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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou čištění odpadních vod a kapalných 

odpadů na deemulgační a neutralizační stanici ve Frýdku-Místu. Tyto dvě stěžejní 

technologie jsou základem pro čištění kapalných odpadů. Rozmanitost a heterogenní 

složení kapalných odpadů, je natolik veliké, že by bylo vhodné stávající technologie 

rozšířit o dočišťovací systém či navrhnout možnost vylepšení výstupních parametrů. Z 

tohoto důvodu, a také z důvodu zvyšujícího se legislativního tlaku na procesy čištění, jsem 

se snažila navrhnout dočišťovací technologii, která by splňovala oba tyto body a byla 

pomocníkem ve zkvalitnění parametrů po celkovém čištění na technologickém zařízení. 

Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První tři kapitoly jsou zaměřeny na 

popis deemulgační a neutralizační stanice (jejich parametrů, technologie a procesu čištění).  

Druhá polovina diplomové práce je zaměřená na hledání řešení a jeho ekonomický přínos.  

 

KLIČOVÁ SLOVA: odpadní vody, neutralizační a deemulgační stanice, úprava vody, 

těžké kovy, membránové tlakové procesy, destilační procesy  

 

SUMMARY 

  These two core technologies are the basis of for the cleaning liquid waste. Diversity 

and heterogeneous composition of the liquid waste is, so great, that it would be appropriate 

to extend the existing technology the polishing system and suggest the possibility of 

improvements the output parameters. For this reason, and also due to the increasing 

legislative pressure of cleaning processes, I tried to suggest cleaning processes, that meets 

both of these points and was helper in the improvement of parameters after an overall 

cleaning process equipment. 

Diploma thesis is divided into 6 chapters. The first three chapters is focusing on 

description demulsification and neutralization station (on its parametrs, technologies and 

cleaning process) and second half part of the diploma thesis is focusing on finding 

solutions and its economical acquisition. 

 

KEY WORDS: waste water neutralization and demulsification stations, water treatment, 

heavy metals, membrane pressure processes, distillation processes 
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DES – deemulgační stanice  
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ČOV – čistírna odpadních vod  

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

NEL – nerozpustné extrahovatelné látky 
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NL – nerozpustné látky  
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1. ÚVOD 

Vzhledem k narůstajícím požadavkům směřující ke zlepšení jakosti vod všech 

vodních systémů jsou uplatňovány stále přísnější požadavky na celkové principy 

technologie pro zpracování kapalných odpadních vod a jejich limitních hodnot na odtoku z 

technologických koncových zařízení. Pravděpodobně to bude vše v budoucnu znamenat 

další omezení limitů znečištění. Proto bude nevyhnutelné zkvalitnit dočištění odpadních 

vod a modernizovat stávající technologie.   

Odpadní vody a kapalné odpady lze v závislosti na jejich charakteru odstranit 

fyzikálně-chemickou cestou za pomocí neutralizačních a deemulgačních stanic případně 

také pomocí čistíren odpadních vod dále jen „ČOV“. Použití vhodné technologie je zcela 

závislé na charakteru odpadních vod a kapalných odpadů. Většina kapalných odpadů není 

v hodná k přímému odstranění na ČOV a je potřeba technologické úpravy. 

Čištění nebo spíše zpracování průmyslových kapalných odpadů a odpadních vod je 

složitý technologicky proces, ve kterém nejvíce záleží na kvalitativním a kvantitativním 

charakteru znečištění vstupních vod s ohledem na technické vybavení a možnosti 

koncových zařízení. [1] 

Kapalné průmyslové opady a odpadní vody jsou většinou zařazeny mezi 

nebezpečné odpady a odpadní vody s obsahem nebezpečných látek. Nejčastěji se jedná o 

rizikové látky, jako jsou těžké kovy např. Ni, Cu, Zn, Pb, As, Cd, Hg, atd., nebo látky 

ropného původu a jejich deriváty (NEL, VOC, PCB, PAU, atd.) a také mohou obsahovat 

velké množství nerozpustných látek „kalu“.  Na ČOV mohou být odpadní vody přijaté jen 

tehdy, pokud splňují hodnoty kanalizačního řádu. V případě, že odpadní vody nesplňují 

limitní hodnoty, musí být nejprve předupraveny jinou metodou nebo úplně odstraněny 

jinou technologii např. termickou cestou na spalovně nebezpečných odpadů. 

Také je důležité pochopit rozdíl v klasifikaci, zda znečištěná kapalina bude 

vykazována jako odpadní voda nebo odpad. Což má následný dopad na technologické 

řešení koncovky a celkovou ekonomiku odstranění. Odpadní voda je klasifikována dle 

zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákona (vodní zákon) a kapalný odpad 

dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 Cílem diplomové práce je návrh nového řešení na zlepšení výstupních parametrů 

odpadních vod celkového chemismu po fyzikálně-chemickém procesu čištění 

na deemulgační a neutralizační stanice ve Frýdku – Místku. Nové řešení by mělo být 
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takové, které by snížilo koncentrační obsah znečišťujících látek ve výstupních odpadních 

vodách a také pozitivně ovlivnilo stávající ekonomiku odstranění odpadních vod.  

Navržená technologie by měla být připravena na budoucí legislativní zpřísnění limitních 

hodnot, tak aby se již dále nemusela modernizovat.  

Deemulgační a neutralizační stanice je od roku 2006 ve vlastnictví společnosti 

SITA CZ a.s., která ji zároveň provozuje. Deemulgační a neutralizační stanice (dále jen 

„DES a NS“) je určena pro úpravu a odstranění kapalných nebezpečných odpadů (zejména 

kyselých, alkalických, niklovacích, chromovacích a fosfátovacích roztoků, emulzí a 

zaolejovaných kapalných odpadů, apod.) a odpadních vod. Čistící proces probíhá metodou 

fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků, neutralizací a za pomocí srážecích 

procesů.  

Největší problém této technologie je s obsah výstupního CHSKCr a těžkých kovů. 

Je to dáno charakterem a typem odpadních vod a odpadů, které jsou přiváženy do zařízení. 

Jedná převážně o odpady a odpadní vody produkované průmyslem. Po úpravě odpadních 

vod a odpadů na technologii se kapaliny rozdělí na 3 základní složky olej, kal a odpadní 

vodu. Takto předčištěná odpadní voda stále obsahuje určité koncentrační množství 

znečišťujících látek, které následně ovlivňují cenu odstranění. Její parametry totiž 

nesplňují limity pro vypouštění do místní vodoteče a musí být odváženy na příslušnou 

ČOV k likvidaci. 

 

Obrázek č.1: Deemulgační a neutralizační stanice (foto: vlastní) 
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2. POPIS DEEMULGAČNÍ A NEUTRALIZAČNÍ STANICE, POPIS 

TECHNOLOGIE 

2.1 Identifikační údaje deemulgační a neutralizační stanice 

Deemulgační a neutralizační stanice je situována na jižním okraji města Frýdek-

Místek. Příjezdová panelová komunikace je napojena na ulici Pavlíkova a následně ulicemi 

Palkovická, Kvapilova a Podpuklí na silnice I. třídy č. 56 nebo 473. 

 

Identifikační údaje provozu: 

Název provozu: NAKLÁDÁNÍ S KAPALNÝMI ODPADY – provoz  

Frýdek - Místek 

Adresa provozu:  Pavlíkova ul.; 738 02 Frýdek - Místek 

Kraj:    Moravskoslezský 

Správní obvod obce s RP: Frýdek - Místek 

Charakter zařízení:  Zařízení k využívání, úpravě a odstraňování kapalných 

odpadů a odpadních vod 

Kapacita zařízení:  90 t/den; 32 850 t/rok [2] 

2.2 Základní obecné rozdělení odpadních vod a kapalných odpadů  

Odpadní vody a odpady leze rozdělit dle jejich vzniku a charakteru znečištění do 

několika komodit: 

Tabulka č.1: Rozdělení nejčastěji se vyskytujících odpadních vod a kapalných odpadů   
 Rozdělení   Technologické odstranění 

1 Emulze – emulze z kovoobrábění   DE 
2 Vody znečištěné ropnými látkami – vody z myček, z lapolů, 

odlučovač ropných látek 
 DE 

3 Anorganicky znečištěné vody – kyselé a alkalické mořící 
roztoky 

 NE 

4 Vody obsahující barvy – vody lakoven, výroben barvy   NE 
5 Směsi tuků a olejů – vody z jídelen  ČOV, biodegradace 
6 Odpadní oleje – z automobilů, převodové, hydraulické  Zpětný odběr, prodej 
7 Vody určené na ČOV – vody z žump, kaly ze septiků   ČOV 
Vysvětlivky:  DE – deemulgace,  

NE –  neutralizace,  

ČOV – čistírna odpadních vod 
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2.3 Odpady přijímané na deemulgační  a neutralizační stanici 

DES a NS slouží k využívání, úpravě a odstraňování kapalných odpadů a odpadní 

voda Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho 

přílohy č. 3 - způsob využívání odpadu je určen kódem R12 a dle jeho přílohy č. 4 - způsob 

odstraňování odpadu je určen kódem D9. Přehled druhů kapalných odpadů a odpadní voda 

uveden v příloze č. 1. 

Odpadní vodu lze přijmout pouze jako odpadní voda (klasifikované podle zákona 

č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů) obdobného složení jako jsou 

kapalné odpady. [2] 

DES a NS může také přijmout odpady, které jsou využívané jako vstupní suroviny 

do technologie čištění uvedené v příloze č. 2.  

2.4 Popis deemulgační a neutralizační stanice  

Budova technologické haly je stavebně řešena jako chemický provoz zabezpečený 

před chemickými vlivy žíravin, podlahy ve formě „záchytné vany“ provedené 

z armovaného betonu ve dvou vrstvách, mezi nimiž je izolace z živičné lepenky, chránící 

spodní podkladní beton a tím i podpovrchové a podzemní vody. Podlahy jsou spádovány 

do středu budovy, kde jsou kanalizační vpusti do kanalizace z chemicky odolné kameniny 

ústící do sběrné záchytné jímky oplachových vod umístěné vně budovy. Záchytná jímka je 

železobetonová, vybudovaná do izolované vany. Její účel je rovněž ve smyslu havarijní 

jímky pro případ havárií na nádržích skladů výplachu. Záchytná jímka včetně areálu není 

napojena na veřejnou kanalizační síť. 

Jednotlivé objekty provozu svým stavebním řešením splňují požadavky na umístění 

technologie. Mapové schéma zařízení je uvedeno v příloze č. 3.  

DES a NS a je určena k odstraňování, úpravě, a využití odpadů a odpadních vod: 

zaolejované vody, emulze, vody s obsahem ropných látek, kyselé a alkalické vody, vody 

s obsahem TK, kyselé a alkalické mořící roztoky.  

DES a NS je sestavena z následujících vzájemně propojených technologických 

celků: 

• Technologie deemulgace a neutralizace  

• Kalové hospodářství 

• Vodní hospodářství 
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• Chemické hospodářství 

Kalové, vodní a chemické hospodářství mají společné využití pro obě části 

technologie – deemulgace i neutralizace. Graficky znázorněné technologické schéma 

provozu viz příloha č. 4. 

2.4.1 Technologie deemulgace 

Technologií deemulgací se ročně zpracuje 85 % odpadů a odpadních vod 

přivezených do zařízení. Deemulgační technologie je určena pro odstraňování, úpravu a 

využití nebezpečných odpadů a odpadcích vod: 

• Zaolejovaných vod 

• Odpadních olejů 

• Odpadních vod a kalů z lapolů a odlučovačů ropných látek 

• Různých druhů emulzí (minerální, řezné, nechlorované) 

• Odpadů z odmašťování 

• Pracích vod 

• Kalů, odpadů a odpadních vod a obsahujících ropné látky  

 

Odpady a odpadní vody jsou přijímány na manipulační příjmové betonové ploše, 

která je zabezpečená proti úkapům. Je vyspádovaná směrem ke sběrným kanálkům. Tyto 

kanálky slouží k zachycení úkapů a také srážkových vod z plochy. Odpady a odpadní vody 

se stáčejí na této manipulační ploše z cisternových vozů potrubním řadem JS 100 do 

technologické haly. Sběrné kanálky ústí do chemické kanalizace, která je ukončena do 

retenční jímky. Z retenční jímky se odpadní voda přečerpává do reaktorů  v technologické 

hale k vyčištění. 

V technologické hale, se navíc přečerpávají 1000 l kontejnery, sudy do výpustní 

vany, a ta také slouží k usměrňování výtoku odpadů při příjmu z přepravních cisteren. Je 

tvořena rourou s napojením na vibrační síto nebo neutralizační reaktory. Odpad a odpadní 

voda z výpustné vany odtékají na vibrační síto samospádem pomocí ocelového potrubí. 

