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Anotace 

Diplomová práce pojmenovaná "Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem 

dusičnanů biologicky" se zabývá posouzením možnosti čištění průmyslových odpadních 

vod s obsahem dusičnanového znečištění na biologické čistírně odpadních vod v areálu 

průmyslového chemického závodu. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních 

částí, první část je věnována popisu biologického čištění včetně uvedení nejčastěji 

používaných typů aktivačních procesů. Druhá část pojednává o popisu biologické čistírny 

odpadních vod v areálu chemického závodu a třetí část popisuje experimentální posouzení 

redukce dusičnanového znečištění včetně zhodnocení a diskuzí nad výsledky. 

 

Klíčová slova 

Čistírna odpadních vod, dusičnany, redukce, denitrifikace, experiment, doba zdržení, 

model 

 

 

 

 

Summary 

The Diploma thesis named ''Biological treatment of industrial wastewater with nitrate 

content'' deals with the possibilities of industrial waste water treatment with nitrate content 

on the biological wastewater treatment unit of Industrial chemical plant. Thesis is divided 

into three main parts. The first part is devoted to description of biological treatment 

including the most frequently used types of activation processes. The second part deals 

with the description of biological wastewater treatment plant in the area chemical plant and 

the third section describes the experimental reduction of nitrate pollution, including an 

evaluation and discussion of the results. 
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1. ÚVOD 

 Kterýkoli živý organismus, tedy i člověk, potřebuje ke své existenci takové životní 

prostředí, které mu zajistí uspokojování základních životních potřeb. Mezi tyto potřeby 

patří i voda v určité kvalitě, kterou člověk nezbytně potřebuje. Voda byla, je a zůstane 

jedním ze základních zdrojů života na zemi.  

 Jedním z hlavních zdrojů znehodnocení vody, a to jak podzemní tak povrchové, 

jsou odpadní vody. V současné době jsou odpadní vody čištěny mechanicky, chemicky a 

biologicky, nebo kombinací těchto metod. Biologické čištění odpadních vod je v současné 

době častěji využíváno. Jedná se o napodobení a zintenzivnění procesů probíhajících 

v přírodních vodách, souhrnně zvaných samočištění, jimiž se tyto vody zbavují znečištění. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou redukce kyselých odpadních vod na 

biologické čistírně odpadních vod v areálu průmyslového závodu zabývající se výrobou 

chemických produktů. Jedná se o čistírnu odpadních vod, která zabezpečuje neutralizaci 

kyselých odpadních vod, odbourání organického znečištění technicko-technologických 

odpadních vod, splaškových odpadních vod čerpaných z výrobního areálu a externích 

uživatelů. V dnešní době jsou anorganicky znečištěné, čili kyselé odpadní vody 

neutralizovány a následně využity v procesu biologického čištění, anebo v menší míře 

vypouštěny do recipientu.  

Snahou této práce je zmapovat možnosti a zjistit parametry nastavení biologické 

čistírny odpadních vod, nejen pro případ změn legislativy a následné nutnosti tato 

anorganická znečištění odpadní vody ve větší míře redukovat, ale také zlepšit podmínky 

v recipientu a úsilím snížit dopad lidské činnosti na přírodu. 

Diplomová práce je členěna do tří částí. První část diplomové práce je zaměřena na 

obecné seznámení s procesem biologického čištění odpadních vod. Druhá část práce 

zhodnocuje stávající stav čistírny odpadních vod v chemickém závodě, charakterizuje 

pracoviště biologické čistírny a neutralizační stanice odpadních vod. 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na samotné experimentální odbourání 

anorganického znečištění z odpadní vody, které bylo posuzováno na laboratorním modelu 

čistírny odpadních vod. Modelové zařízení bylo zapůjčeno z VŠB-TU Ostrava. Jeho 

účelem je čištění odpadní vody za použití technologie intermitující aktivace. 
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Pro naše účely bylo v modelu využito procesu denitrifikace, při kterém dochází 

k redukci dusičnanů z odpadní vody. Byl zvolen princip jednoho provozního experimentu 

a čtyř technologických experimentů se změnou nastavení modelu. V technologických 

experimentech byla měněna doba zdržení v aktivační nádrži a ve čtvrtém experimentu byl 

při zvolené době zdržení přidán methanol (CH3OH).  

Redukce dusičnanů byla testována na surové odpadní vodě přitékající na 

biologickou čistírnu odpadních vod z různých výroben společnosti včetně vod 

splaškových. Odpadní vody byly předem míseny v poměru 1:8 (anorganické : organické 

odpadní vody). Anorganické odpadní vody pocházely z výroben koncentrované kyseliny 

dusičné, z výrobny nitrobenzenu a ze spalovny průmyslových odpadů. Organické odpadní 

vody pocházely z technologických výroben obsahující složky jako fenol, formaldehyd, 

anilin a jeho deriváty, methanol atd. Dále se jedná o vody skladu hořlavin, jsou to vody 

oplachové a znečištěné dešťové vody, ze záchytných van zásobníků ve skladě hořlavin. 

