnosti kyslíku a dusíku
2. fermentaþní procesy s rozkladem proteinĤ na sulfan, rozklad aminĤ a organických sulfidĤ,
rozklad tukĤ a lipidĤ na nižší mastné kyseliny
3. anaerobní procesy: redukce organické síry a síranĤ vedoucí k tvorbČ sulfanu
PrĤbČh tČchto procesĤ je provázen poklesem pH a tvorbou zápachu. Zapáchající látky tvoĜí
tČkavé organické uhlovodíky, amoniak, aldehydy a ketony, mastné kyseliny, organické
slouþeniny síry a asi z pohledu vnímání zápachu v bČžné kanalizaci je nejvýznamnČjší sulfan,
který má již práh vnímání již 0,13 ppm, páchne po zkažených vejcích a je nejþastČji pĜíþinou
stížností þásti obyvatel.
Sulfan je bezbarvý plyn, páchnoucí po zkažených vejcích, známý pod starším názvem
sirovodík, s chemickou znaþkou H2S. PrávČ nepĜíjemný zápach už pĜi nízkých koncentracích je
známkou úþinku sulfanu a pĜi urþitých koncentracích sulfanu v ovzduší jsou prokázána
zdravotní rizika. Ve vČtších dávkách je silnČ jedovatý, a protože vysoké koncentrace sulfanu
rychle paralyzují þichové buĖky, zápach plynu ztrácí svoji varovnou funkci a mĤže zpĤsobit až
smrtelné otravy.
Tab. 1: ZjištČné vztahy mezi dávkou a úþinkem sulfanu
koncentrace sulfanu
Úþinky
mg/m3
ppm
15 – 30
10 – 20
prahová koncentrace pro podráždČní oþí
70 – 140
50 – 100
vážné poškození oþí
210 – 350
150 – 250
ztráta þichového vjemu
450 – 750
320 – 530
edém plic s rizikem smrti
750 – 1400
530 – 1000
silná stimulace CNS, zrychlené dýchání
zástavou dýchání
1400 – 2800
1000 – 2000
okamžitý kolaps s paralýzou dýchání
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Problematikou emisí H2S se zabývá legislativa ýR i EU.
Legislativa ýR se problematikou emisí H2S zabývá v Zákonu þ. 201/2012 Sb. o ochranČ
ovzduší a Vyhláška 415/ 2012 o pĜípustné úrovni zneþišĢování a jejím zjišĢování a o
provedení nČkterých dalších ustanovení zákona o ochranČ ovzduší. Tato vyhláška zapracovává
pĜíslušné pĜedpisy Evropské unie1) a stanovuje obecný limit pro koncentraci H2S, který nesmí
pĜekroþit 10 mg/m3.

2. Problematika sulfanu v kanalizaþních systémech
Je tČžší než vzduch a snadno se zkapalĖuje a je velmi dobĜe rozpustný ve vodČ, pĜiþemž
rozpustnost závisí na hodnotČ pH. Rovnováha mezi plynnou a kapalnou fází se ustavuje podle
rovnice :
H2S (g)=H2S (aq)

log. K =-1,09

Sulfan ve vodném roztoku disociuje na HS- a nakonec na S2-:
H2S(aq) = H++ HS-

log. K1 = - 7,02

HS- = H+ +S2-

log. K2 = -13

(Roztok sulfanu ve vodČ se nČkdy nazývá k.sulfanová nebo sirovodíková je korozívní,
zpĤsobuje a pĜispívá ke korozi kanalizaþních potrubí. )
V kanalizaþních systémech pĜedstavuje tvorba sulfanu dva hlavní negativní faktory:
•
•

obtČžuje zápachem okolí, možná zdravotní rizika a je pĜíþinou stížnosti
obyvatelstva
zpĤsobuje korozi kanalizaþních systémĤ, Obr. 1:
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Koroze betonových stok je popsána již v roce 1900 v(Los Angeles), pozdČji
pozd
ve Finsku
v šedesátých letech) /1/ Koroze
Koroze betonového zdiva a cementových spojĤ je zvláštní typ
mikrobiálnČ indukované koroze. V anaerobním prostĜedí kanalizace v dĤsledku
Ĥsledku protolytické
rovnováhy se tvoĜíí nedisociovaný sulfan, který difunduje z kapalné do plynné fáze a rozpouští
se na vlhkých, nezatopených
ezatopených stČnách
stČnách stoky, kde nárosty (slizové vrstvy) jsou mikrobiálnČ
mikro
osídleny a obsahují také aerobní sirné bakterie, které
které oxidují sulfidickou síru až na kyselinu
sírovou. Po vyþerpání
erpání tlumivé kapacity vody na st
stČnách stoky dochází k významnému snížení
snížen
hodnoty pH, lokálnČ pĜi
Ĝi nahromadČní
nahromad ní kyseliny sírové až na 1,0, což je pĜ
pĜíþina
þ
agresivního
pĤsobení na beton.
Tvorbu sirovodíku ovlivĖují
Ė pĜedevším
Ĝedevším tyto faktory:
•
•
•
•
•
•

teplota
koncentrace CHSK pH
pH
koncentrace O2 a N2
redoxní potenciál
turbulence

Na následujících grafech jsou uvedeny nČkteré závislosti ovlivĖující
Ėující tvorbu sulfanu.
Teplota je významným faktorem, ovlivĖuje
ovliv
jak rozpustnost sulfanu ve vodČ,
Č, tak tvorbu sulfanu

Na grafu þ.1 je znázornČn
Čn vliv teploty na rozpustnost sulfanu
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Na grafu þ.2 je znázornČn vliv teploty na tvorbu sulfanu
Vliv teploty na tvorbu H2S
40

35
H2S (mg/l)
30



25

20

15
15

20

25

30

teplota (C)

RozpouštČní plynĤ v kapalinách se Ĝídí Henryho zákonem:

Kh xi=yi P
kde Kh je Henryho konstanta charakteristická pro daný plyn, xi je molární zlomek rozpuštČného
plynu v kapalinČ, yi je molární zlomek plynu v plynném skupenství a P je celkový tlak plynu
nad kapalinou. Tato rovnice vyjadĜuje rovnovážný stav systému.
Rozpustnost plynĤ v kapalinách se zvyšující teplotou klesá, tato skuteþnost je dána rovnicí:

Rozpustnost sulfanu ve vodČ:

0,4 g/100ml,(20 °C)
0,25 g/100ml,(40 °C)