Vibrační síto umožňuje oddělení pevných nečistot z odpadů a odpadních vod. Nečistoty 

z nadsítné části vibračního síta jsou zachycované v kontejneru pro nadsítnou frakci. 

Odpady a odpadní vody jdou dále do příjmové nádrže, která slouží k příjmu 

jednotlivých dodávek kapalných odpadů určených k deemulgaci, k homogenizaci, odběrů 
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vzorku a částečnému oddělení hrubých kalů od kapalné fáze. Nádrž je tvořena ocelovým 

válcem o objemu 9,4 m³ a je svisle odstupňována patrovými segmenty po 1 m³ Nádrž je 

opatřena v dolní části bublinovým aerátorem pro homogenizaci. Spodní část nádrže je 

ukončena výpustným otvorem opatřeným šoupátkem o průměru 100 mm a napojeným na 

kalová čerpadla. 

Příjmová nádrž je napojena na deemulgační reaktor D16, který je určen 

převážně k odstranění zaolejovaných vod a k rozražení emulzí a silně znečištěných 

zaolejovaných vod. Je tvořen válcovou nádobou se 60° skosením kuželového dna a o 

pracovním objemu 16 m³. Horní část reaktoru je opatřena pochozí plošinou a pevným 

víkem se zakrytým otvorem pro dávkování chemikálií. Nad talířem kuželového dna je 

přiváděn tlakový vzduch k provzdušnění. Spodní kuželová část je ukončena potrubím s 

šoupákem pro vypouštění kalů do kalového separátoru. Na spodní válcové části a uprostřed 

kuželové části usazováku jsou instalovány výpusti pro vypouštění vyčištěné odpadní vody 

do přečerpávací nádrže objemu 2 m³ a následně do recipientu II., nebo případně k dalšímu 

dočištění v jiném reaktoru. Vlastní odstranění probíhá tím, že se dávkují chemikálie na 

každou dávku individuálně dle laboratorního testu. Navíc je možnost přidávat síran 

železitý, vápno, hydroxid sodný nebo bentonit podle stupně znečištění. Dávkování 

chemikálií je řešeno gravitačně (ručně otočením ventilu) ze zásobníků.  

Deemulgační reaktory D20 (20 m³), D25 (25 m³) a D10 (10 m³) jsou tvořeny 

válcovou nádobou se skoseným dnem. Reaktory jsou určeny k odstraňování odpadů a 

odpadních vod s ropným znečištěním, případně k druhému dočištění odpadních vod 

z ostatních deemulgačních reaktorů. Vyčištěná voda po koagulaci, flokulaci a sedimentaci 

kalu je opět odváděna potrubím do přečerpávací nádrže a následně do recipientu II. Kal je 

přečerpáván do kalových separátorů. Provzdušňování a dávkování chemikálií probíhá 

stejně jak u reaktoru D16. 

  Zásobník kyselých emulzí je ocelová nádoba o objemu 60 m³ o rozměrech 3,1 x 

2,6x 7,5 m. Slouží k odstátí kyselých emulzí před vlastním odstraněním. Odstátá voda je 

pak následně přečerpána do jednoho z reaktoru D20, D25 nebo D10, odstátý zahuštěný 

emulgovaný olej a volný olej je přečerpán do reaktoru D16 k dalšímu dočištění louhem 

sodným, volný olej je možné přečerpat i přímo do zásobníků olejů umístěných vně budovy. 

Odloučený odpadní olej je přečerpáván do zásobníků oleje o objemu 1x 50 m³ nebo 

2 x 25m³. Zásobníky je ocelové válcovité ležaté nádrže, délky 9 m a průměru 2,7 m, které 
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slouží k shromažďování olejů z procesu deemulgace do doby odvozu externím 

odběratelem. Nádrže jsou umístěny nad záchytnými vanami a jsou opatřeny odběrným 

potrubím pro odčerpání cisternou. Plnění odpadním olejem je zajištěno potrubím z reaktoru 

D16, ze zásobníku kyselých emulzí, dehydratační nádoby a z příjmové nádrže čerpadlem. 

Záchytné vana slouží jako havarijní jímky v případě úniku z nádrže napojenou na retenční 

jímku. 

Dále technologie obsahuje 6 kalojemů, jedná se betonové podzemní jímky umístěné 

pod přípravnou aktivovaného bentonitu. Kalojemy slouží k odvodňování fugátu, k úpravě 

 a akumulaci přijímaných odpadů a odpadních vod před jejich zpracováním 

v technologické hale. Kalojemy jsou plněny pomocí cisteren. Do technologické haly je 

možné obsah kalojemů přečerpávat potrubním systémem, eventuálně cisternami. 

V současnosti době se nevyužívají. 

2.4.2 Technologie neutralizace  

Technologie neutralizace ročně zpracuje cca 25 % odpadů a odpadních vod 

navážených do zařízení. Je určená k odstraňování, úpravě a využití nebezpečných odpadů 

a vod:  

• kyselých mořících roztoků a vod 

• alkalických mořících roztoků a vod 

• s obsahem těžkých kovů 

• zinkových, niklových, chromových a další odpadní vody 

• s obsahem hydroxidů a jejich roztoků 

• s obsahem kyselin a jejich roztoků  

 

Stejně jako při deemulgaci jsou odpady a odpadní vody určené k neutralizaci 

přečerpávané do výpustní vany napojené buď na vibrační síto v případě deemulgace nebo 

v případě neutralizace na neutralizační reaktory N1, N2, N3. Jedná se o tři stejně velké 

polyetylenové reaktory o pracovních objemech 15 m3, které jsou opatřeny kónusovým 

dnem pro snazší odtok kalu. Reaktory jsou shora uzavřené a opatřené otvorem pro 

dávkování chemikálií. Všechny reaktory jsou osazeny pomaluběžnými dvourychlostními 

mechanickými míchadly. Po ukončení neutralizace, koagulace, flokulace a sedimentace, je 

kal ze spodního kónusového části čerpán do kalového separátoru, odstátá voda je 
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gravitačně vypouštěna samostatným potrubím do přečerpávací nádrže o objemu 2 m3, dále 

do recipientu II nebo k opětovnému dočištění v jiném reaktoru. Dávkování chemikálií je 

řešeno ručně otočením ventilu. 

2.4.3 Kalové hospodářství 

Kalové, vodní a chemické hospodářství je stejné pro obě technologie. Po procesu 

čištění odchází kal do kalového separátoru. Jedná se o zásobník primárního kalu 

z neemulgačních a neutralizačních reaktorů. Jedná se válcovou nádrž o pracovním objemu 

50 m³. Kal je v nádrži dle potřeby upraven koagulací, flokulací a gravitačně zahuštěn. 

Vodná fáze je ze separátoru odpouštěna pomocí posuvné hadice. Separovaná vodná fáze je 

přepouštěna zpět do jednoho z deemulgačních reaktorů, retenční jímky nebo přímo do 

recipientu II. Zahuštěný kal je čerpán k odvodnění na komorový kalolis případně 

odstředivku Flotweg v době odstávky lisu. Dno nádrže je šikmé pro snadnější propouštění 

separovaných kalů a opatřeno mechanickým míchadlem. 

Automatický filtrační kalolis typu AKEA 1000/38-OO sloužící k odvodnění kalů 

produkovaných z technologie čištění kapalných odpadů a odpadních vod. Zařízení je 

umístěno na ocelové konstrukci. Odvodněný kal je shromažďován v kontejneru a po 

naplnění vyvážen pod katalogovým číslem 19 08 13 na biodegradaci. Jedná se o klasický 

typ kontejneru na komunální odpad o objemu 10 m3. Filtrát z kalolisu je sveden do 

recipientu II případně do zásobníku na kyselé emulze. 

 

Obrázek č.2: Kalolis typ AKEA 1000/38-OO (foto: vlastní) 
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Obrázek č.3: Kalolis typ AKEA 1000/38-OO s kontejnerem (foto: vlastní) 

 

Odstředivka firmy FLOTWEG slouží k odvodnění kalů akumulovaných v kalovém 

separátoru. Odstředivka je záložní používá se v případě poruch, oprav nebo údržby kalolisu 

nebo v případě nadměrné produkce kalu.  

Ke kalovému hospodářství patří ještě dvě odsazovací betonové jímky o objemu 

každé cca 41 m³. Dno jímek je vyspádováno směrem k retenční jímce. Jímky jsou opatřeny 

izolací 0,2 cm HDPE proti úniku do okolí. Jímky slouží k dočasnému shromažďování a 

gravitačnímu oddělení olejové a pevné fáze u přijímaných odpadů a odpadních vod před 

jejich zpracováním v technologické hale a to jen ojediněle. Sedimentovaný kal je následně 

předáván k odstranění. Vyčeřená vodná a olejová fáze je pomocí stavidel přepuštěna do 

retenční nádrže a následně přečerpána do reaktorů v technologické hale k odstranění. 

Plocha před vjezdem do usazovacích jímek je zabezpečená pro možnost bezproblémového 

těžení kalu – zpevněná, betonová s odtokem zpět do jímek. 

2.4.4  Vodní hospodářství procesu  

Vodní hospodářství technologie je společné pro oba procesy čištění – deemulgaci a 

neutralizaci. 

Retenční jímka slouží pro zachycení oplachových vod z celého procesu. Jedná se o 

železobetonovou jímku. Vnitřní stěny a dno jsou opatřené ochrannou izolací (0,2 cm 

HDPE fólie) a vybetonované 10 cm armovaným betonem. Objem retenční jímky je 120 m³. 

V retenční jímce jsou zachytávány veškeré oplachové vody z celého provozu. Rovněž 
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slouží jako havarijní jímka v případě poruchy na zařízeních a možnému úniku. Retenční 

jímka je vybavena ponorným kalovým čerpadlem v ochranné ocelové rouře, od čerpadla je 

vedeno ocelové potrubí do budovy provozu s rozvodem do deemulgačních reaktorů D16, 

D20, D25 nebo D10. Vnitřní budova provozu je kanalizačním potrubím napojena přímo na 

retenční jímku.  

Přečerpávací nádrž se skládá se tří menších nádrží, každá z nádrží je krychlového 

tvaru o objemu 2 m3. Slouží jako mezistupeň přečerpání vyčištěných vod z neutralizačních 

a deemulgačních reaktorů do nádrže recipient II. Nádrže jsou vybaveny mechanickými 

čerpadly s plovákovým systémem sepnutí a mají u dna umístěný vypouštěcí ventil pro 

případ nutnosti zastavení odtoku vzhledem k nevyhovující kvalitě vyčištěné odpadní vody. 

První nádrž je společná pro reaktory deemulgace D16, D20 a D25, druhá je pro reaktor 

deemulgace D10 a třetí pro reaktory neutralizace N1, N2 a N3.  

Recipient I ocelová nádrž o objemu 60 m3. Nádrž slouží k akumulaci vyčištěné 

vody – přítok ze sekundárního dočištění. Nádrž je osazena plovákem pro měření max. 

výšky hladiny a připojením na cisternové vozy. Recipient II ocelová nádrž objemu 60 m3. 

Nádrž slouží k akumulaci vyčištěné vody z neutralizačních a deemulgačních reaktorů.  

Filtr odpadních vod se skládá ze dvou komor dle náplně filtrační písek a aktivní 

uhlí. Komora pískového filtru je vybavena regenerační funkcí zpětným proplachem.  

Odpadní vody jsou do komor filtru přiváděny z  recipientu II, automaticky po uvedení 

čerpadla do chodu přes plovákový systém.  

2.4.5 Chemické hospodářství 

Pro obě technologie deemulgaci i neutralizaci je potřeba v procesu čištění aplikovat 

určité množství chemických látek. Toto nám zajišťuje chemické hospodářství.  

Chemické látky jsou nejčastěji uložené a dávkované ze zásobníků přímo do 

technologie. Máme několik typů zásobníků, které jsou přímou součástí technologie. 

Zásobníky na: 

• kyselinu sírovou 

• hydroxid vápenatý  

• vápenné mléko 

• síran železitý 

• (di)siřičitan sodný 
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• polymerní flokulant 

• sulfid sodný 

Zásobník kyseliny sírové je PE dvouplášťový kontejner objemu cca 2 m³, napojený 

na plastové, kyselině odolné rozvody o průměru 5 cm. Rozvody jsou přivedeny 

k neutralizačním a deemulgačním reaktorům, zásobníku na kyselé emulze a příjmové 

nádrži. Kontejner je umístěn na ocelovém podstavci vpravo při vstupu do technologické 

haly, ve výšce umožňující dávkování kyseliny pomocí gravitace. Po vyprázdnění 

zásobníků je naplněn doplněna z originálních kontejnerů od dodavatele pomocí chemicky 

odolného čerpadla. 