Konečnou složkou těchto vod jsou vody splaškové, které pocházejí z celého areálu 

chemického závodu a externích dodavatelů. 
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2. BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 Biologické čištění odpadních vod je imitací a zintenzivněním dějů probíhajících ve 

vodách v přírodě, nazvaných samočistící proces, při kterých se vody zbavují znečištění. (2) 

 Základním procesem všech biologických čistírenských procesů jsou biochemické 

oxidačně – redukční reakce. Hlavním činitelem pro dělení těchto reakcí je koncový 

akceptor elektronů a s tím související hladiny oxidačně redukčních potenciálů. (3) 

Dělení biologických čistírenských procesů dle hladiny oxidačně redukčních potenciálů: 

1. Oxická oblast (kyslíkatá) (> 50 mV) 

Finálním akceptorem elektronů je rozpuštěný kyslík (O2), v této oblasti dochází k 

oxidaci organických látek, tzv. nitrifikaci. Mez oxidačně redukčních potenciálů je 

nad 50 mV. (3) 

2. Anoxická oblast (bezkyslíkatá) (-50 mV ÷ 50 mV) 

Rozpuštěný kyslík (O2) zde není přítomen, dusík ve formě dusitanové a 

dusičnanové plní funkci konečného akceptoru elektronů. To znamená, že v této fázi 

probíhá proces denitrifikace. Mez oxidačně redukčních potenciálů se nachází 

v rozmezí -50 mV ÷ 50 mV. (3) 

3. Anaerobní oblast (-50 mV) 

Závěrečným akceptorem elektronů je zde vlastní organická látka. Části molekuly se 

oxidují a další redukují, probíhá zde proces depolymerace polyfosfátů, desulfurace, 

anaerobní acidogeneze, methanogeneze. Finálním akceptorem elektronů je zde 

vlastní organická látka. Mez oxidačně redukčních potenciálů je pod -50 mV. (3) 

 

 Proces, nazvaný aktivační čištění odpadních vod, byl poprvé laboratorně vyzkoušen 

roku 1913. Od této doby došlo v aktivačním procesu k řadě změn, které reagovaly na nově 

zjištěné poznatky, dále také na změny požadavků na kvalitu vyčištěné vody i pokrok v 

používaných technologiích. Řešení aktivačních nádrží ovlivňovaly nejčastěji, hlavně 

metody zásobování kyslíkem, který udržuje aerobní podmínky v aktivační nádrži a 

umožňuje aktivovanému kalu zůstat ve vznosu. Aerační válce (kessenery) byly nahrazeny 

povrchovými aerátory (např. BSK turbíny) a středněbublinná aerace jemnobublinnou 

aerací. (3) 
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V dnešní době je skutečnost taková, že u větších čistíren odpadních vod se vyžaduje 

vysoká účinnost redukce koncentrací organických látek, dusíku a fosforu. Technologicky 

je proces odstranění dusíku v různých jeho formách velice náročný. Ten následně, v mnoha 

případech, určí samotnou výslednou technologii aktivačního procesu. (3) 

Při odbourávání dusíkatého znečištění, jsou v prvé řadě dusíkaté organické látky 

rozloženy heterotrofními organismy, za vzniku amonných iontů. Tyto ionty následně 

biochemicky oxidují procesem zvaným nitrifikace, na formu dusitanovou (NO2-N) a 

dusičnanovou (NO3-N). Následně dochází k jejich redukci, procesem zvaným 

denitrifikace, na formu plynného dusíku (N2, N2O), který odchází do ovzduší. (3) 

 

2.1 Formy dusíku v odpadních vodách 

 Dusík řadíme mezi ústřední makrobiogenní prvky. Spadá do kategorie zvané 

nutrienti, které jsou nepostradatelné pro život a rozvíjení mikroorganismů. Sloučeniny 

dusíku v biosféře jsou spíše biogenního původu, vznikají rozkladnými procesy 

organických dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu. Důležitým producentem 

anorganických a organických sloučenin dusíku jsou splaškové vody (kalkulujeme se 

specifickým množstvím celkového dusíku cca. 12 g/1 obyvatele za 1 den). Další významný 

zdroj dusíkatých sloučenin jsou odpadní látky ze zemědělství, průmyslu, zejména 

potravinářského a některé průmyslové odpadní vody. Na obrázku č. 1 je znázorněno 

schéma koloběhu dusíku. 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma koloběhu dusíku (12) 
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 Dusík se nachází ve vodách v různých formách iontových i neiontových. V úvahu 

přicházejí tyto formy dusíku: 

 -III.  amoniakální dusík (NH4
+
, NH3), kyanatany (CNO

-
), kyanidy (CN

-
) 

 0.         elementární dusík (N2) 

 +I.       hydroxylamin (NH2OH), oxid dusný (N2O) 

 +III. dusitanový dusík (NO2
-
)  

 +V. dusičnanový dusík (NO3
-
) 

 

Ve vodách se stanovuje celkový dusík (Ncelk), který se dále dělí na anorganický a 

organický vázaný dusík (Nanorg. ; Norg.):      

 

Ncelk= Nanorg. + Norg. 