Je tedy zĜejmé, že nízká teplota tlumí tvorbu a uvolĖování sufanu do prostĜedí. Tento stav byl
pozorován na problémových stokách, kde bČhem zimních mČsícĤ problémy se zápachem
ustávají, nebo se významnČ zmenšují problémy s tvorbou sulfanu.
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Jak závisí rozpustnost sulfanu pH je patrné z grafu þ. 3 :
Vliv pH na tvorbu H2S
100
90
80
70

%

60

HS-

50

H2S

40

S2-

30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Vliv CHSK na tvorbu sulfanu je znázornČn na grafu þ. 4
Vliv CHSK na tvorbu H 2S
6,00
5,00

H2S (mg/l)

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0

20

40

60

80

100

120

140

160

CHSK (mg/l)

Vliv dalších faktorĤ
• v pĜípadČ dostateþné turbulence nedochází k usazování sedimentĤ v kanalizacích a
nevytváĜejí se tím vhodné podmínky pro tvorbu sulfanu.
• pokud redox potenciál nevykazuje redukþní prostĜedí, nedochází k tvorbČ sulfanu
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Z pĜehledu faktorĤ, které ovlivĖují tvorbu sulfanu je vidČt, že bČžným provozováním je možné
jen dílþí ovlivnČní jeho tvorby. Teplotu, lze ovlivnit jen stČží a je dána pĜedevším klimatickými
podmínkami. Chemickou cestou lze ovlivnit koncentraci O2, N2, pH i CHSK. Turburlenci lĤze
ovlivnit režimem provozování ýS a nejúþinnČjší je pĜedcházet vzniku problémĤ již v projektu.
Problémy se zápachem na kanalizaci bývají pĜedevším v dlouhých stokách, které jsou vČtšinou
vedeny z þerpacích stanic, kde je malý prĤtok a velké prodlevy mezi þerpáním, které pak vedou
k tvorbČ sedimentĤ. K tČmto podmínkám dochází v zastaralých kanalizaþních systémech, ale
bohužel i v nových, zvláštČ v místech, kde konþí tlaková kanalizace a pokraþuje dále gravitaþní.
V tČchto místech mĤže docházet k difuzi sulfanu z kapalné do plynné fáze v koncentracích,
které již jsou pachovČ zĜetelnČ vnímané a pokud takové místo je v zástavbČ, vede situace þasto
k vážným stížnostem obyvatelstva a je nutno daný stav dle legislativy Ĝešit.
Koncentrace sulfanu uvolĖujících se z kanalizace mohou dosahovat znaþných koncentrací, ve
zvlášĢ problémových lokalitách až kolem 400 - 600ppm. Snahou aplikovaných opatĜení je
udržet koncentrace sulfanu v okolí stanice do 10 ppm, což je koncentrace, kterou vnímají jen
zvlášĢ citliví jedinci.

3. Eliminace sulfanu
Základem celé aplikace na eliminaci tvorby sulfanu v kanalizaci je monitoring koncentrací
sulfanu na daném místČČ, který umožní objektivnČ posoudit výchozí stav a následnČ úþinnost
opatĜení aplikovaných na kanalizaci, aĢ už jsou provádČna
•
•

zmČnou režimu þerpání,
nebo pomocí dávkování chemikálií apod.

Monitorovací a dávkovací systém se skládá ze þtyĜ hlavních celkĤ:
1. . sonda k monitoringu koncentrací sulfanu, která je zavČšena vČtšinou v kanalizaþní šachtČ a
nepĜetržitČ mČĜí a posílá data na vyhodnocovací jednotku, pĜípadnČ si je ukládá do pamČti
Sonda je napájená autonomním zdrojem napČtí. (obr.4)
2. dávkovací stanice (on-line Ĝízena/ruþnČ Ĝízena) (obr.2 a 3)
Chemikálie na eliminaci zápachu jsou dodávány obvykle v kanystrech nebo kontejnerech,
vybavených krytem a záchytnou vanou. K dávkování se používají bČžná membránová
þerpadla
3. vyhodnocovací jednotka (vzdálený pĜístup – server)
NamČĜená data pomocí sondy mohou odpovČdní pracovníci sledovat koncentrace
sirovodíku na mČĜeném úseku pĜes pĜístupová data na internetu. a záznam ze sondy e
stáhnout v podobČ grafického a excelovského souboru na PC.
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Eliminace sirovodíku pomocíí chemických þinidel a jejich aplikace
V souþasné dobČ se nabízí široká škála chemických þinidel, vþetnČ aplikaþního
þního servisu,
se kterými je možné eliminovat vznik sulfanu, a to:
•
•
•
•

úprava pH - dávkování vápna nebo sody
oxidace kyslíkem, ozonem, peroxidem vodíku nebo manganistanem draselným
srážení slouþeninami
eninami dusíku - aplikace dusiþnanĤ sodného a vápenatého
srážení solemi železa

Ke stanovení dávky produktĤĤ by m
mČl být vždy na základČ zkušebního provozu (individuální
podmínky v kanalizaci, zmČna
Čna charak
charakteru odpadních vod, teplota a Ĝada dalších parametr
parametrĤ
ovlivĖuje potĜebné dávky).
Protože se vČtšinČ pĜípadĤ
Ĝ
Ĥ jedná o tekuté produkty, které jsou aplikovány dáv
dávkovacími
þerpadly,
erpadly, je možné dávkování provád
provádČt Ĝízeným zpĤsobem.

4. Záznamy mČĜení
ení eliminace sulfa
sulfanu na kanalizaþním systému
Na obr. 2 je záznam mČĜení
ČĜení sondy na problémové lokalit
lokalitČ cca v prĤbČhu
Ĥ Čhu 3 mČ
mČsícĤ. Je vidČt jak
po zavedení opatĜení
ení na kanalizaci se e sulfanem dostal až na nulové hodnoty
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5. Souhrn a závČr
Vzhledem k charakteru krajiny ýeské republiky se s uvedeným problémem setkáváme velice
þasto. Na tvorbu sulfanu má také vliv rušení lokálních ýOV a výstavba centrálních ýOV ve
vČtších aglomeracích s dlouhými trasami pĜivadČþĤ.
Vzhledem ke stále se zpĜísĖující legislativČ na emise v ovzduší a na kladení vČtšího dĤrazu na
þisté životní prostĜedí, vzhledem k tlaku na úspory investiþního i provozního charakteru, nelze
problémy se sulfanem pĜehlížet a aplikace na eliminaci své místo v provozování
vodohospodáĜských celkĤ .
V dnešní dobČ lze tuto problematiku Ĝešit, existuje na trhu kompletní technický i technologický
servis, lze urþit mČĜící a dávkovací zaĜízení, vytipovat vhodné produkty a optimalizovat dávky.