Zásobník vápenného mléka je nádrž, kterou tvoří válcová, ocelová nádoba 

s objemem 5 m³ a slouží jako zásobník pro dávkování vápenného mléka do neutralizačních 

a deemulgačních reaktorů a kalového separátoru. Používá se vodná suspenze hydroxidu 

vápenatého s hmotnostní koncentrací min 25 % účinné složky.  

Zásobník síranu železitého je dvouplášťový PE kontejner objemu 2 m³, napojený na 

plastové, kyselině odolné trubkové rozvody o průměru 5 cm. Rozvody jsou přivedeny 

k neutralizačním a deemulgačním reaktorům. Kontejner je umístěn na ocelovém podstavci 

vpravo při vstupu do technologické haly, ve výšce umožňující dávkování koagulantu 

pomocí gravitace. Po vyprázdnění kontejneru je tento naplněn z originálních kontejnerů od 

dodavatele pomocí chemicky odolného čerpadla.  

Zásobník (di)siřičitanu sodného je PE zásobník o objemu cca 0,5 m³ sloužící 

k přípravě a dávkování (di)siřičitanu sodného do neutralizačních reaktorů. Chemikálie je 

určena pro redukci šestimocného chrómu na trojmocný. Dávkování je prováděno ručně 

samostatnými výpustnými ventily pro každý reaktor. Zásobník je umístěn na pochozí 

plošině neutralizačních reaktorů.  

 

Obrázek č.4: Zásobník na (di)siřičitan sodný (foto: vlastní) 
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Zásobník polymerního fakulantu jedná se o dvě nádrže objemu cca 1 m³, umístěné 

na pochozích plošinách neutralizačních reaktorů a kalového separátoru. Zásobníky budou 

sloužit k přípravě a dávkování polymerního fakulantu do neutralizačních a deemulgačních 

reaktorů a do kalového separátoru. Dávkování do deemulgačních reaktorů může být řešeno 

přes menší 200 litrové zásobníky. Dávkování je prováděno ručně. 

Zásobník na sulfid sodný je PE nádrž o objemu cca 1 m³, umístěna na horních 

pochozích plošinách. Chemikálie je určena pro těžké kovy. Dávkování je prováděno ručně 

samostatnými výpustnými ventily pro každý reaktor. Zásobník je umístěn na pochozí 

plošině neutralizačních reaktorů.  

 

 

Obrázek č.5: Zásobník na sulfid sodný (foto: vlastní) 

 

Přípravna bentonitu je v budově sousedící s technologickou halou a je tvořena 

míchačkou o objemu 4 m³ a násypnou částí pro dávkování suchého bentonitu a aditiv. 

Výsledná suspenze je kalovým čerpadlem přečerpána do rozplavovače bentonitu 

umístěného uvnitř technologické haly.  

Rozplavovač bentonitu slouží k přípravě, homogenizaci a zásobě suspenze 

aktibentu. K tomu je použita sklolaminátová nádrž válcovitého tvaru o objemu 5 m³.  

2.5 Technologické postupy odstraňování kapalných odpadů a odpadních vod  

Postupy pro procesy čištění deemlugaci a neutralizaci jsou pevně dané. Technolog 

zařízení může udělat změnu a to v případě, že si to proces čištění vyžaduje, tak aby 

probíhající čištění bylo co nejefektivnější. 
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2.5.1 Příprava chemických látek a zásobních roztoků chemikálií 

Chemické látky kyselina sírová, síran železitý (koagulant) a hydroxid vápenatý 

(vápenné mléko) jsou na provoz přiváženy ve stavu pro přímé dávkování v rámci 

technologického postupu neutralizace a deemulgace. 

Kyselina sírová (H2SO4)a síran železitý (Fe2(SO4)3) dováženy v chemicky odolných 

1 m3 IBC kontejnerech odkud přečerpány do zásobníků. 
Hydroxid vápenatý (vápenné mléko, Ca(OH)2) je přijímán jako vedlejší produkt, 

který je dokonale hydratovaný a velmi vhodný pro srážecí procesy při neutralizaci a 

deemulgaci. Vápenné mléko je na provoz přiváženo cisternami, přímo do zásobníků 

třísekční nádrže s následným přečerpáním do zásobníku vápna, kde jsou rozvody do všech 

reaktorů a kalového separátoru. Dávkování do jednotlivých reaktorů je prováděno ručně 

gravitačním spádem uvolněním příslušného ventilu. 

Kvalitativní charakteristika chemikálií:   

H2SO4 : kvalita: technická (minimální koncentrace 94%) 

Fe2(SO4)3: kvalita: technická (minimální koncentrace 40%) 

Ca(OH)2: kvalita: odpadní vápno (minimální koncentrace 25%)  

   

  (Di)siřičitan sodný (Na2SO3/Na2S2O5), a polymerní flokulant jsou dováženy 

v pevném skupenství v pytlích, jednotlivé provozní roztoky jsou připravovány 

v příslušných míchaných zásobnících. V případě nutnosti je však možné (di)siřičitan sodný 

přijímat od dodavatele i v předem připravených roztocích. Příprava roztoku je prováděna 

v mechanicky míchaném zásobníku o objemu 0,5 m³ umístěném na pochozí plošině 

neutralizačních reaktorů. Nejprve je do zásobníku napuštěna voda do 3/4 objemu 

zásobníku, následně se po uvedení míchadla do provozu pozvolna nasype 50 kg pevného 

(di)siřičitanu sodného a za stálého míchání se doplní objem zásobníku po maximální objem 

0,5 m³. Po rozpuštění je 10% roztok připraven k dávkování. Příprava roztoku polymerního 

flokulantu je prováděna ve dvou míchaných nádržích o objemu 1 m3 umístěných na 

pochozích plošinách neutralizačních reaktorů a kalového separátoru. Nejdříve je do 

zásobníku napuštěna voda do 3/4 objemu zásobníku, následně se po uvedení míchadla do 

provozu dávkuje 1 l aniontaktivní flokulantu (Sokoflok 26 a 109, od společnosti Sokoflok 

s. r. o., určuje technolog DES a NS) a za stálého míchání se doplní objem zásobníku po 

maximální objem 1 m3. Po rozpuštění je 0,1 % roztok připraven k dávkování. 



Michaela Vavrečková: Návrh řešení snížení koncentračních látek ve výstupních odpadních vodách  
 

2015  22 

 

Hydroxid sodný (NaOH) je dovážen pro přímé dávkování k neutralizaci a 

deemulgaci v chemicky odolných 1 m3 IBC kontejneru, který je umístěn na pochozí 

plošině reaktoru D16. Možné je i využití odpadních roztoků hydroxidů pro úpravu olejové 

fáze v reaktoru D16 nebo v rámci vzájemné neutralizace.  

Dávkování do jednotlivých reaktorů je prováděno ručně gravitačním spádem 

uvolněním příslušného ventilu. 

Kvalitativní charakteristika chemikálií:  

Na2SO3/Na2S2O5: kvalita: technická, sušený (minimální koncentrace 89%) 

NaOH:    kvalita: technická (minimální koncentrace 50%) 

Sokoflok:  kvalita: technická (minimální koncentrace 99%) 

 

Aktivovaný bentonit a přípravky koagulantu (NET) : 

Bentonit je dovážen v pevném skupenství a suspenze aktivovaného bentonitu je 

připravována v přípravně a v rozplavovači bentonitu. Příprava suspenze aktivovaného 

bentonitu je prováděna v mechanicky míchané míchačce o objemu 4 m3. Nejprve je do 

míchačky napuštěna voda do 3/4 objemu míchačky, následně se po uvedení míchadla do 

provozu postupně nasype bentonit. Vzniklá suspenze se nechá odstát cca 10 – 15 minut a 

potom se znovu promíchá a zase se nechá v klidu stát pro dokonalou hydrataci. Dle 

technologické potřeby se může za stálého míchání přisypat krystalický hydrát síranu 

železnatého (FeSO4.7H2O). Poté se doplní vodou po maximální objem míchačky a nechá 

se opět míchat po dobu 1 hodiny s následným občasným mícháním po dobu 2 hodin. 

Připravený aktivovaný bentonit se přečerpává do rozplavovače bentonitu. 

Přípravky NET od společnosti NET GmbH, které se používají na štěpení odpadních 

emulzí (Netsplit – štěpení emulzí, NETclear – koagulace odpadních vod, NETfloc – speciální 

srážedla těžkých kovů a flokulanty) jedná se o speciální typ koagulantu na bázi přírodních 

a syntetických polymerů jsou dávkovány plastovou odměrkou bez nutnosti předchozí 

přípravy. Dávkování těchto přípravků je prováděno jen výjimečně v případě neúčinného 

postupu standardní deemulgace nebo neutralizace. 

Dávkování bentonitu do jednotlivých reaktorů je prováděno čerpadlem, dávkování 

přípravků NET ručně přímo z originálního balení. 
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2.5.2 Odstraňování zaolejovaných vod 

Zaolejované vody a jiné nestabilizované vody s ropným znečištěním jsou z cisterny 

stočeny přes vibrační síto do příjmové nádrže. V příjmové nádrži je uvedeno do chodu 

míchání vzduchem, kyselinou sírovou se upraví pH na 4 – 5. 

V případě výskytu oleje, je obsah ponechám v klidu do doby odloučení olejů. 

Následně je spodní vodná fáze přečerpána k vlastnímu čištění do jednoho z deemulgačních 

reaktorů D16, D20, D25 nebo D10. Případná zbylá fáze volného oleje je přečerpána do 

zásobníku na kyselé emulze. 

V reaktorech je za stálého míchání vzorkovačem odebrán vzorek (1 litr) pro 

provedení technologické zkoušky, na základě této zkoušky je upřesněno konkrétní 

množství všech dávkovaných chemických látek a přípravků. 

Do vodné fáze je dávkováno potřebné množství aktivovaného bentonitu a obsah 

nádrže je míchán po dobu 15 minut. Následně je dávkováno vápenné mléko pro dosažení 

pH 9. Po dosažení stabilní hodnoty pH je do reaktoru nadávkován roztok polymerního 

anionaktivního flokulantu a obsah nádrže je ponechán po dobu 4 – 12 hodin v klidu, pro 

sedimentaci navločkovaného kalu. Po sedimentaci kalu je z reaktoru odebrán vzorek a 

v případě vyhovující kvality je voda přes výškově nastavitelnou hadici odčerpána do 

recipientu II. 

Z  recipientu II je odpadní voda čerpána k dočištění na pískový filtr a filtr 

s aktivním uhlím. Vyčištěná voda je následně shromažďována v nádrži recipient I. a 

připravena k odvozu. Kal je přečerpán do kalového separátoru, odkud je čerpán na 

odvodnění do kalolisu. 

2.5.3 Odstraňování emulzí 

Emulze jsou přečerpávané přes vibrační síto do příjmové nádrže. V příjmové nádrži 

se emulze provzdušňuji a kyselinou sírovou se upraví pH na 3 – 4. Následně se emulze 

přečerpají do zásobníku na kyselé emulze. Emulze v zásobníku zrají po dobu cca 16 hodin. 

Potom se odčerpává vodná fáze ze dna do jednoho z reaktorů D20, D25 nebo D10, kde je 

zahájeno čištění. 

Zbylá olejová fáze s vysokým podílem vody je přečerpána do reaktoru D16 a za 

stálého míchání a je odebrán vzorek 1 litr. Na vzorku se provede zkouška a na základě této 

zkoušky se upřesní množství dávkovaní chemických látek a přípravků. 
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Do reaktoru D16 je za stálého míchání dávkován roztok hydroxidu sodného na 

pH 11 – 12 a obsah reaktoru je míchán po dobu 15 – 30 minut. Poté je obsah reaktoru 

upraven kyselinou sírovou na pH 5 – 6 a obsah reaktoru se nechá odstát po dobu 8 – 10 

hodin, čímž dojde k odvodnění a uvolnění volných olejů na hladině. 

Vzniklá vodná fáze je přečerpána do jednoho z reaktorů D20, D25 nebo D10, kde je 

zahájeno čištění vod dle postupu jako u zaolejovaných vod. 

Volné oleje jsou přečerpány do jednoho ze zásobníků olejů, kde jsou ponechány 

k dalšímu gravitačnímu odloučení vodné fáze.  

2.5.4 Odstraňování anorganicky znečištěných vod 

Anorganicky znečištěné vody jsou z cisterny přečerpávaný samostatným rozvodem 

do jednoho ze tří neutralizačních reaktorů N1, N2, N3.  

Po naplnění reaktoru je za stálého míchání a odebrán vzorek 1 litr. Na základě 

technologické zkoušky jsou dávkované konkrétní chemické látky a přípravky.  

V případě obsahu Cr6+ je provedena redukce na Cr3+. Obsah reaktoru je upraven 

kyselinou sírovou nebo vápenným mlékem na pH 2 – 3 a za stálého míchání se dávkuje 

potřebné množství redukčního činidla (di)siřičitanu sodného. Po třiceti minutách stálého 

míchání se provede opět ověření přítomnosti Cr6+ a dle potřeby se postup opakuje do úplné 

redukce Cr6+. 