 

Mezi hlavní formy výskytu anorganicky vázaného dusíku patří amoniakální, dusitanový a 

dusičnanový dusík: 

 

Nanorg. = NNH4+ NH3 + NNO2 + NNO3 (5) 

 

Sloučeniny dusíku se nacházejí ve vodách ve stavu málo stabilním a často 

podléhají, v závislosti na oxidačně-redukčním potenciálu a hladině pH, zejména 

biochemickým přeměnám forem výskytu. Na obrázku č. 2 je znázorněn diagram oblastí 

výskytu forem dusíku NO3
-
 - N2 - NH4

+
 - NH3. Z obrázku č. 2 je patrné, že forma výskytu 

NO3
- 

čili dusičnany, jsou ustálené při vysokých hodnotách oxidačně-redukčního 

potenciálu. Pro změnu však v podmínkách anoxických mohou podléhat redukci na 

elementární dusík. (5)  
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Obrázek č. 2 Diagram oblastí výskytu forem dusíku NO3
-
 - N2 - NH4

+
 - NH3 (5) 

 

Jednotlivé formy dusíku mají v povrchových vodách řadu různých vlivů:  

 Norg. zřetelně snižuje obsah rozpuštěného kyslíku 

 NH4
+
 snižuje obsah rozpuštěného kyslíku; při pH > 8 je toxický pro rybí osádku  

 NO3
-
 způsobují eutrofizaci vod 

 NO2
-
 jsou velice toxické pro rybí osádku (6) 

  

2.1.1 Amoniakální dusík 

 Odpadní vody jsou na amoniakální dusík dosti bohaté, do splaškových vod vstupuje 

jako směsice anorganických i organických forem. Specifická hodnota amoniakálního 

dusíku se v odpadních vodách splaškových uvádí 8 ÷ 10 g na osobu a den. Do 

povrchových vod se dostává splachy zemědělských hnojiv z polí, dále také velice často při 

chovu zvířat v zemědělství, kdy koncentrace neklesá pod hranici 100 mg/l. (5, 8) 

Amoniakální dusík se ve vodách povrchových vyskytuje hlavně ve formách NH3 nebo 

NH4
+
 a jejich vzájemný poměr závisí na pH vody. Při hodnotách nižších než pH<8 se 

nachází ve formě NH4
+
, při hodnotách vyšších než pH>10 ve formě nedisociovaného 
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toxického hydrátu NH3. Amoniakální dusík je produktem, vznikajícím při rozkladu 

organických dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu. Jeho působení je velmi 

toxické na rybí osádku a daná toxicita závisí na hodnotě pH povrchové vody. (5, 7) 

 

2.1.2 Dusitanový dusík 

 Dusitany se vyskytují ve formě NO2
- 

a ve vodách vznikají biochemickou oxidací 

amoniakálního dusíku NH4
+
 nebo biochemickou redukcí dusičnanů NO3

-
. Dusitanový 

dusík je přítomný v odpadních vodách účinkem antropogenního působení člověka. 

Například splachy polí, které jsou hnojeny průmyslovými hnojivy, dále nitrifikačním 

procesem a přeměnou amoniakálního dusíku NH4
+
 na odtoku z čistíren odpadních vod. 

V odpadních vodách splaškových je nejčastěji přítomný v jednotkách mg/l, v 

průmyslových odpadních vodách (např. z výroben barviv nebo ze strojírenských závodů) 

mohou hodnoty koncentrací dosahovat až stovek mg/l. (5, 2) 

 

2.1.3 Dusičnanový dusík 

 Dusičnany se vyskytují ve formě jednoduchého aniontu NO3
-
. Vznikají při 

nitrifikaci amoniakálního dusíku. Ve větší míře se dusičnany do vody dostávají při jejich 

používání v zemědělství ve formě průmyslových hnojiv, při hnojení půdy dusíkatými 

hnojivy. V odpadních vodách splaškových se vyskytuje řádově v jednotkách mg/l, avšak v 

průmyslových odpadních vodách může dosahovat hodnot koncentrací až ve stovkách mg/l. 

V povrchových vodách je obsah dusičnanů spojen s úrovní eutrofizace a také patří mezi 

základní ukazatele chemického znečištění povrchových vod, podle kterých se následně 

povrchové vody řadí do tříd čistoty (5, 7, 8). 
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2.2 Nitrifikace 

 Nitrifikační proces je proces dvoustupňový, při kterém dochází nejprve k oxidaci 

amoniakálního dusíku (NH4
+
) na dusitany (NO2

-
), zvaný procesem nitritace, působením 

litotrofních mikroorganismů rodu Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira a Nitrosocystis. 

Ve druhém kroku jsou následně vzniklé dusitany (NO2
-
) oxidovány na dusičnany (NO3

-
) 

zvaný procesem nitratace, mikroorganismy rodu Nitrobactera Nitrocystis. (13) 

2.2.1 Podmínky pro dosažení nitrifikace 

a) Oxické podmínky - jsou nutné pro proces oxidace amonných iontů na dusitanové a 

dusičnanové ionty. Koncentraci rozpuštěného kyslíku (O2) je nutno držet na 

hodnotách koncentrace v rozmezí 0,5 ÷ 2 mg O2/l. Nižší koncentrace rozpuštěného 

kyslíku má za následek hromadění dusitanů v soustavě. (3, 13) 

 

b) Stáří kalu - tato podmínka zaručuje, že se s přebytečným kalem, který vytváří 

hlavně rychle rostoucí heterotrofní mikroorganismy, nezlikvidují i pomalu rostoucí 

nitrifikační mikroorganismy. Je-li stáří kalu nižší než minimální hodnota generační 

doby pomalu rostoucích nitrifikačních mikroorganismů, dojde k jejich vyplavení ze 

soustavy a nitrifikační proces tak neproběhne. (3, 13) 

 

c) Doba kontaktu v nitrifikaci - je to doba, která je nutná pro úspěšný průběh 

nitrifikačního procesu a je určena nitrifikační rychlostí aktivovaného kalu. (3) 

 

Mezi další hlavní faktory ovlivňující průběh a hodnotu rychlosti nitrifikačního procesu 

patří hodnota pH, teplota a také složení odpadních vod. 
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2.3 Denitrifikace 

 Biologická denitrifikace je proces, při kterém jsou působením organotrofních 

mikroorganismů v bezkyslíkatých podmínkách snižovány dusitany (NO2
-
) a dusičnany 

(NO3
-
) až na elementární dusík (N2), někdy na oxid dusný (NO či N2O), který je tímto 

způsobem z vody odstraňován a navrácen do své původní formy viz obrázek č. 