Literatura, prameny:
(1) A.NAIR, A.PRESCOTT, AND J. CHAMBERS: Ferric Nitrate Dosing at Morecambe
WWTP for Sulphide Control , Gothenburg Symposium (2002)
(2) Kemira Chimica Italia: Equipment for Odour Control and Surveillance, Milano Itálie
(2003)
(3) MAGNUS KVANT: Odour Control Confidental, Kemira Kemwater, Niederroedern,
Francie, leden 2004
(4) Control and Monitoring, MJK Automation A/S, Naerum, Denmark (2003)
(5) ERICH SAILER: Odour Control, Equipment and practical Experiences, ACAT VídeĖ,
Rakousko, (2002)
PITTER .P: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2009
ýERVENKA. F, NOVOTNÝ M. Koagulanty pro redukci zápachu v kanalizaci i ochranu pĜed
korozí, m sborník M. TĜebová , 2007.
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Problematika monitoringu a vzorkování odpadních vod
Michaela Povýšilová
TECHNOAQUA, s.r.o., U Parku 513, 252 41 Dolní BĜežany
tel. +420 724971161, mail: povysilova@technoaqua.cz

Abstrakt
OdbČr vzorkĤ a monitoring kvality a kvantity vod je velice dĤležitou souþástí Ĝízení procesĤ na
ýOV i na stokových sítích. S technickým pokrokem v oblasti pĜístrojové techniky a s vČtším
dĤrazem kladeným na tuto problematiku, která následnČ mĤže snížit i finanþní náklady na
þištČní þi úpravu vod, pĜibývá i situací, kde je komplexní monitoring využíván.

Klíþová slova
OdbČr vzorkĤ, automatické vzorkovaþe, vzorkaĜi, monitoring, monitorovací stanice, mČĜení
fyzikálnČ chemických parametrĤ, mČĜení prĤtoku, pĜenos dat, stoky, dešĢové odlehþovaþe,
odpadní vody, dešĢové vody

Úvod
S ubývajícím množstvím þisté vody se zvyšuje pozornost vČnovaná kontrole vod vypouštČných
do recipientĤ. Na základČ problému s alarmujícím zneþištČním Ĝek v USA, vysušováním
mokĜadĤ a niþení lužních lesĤ, byl v roce 1972 sepsán „Clean Water Act“ (Zákon o þisté vodČ),
jehož hlavním cílem byl a je zastavit vypouštČní polutantĤ do vod. V první fázi mČl tento zákon
zabezpeþit, aby do roku 1985 byla opČt povrchová voda vhodná ke koupání a rybaĜení. Clean
Water Act se stal hlavním legislativním rámcem v USA pro vzorkování vod. NáslednČ byla
založena US EPA. Další zemČ se pĜipojily s legislativou ochraĖující kvalitu vody, ale dodnes
existuje mnoho zemí, kde þistírny odpadních vod témČĜ neexistují.
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OdbČry vzorkĤ
Základem celého procesu kontroly vod a
to nejen odpadních, je odbČr
odbČ vzorkĤ.
V minulosti se provádČl
Čl odbČ
odbČr jedinČ
ruþnČ, ale v 70. letech, díky vyšší
systematiþnosti
nosti ve sledování kvality vody,
vznikly automatické vzorkovaþe.
vzorkovaþ První
typy mČly
ly velmi jednoduché ovládání a
možnost jen základního nastavení. Na
obrázku mĤžete vidČt
Čt první produkt
americké firmy ISCO. V souþasné dobČ
dob
vypadají automatické vzorkovaþe
vzorkovaþ zcela
odlišnČ. Jsou to zaĜízení
Ĝízení z odolných
materiálĤ, s výkonnými þerpadly aaĢ už
vakuovými nebo peristaltickými. Podle
výrobce mohou být vybaveny i izolací,
chlazením, vyhĜíváním, rĤznými
Ĥznými typy
vzorkovnic, pĜídavnými
ídavnými periferiemi jako
mČĜící sondy, srážkomČry,
Čry, prĤ
prĤtokomČry,
telemetrie a další.

Obr. 1:: První model vzorkovaþe
vzorkovaþ Isco



z
nemČnnou
nnou skuteþností,
skuteþ
že kvalita a
PĜes veškerý pokrok v technickém vybavení stále zĤstává
reprezentativnost vzorku závisí na osobČ
osob vzorkaĜe. VzorkaĜ by mČll být pravideln
pravidelnČ školen a mít
dostatek
zkušeností
z praxe.
Bohužel
mnoho
Ĝídících
pracovník
pracovníkĤ
tuto þinnost podceĖuje,
uje, a tudíž nev
nevČnují dostatek pozornosti ani financí na školení, nejlépe
praktická. Odebrat vzorek tak, aby byl skuteþnČ
skute
reprezentativní, je obzvlášt
obzvláštČ na nČkterých
místech složité. PĜitom právČČ odb
odbČrr vzorku je základem každého monitoringu, a pokud je
j
odebrán nesprávným zpĤsobem
em nebo je s ním nesprávnČ manipulováno nedokáže to již žádná
laboratoĜ napravit. Postupy pro odbČr
odb vzorkĤ, jejich úpravu, uchování a pĜevoz,
Ĝevoz, rozbory vzork
vzorkĤ
a vyhodnocení výsledkĤĤ jsou uvedeny v naĜízení
ízení vlády 143/2012 Sb. Technické požadavky na
úpravu vzorkĤ pĜed
ed chemickou analýzou jsou uvedeny v pĜíloze þ. 1 k tomuto naĜízení.
Ukazatele zneþištČní
ní a analytické metody k jejich stanovení jsou uvedeny v pĜíloze þ. 2 k
naĜízení.
ízení. Kompletní postupy, jak správnČ
správn nakládat se vzorky pĜed
ed chemickou analýzou jsou
stanoveny v ýSN 757315 PĜíloha
Ĝíloha
íloha A (normativní). Další zásadní normou pro odb
odbČr vzorkĤ je
ýSN 5667.
PĜesto, že existuje pro tuto þinnost
innost legislativní rámec a firmy posílají své zam
zamČstnance
zamČ
na rĤzné
semináĜe, setkáváme se v praxi s rĤzným pĜístupem. Vzhledem k tomu, že lze nesprávný postup
vidČtt i u kontrolních laboratoĜí, na základ
základČ jejichž výsledkĤ pak jsou vypoušt
vypouštČjící subjekty
zpoplatĖovány pĜípadnČČ pokutovány, je velmi vhodné tyto odbČry
odb ry dozorovat a do protokolu,
kde se musí zástupce kontrolovaného subjektu
subjektu podepsat uvést výhrady. Pokud je protokol
podepsán bez výhrad, je témČĜ
ČĜ nemožné pak zpĤsob
zp
odbČru pĜipomínkovat.
ipomínkovat. NejþastČji
Nej
se jedná
o pochybení, která ovlivní množství nerozpuštČných
nerozpušt ných látek ve vzorku, což pĜi
pĜ rozboru následnČ
ovlivní hodnoty napĜíklad fosforu,
osforu, dusíku a CHSK.
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Komplikovaná místa pro odbČr vzorkĤ
Obr. 2: Instalace zaĜízení ve stoce
Každé odbČrové místo má svá specifika a
problémy. NapĜíklad jiný postup je potĜeba
zvolit na stokové síti, kde je hlavním
problémem velký podíl nerozpuštČných
látek a rĤzných mechanických neþistot,
které mají tendenci se zachytávat na
cokoliv, co do stoky umístíte. Proto, pokud
chceme odebrat vzorek ze stokové sítČ, je
nutné zvolit správné umístČní sacího koše a
vhodnou konstrukci, pĜípadnČ úpravu, která
zabrání zachytávání mechanických neþistot
pĜímo na sacím koši. Koš by mohl být