Po provedené redukci se za stálého míchání dávkuje koagulant síran železitý a 

obsah nádrže se nechá míchat dalších 30 minut. Následně je obsah nádrže zneutralizován 

vápenným mlékem na hodnotu pH 9 a míchán po dobu 15 minut.  

Poté se míchání zpomalí a je dávkován polymerní anionaktivní flokulant pro 

vyvločkování kalu. Doba míchání 5 – 10 min. Průběžně je ověřována rychlost a účinnost 

sedimentace nevločkovaného kalu. 

Po dosažení optimálního stupně flokulace je míchadlo vypnuto a obsah nádrže je 

ponechán sedimentaci po dobu 2 – 6 hodin. 

Po ukončení procesu neutralizace se kontroluje přítomnost možných iontů kovů 

Cr6+, Ni, Zn a podíl kalu. Pokud kal neobsahuje kontrolované těžké kovy je přečerpán do 

kalového separátoru, odtud je čerpán na odvodnění do kalolisu. Po odčerpání kalu je 

vyčištěná odpadní voda přečerpána do nádrže recipient II, odkud je odpadní voda čerpána 
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k sekundárnímu dočištění na pískový filtr a filtr s aktivním uhlím. Vyčištěná voda z filtrů 

je následně shromaždována v nádrži recipient I a připravena k odvozu. 

2.5.5 Úprava kapalných odpadů a odpadní vod 

V případě snížení obsahu mechanických nečistot je obsah cisterny přečerpán do 

jedné z usazovacích jímek a na potřebnou dobu sedimentaci nečistot. 

Vodná fáze je průběžně odpouštěna přes stavidla do retenční jímky, odkud je voda 

přečerpána na vibrační síto, kde je zahájeno čištění vod dle postupu zaolejovaných vod. 

Po nashromáždění dostatečného množství kalu v odsazovacích jímkách je kal 

nakladačem odtěžen do kontejnerů k odstranění.  

2.5.6 Úprava kapalných olejů  

V případě příjmu odpadních olejů s  obsahem mechanických nečistot, jsou tyto 

oleje shromažďovány v zásobní nádrži na olej, případně upraveny v reaktoru D16 

obdobným způsobem jako emulze. Po oddělení jednotlivých fází gravitační separací je 

vodná a pevná fáze přepuštěna do retenční jímky a následně zpracována v místě provozu.  

V rámci jednotlivých technologických postupů je možné využít v ojedinělých 

případech použít přípravky NET na bázi přírodních a syntetických polymerů. Dávkování 

těchto přípravků je prováděno jen výjimečně v případě výhodnosti oproti postupu 

standardní deemulgace nebo neutralizace.  

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Vavrečková: N

2015 

 

3. STÁVAJÍCÍ V

ODPADNÍCH

Pro správné fung

velice důležité vstupní 

můžeme daný kapalný o

v procesu čištění zpraco

silně zasolené roztoky opě

PCB, vody s velkým o

znečištěné kapalné odpa

zdravotnictví, vody s ob

3.1 Monitoring v

Technolog zaříze

při každém příjmu odp

Analýza vzorků je pro

HACH LANGE s.r.o., k

1900 (viz. obrázek č.6

při příjmu odpadů nebo 

jako zkušební. V laborat

odpadních vod a vše je p

 

Obrázek č

Návrh řešení snížení koncentračních látek ve výstupní

 

 

Í VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PARAMET

H VOD  

ngování procesu čištění kapalných odpadů a

ní a výstupní parametry. Vstupní parametry

ý odpad nebo odpadní vodu vyčistit. Některé 

covat např. silné koncentráty a obsahem těžký

 opět řádově v g/l, organická ředidla a rozpouš ě

 obsahem amoniaku Technologie nemůže př

pady a odpadní vody ze zemědělské a živoč

sahem pigmentů a barev.  

 vstupních hodnot odpadů do technologické 

řízení odebírá vzorky a kontroluje parametry od

dpadů nebo odpadních vod v souladu s postu

rováděna v provozní laboratoři na testovací 

, která se skládá ze suchého termostatu LT 20

č.6). Testování se provádí za pomocí testov

o odpadních vod musí odpovídat vzorku, kte

ratoři se vedou záznamy o vstupních analýzách 

e pečlivě zaznamenáno v provozním deníku příl

 

k č.6: Spektrofotometr HACH LANGE - typ DR 19

ních odpadních vodách  

26 

ETRY 

ů a odpadních vod jsou 

ry nám kontrolují, zda 

ré typy znečištění nelze 

ě kých kovů v řádech g/l, 

uštědla, vody s obsahem 

přejímat ani organický 

očišné odpady, vody ze 

é úpravy  

odpadů a odpadních vod 

stupy dané technologie. 

cí soupravě společnosti 

200 a spektrometru DR 

tovacích kyvet. Vzorek 

který byl předem dodán 

ch přijímaných odpadů a 

říloha č.7. 

 1900 [3] 



Michaela Vavrečková: Návrh řešení snížení koncentračních látek ve výstupních odpadních vodách  
 

2015  27 

 

Tabulka č.6: Stanovení parametrů a četností měření přijímaných kapalných odpadů a odpadních 
vod 
Parametry měřené při vstupu Četnost měření během provozu 
pH, hustota, CHSKCr, rozpustné látky, ropné 
látky, emulgované látky 

při přijímání do zařízení, v případě že se 
jedná o stejný odpad ze stále stejné 
technologie a je již dobře znám, tak není 
potřeba provádět odběr při každém 
příjmu  

 
Tabulka č.7: Stanovení parametrů a četností měření přijímaných odpadních kyselin a hydroxidů 
Parametr měření Četnost měření během provozu 

obsah účinné látky a obsah příměsí při jejich přijímání do zařízení 

 

Tabulka č.8: Příklad příjmu odpadů -  den 17.10.2014  [4] 
Kod 

odpadu 
hmotnost 

[t] 
Hustota 
[g/cm³] 

RL(celk.) 

[obj.%] 
RL(emul.) 
[obj.%] 

pH 
- 

CHSKCr 
[mg/l] 

RL 
[mg/l] 

13 05 03 12 1,02 1,0 0,5 7,1 >5 000 500 
11 01 13 10,5 1,02 3,5 2,5 7,9 > 5 000 1000 
06 01 01  5,2 1,05 0,0 0,0 8,9 >15000 11000 
13 08 02  12,5 1,03 3,0 2,0 7,2 >5 000 2000 
16 07 08 26,68 1,02 2,0 1,5 8,9 >10 000 5000 
06 01 01  10,59 1,07 0,0 0,0 1,2 >10 000 37000 
10 10 01  10,18 1,01 1,5 1,0 7,7 >10 000 1000 
Vysvětlivky: RL – rozpustné látky 

 

Tabulka č.9 : Příklad příjmu odpadů -  den 19.12.2014 [4] 
Kod 

odpadu 
hmotnost 

[t] 
Hustota 
[g/cm³] 

RL(celk.) 

[obj.%] 
RL(emul.) 
[obj.%] 

pH 
- 

CHSKCr 
[mg/l] 

RL 
[mg/l] 

11 01 11 8 1,02 1,0 0,5 7,6 >5 000 400 
05 01 06 22,5 1,03 1,5 2,5 7,7 >10 000 500 
19 08 13 5,5 1,02 2,0 0,0 9,7 >10 000 1000 
13 05 02 12,0 1,02 3,0 2,0 7,7 >10 000 2000 
12 01 02 10,7 1,02 3,0 1,5 8,5 >10 000 4000 
12 03 01 7 1,02 2,0 0,0 8,1 >10 000 3000 
11 01 13 10,5 1,02 2,0 1,0 8,8 >10 000 2000 
13 08 02 6,2 1,07 3,0 1,0 9,4 >10 000 5000 
06 01 03 5,2 1,01 0,0 0,0 1,1 >5 000 1000 
Vysvětlivky: RL – rozpustné látky 

3.2 Monitoring výstupních hodnot po technologické úpravě  

Velmi důležité jsou výstupní parametry znečištění po celkovém přečištění. 

V procesu čištění vznikají 3 hlavní složky – olej, kal a odpadní voda. Se všemi třemi 

složkami se dále nakládá. Odpadních vod je největší množství a tím nám nejvíce ovlivňuje 

náklady. Cena na koncovém zařízení odpadních vod je daná parametry znečištění, čím je 
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znečištění odpadních vod větší, tím bude cena vyšší. Optimální by bylo, kdyby se odpadní 

vody po procesu přečištění dostaly na co nejnižší parametry. Tyto hodnoty se stávající 

technologií není zatím možné docílit. Největší problém je s parametry CHSKCr a těžké 

kovy, které z největší části ovlivňuje cenu. Zde i po procesu čištění zůstávají vysoké 

hodnoty, i když dojede k snížení v řadě tisíců jednotek u CHSKCr a ke snížení obsahu 

těžkých kovů. 

 Kontrolní ověřování CHSKCr se provádí spektrofotometrem před každým odvozem 

odpadních vod, na základě množství znečištění CHSKCr určí technolog koncové zařízení. 

Kontrolní ověřování těžkých kovů se neprovádí. 

 

Tabulka č.10: Parametry měření a četnost výstupních hodnot znečištění t 
Parametr  Četnost měření během provozu 
Odpadní voda pH, hustota, CHSKCr, RL, C10-40 Při odvozu odpadních vod  
Odvodněný kal C10-40, PAU, BTEX 4 x ročně (rovnoměrně rozloženo 

v kalendářním roce) 
Odpadní oleje obsah vázané vody, pH, PCB, 

halogenidy 
4 x ročně (rovnoměrně rozloženo 
v kalendářním roce) 

3.3 Hodnoty v roce 2013 a 2014   

V roce 2014 došlo na technologii DES a NS k nárůstu kapalných odpadů a 

odpadních vod oproti roku 2013 celkem o 3 435 t. Toto navýšení je způsobeno navýšení 

produkce průmyslových podniků, které se odráží i jejich produkci odpadů a odpadních 

vod. 

Tabulka č.11: Celkové množství zpracovaných odpadů a odpadních vod za rok 2013 a 2014 na 
deemulgační a neutralizační stanici ve Frýdku - Místku [5] 

Rok Celkové množství 
přijatých odpadů a OV 

[t/rok] 

Technologie deemulgace 
[t/rok] 

Technologie neutralizace 
[t/rok] 

2013 17 411 15 063,7 2 345,3 
2014 20 846 17 709,07 3 131,78 

 
 
Tabulka č.12: Celkové množství odpadní vod – vyvezené dle koncových zařízení v t 
Rok 2014 ČOV Ostrava ČOV F-M SPOVO 
Leden  994 t 0 196 t 
Únor  1 127 t 31 t 64 t 
Březen 1 168 t 0 284 t  
Duben 1 292 t 0 42 t 
Květen  1 192 t 240 t 0 
Červen  1 110 t 420 t 12 t 
Červenec   607 t 567 t 56 t 
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Rok 2014 ČOV Ostrava ČOV F-M SPOVO 
Srpen 893 t 633 t 0 
Září  980 t 483 t  0 
Říjen  919 t 718 t  142 t 
Listopad 858 t 516 t 0 
Prosinec  715 t 609 t 19 t 
Celkem Σ 16 887 11 855 t 4217 t 815 t 
Vysvětlivky: (ČOV Ostrava – čistírna odpadních vod Ostrava, ČOV FM – čistírna odpadních vod 

Frýdek - Místek, SPOVO – spalovna průmyslových odpadů v Ostravě) 
 

V roce 2014 bylo na DES a NS zpracováno 20 846 t odpadů a odpadní vody. Po 

procesu čištění vzniklo 16 717 t OV, 3 582,77 t kalů a 366,23 t oleje. Dle tabulky č. 12 lze 

vidět, že největší množství odpadních je zpracováváno na ČOV a citelně menší množství 

odstraňováno na spalovně nebezpečných odpadů dále jen „SPOVO“.  

3.4 Parametry pro příjem odpadních vod do koncového zařízení  

Odpadní voda se po procesu čištění se odváží k odstranění na koncové zařízení. 

Rozhodující pro vývoz je kontrolní analýza CHSKCr. Podle kontrolních stanovení limitu 

CHSKCr se určí koncové zařízení (ČOV Ostrava, ČOV Frýdek - Místek nebo SPOVO). 

Kontrolní měření a následné určení koncového zařízení se provádí z důvodů snížení 

nákladů za odstranění odpadní vody. Každé koncové zařízení má jinak nastavené 

parametry a jiné technologické možnosti, které se prolíná do jejich stanovené výše ceny. 