3. Organotrofní mikroorganismy potřebují pro své působení organický substrát. Částečně 

jako zdroj energie – tj. oxidují ho – a částečně jako zásobárnu prvků pro tvorbu nové 

buněčné hmoty. (4) Druhy organotrofních mikroorganismů jsou například rody 

Denitrobacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Chromobasterium, atd. Oxidovaných forem 

dusíku mohou využít asimilačně nebo disimilačně:  

1. Nitrátová asimilace – je proces přeměny dusičnanů na amoniakální dusík s cílem 

získání dusíku pro syntézu buněčné hmoty. 

2. Nitrátová disimilace (respirace) – je proces, při kterém mikroorganismy používají 

dusičnany jako konečný akceptor elektronů místo molekulárního kyslíku. Finální 

produkt disimilace je pak určen druhem mikroorganismů a podmínkami. (3) 

Výsledkem disimilace je vznik dusitanů, amoniakálního dusíku (pouze u některých 

mikroorganismů), oxidu dusného nebo plynného dusíku.  

 

 

Obrázek č. 3 Rozkladné procesy v souvislosti s eliminací dusíku (6) 
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2.3.1 Podmínky pro dosažení denitrifikace 

a) Teplota - působí na růst a rychlost denitrifikačního procesu odstraňujícího dusíkaté 

znečištění. S rostoucí teplotou roste i rychlost denitrifikace. Okolo teplot 0 ÷ 5 °C 

můžeme obecně zaregistrovat snížení účinnosti. Můžeme také rozlišovat výkyvy 

teploty skokové a pozvolné. Při skokovém výkyvu, např. směrem dolů, se účinnost 

procesu radikálně sníží, protože mikroorganismy nebyly na nižší teplotu 

aklimatizovány. Při pozvolném snížení teploty není pokles účinnosti tak radikální, 

protože mikroorganismy se stačí přizpůsobovat a stačí se rozmnožovat. (1) 

 

b) pH – při denitrifikačním procesu dochází k alkalizaci prostředí (OH
-
 ionty reagují 

především s rozpuštěným CO2 za vzniku iontů HCO3
-
) a při nízké tlumivé kapacitě 

vody může dojít k výraznému zvýšení její hodnoty pH. Denitrifikace probíhá 

zhruba v mezích přibližně okolo 6 ÷ 9. (5) 

 

c) Rozpuštěný kyslík – denitrifikační proces může probíhat buď v anoxickém 

prostředí, nebo jen při velmi malých koncentračních hodnotách rozpuštěného 

kyslíku, odpovídající hodnotám menším než 0,5 mg/l. (5)
 

 

2.4 Nejčastěji používané technologie aktivačního procesu 

 V současné době se u nás nejčastěji využívá několik aktivačních technologií s 

využitím procesu nitrifikace a denitrifikace. Realita, že se využívají, svědčí o tom, že tyto 

technologie jsou schopny splňovat dnešní provozní, legislativní i ekonomické požadavky. 

Každá tato aktivační technologie má své plusy a mínusy, takže je velice důležité zvolit tu 

nejpříhodnější technologií pro konkrétní případ čištěni odpadních vod. Skoro vždy je také 

nutné řešit i problematiku investičních a provozních nákladů. Ve většině případů platí, že 

nižší investičními náklady jsou spojeny s vyššími provozními náklady a naopak. (11) 
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Směšovací aktivace  

 Ve směšovacích aktivacích dochází k kompletnímu smíchání přiváděných 

odpadních vod s obsahem aktivační nádrže. V nádrži se nevytváří koncentrační gradient 

přiváděných látek, takže aktivovaný kal pracuje při snížené koncentrační hodnotě 

znečištění. Ta se následně rovná kvalitě vyčištěné vody. Nízký koncentrační gradient je 

vhodný pro vláknité mikroorganizmy, takže tato technologie aktivace je náchylná k 

bytněni kalu a z toho plynoucím provozním problémům. (11) Výhodou je vysoká odolnost 

proti toxickému znečištění v důsledku rychlého zředění na přítoku. (14) 

 

Obvyklé technologie směšovací aktivace 

 Odstavný systém aktivace SBR (Sequencing Batch Reaktor) - k čištění 

odpadní vody dochází v samostatné nádrži, která se postupně plní odpadní 

vodou. Vnitřek nádrže je kontinuálně provzdušňován a míchán. Po dosažení 

kapacity plnění dojde ke klidové fázi při niž dochází k sedimentaci 

aktivovaného kalu a na ni navazující vypuštění odsazené vyčištěné vody. Běžná 

délka jednoho pracovního procesu je v rozmezí 6 ÷ 24 hodin. (11) 