neþistotami zablokován a žádný vzorek by
odebrán nebyl, i když nČkteré automatické vzorkovaþe mají profuk pĜed vzorkem i po vzorku a
dále ještČ možnost proplachu.
Obr. 3: Sací koš obalený hrubými
neþistotami

Zcela jiný typ problému Ĝešíme na prĤmyslových
stokách, kde bývá zneþištČní spíše chemického
charakteru, tudíž je nejdĤležitČjší, aby všechny
materiály byly chemicky odolné. VČtšinou
používáme sací hadice s teflonovým povlakem a
sklenČné nádoby s teflonovým septem na víþku. Na
nČkterých provozech jsou používány zahradní hadice
s opletem. Tato volba není zcela vhodná. Hadice je
sice levnČjší, ale nČkteré typy nejsou kvalitnČ
zpracovány a drátČný oplet vyþnívá do vnitĜní þásti
hadice, kde na nČm ulpívají nerozpuštČné látky, které
opČt mohou následnČ ovlivnit výsledky.

Další problematický jev je vzorkování malých
stokových sítí v menších aglomeracích, kde mĤže
þasto docházet k tomu, že ve stoce neteþe témČĜ
žádná voda. I pĜes tento fakt je þasto, naprosto

nesmyslnČ, vodoprávním orgánem vyžadován
napĜíklad vzorek v pravidelném þasovém intervalu i po dobu nepĜítomnosti vzorku. V tČchto
pĜípadech je mnohem výhodnČjší vzorkovat na základČ spínání pĜístroje hladinovým þidlem.
Pro tyto úþely mĤže být použito buć mČĜení hladiny, mČĜení prĤtoku nebo zcela obyþejný
limitní spínaþ, který zapne odbČrové zaĜízení v momentČ, kdy je ve stoce voda. Vzorkovaþ
mĤže být nastaven v pravidelných þasových intervalech.
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Velice nároþný na techniku je
také odbČr vod obsahující
tuky.
Máme
napĜíklad
aplikace, kde je odebírán
vzorek z koželužny. Jedná se
o velmi zneþištČné vody
s velkým
podílem
chemických látek a tukĤ ze
zpracování kĤží. V tomto
pĜípadČ je naprosto nevhodné
použití
vzorkovaþe
s
vakuovým þerpadlem. U
vzorkovaþĤ s peristaltickým
þerpadlem do styku se
vzorkem pĜichází pouze

hadice.
U
vzorkovaþĤ
s vakuovým þerpadlem je
problematický kontakt v odbČrové baĖce, dále kontakt s þidlem kapaliny a také s tČsnČním
þerpacího sytému. Na tČchto þástech mohou ulpívat tuky a ty pak znemožní odbČr.
PĜi odbČru vzorkĤ pro kontrolu zneþišĢovatelĤ je mnohem výhodnČjší Ĝídit vzorkovaþ na
základČ urþitého chemického parametru nebo na základČ prĤtoku pĜípadnČ mČĜení hladiny.
K tomu slouží rĤzné periferie, které lze ke vzorkovaþĤm pĜipojit. To se již dostáváme k
monitoringu vod.
Monitoring odpadních vod
Hlavním pĜedpokladem pro dobrý návrh sestavy pro monitoring je stanovení cíle. Je to dĤležité
i z ekonomického hlediska, jelikož poĜízení vhodné techniky s sebou nese nemalé finanþní
náklady. ýasto se setkáváme s tím, že budoucí provozovatel má požadavky, které ne zcela
odpovídají tomu, co chce zjišĢovat. Na poþátku je také nutné stanovit, zda pĤjde o monitoring
dlouhodobý, který bude napĜíklad pomáhat Ĝídit procesy na ýOV a nebo o monitoring
krátkodobý, napĜíklad pro odhalení zneþišĢovatele, který nám vypouští do kanalizaþní sítČ
vody, které pĜekraþují povolené limity v nČkterých ukazatelích a narušují tím funkþnost ýOV.
Základní body, které je nutné vyjasnit pĜed návrhem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanovení úþelu a cíle monitoringu – vypracování pĜípadové studie
ZjištČní konkrétních podmínek na místČ – místní šetĜení
Bude potĜeba krátkodobé þi dlouhodobé sledování
Jaké parametry bude nutné sledovat
Jaké máme finanþní prostĜedky na daný zámČr
ZjištČní, zda již máme nČjaké materiální vybavení a co bude nutné novČ poĜídit
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Pokud si dobĜe promyslíme tyto body, dostaneme podklady pro naplánování monitoringu a také
vyhodnocení jeho ekonomické návratnosti. DĤležité také je, aby získané výsledky byly využity.
NČkdy se stává, že vše je dobĜe pĜipraveno, ale následnČ data nejsou využita adekvátním
zpĤsobem.