 3.4.1 Parametry ČOV Ostrava pro příjem odpadních vod 

ČOV Ostrava vlastní a provozuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Parametry pro příjem specifických odpadních vod jsou uvedené v dokumentu: Kanalizační 

řád kanalizace pro veřejnou spotřebu statutárního města Ostravy společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 
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Obrázek č.7: ČOV Ostrava [6] 

 

Účelem kanalizačního řádu (dále jen „KŘ“) je stanovení podmínek a pravidel, 

kterými je řízení vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřenu statutárního 

města Ostravy v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem  

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. [7] 

Odpadní voda se vypouští na ústřední ČOV, která je situována na ul. Oderská 

44/1106, 702 00 Ostrava – Přívoz.  Všechny parametry pro příjem specifických odpadních 

vod jsou uvedené v KŘ. 

 

Tabulka č.13: Přehled typů a limitů znečištění dovážených specifických odpadních vod 
Pořadové 
číslo 

Typ odpadní vody přijímané na ČOV 

1 Fenolová odpadní voda 
2 Odpadní voda s obsahem ustalovačů a vývojek 
3 Odpadní voda s obsahem směsi rozpouštědel vodou bez halogenovaných 

organických rozpouštědel 
4 Odpadní voda s příměsi nezatvrdlých klížidel a lepidel 
5 Odpadní voda ze záchytných jímek parkovacích ploch 
6 Odpadní voda ze septiků, žump a malých ČOV 
7 Průsaková odpadní voda ze skládek domovního odpadu a kompostáren 
8 Odpadní voda z oplachování technologických zařízení 
9 Odpadní voda z výroby šamotu 

10 Odpadní voda z geologických vrtů 
11 Odpadní voda z deemulgačních stanic 
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Cena za odstranění odpadních vod je stanovena kalkulačním vzorcem ČOV 

Ostrava. Kalkulační vzorec pro stanovení ceny se sestavuje na základě parametrů: CHSKCr, 

Pc, Nc, NL, RL (RAS). Při předávání odpadní vody na ČOV je odebrán vzorek z cisterny  

a základě této analýzy je stanovená cena za odstranění odpadní vody. Cena se počítá 

dosazením do kalkulačního vzorce. Čím jsou parametry znečištění odpadní vody horší, tím 

je větší cena za odstranění.  

 

Tabulka č.14: Ukázka kalkulačního vzorce v Excelu ČOV Ostrava pro společnost SITA CZ a.s.  
Q   0,00 
CHSK [mg/l] 0 0,00 
Pc [mg/l] 0 0 
Nc [mg/l] 0 0 
NL [mg/l] 0 0 
RAS [mg/l] 0 0,00 
Q/m3 0 0,0 
suma   0,0 Kč 

Vysvětlivky: Tento vzorec v EXELU po doplnění hodnot z analýz, vypočítá konkrétní cenu v Kč za 

odstranění odpadní vody. 

 
Tabulka č.15: Přehled analýz z návozů za říjen a listopad  

Datum 
odběru 

CHSK 
Cr  

RL 
(RAS) 

NL Nc As Cr Cd Cu Ni Pb Zn 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

01.09.14 4270 14400  295               

02.09.14 6420 23900  218 <0,000 
980 

0,088 0,01 0,318 0,409 0,0093 0,174 

09.09.14 6560 25600  178               

15.09.14 7560 6840  213               

16.09.14 3820 12000  142               

22.09.14 4210 21600  246               

29.09.14 13800 7790  449               

01.10.14 13700 12600  504               

06.10.14 5090 15600  274               

13.10.14 15300 12200  241   0,01 0,01 0,16 0,441   4,12 

16.10.14 4130 15500 352 101               

21.10.14 5490 10700 192                 

23.10.14 5800 11500 204                 

Vysvětlivky: RL – rozpustné látky, NL – nerozpustné látky, Nc – celkový dusík 
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Samozřejmě odpadní voda musí splňovat celkové parametry ČOV. Dovezené 

odpadní vody jsou vypouštěny před hrubé česle vstupní šnekové čerpací stanice na sběrači 

„D“ a jsou čištěny spolu s odpadní vodou přitékající tímto kanalizačním sběračem. [7] 

Maximální koncentrační limity znečištění dovážených odpadních vod: 

• CHSKCr  50 000 mg/l 

• BSK5   10 000 mg/l 

• NL   60 000 mg/l 

• NH4  + 1 500 mg/l 

Celkové množství těchto vod je max. 300 000 m³/rok. [7] 

Odpadní vody překračující tyto výše uvedené koncentrační hodnoty mohou být 

vypouštěny jen po schválení technologem ČOV. [7] 

U všech dovážených odpadních vod platí pro ostatní ukazatele znečištění hodnoty 

uvedené v příloze č. 5 odstavec II.  

3.4.2 Parametry ČOV Frýdek – Místek pro příjem OV  

ČOV Frýdek - Místek je mechanicko-biologická čistírna vod pro město Frýdek - 

Místek byla vybudována ve Sviadnově a je v provozu od roku 1967. Během posledních let 

byla ČOV rekonstruovaná a dnes jde o moderní zařízení zabezpečující čištění komunální, 

průmyslových a potravinářských vod. [8] 

ČOV je ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s. dále jen SmVaK, která se specializuje na vodní hospodářství v Moravskoslezském 

Kraji. Vypuštění odpadní vod se řídí kanalizačním řádem a zákonem. Limity k vypouštění 

jsou stanovené v kanalizačním řádu. SmVaK nabízí standardně pro zákazníky služby 

spojené s likvidací splaškových odpadních vod a odpadních vod s příměsí kalů ze septiků a 

žump, včetně dalších druhů odpadních vod, specifikovaných v příloze č. 8 platného 

„Ceníku prací a úkonů realizovaných SmVaK.“ [8] 
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Obrázek č.8: ČOV Frýdek- Místek (https://www.google.cz/maps) 

3.4.3 Parametry spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě pro příjem 

odpadních vod 

Spalovna průmyslových nebezpečných odpadů dále jen „SPOVO“ stejně jako 

deemulgační a neutralizační stanice je ve vlastnictví společnosti SITA CZ a.s. Spalovna je 

situována v Moravské Ostravě na ul. Slovenská č.p. 2084. Spalovna je zařízení na 

odstraňování nebezpečných odpadů – pevných, kašovitých, kapalných a i plynných. 

S roční kapacitou 18 400 t a denní kapacitou 55,2 t/den s jednou rotační pecí. Spalovna pro 

příjem odpadní vody nemá stanovené žádné parametry pro příjem. Omezení může být 

pouze kapacitní. Odpadní voda se používá na chlazení při termickém odstraňování odpadů. 

 

Obrázek č. 9: Spalovna nebezpečných odpadů SPOVO v Ostravě [9] 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ DOČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍCH ODPADNÍCH 

VOD  

Navrhované řešení musí být takové, které přečištěnou odpadní vodu dočistí 

takovým způsobem, že se sníží základní parametry, které mají vliv na cenu odstranění 

odpadních vod a to v řádech desítek procent. Navrhované zařízení musí být také schopné 

se technicky začlenit do stávající technologie zařízení. 

Na deemulgační a neutralizační stanici se naváží různé typy heterogenních odpadů 

s různými vstupními parametry (hustota, CHSKCr, BSK, RL, NL,TK atd.), a proto  

i výstupní parametry mají různé hodnoty. Navrhované zařízení musí být schopno také 

zpracovat různé nehomogenní odpadní vody s rozlišným složením. Zařízení musí 

odpovídat také kapacitním potřebám DES a NS a moderním trendům a budoucím 

požadavků na snižování znečištění odpadních vod.  

V posledních letech čištění odpadních vod se stalo prioritou environmentální 

oblasti. Nové technologie výrazně posunuly způsoby čištění a úpravy odpadních vod.  

Čištění odpadních vod novými technologiemi jde stále více do popředí a samotné 

technologie jsou čím dál více propracovanější, a proto se pokusím navrhnout takové řešení, 

které by se skládalo z nových možností úpravy a čištění vod.   

 

Nové technologie používané při čištění odpadních vod:  

- membránové procesy – tlakové, elektromembranové, pervaporační, 

- odparky a odpařování – cirkulační, proudové, vakuové odparky a odparky 

s filmem  

- adsorpce – pomocí tlakových filtrů  

- elektrochemické procesy 

- kapalinová extrakce 

- sorpce a iontová výměna – měniče iontů 

- kombinované procesy  

Mnou navrhované řešení se zaměří na použití tlakových membránových procesů a 

vakuových odparek. 
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4.1 Membránové tlakové separační procesy (mikrofiltrace, ultrafiltrace, 

nanofiltrace a reverzní osmóza) 

Membránová filtrace může být velmi účinný a hospodárný způsob oddělování 

složek, které jsou suspendované nebo rozpuštěné v kapalině. Membrána je fyzická bariéra, 

která umožňuje určité sloučeniny projít, v závislosti na svých fyzikálních nebo chemických 

vlastnostech. Membrány se běžně skládají z porézní nosné vrstvy s tenkou hustou vrstvou 

na povrchu, které tvoří skutečné membránu. [10] 

Membránové separační procesy představují specifickou formu čištění odpadních 

vod, která umožňuje velmi intenzivní snižování znečištění úrovně kontaminace. Protože na 

rozdíl od klastických metod neutralizace a deemulgace prakticky kvantitativně snižuje 

obsah veškerých rozpuštěných látek a to včetně rozpuštěných anorganických solí.  

Pro zpracování odpadních vod přicházejí v úvahu všechny membránové procesy 

s tlakovou hybnou silou tedy mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. 

První dvě mikrofiltrace s ultrafiltrace jsou vhodné především jako předprava odpadních 

vod pro odstranění (mechanických částic, písku, pro vysrážené nerozpustné sloučeniny 

sírany, uhličitany, hydroxidy). Kvalita odpadních vod je lepší než po předčištění 

chemickým srážením nebo koagulací. 

Druhé dvě nanofiltrace a reverzní osmóza umožňují separaci na úrovni 

anorganických iontů a nízkomolekulárních látek organické povahy. 

Specifickým rysem membránových separačních procesů je využití selektivní, 

polopropustné (semipermeabilní) membrány jako základního separačního elementu. 

Zpracována surovina (nástřik) je přiváděna tak, aby byla v kontaktu s aktivní vrstvou 

membrány, při tom některé komponenty membránou procházejí (permeát) a jiné jsou 

membránou zadržovány (retentát). Selektivita je procesu, tj míra průniku dané komponenty 

membránou, může být dána rozdílnou velikostí póru membrány a separovaných částic, 

povrchovými vlastnostmi nebo rozdílnou difuzí či rozpuštěním některých separovaných 

komponent v materiální aktivní vrstvy membrány. [11] 
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Obrázek č.10: Znázornění separační schopností jednotlivých tlakových membránových procesů 
[12] 
 

Reverzní osmóza  

Z membránových separačních procesů je reverzní osmóza spolu s nanofiltrační 

jednotkou nejvhodnější technologie pro použití na DES a NS. Provozování reverzní 

osmózy je bez nepříjemné manipulace s chemickými látkami (např. kyseliny, hydroxidy), 

které sice již na DES a NS používají. Výhoda kompaktní jednotky reverzní osmózy jsou 

velmi nenáročné na prostor.  

Reverzní osmóza lze z odpadních vod odstraňovat organická barviva, povrchově 

aktivní látky, soli těžkých kovů, toxické organické látky atd. Reverzní osmóza nebo 

nanofiltrací může, také doplňovat běžné postupy biologického čištění odpadních vod. [13] 

 

Princip reverzní osmózy  

Osmóza je děj, kdy oddělíme dva různě koncentrované roztoky polopropustnou 

membránou, propouštějící pouze rozpouštědlo (vodu), začne přirozenou cestou proudit 

voda z prostředí zředěného do koncertovanějšího. Po určité době dojde k ustanovení 

rovnováhy, přičemž se ustálí hladina v části s koncentrovanějším roztokem výše. Rozdíl 

tlaku odpovídá tzv. osmotickému tlaku, který je dán hlavně rozdílem koncentrací. [14] 

Působíme-li na koncentrovanější roztok tlakem, začíná se průtok vody ze zředěného 

do koncertovanějšího zpomalovat a v okamžiku vyrovnána osmotických tlaku s vnějším 
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Odstraňování odpadních vod 

  Použití reverzní osmózy jsou možné v mnoha odvětvích průmyslů – v chemickém, 

potravinářském, farmaceutickém, také i v hydrometalurgii a povrchových úpravách kovů.  

 V hodné uplatnění je i při odstraňování sice netoxických, avšak těžko biologicky 

odbouratelných látek, které se shromažduji v povrchových vodách. [13] 

 Po procesu čištění nám vznikne koncentrát a permeát. Při činnosti reverzní osmózy 

dojde k separaci podílu znečištění do koncentrátu (5-10 % objemu vstupních odpadních 

vod). Permeát – je vyčištěna voda, která vykazuje již velmi nízké hodnoty znečištění. 