 

Obrázek č. 4 SBR reaktor (11) 
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 Intermitující aktivace - systém je podobný jako u systému odstavné aktivace 

SBR, v aktivační nádrži dochází ke střídání provzdušňování a míchání. Přítok i 

odtok odpadní vody je však kontinuální s tím, že k separaci aktivovaného kalu 

dochází v samostatné dosazovací nádrži. (11) 

 

 

Obrázek č. 5 Intermitující aktivace (11) 

 

 

 Simultánní aktivace - aktivační proces, kdy v jednu chvíli probíhá současně 

nitrifikace i denitrifikace. V užším hledisku však probíhá simultánní nitrifikace 

a denitrifikace tak, že v některých částech aktivační nádrže jsou anoxické 

podmínky pro denitrifikaci, případně je na povrchu vloček aktivovaného kalu 

dostatek kyslíku pro nitrifikační proces, zatímco uvnitř vločky jsou již anoxické 

podmínky umožňující proces denitrifikační. Simultánní aktivační nádrž se 

kontinuálně provzdušňuje, avšak v nádrži se udržuje nízká hodnota koncentrace 

rozpuštěného kyslíku. (11) 
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Obrázek č. 6 Simultánní aktivace (11) 

 

Aktivace s koncentračním gradientem  

 Jedná se o aktivační proces s oddělenými procesy nitrifikace a denitrifikace. 

Denitrifikace je zařazena na počátku aktivační nádrže. Rozdělením aktivační nádrže na dva 

úseky se zvýší koncentrace znečištění v jednotlivých částech aktivace. Nevýhodou je, že 

lze denitrifikovat jen to dusičnanové znečištění, které je převedeno z nitrifikace do 

denitrifikace. (11) 

 

Časté technologie aktivace s koncentračním gradientem 

 Alternující aktivace - aktivace je tvořena dvěma samostatnými nádržemi, které 

pracují střídavě jako nitrifikace a denitrifikace. Dusičnanové znečištění z nádrže 

nitrifikační se do nádrže denitrifikační dostávají změnou samotného procesu v 

nádržích. (11) 
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Obrázek č. 7 Alternující aktivace (11) 

 

 Předřazená denitrifikace (DN) - proces předdenitrifikace využívá organické látky, 

znečištění, (BSK) ze surové odpadní vody jako zdroj substrátu. V tomto systému 

jsou dva reaktory zapojeny sériově, první je anoxický a druhy aerobní. Dusičnany 

vzniklé v druhém reaktoru, čili fázi nitrifikační, jsou zpět navráceny pomocí 

recirkulace směsné kapaliny, a to z druhého do prvního reaktoru, společně 

s vratným kalem z usazovací nádrže. Podíl odstraněného dusíkatého znečištění je 

ve velké míře závislý na stupni recirkulace. Pokud je recirkulace nastavena na 

hodnotu 100% je možné dosahovat redukce přibližně do 50% nitrátu, při zesílení 

recirkulace na 200% je možné docílit redukce až 67% dusíkatého znečištění.  

(9, 10) 

 

 

Obrázek č. 8 Předřazená denitrifikace (11) 
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 Předřazená denitrifikace s regenerací kalu (RDN) - jedná se o aktivaci s 

předřazeným denitrifikačním procesem, který je doplněn o regenerační nádrž. Do té 

je čerpán vratný kal, který pak odtéká do nádrže denitrifikační. (11) 

 

 

Obrázek č. 9 Předřazená denitrifikace s regenerací kalu (11) 

 

 Kaskádová aktivace (systém ALPHA) – aktivace je dělená několika procesními 

stupni, přičemž se každý stupeň skládá z dvojice nádrží nitrifikační a denitrifikační. 

Tyto stupně jsou zapojeny sériově. Vracený kal je čerpán na počátek aktivačního 

procesu, přítok surové odpadní vody je přiváděn vždy do prvního stupně procesu, 

tzn. denitrifikační nádrže, a následně prochází nitrifikací i denitrifikací, což 

nahrazuje potřebu vracet dusičnany z nitrifikace do denitrifikace vnitřní recirkulací. 

(11) 

 
Obrázek č. 10 Kaskádová aktivace (systém ALPHA) (11) 



Bc. Tomáš Gambal: Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky  

 

 2016  16 

 

3. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ČISTÍRNY 

ODPADNÍCH VOD  

3.1 Charakteristika pracoviště biologické čistírny odpadních vod 

 Biologická čistírna odpadních vod se nachází v areálu průmyslového závodu 

zabývajícího se výrobou chemických produktů. 

 Biologická čistírna odpadních vod zajištuje ve výrobním procesu homogenizaci, 

akumulaci, biologické čištění neutralizovaných kyselých odpadních vod, biologické čištění 

organicky znečištěných odpadních vod a čištění splaškových odpadních vod čerpaných 

z výrobního areálu chemického závodu a externích společností. Po vyčištění odpadních 

vod, následně na základě podmínek v integrovaném povolení, se vypouští do recipientu. 