PĜíklady z praxe
Monitoring vypouštČní vody z neutralizace prĤmyslového podniku do „zatrubnČného
potoka“ – stoka zaústČná pĜímo do recipientu
Pro toto sledování byly pĤvodnČ požadovány analyzátory tČžkých kovĤ a dalších
komplikovaných parametrĤ. Analyzátory je možné použít, ale je nutná je instalovat do
vhodných prostor a personál musí být schopen pĜístroje obsluhovat a udržovat v chodu.
Z dĤvodu nedostatku místa pro stacionární stanici, nedostateþného personálního zabezpeþení a
finanþních nákladĤ jsme navrhli levnČjší, ale úþinnou sestavu.
Hlavním motivem tohoto monitoringu byl þastý úhyn ryb v recipientu, do kterého vytékají
pouze þásteþnČ pĜedþištČné odpadní vody z mČstské aglomerace a místních podnikĤ. ObecnČ lze
Ĝíci, že v takových pĜípadech nemusí být hlavním problémem pouze velký prĤmyslový podnik.
ýasto se setkáváme s tím, že vznikne malá domácí výroba, ze které jsou pak bez úpravy
vypouštČny kontaminované odpadní vody napĜíklad spolu s dešĢovými vodami. Po
laboratorních rozborech uhynulých ryb se ale ukázalo, že ryby obsahují tČžké kovy, což
nasvČdþovalo problému vypouštČní kontaminovaných špatnČ zneutralizovaných vod z místní
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galvanovny. Kovy byly nalezeny v rybách i dnových sedimentech. Byl tudíž pĜedpoklad, že
k tomuto jevu dochází dlouhodobČ.
Jelikož by bylo velmi složité a finanþnČ nákladné takové místo osadit on-line analyzátory, které
jsou navíc ve vČtšinČ pĜípadĤ závislé na elektrické energii ze sítČ, bylo mnohem snazší
vytipovat nČkterý z parametrĤ, který lze snadno mČĜit sondami a souvisí s vyskytujícími se
riziky. Bylo by možné i odebírat pravidelnČ vzorky a všechny je analyzovat, ale z pohledu
laboratoĜe a celkového vyhodnocení je lepší
odbČr vzorkĤ Ĝídit urþitým parametrem a tím Obr. 6: Použitá technika
minimalizovat jejich poþet. PĜed koneþným
návrhem mČĜení je dobré udČlat místní šetĜení a
urþit, které prvky recipient ohrožují a jak tudíž
mĤže vypadat kvalita pĜípadnČ kvantita
zájmových vod. Ve zmínČném pĜípadČ bylo
jasné, že vody, které zpĤsobují problémy, mají
kromČ obsahu tČžkých kovĤ také zmČnČné
hodnoty pH, pĜípadnČ vodivosti a teploty.
Bylo nutné pĜipravit kvalitní program
vzorkování. Aby bylo možné pĜi havárii zahájit
opatĜení na ochranu recipientu, je nutné
dozvČdČt se informace vþas. Vzorky v takových pĜípadech odebíráme automatickými
vzorkovaþi. Na základČ všech skuteþností, které byly vzaty v úvahu, bylo rozhodnuto o
konfiguraci automatický vzorkovaþ Isco 6712 s pĜipojenou multiparametrální sondou YSI
600XL s mČĜením pH, vodivosti a teploty a dálkový pĜenos dat modemem a okamžitý alarm
vyslaný k hasiþĤm. Vzhledem k rozsáhlosti kanalizaþní sítČ jsme zvolili dva sledované body.
Na jednom z nich byl instalován Ĝídící vzorkovaþ se sondou a pĜenosem dat, který ovládá druhý
vzorkovaþ umístČný na místČ po toku níže. Druhý vzorkovaþ, také Isco 6712, je vybaven pouze
pĜíjmem alarmového stavu. Oba pĜístroje jsou osazeny konfigurací 24 vzorkovnic o objemu 1
litr. Program je nastaven jako závislý na jevech. Pokud bychom stav vyhodnotili jinak, bylo by
možné nastavit i dvoudílný vzorkovací program, kdy by pĜístroj mohl brát pravidelné odbČry a
v pĜípadČ havárie ještČ odbČry na základČ události. Událost v tomto pĜípadČ znamená pĜekroþení
nebo podkroþení pH a zvýšená vodivost média. Jak je však možné vidČt z uvedeného grafu,
vody mají pĜi události i zvýšenou teplotu.
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Obr. 7: DobĜe viditelné vypuštČní závadných vod do recipientu, zvýšená teplota, pH i vodivost

Velice zajímavou zkušeností bylo, že po instalaci obou kompletĤ a zveĜejnČní základních
informací v místním tisku, pĜestalo docházet nebo se velice zredukovalo množství havárií, které
se zde dĜíve vyskytovaly celkem þasto.
Monitoring prĤmyslového areálu
Další praktický pĜípad využití kompletních monitorovacích stanic je prĤmyslový areál, ve
kterém jsou v pronájmu jednotlivé firmy. PĜevážná þást podnikĤ je spjatá s chemickým
prĤmyslem. V celém areálu je spoleþná kanalizace a jedna þistírna odpadních vod. Každý
z podnikĤ má pĜedepsané limity pro vypouštČní a v pĜípadČ, že se parametry vypouštČných vod
zmČní, je povinen informovat správcovskou organizaci, aby mohla udČlat nápravná opatĜení.
Vzhledem k nebezpeþnosti jednotlivých výrob, respektive substancí, které mohou být v OV
obsaženy, má místní prĤmyslová ýOV pĜísné limity na vypouštČní do recipientu. ZároveĖ však
má tato ýOV taková technologická opatĜení, že v pĜípadČ zjištČní pĜekroþení limitĤ, je schopna
OV vracet zpČt do procesu þištČní, aby kontaminované vody neopustily areál. K tomuto si
dovolím poznámku. V našich zemích je již sice na vyšší úrovni než dĜíve monitoring, avšak je
zde stále nedostatek nebo úplná absence opatĜení, která by mohla následovat pĜi zjištČní
problému. Takže sice jsme schopni zjistit, že vody neodpovídají požadované kvalitČ, avšak
nemáme opatĜení, kterými bychom mohli jakkoliv ovlivnit jejich vliv na technologii nebo
životní prostĜedí.
Výše uvedený areál je vybaven 19 kompletními monitorovacími stanicemi osazenými on-line
analyzátory, mČĜícími sondami pro jednodušší parametry a automatickými vzorkovaþi.
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Automatické vzorkovaþe jsou vždy na stanicích hlavnČ proto, že mnohé parametry nelze
sledovat on-li, tudíž je nutné udČlat rozbor vod v laboratoĜi. Voda do stanic je þerpána
ponornými þerpadly, která jsou vždy zdvojena, pro pĜípad poruchy jednoho z nich. Správný
odbČr vzorku ze sledovaného profilu je také velice dĤležitou souþástí celého kompletu. Lze Ĝíci,
že jednou z nejdĤležitČjších, protože pokud zvolíte špatné umístČní nebo špatný typ þerpadla,
pĜípadnČ þerpadlo nekvalitní, mĤžete pĜijít o všechny výsledky.
Obr. 8 a 9: UmístČní þerpadel v toku a vybavení stanice