Prakticky už nebude obsahovat žádné těžké kovy ani soli a také doje ke snížení CHSK. 

Příklady použití na skládkách odpadů:  

• V roce 1990 byla jednotka reverzní osmózy zprovozněna na skládce v Kolenfeldu 

v Německu, využity byly DT moduly s kapacitou 1,8 m³/h, reakce byla vždy větší 

než 98 %, pro CHSK dokonce větší než 99 %. [16] 

• Dalším příkladem je závod o kapacitě čištění 100 až 200 m³ výluhu denně, který 

byl postaven na skládce Calvert v Buckinghamshiru v jižní části Anglie. Výluh 

z této skládky nebyl stabilní, jeho složení se v průběhu dvanáctiměsíčního 

experimentu hodně měnilo, např. obsah chloridů byl v rozmezí 3000–7400 mg/l, 

amoniakálního dusíku 1266–6200 mg/l, CHSK 7860–22 000 mg/l a BSK 1270-

8300 mg/l. Technologie reverzní osmózy se však osvědčila i v tomto případě, bylo 

prokázáno, že je velice přizpůsobivá a dá se použít i pro čištění složením měnícího 

se výluhu. [16] 

 

 

Obrázek č.13: Schéma procesu – reverzní osmóza [17] 
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Obrázek č.14: Technologie – reverzní osmóza průtok: do 35 m³/h. [18] 

 

Reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií 

úpravy vod. Tato technologicky vyspělá forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:  

• 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.) 

• 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)  

• dále arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium 

parvum, Escherichia coli aj.) a viry.  

 

Nevýhody Výhody Souhrn 
- voda musí být dobře 

upravená bez 
suspendovaných látek, 
jelikož i krátkodobé zhoršení 
kvality vody vede 
k nevrtanému poškození 
reverzně osmotických 
modulů 

- pracuje s tlakem výší náklady 
za energie 0,6kWh/m³ 

- obtížné regulování výkonu  
 

- malá nebo žádna spotřeba 
chemikálii 

- jednoduchá technologie, 
zabírá malý prostor 

- kontinuální proces – méně 
obsluhy, autonomní řízení 

- je soběstačná – celkově nižší 
provozní náklady (není zde 
nutná doprava, skladování a 
nákup chemikálií, 
regenerační hospodářství 
atd,) 

- kvalita produkované vody je 
konstantní  

- proces je ekologicky 
nezávadný 

- Membrány: asymetrické 
nebo kompozitní 

- Tloušťka nosiče: nosič cca 
150 µm, aktivní vrstva cca 
1 µm 

- Velikost pórů: < 1nm 
- Hnací síla: rozdíl tlaků (20-

100 ·105Pa) [13] 

 

 

 

 

 



Michaela Vavrečková: Návrh řešení snížení koncentračních látek ve výstupních odpadních vodách  
 

2015  40 

 

Navrhovaná technologie reverzní osmóza k použití na deemulgační a neutralizační 

stanici 

Technologii reverzní osmózy typu RO C3 – se skládá z horizontálního tlakového 

ocelového pouzdra povrchově upravená polyetylen pro 8" membrány. Vysokotlakého 

čerpadla z nerezové oceli, vstupním filtr 1 µm, řídící panelem s konduktometrem  

a automatickým řízením kvality, průtokoměry z PVC a ventil oplachu na kvalitu. [18]  

 

 

Obrázek č.15: RO jednotka typ C3-9 [18] 

 

Technologií reverzní osmózy jsem navrhla od dánské společnosti SILHORKO-

EUROWATER A/S, která byla založena v roce 1936. Společnost začínala s výrobou 

filtračních zařízení pro filtraci vody. Dnes má 14 dceřiných společností v různých zemích. 

Zabývá se vývojem, výrobou a uvádění nových technologií na trh – jedná se o kompletní 

řešení pro úpravu a čištění vody. [19] 

Společnost SILHORKO-EUROWATER A/S  jsem vybrala právě proto, že má 

v České Republice dceřinou společnost Eurowater spol. s r.o. sídlí v Kolíně. 

   Technologie reverzní osmózy je velmi variabilní. Je zde možné měnit parametry, 

komponenty a různě je kombinovat. Sestávaní celé konkrétní technologie na míru je 

samozřejmě založeno na laboratorních a poloprovozních zkouškách. Laboratorní a 

provozními zkouškami dokážeme stanovit a upřesnit vstupní parametry potřebné pro danou 

technologii. Musíme brát v úvahu, že reverzní osmóza je automatický proces, který se 

nastavuje na dané znečištění. Proto musíme vstupní vody co nejvíce homogenizovat. 

Nejhodnější pro homogenizaci je velká nádrž s mechanickým míchadlem.  

Reverzní osmóza neumí zpracovávat vstupní vody s molární hmotností větší než 

200 g/mol. V případě, že by se takové vody vyskytly, tak je lepší tyto vody eliminovat 

z technologie a dočistit je standardní cestou.  
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 Před navrhované řešení technologie reverzní osmózy, bych navrhovala vhodné 

sériové zapojení 2 ks technologií mechanické filtrace od stejné společnosti např. s 

filtračním sáčkem pórovitost od 1 µm, filtry s filtrační vložkou pórovitost 0,2 – 100 µm a 

nebo pískové filtry., která by plnili funkci předčištění odpadních vod. Dobrá předúprava 

vody vstupujících vod do technologie reverzní osmózy je podmínkou pro dlouhodobý 

bezproblémový provoz. Je totiž nutné zabránit zanášení membrán suspendovanými tuhými 

látkami. Mechanická filtrace by sloužila k zachycování nerozpustných částic, které 

předčištěné odpadní vody stále ještě obsahují. Po procesu čištění na procesu filtrace by 

voda přímo postupovala na technologii reverzní osmózy. Tím se nám podaří snížit zatížení 

polopropustných membrán a čestnost údržby a výměny membrán. 

 Výhoda čištění na technologii reverzní osmózy je ta, že vyčištěná voda by mohla 

být vypuštěna přímo do toku nebo využívána k zemědělským účelům. Cena nutných 

stavebních úprav byla odhadnuta na cca 300 000 tis. Kč. Technologie mikrofiltrace a 

reverzní osmózy by mohla být umístěna přímo ve výrobní hale, jelikož se jedná o 

technologie malých rozměrů cca 3x2x2 m. Cena technologie mechanické filtrace a reverzní 

osmózy se pohybuje cca 13 mil. Kč. 

4.2 Destilační procesy čištěni odpadních vod - odparky 

Odparky jsou zařízení předurčené k provádění těchto operací:  

- zahušťování roztoku odpařováním rozpouštědla (zpravidla vody) 

- separace dvou kapalin, pokud mají rozlišné body varu 

- k zahuštění roztoků do té míry, že dojde k vypadávání krystalků rozpuštěné látky [20]  

(pozn.: odpařování na rozdíl od vypařování znamená zahušťování roztoku varem) [20] 

 

Odparky dělíme dle pracovního tlaku:  

- atmosférické  

- přetlakové  

- vakuové [21] 
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Vakuové odparky  

Při čištění odpadních vod vakuovými odparky dochází podobně jako při 

membránových procesech k zahuštění obsažených polutantů do koncentrátu a k produkci 

čisté vody. 

Vakuové odparky jsou jedna z nejúčinnějších technologií pro čištění odpadních vod. 

Technologický proces je zde založen na principu destilace a vakuového odpařování. [22] 

Vakuové odparky bez problému zvládají čištění odpadních vod a odpadů s obsahem 

ropných látek, rozpustných solí, tenzidů, detergentů i průsakových vod ze skládek. 

V povědomí veřejnosti jsou však spojeny s poměrně vysokými investičními a 

především provozními náklady. Právě zde však v posledních letech došlo k výše 

uvedenému vývoji, který může pozitivně ovlivnit rentabilitu provozu. [23] 

Výhodou použití odparky obecně je to, že výstupem je relativně malé množství 

destilačního zbytku a dále velmi čistá voda, kterou lze použít zpětně v procesu. Odpařovací 

technologie nemá žádné problémy s překračováním limitů rozpuštěných látek a dalších 

kontaminantů. Technologie zvláště vhodná pro účinnou úpravu proměnlivých médií, jako 

např. chladicí emulze, prací lázně nebo oplachové vody z předpravy povrchu. [23] 

Vzhledem k tomu, že průmyslové odpadní vody mohou mít silně kyselý charakter 

 a vysoký podíl nerozpustných látek, je třeba je před samotným odpařováním předupravit. 

V hodná předúprava průmyslových odpadů je deemulgační a neutralizační technologií, tak 

aby byl snížen objem koncentrátu, obsah nerozpustných látek a upraveno pH. Vzhledem 

k využití tepelných úprav, je však technologie náchylnější na korozi a případné snížení 

životností vakuových reaktorů a rozvodů. 

Koncentrát z odparek může být natolik koncentrovaný, že bude samovolně 

krystalizovat, případně je možné koncentrát dále zahustit na dalším stupni.  

Destilát vody z vakuových odparek bude vykazovat velmi nízkou koncentraci 

anorganických solí, těžké kovy a některých organických látek. 
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Vakuová odparka RV F 60 založena na principu mechanické tepelné komprese. Systém 

umožňuje upravovat množství odpadů při nízkých energetických nákladech. V příloze č.7 

je uvedený podrobný technický popis.  

 
Tabulka č.16 : Typy vakuových odparek EVALED ™ , zdroj: Intrel a.s. [27] 

Výkon vakuových odparek 
Typová řada Výkon 

[m3/den] 
Teplota 

[°C] 
Tlak 
[kPa] 

Specifická spotřeba energie 
[kWh/l] 

E 700 - E 48000 0,5-50 20-35 4-6 0,19-0,21 
R 150 - R 4000 0,15-4 25-50 3-9 0,135-0,325 
RW 2000 - RW 6000 2-6 35-70 4-30 0,02-0,03 
EW20000 - EW 40000 20-40 30-40 4-5 0,012 
RV F 10 – RV F 60 10-60 90 70 0,05 
 

Vakuová odparka je funkční plně automatická technologie, která pracuje nejlépe při 

zpracovávání homogenních odpadních vod. [28] 

Proto by bylo vhodné do technologie zahrnout výstavbu uzavřené akumulační 

ocelové nádrže, ve které by se odpadní vody homogenizovaly na co nejstabilnější směs 

odpadních vod. Do nádrže by bylo možné připouštět odpady a odpadní vody, které DES a 

NS neumí zatím stávající technologii zpracovat. Jedná se například o odpadní vody 

s obsahem chloru, čpavkové vody, anilinové vody a vody s obsahem pigmentů. Tyto 

kapalné odpady a odpadních vody jsou zatím odstraňované termicky na spalovně 

nebezpečných odpadů. Tím by byla doplněna kapacita vakuových odparek a urychlena 

návratnost investice. Jelikož tyto kapalné odpady a odpadní vody mají vyšší náklady za 

odstranění.  

 Snížení celkové koncentrace znečišťujících látek je mezi 80 – 90 %. Pro správné 

nastavení technologie se provádějí laboratorní testy. Cena testů je odhadována na cca 

650 eur, ale vzhledem k investici v řádech milionů je to zanedbatelná částka, proto se 

doporučuje tyto testy provést ještě jednou pro kontrolu. Podle výsledků testů se volí 

nejhodnější typ vakuových odparek. V příloze č. 8 jsou pro představu přiloženy protokoly 

rozborů odpadních vod po procesu čištění na technologii vakuové odparky.   

 Zařízení může být umístěno i mimo technologickou halu. Což je výhodné, 

vzhledem k nedostatku místa v hale technologie. K zabudování technologie do stávajícího 

zařízení, je potřeba vybudovat ocelovou jímku a provést stavební úpravy. Cena technologie 

RV F 60 je cca 400 000 €.  
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

V současné době, kdy se průmyslové a strojírenské podniky technicky  

i technologicky modernizují a rozšiřují se tak spektra odpadů, jsou investice do moderních 

technologií velmi důležité a z velké části se podílí na celkovém rozvoji obchodních 

společností, které se zabývají odstraňováním odpadů. Pro obchodní společnosti zabývající 

se zpracováním odpadů a čištěním odpadních vod je modernizace a investice do nových 

technologií stěžejní. Mohou tak reagovat na tržní poptávku obchodních partnerů. Cílem 

investic je snižování nákladů, poskytování vyššího standardu služeb, zlepšování 

konkurenceschopnosti a zlepšování stavu ochrany životního prostředí.  