 Čištění odpadních vod je koncipováno na odbourávání organického znečištění 

pomocí aktivního kalu a odbourání dusíkatého znečištění z odpadní vody procesem 

nitrifikace a denitrifikace. (15) 

 

3.1.1 Popis technologického čištění na biologické čistírně odpadních vod 

 Biologická čistírna odpadních vod je vybudována jako dvoustupňová a skládá se 

z těchto částí: 

a) Akumulace, homogenizace a čerpání OV (vyrovnávací nádrže) 

b) Ozonizace I. Stupeň 

c) Biologické čištění I. Stupeň (aktivační nádrž) 

d) Dosazovací nádrž I. Stupeň  

e) Ozonizace II. Stupeň 

f) Biologické čištění II. Stupeň (denitrifikace) 

g) Biologické čištění II. Stupeň (nitrifikace) 

h) Dosazovací nádrž II. Stupeň 

i) Vypouštění vyčištěných odpadních vod 

j) Kalové hospodářství (kalová nádrž, odvodnění kalu) (16) 
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a) Akumulace, homogenizace a čerpání OV 

 Veškeré odpadní vody (organické odpadní vody, neutralizované kyselé odpadní 

vody a vody splaškové) přitékají do vyrovnávací nádrže (objem: cca 340 m
3
) a jsou zde 

homogenizovány pomaloběžnými míchadly Transmix T2-2-40. V nádrži je instalováno 

měření pH, teploty a hladiny. V případě zvýšení parametru pH nad stanovenou mez, dojde 

k dávkování kyselých odpadních vod nebo kyseliny sírové (H2SO4) dokud parametr pH 

nepoklesne na hodnotu požadovanou, celý tento proces je automatizovaný.  

 K odpadní vodě je dále přidána kyselina fosforečná (H3PO4) jako zdroj chybějícího 

fosforu. Odpadní voda z vyrovnávací nádrže je odčerpána pomocí jednoho ze tří čerpadel 

do reakční nádrže ozonizace, se snahou docílit oxidace organických látek.  

Množství čerpané vody je měřeno indukčním průtokoměrem. Ve vyrovnávací nádrži A/B 

jsou určena místa pro odběr vzorků. (15) 

 

b) Ozonizace I. Stupeň 

 Ozonizace se skládá z reakční a "dozrávací" nádrže, chladiče, destruktoru 

zbytkového ozonu a generátoru ozonu. Výrobní kapacita generátoru ozonu je 5 kg O3 / h, 

při teplotě chladící vody generátoru 15 °C. Pro výrobu ozonu je zdrojem kapalného kyslíku 

zásobník, který je umístěný v severní části biologické čistírny odpadních vod ve 

venkovním prostoru.  

 Odpadní voda se mísí s generovaným ozonem ve statickém mísiči GDS a je 

odváděna s konstantní koncentrací ozonu v celé ploše potrubí do nádrže reakční, kde 

probíhá oxidace organických látek obsažených v odpadní vodě na látky snadněji 

biologicky odbouratelné. Gravitačně pak vtéká odpadní voda do "dozrávací" nádrže. 

Úkolem "dozrávací" nádrže je rozklad zbytkového ozonu v odpadní vodě. Z té je následně 

odpadní voda čerpána do aktivační nádrže. (15) 

 Reakční a "dozrávací" nádrže jsou zhotoveny jako uzavřené, vzdušina je odváděna 

do katalytického destruktoru zbytkového ozonu, který zajišťuje snížení emisí ozonu na 

hodnoty menší než 0,1 ppm. Produktem rozkladu zbytkového ozonu je plynný kyslík. (15) 
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c) Biologické čištění I. Stupeň (aktivační nádrž)  

 Aktivační nádrž je nadzemní betonová nádrž kruhového průřezu o objemu 3449 m
3
. 

Je osazena měřením teploty, kyslíku, pH, amoniakálního dusíku (N-NH4), aeračním 

systémem a ponorným míchadlem (veškeré naměřené hodnoty jsou převedeny do řídícího 

systému). Podle koncentrace amoniakálního dusíku (N-NH4) obsaženého v odpadní vodě, 

se automaticky střídá fáze nitrifikační a denitrifikační.  

 Během nitrifikační fáze, je aktivační nádrž provzdušňována aeračním systémem a 

dochází k odbourávání většiny organického znečištění v odpadní vodě. Dochází k oxidaci 

amoniakálního dusíku na formu dusitanovou a následně na dusičnanovou. Vzduch pro 

provzdušňování nádrže je dopravován kompresory, jejichž výkon je řízen  na základě 

aktuální i požadované koncentrace rozpuštěného kyslíku v odpadní vodě pomocí 

frekvenčního měniče. Tato koncentrace je měřena kyslíkovou sondou, koncentrace kyslíku 

se běžně pohybuje v hodnotách 0 ÷ 3 mg/l.  

Při denitrifikační fázi je odstraňována další část organického znečištění z odpadní 

vody a dusičnany jsou biologickou cestou přeměňovány na plynný dusík. V této pracovní 

fázi dochází v nádrži pouze k míchání ponorným míchadlem. V případě nutnosti se do 

aktivační nádrže dávkuje odpěňovací přípravek. (15) 

 

d) Dosazovací nádrž I. Stupeň 

 V dosazovací nádrži kruhového průřezu se shrabovacím zařízením, dochází k 

oddělení odpadní vody od aktivovaného kalu. Částečně vyčištěná odpadní voda je 

gravitačně odvedena přes přepad do další části biologické čistírny odpadních vod. Usazený 

kal, ze dna dosazovací nádrže, je nepřetržitě odváděn čerpadly. Částečně se jako kal vratný 

vrací zpět do procesu aktivace a částečně je jako kal přebytečný čerpán do kalové nádrže. 