Tento areál je dále vybaven monitorovací stanicí na odtoku z areálu, která je osazena nejvíce
pĜístroji. Na odtoku z každého jednotlivého podniku je instalován automatický vzorkovaþ, který
má dvoudílné programování. ýást lahví je urþena pro odbČr pravidelných vzorkĤ a þást lahví je
pro pĜípad nastalého pĜekroþení limitĤ. PĜístroje jsou propojeny s Ĝídícím systém. ěídicí systém
v pĜípadČ pĜekroþení limitĤ pro vypouštČní posílá signál vzorkovaþi pro odbČr vzorku na
základČ události. Odebrané vzorky jsou následnČ analyzovány.
Použitý zpĤsob umožĖuje provozovateli areálu velmi snadno zpoplatnit pĜípadnČ pokutovat
subjekt, který problém na stokové síti zpĤsobil. Nebo dát takovému podniku k úhradČ náklady
vzniklé pĜi odstranČní havárie. ZpĤsob je velice prĤkazný.
Z výše uvedených pĜíkladĤ vyplývá, že pĜi dobré znalosti této problematiky a kvalitní pĜípravČ
a provČĜení všech dĤležitých okolností je odbČr vzorku a komplexní monitoring velkou pomocí
na Ĝešení rĤzných typĤ situací ovlivĖujících stav vod. Je však dĤležité skuteþnČ dobĜe provést
pĜípravu a výbČr vhodného pĜístrojového vybavení a samozĜejmČ i dobré personální
zabezpeþení.
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Biokatalyzátor lentikats, mlékárenské odpadní vody, moĜicí odpadní vody, Paracoccus denitrificans.

Úvod
Stále se zpĜísĖující požadavky na kvalitu vyþištČné odpadní vody vyžadují nasazení
inovativních Ĝešení, které doplní standardní procesy þištČní na principu nízko zatížené aktivace.
V tomto pĜíspČvku jsou shrnuty laboratorní a pilotní zkušenosti z þištČní specifických
odpadních vod pomocí Biokatalyzátoru lentikats (BL), na které nebylo možné aplikovat bČžné
þistírenské technologie. Dále je zde popsáno Ĝešení pro ýOV s dĤrazem na koncové doþištČní,
které musí splĖovat extrémní požadavky na kvalitu vyþištČné vody.
1.
Mlékárenské odpadní vody – kontinuální provzdušĖovaný laboratorní model
Závod na zpracování mléka plánuje rozšíĜit výrobu a tím navýšit množství vypouštČných
odpadních vod, které je þištČno na blízké komunální ýOV. Biotechnologie lentikats je navržena
pro pĜedþištČní odpadní vody za úþelem snížení hodnoty BSK5, která významnČ pĜispívá
k pĜekroþení maximálního látkového zatížení komunální ýOV. V laboratoĜi LentiKat’s a.s. byl
na jaĜe 2014 provozován kontinuálnČ protékaný model s reálnou odpadní vodou ze závodu
zpracovávajícího mléko. Cílem testování bylo ovČĜení aktivity Biokatalyzátoru na této odpadní
vodČ.
Pro laboratorní test byl použit Biokatalyzátor lentikats s imobilizovanou kulturou Paracoccus
denitrificans. Provozní objem provzdušĖovaného modelu byl 10 l s náplní Biokatalyzátoru
0,5 kg, prĤmČrný prĤtok odpadní vody se pohyboval kolem 980 ml/h. Do modelu byla
pĜivádČna reálná odpadní voda z výroby mléþných výrobkĤ pĜedþištČná pomocí flotace, kde je
jako srážecí þinidlo používán síran železitý. Test probíhal pĜi pokojové teplotČ, její hodnoty se
pohybovaly v rozmezí 26-27 °C.
Dvakrát dennČ byly odebírány vzorky pĜítoku a odtoku z modelu, jež byly okamžitČ filtrovány a
analyzovány (filtrovaná a nefiltrovaná CHSKCr, NL). PĜi odbČru vzorkĤ byla vždy
zaznamenávána teplota vody, pH a hodnoty rozpuštČného kyslíku. Z rozdílĤ hodnot CHSKCr na
pĜítoku a odtoku z modelu byla poþítána aktivita Biokatalyzátoru a úþinnost odstraĖování
organického zneþištČní.
Výchozí aktivita Biokatalyzátoru byla cca 1000 mg CHSK/kg BL.h (  objemové zatížení cca
2,2 kg CHSK/m3.d), bČhem 10 dnĤ provozu modelu s reálnou odpadní vodou došlo k
dalšímu postupnému nárĤstu aktivity Biokatalyzátoru až na pĜedpokládané hodnoty v intervalu
1500-2200 mg CHSK/kg BL.h, což v prĤmČru odpovídá objemovému zatížení
3 kg CHSK/m3.d. Hodnoty vstupní a výstupní CHSK, filtrované i nefiltrované, jsou
zaznamenány v grafu na Obrázku 1. PrĤmČrná hodnota CHSKnefiltr. na pĜítoku do modelu byla
1199 mg/l, na odtoku pak 380 mg/l. RozpuštČná CHSK na odtoku dosahovala prĤmČrnČ
122 mg/l. Z výsledkĤ tedy vyplývá, že Biokatalyzátor odstraĖoval témČĜ všechny rozpuštČné
organické látky vyjádĜené jako CHSKCr. PrĤmČrná úþinnost odstraĖování CHSK byla 68 %. pH
nebylo v prĤbČhu testu regulováno, namČĜené hodnoty se pohybovaly v intervalu 6,9 až 9,0
(prĤmČr 8,4), což je stále v provozním optimu denitrifikaþní bakterie Paracoccus denitrificans.
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ZároveĖ je tímto zajištČna dostateþná pufraþní kapacita vody pro následnou nitrifikaci na
komunální ýOV.
Vstupní hodnoty nerozpuštČných látek (NL) kolísaly kolem 200 mg/l a tuto hodnotu tvoĜily
zejména pĜítomné železité soli. PrĤmČrná hodnota NL na odtoku z modelu byla 545 mg/l, na
rozdílu tČchto hodnot (cca 350 mg/l) se podílela zejména volnČ narĤstající denitrifikaþní
biomasa.