Z ekonomických důvodů bych jako vhodnější variantu zvolila tlakové membránové 

procesy – proces reverzní osmózy. Jedná se o levnější variantu čištění odpadních vod  

s vyšší účinnosti čištění cca 95 %. V České republice není zatím velkokapacitní reverzní 

osmóza nikde použita. Společnostem dodávající velkokapacitní technologie reverzní 

osmózy na území ČR chybí potřebné zkušenosti. Ve světě se standardně reverzní osmóza 

používá k odsolování mořské vody, úpravě čistírenských vod a k čištění skládkových vod. 

Velké zkušenosti mají s technologií reverzní osmózy na západním pobřeží Spojených států 

amerických, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem pitné vody. Z těchto důvodů se 

zabývají výstavbou rozsáhlých projektů desalinačních jednotek s častým využitím 

technologie reverzní osmózy. 

Odpadní vody z deemulgační a neutralizační stanice po procesu čištění stále 

obsahují vysoké hodnoty nerozpustných látek. Vysoký obsah nerozpustných látek by mohl 

negativně ovlivnit celý proces reverzní osmózy. Docházelo by k častému zanášení se-mi 

propustných membrán a následné poruchovosti technologie. Z důvodů možných 

technických závad a nezkušenosti dodavatelů této technologie na českém trhu, navrhuji 

využití vhodnější technologie vakuových odparek.  

Technologii vakuových odparek jsem navrhla od společnosti Intrel a.s, která má 

sídlo společnosti na území města Ostravy. Technologové společnosti Intrel a.s. jsou 

schopni požadovanou technologii navrhnout, realizačně provést a zajistit dlouhodobý 

servis. Za pomocí výrobce technologie, Veolia Italia, je společnost Intrel a.s. schopna 

přizpůsobit požadovanou technologii podmínkám dle stanovených požadavků. Dodavatel 

technologie je schopen pružně poskytovat záruční a pozáruční servis, opravy nebo řešení 

případných havárií.  
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Technologie odparek bude navržena na základě analýz odpadních vod, odborného 

technologického posouzení a poloprovozních zkoušek. Zařízení bude dimenzováno na 

dané množství odpadních vod a požadované parametry odpadních vod.  

Vyčištěná odpadní voda bude přepravena cisternou na ČOV. Vzhledem ke kvalitě 

odpadní vody bude její odstranění na ČOV výrazně levnější než doposud. Odpadní voda po 

aplikaci technologie vakuových odparek je dočištěna na úroveň, která splňuje parametry 

pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a vodních toků. Dále by uvedené 

zpracování odpadní vody umožnilo jednání s Krajským úřadem o možnosti vypouštění 

vyčištěné odpadní vody do kanalizace nebo vodního toku.   

Roční kapacita zařízení deemulgační a neutralizační stanice je 32 850 t/rok. V roce 

2014 byla kapacita zařízení využita pouze z 63,5 %. Z tohoto důvodu navrhuji zhodnotit 

dvě varianty:  

• první varianta - pořízení jedné vakuové odparky typu RV F 60 za stávajících 

podmínek s kapacitou 60 t/den 

• druhá varianta – pořízení dvou vakuových odparek typu RV F 60 

s navýšenou kapacitou na 120 t/den, využití kapacity vakuových odparek 

alespoň z 85 %; pro doplnění kapacity vakuových odparek, můžeme zařadit 

nové typy odpadních vod 

Cena technologie 1 ks RV F 60 je cca 400 000 € při koupi 2 ks je 800 000 €. Nelze 

opomenout na náklady při výstavbě homogenizační nádrže 60 m³ nebo120 m³ ve výši 

cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2015 od společnosti RTS a.s.  

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2015.html. [29] 

 

Tabulka č.17: Pořizovací cena technologie vakuových odparek  
 Cena technologie 

RV F 60 
Náklady na postavení homogenizační jímky a 
stavební úpravy dle stavebních standardů [29] 

Varianta 1 ( 1x RV F 60 
+ h. nádrž 60 m³) 

10 800 000 Kč 1 700 000 Kč 

Varianta 2 ( 2x RV F 60 
+ h. nádrž 120 m³) 

21 600 000 Kč 2 500 000 Kč 

 

Na trhu se vyskytují odpadní vody a kapalné odpady, které se nedají přímo 

odstranit na ČOV nebo DES a NS. Jedinou variantou pro tyto odpadní vody a kapalné 

odpady je termické odstranění na spalovně nebezpečných odpadů. Termické odstranění 

odpadních vod a kapalných odpadů je finančně nejnáročnější proces. Termickým 
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odstraňováním lze zpracovat všechny typy nebezpečných odpadních vod a kapalných 

odpadů jako jsou např.: čpavkové vody, vody s obsahem chloru, anilinové vody, vody 

s obsahem barviv a pigmentů a spousta dalších. Některé druhy odpadních vod a kapalných 

odpadů z důvodu návaznosti procesů, navrhuji zpracovávat v DES a NS, a to přímo  

v technologii vakuových odparek. Tato změna technologického zpracování odpadních vod 

má pozitivní vliv na celou investici do nové technologie. 

Cenová kalkulace návratnosti investice se skládá z pořizovací hodnoty technologie, 

odpisů, stavebních úprav, pořízení homogenizační nádrže, provozních nákladů a servisu. 

  

Tabulka č. 18: Stávající stav na deemulgační a neutralizační stanici 

 

Na základě zpracování množství odpadních vod a kapalných odpadů, které se 

zpracovaly na DES a NS v letech 2012, 2013 a 2014, navrhuji posoudit dvě možná řešení 

(stávající kapacita a navýšená kapacita).  

Tabulka č. 19: Nákladová cena nové technologie vakuové při stávající kapacitě 60 t/den 

Stávající technologie DES a NS  
Kapacita DES a NS t 32 850 t 
Množství zpracované za rok 2014  t 20 846 t 
Náklady za rok (energie, pracovníci, přeprava,  
odstranění OV, odstranění kalu, pojištění, chemikálie atd. ) 

20 846 000 Kč 

Nákladová průměrná cena na 1 t 
(proces čištění, doprava, odstranění na OV a kalů, marže)  

1000 Kč 

Nová technologie - vakuové odparky 1 ks VR F 60 + nádrž 80 m³    
Kapacita - dvou směnový provoz 65 % -t/rok        20 846 t 
Kapacita den/t               57 t 
Vakuové odparky 1 x VR F 60 + nádrž 80 m³ 12 500 000 Kč 
Roční odpis Kč (doba odpisu 96 měsíců)  1 562 500 Kč 
Měsíční odpis     130 208 Kč 
Hodinový výkon vakuových odparek       3 m³/h 
Množství zpracovaných OV za rok v t (120m³/den)       20 846 t 
Počet provozních hodin/rok        8 352 hod. 
Spotřeba el. energie v kW/rok     601 920 kW 
Cena el. energie za kWh             2,8 Kč 
Cena celkem za el. energii  1 685 376 Kč 
Fond pracovní doby zaměstnance za rok         2 016 hod. 
Počet nových zaměstnanců   1 ks 
Celkový mzdový náklad na obsluhu/rok     236 208 Kč 
Pojištění     100 000 Kč 
Roční údržba    
RV F 60      550 000 Kč 
Ostatní údržba      625 380 Kč 



Michaela Vavrečková: Návrh řešení snížení koncentračních látek ve výstupních odpadních vodách  
 

2015  49 

 

Investice do jedné vakuové odparky je možná jen v případě, že nebude během 

následujících let potřebné navýšení kapacity zařízení a kapacita zařízení zůstane stále na 

cca 65 % při dvousměnném provozu. Navýšená kapacita a možnost zpracování nových 

typů odpadů umožňuje zpracovateli být více konkurenceschopný. Nabízí se možnost 

technologicky zpracovávat nové, dražší typy odpadů, což bude mít příznivý vliv na 

celkovou ekonomiku.  

Tabulka č.20: Nákladová cena nové technologie vakuové při navýšené kapacitě na 120 t/den 
Navýšení kapacity na 120 t/den ( 2ks RV F 60 + nádrž 120 m³)  
Nová kapacita zařízení t/rok 43 800 t 
Kapacita využití 85% 37 230 t 
Vakuové odparky 2 x VR F 60 + nádrž 24 100 000 Kč 
Roční odpis Kč (doba odpisu 96 měsíců) 3 012 500 Kč 
Měsíční odpis 251 042 Kč 
Hodinový výkon vakuových odparek  6 m³/hod 
Množství zpracovaných OV za rok v t (120m³/den) 37 230 t 
Počet provozních hodin/rok 8 352 t 
Spotřeba el. energie v kW/rok 1 203 840 Kč 
Cena el. energie za kWh 2,8 Kč 
Cena celkem za el. energii 3 370 752 Kč 
Fond pracovní doby zaměstnance za rok 2 016 hod 
Počet nových zaměstnanců 2 ks  
Celkový mzdový náklad na obsluhu/rok 472 416 Kč 
Pojištění 100 000 Kč 
Roční údržba    
RV F 60 780 000 Kč 
Ostatní údržba 1 116 900 Kč 
Celkem roční náklad na údržbu 1 896 900 Kč 
Celkové provozní náklady/rok 8 852 568 Kč 
Režie provozu v Kč 885 257 Kč 
Celkový provozní náklad 9 737 825 Kč 
Odstranění koncentrátu  3 723 000 Kč 
Cena náklad na zpracování jedné tuny  337 Kč 
  
Navýšení - přímý návoz na vakuové odparky t/rok  16 384 t 
Výnos s navýšení a přímý návoz vakuové odparky 16 384 000 Kč 

Nová technologie - vakuové odparky 1 ks VR F 60 + nádrž 80 m³    
Celkem roční náklad na údržbu   1 175 380 Kč 
Celkové provozní náklady/rok 4 759 464 Kč 
Režie provozu v Kč 475 946 Kč 
Celkový provozní náklad 5 235 410 Kč 
Odstranění koncentrátu  2 084 000 Kč 
Cena náklad na zpracování jedné tuny  327 Kč 
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Cílem diplomové práce byl návrh řešení, které povede ke snížení znečištění 

výstupních parametrů odpadních vod. Obě navrhované technologie – reverzní osmóza  

i vakuové odparky, dokáží snížit výstupní parametry znečištění na požadované hodnoty. 

Technologie reverzní osmóza a vakuové odparky jsou schopny splnit budoucí požadavky 

zpřísňující se legislativy.  

Technologie vakuových odparek sice sníží náklady na koncovém zařízení ČOV o 

100 Kč, ale vysoká pořizovací hodnota technologie navýší provozní náklady na čištění  

1 m³ u první varianty o 227 m³ /t a u druhé varianty o 237 m³ /t.  

V případě, že by byla v budoucnu možnost vypouštět vyčištěné vody do veřejné 

kanalizace, náklady na 1 tunu odpadních vod s použitím nové technologie, by zůstaly bez 

navýšení. Došlo by ke snížení provozních nákladů na manipulaci a přepravu.  
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6. ZÁVĚR 

Moderní technologie získávají na trhu stále větší místo. Je to dáno tím, že tyto 

technologie splňují veškeré přísné parametry stanovené státní legislativou. Nevýhodou jsou 

však vysoké pořizovací náklady těchto technologií, které v případě větších objemů 

odpadních vod představují řády milionů korun. 

Použití technologie vakuových odparek na deemulgační a neutralizační stanici, by 

mělo pozitivní vliv na snížení parametrů znečištění. Odpadní vody by se mohly 

odstraňovat pouze na nejlevnější ČOV. Tím by se uvolnila kapacita spalovny 

nebezpečných odpadů pro zvláště nebezpečné kapalné odpady a odpadních vody. 

Pořízení technologie vakuových odparek nesníží náklady na čištění 1 t odpadních 

vod z důvodu velkých pořizovacích nákladů. I když se sníží cena za koncové odstranění 

odpadů na ČOV, tak náklady na čištění s použitím nové technologie vzrostou u obou 

variant cca o 230 Kč/t. Jediným řešením je již zmiňované navýšení kapacity o 25% a návoz 

finančně přínosnějších odpadů, které jsou zatím odstraňovány pouze termickou cestou 

Tyto kapalné odpady a odpadní vody by se odstraňovali přímo v technologii vakuových 

odparek. Přesunutí odpadních vod a kapalných odpadů by mělo pozitivní vliv na 

návratnost investice. 

Zapojení nové technologie do procesu čištění na deemulgační a neutralizační stanici 

by muselo projít celým legislativním schvalovacím procesem, který je zdlouhavý a 

technicky náročný. Kalkulovaný zisk nové technologie je dobrý, ale závislý na důležitém 

faktoru navýšení celkového objemu zpracovaných odpadních vod a kapalných odpadů. Je 

tedy zatím výhodnější počkat na změnu legislativy, kdy bude direktivně nařízeno snížení 

parametrů znečištění u odpadních vod.  

Za úvahu stojí možná konkurenční výhoda zpracovaní odpadních vod a kapalných 

odpadů za nižší ceny než je cena za termické odstranění. Společnost SITA CZ a.s. vlastnící 

deemulgační a neutralizační stanici se specializuje na všechny typy odpadů, které spadají 

do gesce zákon o odpadech. Vlastní různé typy technologií na odstraňování odpadů. 