(15) 
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e) Ozonizace II. Stupeň 

 Účelem II. stupně ozonizace je oxidace rezistentních organických látek. Princip 

ozonizace je popsán v bodě Ad b). (15) 

 

f) Biologické čištění II. stupeň (denitrifikační nádrž) 

 Denitrifikační nádrž II. stupně je nádrž o objemu 728 m
3
, která je osazená 

kontinuálním měřením koncentrace dusičnanů s výstupem do řídícího systému a ponorným 

míchadlem. V případě nutnosti, zejména v situacích vyšších hodnot dusičnanového dusíku 

v odpadní vodě, je možné dávkovat exogenní bezdusíkatý substrát methanol CH3OH jako 

zdroj dodatečného organického substrátu, případně je možné částečně odpadní vody z 

vyrovnávacích nádrží přečerpávat přímo do denitrifikační nádrže. Exogenní bezdusíkatý 

substrát methanol CH3OH je uskladněn v provozní nádrži o objemu 2 m
3
. (15) 

 

g) Biologické čištění II. stupeň (nitrifikační nádrž) 

 Nitrifikační nádrž o objemu 1180 m
3
 je vybavena měřením koncentrace 

rozpuštěného kyslíku, teploty a pH s výstupem do řídícího systému. Dále také aeračním 

systémem. Na základě aktuální a požadované hladiny koncentrace rozpuštěného kyslíku je 

řízen výkon kompresorů. Rozpuštěný kyslík je měřen kyslíkovou sondou a jeho 

koncentrace se kontinuálně drží na hranici kolem cca 1,5 mg/l. Mezi nitrifikační a 

denitrifikační nádrží je proveden vnitřní recykláž pro vylepšení účinnosti odbourávání 

dusičnanového znečištění odpadní vody. (15) 

 

h) Dosazovací nádrž II. stupeň  

 Dosazovací nádrž II. stupně má funkci oddělení aktivovaného kalu z odpadní vody. 

Odsazený kal je buď kontinuálně čerpán čerpadlem vratného kalu do denitrifikační nádrže 

nebo odveden jako přebytečný kal do kalové nádrže H209. Vyčištěná voda přepadá přes 

přepad do odtokového potrubí a gravitačně odtéká. (15) 

 



Bc. Tomáš Gambal: Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky  

 

 2016  20 

 

i) Vypouštění vyčištěných odpadních vod 

 Vyčištěná odpadní voda odtéká potrubím, s kontinuálním měřením množství 

odpadních vod pomocí indukčního průtokoměru, do hlavního odpadního potrubí, 

zaústěného do recipientu. Zjišťování kvality vypouštěné odpadní vody probíhá v provozní 

budově, kde je umístěn automatický vzorkovač. (15) 

 

j) Kalové hospodářství (kalová nádrž, odvodnění kalu) 

 Přebytečný kal, odváděný z dvou stupňů biologického čištění odpadní vody, je 

přiveden do kalové nádrže o objemu 280 m
3
. Nádrž je osazená měřením hladiny a 

jemnobublinný aeračním systémem. Kalová voda je ve zvolených intervalech 

provzdušňována. Zdrojem vzduchu jsou kompresory II. stupně biologického čištění 

odpadních vod. V době mezi provzdušňováním, kal který je obsažen v kalové vodě 

sedimentuje na dno nádrže.  

 Pomocí kalového čerpadla je čerpána odsazená voda do aktivační nádrže. Po 

stabilizaci a zahuštění je kal míchán s organickým flokulantem a je odveden na šnekový 

lis.  

 Odvodněný kal je uskladněn v kontejneru, následně odvezen firmou oprávněnou 

k nakládáním s tímto odpadem. Příprava roztoku flokulantu se provádí automatizovaně ve 

flokulační stanici. (15) 

 

Parametr Hodnota Jednotka 

Průměrné množství OV 60 m3/hod 

Max. množství OV 80 m
3
/hod 

Doba zdržení při prům. Q 82 hod. 

Doba zdržení při max. Q 67 hod. 

Koncentrace na přítoku cca. 1,2 g/l*BSK5 

Celkový objem aktivace 5357 m
3
 

Objemové zatížení 0,4 kg/m
3
*d 

Koncentrace biomasy 3,0 - 5,0 g/l 

pH aktivační nádrže 6,5 ÷ 8,2 

Účinnost čištění cca. 95 % BSK5 

 
cca 90 CHSKCr 

Tabulka č. 1 Základní bilanční ukazatele BČOV (15) 
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Parametr 
Koncentrační hodnoty 

přípustné (mg/l) maximální (mg/l) 

CHSKCr 160 240 

BSK5 50 75 

N-NH4 20 30 

Nerozpuštěné látky 40 70 

pH 6,0 - 9,0 

Tabulka č. 2 Základní kvalitativní ukazatele vypouštění odpadní vody z BČOV do recipientu (15) 

 

3.1.2 Charakteristika odpadních vod z jednotlivých provozoven 

přiváděných na biologickou čistírnu odpadních vod 

 Organicky znečištěné odpadní vody jsou před jejich dalším zpracováním 

akumulovány v záchytných jímkách a zásobnících na jednotlivých provozovnách a 

technologických zařízeních. Jednotlivé producenty odpadních vod lze rozdělit na vody 

produkované výrobnami průmyslového chemického závodu a externími společnostmi. (15) 

 

 Výrobna nitrobenzenu a sklad hořlavých látek: 

Jedná se o vody oplachové a znečištěné dešťové vody ze záchytných jímek a van 

zásobníků na skladě hořlavých látek. (15) 

 

Množství vod: 

Hodinu: max 20 m
3
 

Den: max 40 m
3
 

Rok: 14 000 m
3 

 

Parametr pH CHSKCr Anilín Benzen Nitrobenzen 

Koncentrační 

hodnoty 

max. 