Obr. 1: Úþinnost odstraĖování CHSKCr u laboratorního modelu
ZávČry
• Laboratorním testováním s reálnými odpadními vodami byla ovČĜena návrhová hodnota
aktivit denitrifikaþního Biokatalyzátoru pro odstraĖování organického zneþištČní, bylo
tak pro vstupní zatížení potvrzeno použití pĤvodnČ navrhovaného množství
Biokatalyzátoru. V kontinuálním testu bylo dosaženo 70% odstranČní vstupního
organického zneþištČní pĜi objemovém zatížení 3 kg CHSK/m3.d, þímž byly splnČny
požadavky zadavatele na pĜedþištČní odpadních vod.
• NerozpuštČné látky ve formČ volné biomasy na odtoku dosahovaly prĤmČrné hodnoty
350 mg/l. Tato biomasa mĤže v reálných podmínkách podpoĜit denitrifikaþní kapacitu
komunální ýOV.
2.
MoĜicí odpadní vody – pilotní jednotka
Hliníkové profily se moĜí v lázních s vysokým obsahem kyseliny dusiþné, jež je hlavním
zdrojem dusíkatého zneþištČní v oplachových vodách. Oplachová voda z moĜení je pĜed
vypuštČním do kanalizace pĜedþištČna pouze v koagulaþní stanici, kde jsou srážením
eliminovány pĜítomné kovy, ale ze které se neodstraní dusiþnanové zneþištČní. Voda odtékající
z koagulaþní stanice se vyznaþuje nedostatkem nutrientĤ nezbytných pro správné fungování
biologického þištČní, nedostatkem biologicky rozložitelného organického zneþištČní a stále ještČ
obsahuje zvýšené koncentrace rozpuštČné i nerozpuštČné formy hliníku. Pro odstraĖování
dusiþnanového zneþištČní byla navržena denitrifikace Lentikats. Z dĤvodu možné inhibice
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hliníkem bylo za koagulaþní
þní stanici instalováno pilotní za
zaĜízení
ízení Lentikats, jehož úúþelem bylo
ovČĜení denitrifikaþní
ní aktivity Biokatalyzátoru.
Testování probíhalo po dobu tĜí mČsícĤ
m
- od kvČtna do þervence 2013. Odpadní voda byla po
úpravČ v koagulaþní stanici Ĝízen
ĜízenČ napouštČna do retenþního
ního IBC kontejneru, z nČhož byla
odpadní voda kontinuálnČČ þerpána kalovým þerpadlem
erpadlem do polypropylenové nádrže o objemu
1,12 m3 s denitrifikaþním Biokatalyzátorem lentikats (Paracoccus
(Paracoccus denitrificans).
denitrificans VyþištČná
voda odtékala pĜes
es sítový separátor umíst
umístČný ve spodní þásti
ásti denitrifikaþního
denitrifikaþ
reaktoru a
výškovČ nastavitelný pĜepad
Ĝepad
epad do kanalizace (viz Obrázek 2). Nádrž byla vybavena
vyba
míchadlem,
které udržovalo Biokatalyzátor ve vznosu a zajišĢovalo
zajiš
homogenizacii média. Dále byl reaktor
opatĜen
en pH sondou a zásobníkem kyseliny, kterým bylo aut
automaticky
omaticky regulováno pH na hodnoty
7-7,2 kvĤli
li omezení tvorby dusitanĤ.
dusitan Jako substrát pro denitrifikaþní
þní reakci (zdroj uhlíku) byl
použit komerþní
ní produkt na bázi glycerolu KE
KEM DN-66 (Kemifloc), jež byl do nádrže nezávisle
dávkován pomocí peristaltického þerpadla
þ
z plastového sudu o objemu 50 l.



DşĐŚĂĚůŽƐŵŽƚŽƌĞŵ
DşĐŚĂĚůŽƐŵŽƚŽƌĞŵ




 (
' "
#
  

ŚůĂĚŝŶŽǀĠēŝĚůŽ



ƉƎşƚŽŬKs
ĚŽũĞĚŶŽƚŬǇ ! (# "
 ) 
>ĞŶƚŝŬĂƚƐ


( )
)
* 


$



 " ! #   #
%&'



  ! #+,-
  $ 




Ɖ,ƐŽŶĚĂ




 (
' "
#
-.
)()
('(

ƐĞƉĂƌĄƚŽƌ


  !



 



  * 



Obr. 2: Schéma a fotografie pilotní denitrifikaþní
denitrifika jednotky Lentikats
PrĤbČžnČ byly zaznamenávány teplota vody, pH a prĤtok.
pr
Dusiþnany
nany a dusitany na pĜítoku
p
a
odtoku do/z pilotní jednotky byly stanovovány na pĜenosném
p enosném analyzátoru Merck spectroquant.
Na základČ výkonu Biokatalyzátoru byl pr
prĤbČžnČ kontrolován a upravován pĜítok
p
substrátu a
odpadní vody. RozpuštČný
Čný kyslík byl m
mČĜen 1x týdnČ pĜenosnou
enosnou kyslíkovou sondou. Dále byly
odebírány vzorky vody na stanovení hliníku a CHSK. PrĤmČrné hodnoty základních parametrĤ
odpadní vody jsou uvedeny v Tabulce 1.
Tab. 1: Parametry odpadní vody u pilotní denitrifikaþní
denitrifika jednotky Lentikats
Parametr
Jednotka
PĜítok
Odtok
Qh
l/h
120-280
N-NO3mg/l
142-655
0-151
t
°C
20-29
pH
6,3-8,8
Al nerozp.
mg/l
0,1-11,4
Al rozp.
mg/l
0,2-0,6
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V grafu na Obrázku 3 je zaznamenán prĤbČh
pr
pĜítokových
ítokových a odtokových koncentrací
dusiþnanového zneþištČní.
Ční. Na vstupu je patrný zna
znaþný
ný rozptyl zatížení biologického stupnČ
stupn
dusiþnany.
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25.7.13