Získání nových příležitostí a nových zákazníků na trhu s odpady má pozitivní vliv na 

celkové hospodaření společnosti.  

Obě navrhované technologie se zakládají na odborném odhadu a pro zavedení do 

praxe by bylo potřeba provést detailní testy, poloprovozní zkoušky a detailní ekonomický 

rozbor.  
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Příloha č. 1: Seznam odpadů dle katalogu odpadů určených k úpravě nebo k 
odstranění  

Kód Název odpadů Kat. 
01 05 05  Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky N 
01 05 08  Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené  pod čísly 01 05 05 a 

01 05 06 
O 

02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 03 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
02 04 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
02 07 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
02 07 02  Odpady z destilace lihovin O 
03 03 11  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

03 03 10 
O 

05 01 03  Kaly ze dna nádrží na ropné látky N 
05 01 05  Uniklé (rozlité) ropné látky N 
05 01 06  Ropné kaly z údržby zařízení N 
05 01 09  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky  
N 

05 01 10  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
číslem 05 01 09 

O 

05 01 11 Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad N 
05 01 14  Odpad z chladících kolon (chladící voda) O 
05 06 04  Odpad z chladících kolon (chladící voda) O 
06 01 02 Kyselina chlorovodíková N 
06 04 05 Odpady obsahující Jiné těžké kovy N 
06 05 02  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 
N 

06 05 03  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
číslem 06 05 02 

O 

06 06 02 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy N 
06 06 03 Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 O 
06 07 04 Roztoky a kyseliny N 
07 01 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 02 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 03 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 03 11  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 
N 

07 03 12  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
číslem 07 03 11 

O 

07 04 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 05 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 06 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 06 11  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 
N 

07 06 12  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
číslem 07 06 11 

O 

07 07 01  Promývací vody a matečné louhy N 
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08 01 13  Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky (pouze vodou ředitelné – bez organických rozpouštědel) 

N 

08 01 14  Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 O 
08 01 15  Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických 

rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek (pouze vodou ředitelné – bez 
organických rozpouštědel) 

N 

08 01 16  Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 O 
08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 O 
08 01 19  Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických 

rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek (pouze vodou ředitelné – bez 
organických rozpouštědel) 

N 

08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 
01 19 

O 

08 02 02  Vodné kaly obsahující keramické materiály O 
08 02 03  Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 
08 03 07  Vodné kaly obsahující tiskařské barvy O 
08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy O 
08 03 14  Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky N 
08 03 15  Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 O 
08 03 16 Odpadní leptací roztoky N 
08 03 19  Disperzní olej N 
08 04 13  Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (pouze vodou ředitelné 
– bez organických rozpouštědel) 

N 

08 04 14  Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod 
číslem 08 04 13 

O 

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod 
číslem 08 04 15 

O 

09 01 01 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 
09 01 02 Vodné roztoky vývojek ofsetových desek N 
10 01 18 Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky N 
10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 

a 10 01 18 
O 

10 01 20  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 
látky 

N 

10 01 21  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
číslem 10 01 20 

O 

10 01 22  Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky N 
10 01 23  Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22 O 
10 01 26 Odpady z čištění chladicí vody O 
10 02 11  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
10 02 12  Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11 O 
10 02 13 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N 
10 02 14  Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 O 
10 02 15  Jiné kaly a filtrační koláče O 
10 03 27  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
10 04 09  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
10 05 08  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
10 06 09  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
10 07 07  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
10 08 19  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N 
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10 11 13  Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky N 
10 11 14  Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 O 
10 12 01  Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O 
10 12 13  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  O 
11 01 05 Kyselé mořicí roztoky N 
11 01 06 Kyseliny blíže nespecifikované N 
11 01 07 Alkalické mořicí roztoky N 
11 01 11  Oplachové vody obsahující nebezpečné látky  N 
11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O 
11 01 13  Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky  N 
11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 O 
11 01 98 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N 
12 01 07  Odpadní minerál. Řezné oleje bez halogenů N 
12 01 09  Odpadní řezné emulze a roztoky bez halogenů N 
12 01 10  Syntetické řezné oleje N 
12 01 12  Upotřebené vosky a tuky N 
12 01 14  Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky N 
12 01 15  Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 O 
12 01 18  Kovový kal obsahující olej N 
12 01 19  Snadno biologicky rozložitelný olej N 
12 03 01  Prací voda N 
12 03 02  Odpady z odmašťování vodí parou  N 
13 01 05  Nechlorované emulze N 
13 01 10  Nechlorované hydraulické minerální oleje N 
13 01 11  Syntetické hydraulické oleje N 
13 01 12  Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N 
13 01 13  Jiné hydraulické oleje N 
13 02 05  Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 06  Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 07  Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 08  Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 03 07  Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N 
13 03 08  Syntetické izolační a teplonosné oleje N 
13 03 09  Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje N 
13 03 10  Jiné izolační a teplonosné oleje N 
13 05 01  Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 
13 05 02  Kaly z odlučovačů oleje N 
13 05 03  Kaly z lapáku nečistot  N 
13 05 06  Olej z odlučovačů oleje N 
13 05 07  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
13 05 08  Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů olejů N 
13 08 01  Odsolené kaly nebo emulze N 
13 08 02  Jiné emulze N 
16 07 08  Odpady obsahující ropné látky N 
16 07 09 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky N 
16 09 03 Peroxidy, např. peroxid vodíku N 
16 09 04 Oxidační činidla jinak blíže neurčená N 
16 10 01  Odpadní vody obsahující nebezpečné látky N 
16 10 02  Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 O 
16 10 03 Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky N 
16 10 04 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03 O 
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19 01 06 Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody N 
19 07 02  Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky N 
19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02 O 
19 08 02  Odpady z lapáků písku O 
19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé 

tuky 
O 

19 08 10  Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 N 
19 08 11  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující 

nebezpečné látky 
N 

19 08 13  Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 

N 

19 08 14  Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 
číslem 19 08 13 

O 

19 11 03  Odpadní voda z regenerace olejů N 
19 13 03  Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky N 
19 13 04  Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 O 
19 13 05  Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky N 
19 13 06  Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 O 
19 13 07  Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky  N 
19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 

07 
O 

20 01 26  Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 N 
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Příloha č.2: Seznam odpadů využitých jako suroviny 

Kód Název odpadů Kat. 

06 01 01  Kyselina sírová a kyselina siřičitá N 
06 01 04  Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N 
06 01 06  Jiné kyseliny (H2SO4, HCl, H3PO4) N 
06 02 01  Hydroxid vápenatý N 
06 02 04  Hydroxid sodný a hydroxid draselný N 
06 02 05  Jiné alkálie (NaOH, KOH, CaOH2) N 
06 03 14  Pevné soli a roztoky neuvedené pod č. 060311 a 060313 (Al2(SO4)3, K2CO3, 

Na2CO3, CaCl2, FeSO4, Fe2(SO4)3, CaCO3, CaO) 
N 

07 01 01  Promývací voda a matečné louhy N 
07 02 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 03 01  Promývací vody a matečné louhy N 
07 04 01  Promývací vody a matečné louhy N 
10 01 09  Kyselina sírová N 
16 03 04  Anorganické odpady neuvedené pod č. 16 03 03, Al2(SO4)3, K2CO3, Na2CO3, 

CaCl2, FeSO4, Fe2(SO4)3, CaCO3, CaO 
N 

16 06 06  Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů N 
16 05 07  Vyřazené anorganické chemikálie (H2SO4, HCl, NaOH, KOH, Ca(OH)2) N 
20 01 14  Kyseliny (H2SO4, HCl, H3PO4) N 
20 01 15  Zásady (NaOH, KOH, CaOH2) N 
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Příloha č.3: Situační mapa zařízení deemulgační a neutralizační stanice 
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Příloha č.4: Technologické schéma provozu
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Legenda technologického schématu 

I. Technologie neutralizace a 

deemulgace 

II. Kalové hospodářství 

III. Vodní hospodářství 

IV. Chemické hospodářství 

Technologie neutralizace a deemulgace: 

I.1. Manipulační příjmová plocha 

I.2. Výpustná vana 

I.3. Vibrační síto 

I.4. Kontejner pro nadsítnou frakci 

I.5. Příjmová nádrž 

I.6. Ventilátor 

I.7. Deemulgační reaktor D16 

I.8. Deemulgační reaktor D20 

I.9. Deemulgační reaktor D25 

I.10. Deemulgační reaktor D10 

I.11. Neutralizační reaktory (N1,N2,N3) 

I.12. Zásobník kyselých emulzí 

I.13. Zásobník olejů 50 m3 

I.14. Zásobník olejů 2x25 m3 

I.15. Kalojemy 

I.16. Kompresor 

I.17. Dehydratační kolona 

 

 

Kalové hospodářství: 

II.1. Kalový separátor 

II.2. Kalolis 

II.3. Dekantér FOLWEG 

II.4. Kalový kontejner 

II.5. Odsazovací jímky 

Vodní hospodářství: 

III.1. Retenční jímka 

III.2. Přečerpávací nádrž 

III.3. Recipient I 

III.4. Recipient II 

III.5. Filtr odpadních vod 

Chemické hospodářství: 

IV.1. Zásobník kyseliny sírové 

IV.2. Třísekční nádrž 

IV.3. Zásobník vápenného mléka 

IV.4. Lapol 

IV.5. Zásobník síranu železitého 

IV.6. Zásobník (di)siřičitanu sodného 

IV.7. Zásobník polymerního flokulantu 

IV.8. Přípravna bentonitu 

IV.9. Rozplavovač bentonitu 
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Příloha č.5: Přípustné limity znečištění OV po vypuštění do kanalizace pro veřejnou 
potřebu  

Poř. 
č. 

Ukazatel Jednotka I. 
přípustná míra  

znečištění 
s vyústěním  

do toku  

II.  
přípustná míra 

znečištění 
s vyústěním 

na ČOV 
1. BSK5  mg.l-1 50 600 
2. CHSKCr  mg.l-1 120 1200 
3. NL mg.l-1 45 700 
4. RL mg.l-1 1000 1200 
5. pH - 6-9 6-9 
6. RAS mg.l-1 - 1000 
7. extrahovatelné látky / tuky a oleje mg.l-1 10 60 
8. fenoly mg.l-1 - 10 
9. aniontové tenzidy (MBAS) mg.l-1 1,0 10 
10. nepolární extrahovatelné látky 

(NEL) 
mg.l-1 0,2 10 

11. uhlovodíky C10 – C40  mg.l-1 0,2 10 
12. toxické kyanidy mg.l-1 0,1 0,1 
13. celkové kyanidy mg.l-1 0,2 0,2 
14. chloridové ionty mg.l-1 350 350 
15. fluoridové ionty mg.l-1 2,0 2,0 
16. rtuť mg.l-1 0,005 0,04 
17. měď mg.l-1 0,1 0,5 
18. nikl mg.l-1 0,1 0,1 
19. chrom veškerý mg.l-1 0,2 0,3 
20. chrom šestimocný (CrVI) mg.l-1 0,05 0,1 
21. olovo mg.l-1 0,1 0,1 
22. arsen mg.l-1 0,1 0,15 
23. zinek mg.l-1 0,2 2,0 
24. kadmium mg.l-1 0,005 0,1 
25. cín mg.l-1 0,1 0,15 
26. adsorbovatelné organicky vázané 

halogeny (AOX) 
mg.l-1 0,005 0,2 

27. teplota odpadní vody °C 40 40 
28. sulfan a sulfidy mg.l-1 0,02 - 
29. železo veškeré mg.l-1 2,0 - 
30. mangan veškerý mg.l-1 0,5 - 
31. amoniakální dusík mg.l-1 2,5 45 
32. volný amoniak mg.l-1 0,5 - 
33. dusík celkový (Ncelk.) mg.l-1 15 60 
34. fosfor veškerý mg.l-1 5,0 10 
35. sírany mg.l-1 300 300 
36. vápník mg.l-1 300 - 
37. hořčík mg.l-1 200 - 
38. kobalt mg.l-1 0,1 0,2 
39. molybden mg.l-1 0,1 0,2 
40. vanad mg.l-1 0,1 0,15 
41. selen mg.l-1 0,1 0,15 
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42. PAU µg.l-1  10 10 
43. PCB µg.l-1  0,01 0,01 
44. diuron µg.l-1  10 10 
45. DEHP [Di-(2-ethyl hexyl) ftalát)] µ g.l-1  10 10 
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Příloha č.6: Ukázka z provozního deník deemulgační a neutralizační stanice 
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Příloha č.7: Podrobný technický popis zařízení RV F 60 [40] 
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Příloha č.8: Ukázky dvou protokolů rozborů po procesu čištění na technologii - 

vakuové odparky [40] 
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