datum
ítokové a odtokové koncentrace N-NO3- u pilotní denitrifikaþní
þní jednotky
Obr. 3: PĜítokové
ZávČry
Pilotním testováním byla prokázána schopnost denitrifikaþního
denitr
Biokatalyzátoru
iokatalyzátoru odstraĖovat
odstra
dusiþnanové zneþištČní z vody vyznaþující
vyzna ující se zvýšenou koncentrací hliníku. Na základČ
namČĜených reálných hodnot bylo navrženo Ĝešení na snižování dusíkatého zneþištČní
zne
z celé
objemové produkce odpadní vody,
vody ve kterém bylo zohlednČno
no kolísavé zatížení a ve kterém
bude výkon Biokatalyzátoru stimulován Ĝízeným
ízeným dávkováním substrátu dle vstupního zatížení.
BČhem
hem pilotního provozu opakovan
opakovanČ docházelo k nepravidelnému vyplavování
vyplav
vysráženého
kalu z koagulaþní
ní stanice do pilotního za
zaĜízení.
ízení. Biokatalyzátor byl tak opakovan
opakovanČ vystaven
nekontrolovanému pĤsobení
sobení hliníku. Na základČ
základ tČchto událostí bylo ovČĜeno
eno, že unikající kal
nemá inhibiþní vliv na aktivitu Biokatalyzátoru.
B
ěešení pro dlouhodobý provoz poþítá s
pĜedĜazenou retencí, která bude zároveĖ sloužit jako usazovací nádrž pro uniklý kal.
3.
PrĤmyslová zóna Amazon
RozšíĜení prĤmyslové
myslové zóny pro firmu Amazon je plánováno v blízkosti pražského letištČ
letišt u obce
Dobrovíz. Okolní krajina je zaĜazena
zaĜ
mezi chránČné
né oblasti NATURA 2000 - v recipientu se
vyskytuje množství chránČných
Čných živoþišných
živo
druhĤ, zejména rak kamenáþ,
þ, Austropotamobius
torrentium. Z tČchto dĤvodĤ
Ĥ
Ĥ jsou vodoprávním úĜadem
ú adem požadovány neobvykle ppĜísné odtokové
parametry na vypouštČní
Ční odpadních vod (viz Tabulka 2).
Tab. 2: Požadavky na vypouštČní odpadních vod z prĤmyslové zóny
Ukazatel Jedn. CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ N-NO2- N-NO3mg/l
17
2,5
2
0,13
0,07
5,4
EIA
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ýistírna odpadních vod pro komerþní zónu Dobrovíz bude zpracovávat odpadní vody ze
sociálních zaĜízení souþasné i novČ budované þásti komerþní zóny a nového stravovacího
provozu. Poþty zamČstnancĤ budou bČhem roku promČnlivé a budou odpovídat 3460-6460 EO.
Navrhovaná technologie þištČní odpadní vody je koncipována tak, aby mohla splnit
požadovanou kritickou úroveĖ þištČní pĜi pĜedpokládaném hydraulickém i látkovém zatížení a
skládá se z následujících stupĖĤ:
• primární mechanický stupeĖ – separátor hrubých nerozpuštČných látek, akumulace
s þásteþnou egalizací, rozdČlení odpadní vody do dvou biologických linek,
• sekundární biologický stupeĖ – þištČní pomocí biofilmové kultury v uspoĜádání D-N (2
paralelní linky), separace kalu v lamelové dosazovací nádrži.
Požadovaná úþinnost odstranČní Ncelk je 98 % a tato úþinnost je pomocí interního recyklu
v biologickém stupni nedosažitelná. Proto je v dalším stupni navrženo koncové doþištČní
Lentikats - denitrifikaþní filtr s imobilizovanou bakteriální kulturou, za kterým následuje
dvoustupĖové chemické srážení fosforu se separací kalu po prvním stupni, koagulaþní filtrace a
výstupní membránová filtrace.
Navržená denitrifikace Lentikats se bude skládat z jedné kontinuálnČ protékané, promíchávané
nádrže o objemu 24 m3. Kapacita odstranČní dusiþnanĤ je 0,4 kg N-NO3-/h. Maximální vstupní
koncentrace N-NO3- je 33 mg/l, pĜiþemž je požadováno doþištČní na 5 mg/l.
Proti úniku Biokatalyzátoru z nádrže se použije separaþní zaĜízení umístČné pĜed odtokovým
potrubím z nádrže. Separaþní zaĜízení sestává z mechanicky stíraného válce z perforovaného
plechu, který je kryt deflektorovou nornou stČnou. Chod separace v kontejneru bude Ĝízen na
základČ signálu z ultrazvukového hladinového þidla. Signál o výšce hladiny bude též
zpČtnovazebnČ použit pro pĜípadnou blokaci míchadla, aby nedošlo k vyplavení
Biokatalyzátoru. Denitrifikaþní nádrž bude osazena kyslíkovou sondou a sondou na mČĜení
dusiþnanového dusíku. Externí substrát bude ĜízenČ dávkován na základČ signálu z dusiþnanové
sondy. PĜedpokládaný pĜírĤstek sušiny kalu produkovaného Biotechnologií lentikats pĜi
aplikaci substrátu na bázi methanolu je na úrovni 15 mg/l, což odpovídá 11,3 kg NL/d.
PrĤtoþný zpĤsob provozování bioreaktoru bude pĜerušován pravidelnou odkalovací fází, kdy
bude zastaveno míchadlo a po sedimentaci Biokatalyzátoru dojde k automatickému odþerpání
nebo pĜelití supernatantu s obsahem nerozpuštČných látek do vyþlenČné odkalovací nádrže a
systém bude znovu uveden do prĤtoþného provozu. Interval odkalovacích fází bude
nastavitelný v Ĝídicím systému.
4.
DĤlní odpadní vody
V souþasnosti navrhujeme ve spolupráci s významnou þeskou inženýringovou firmou
kontejnerové Ĝešení pro þištČní dĤlních vod s požadovaným limitem Ncelk na odtoku 5 mg/l
(úþinnost odstranČní dusíku 80 %), v uspoĜádání nitrifikace-denitrifikace, za kterým následuje
srážení fosforu a koncová membránová filtrace. Souþástí þisticí jednotky bude též kalové
hospodáĜství.
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