7-10 

max. 

30,0 g/l 

max. 

0,20% 

Do meze 

rozp. 0,18% 

Do meze 

rozp. 0,19% 
Tabulka č. 3 Složení odpadních vod - Výrobna nitrobenzenu a skladu hořlavých látek (15) 
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 Splaškové odpadní vody - průmyslového chemického závodu 

Jedná se o odpadní vody z objektů chemického závodu a externích dodavatelů. (15) 

 

Množství vod: 

Den: max 80 m
3
 

Rok: 28 800 m
3 

 

Parametr pH CHSKCr NH4 

Koncentrační hodnoty max. 6-8 max. 0,5 g/l max.1,0 g/l 

Tabulka č. 4 Složení odpadních vod - Splaškové vody (15) 

 

 Čerpací stanice Homogenizace 

Odpadní voda s obsahem organické složky znečištění jako jsou fenoly, anilin a jeho 

deriváty, metanol atd. a odpadní vody splaškové. Složení těchto odpadních vod je 

hodně závislé na intenzitě a množství dešťových srážek a provozní stabilitě 

jednotlivých producentů odpadních vod. (15) 

 

Množství vod: 

Den: max 400 m
3
 

Rok: 140 000 m
3 

 

Parametr pH CHSKCr NH4
- 

Nikl 

Koncentrační hodnoty max. 6 - 9,5 max. 10 g/l max. 1,0 g/l max. 0,1 mg/l 

Tabulka č. 5 Složení odpadních vod - Čerpací stanice Homogenizace (15) 

 

 Neutralizační stanice kyselých odpadních vod přitékajících na biologickou čistírnu 

odpadních vod 

Jde o technologicky znečištěné odpadní vody, vznikající nepřetržitě při provozu 

výrobny nitrobenzenu. Po neutralizaci hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 a po 

oddělení vysráženého sádrovce, které probíhá v usazovacích nádržích a na 

lamelovém usazováku, jsou odpadní vody odčerpávány do vyrovnávací nádrže 

biologické čistírny odpadních vod. (15) 

 



Bc. Tomáš Gambal: Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky  

 

 2016  23 

 

Množství vod: 

Den: max 1200 m
3
 

Rok: 432 000 m
3 

 

Parametr pH CHSKCr NH4
- 

NL 

Koncentrační 

hodnoty 
max. 7 ÷ 9 max. 0,9 g/l

 
 max. 0,15 g/l max. 40 mg/l 

Tabulka č. 6 Složení odp. vod - Neutralizační stanice kyselých odpadních vod přitékajících na BČOV (15) 

 

3.2 Charakteristika pracoviště neutralizační stanice odpadních vod 

 Provozní jednotka neutralizační stanice je rozdělena na dvě linky. Linka č.1, 

zajišťuje neutralizaci kyselých odpadních vod z výroben č. 7 a č. 8 koncentrované kyseliny 

dusičné HNO3 a ze spalovny průmyslových odpadů. Po neutralizaci odpadních vod jsou 

tyto vody vypouštěny přímo do hlavního kanálu průmyslového chemického závodu a 

následně do recipientu. Linka č.2 provádí neutralizaci kyselých odpadních vody z výrobny 

nitrobenzenu, které následně pokračují do uzlu odstraňování sádrovce kde jsou čerpány k 

dalšímu použití. 

 K neutralizaci se využívá ředěná 6 % suspenze hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 tak, 

aby odpadní voda na výstupu z hlavního kanálu v profilu koncového objektu měla hodnotu 

pH v rozmezí 5,0 ÷ 8,5. 

 Funkcí neutralizační stanice je i čerpání odpadní vody s vysráženým sádrovcem 

(CaSO4*2H2O) do funkčního prvku usazování sádrovce, následné odvodnění suspenze na 

odstředivce a příprava odvodněného sádrovce pro odvoz k dalšímu využití. Další funkcí je 

také čerpání odsazených odpadních vod na biologickou čistírnu odpadních vod. 

 Z důvodů mimořádných nečekaných stavů a poruch v provoze neutralizační stanice 

je vybudována akumulační nádrž o objemu cca 360 m
3
. (16) 
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3.2.1 Popis technologické neutralizace na neutralizační stanici kyselých 

odpadních vod 

Neutralizační stanice odpadních vod se skládá z těchto hlavních funkčních částí: 

a) Akumulace a dávkování hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 - Linka č. 1, 2 

b) Neutralizace a vypouštění / přečerpávání odpadních vod - Linka č. 1, 2 

c) Usazování sádrovce - Linka č. 2 

d) Separace sádrovce - Linka č. 2 

 

Linka č. 1 

 Anorganicky znečištěné odpadní vody z výroben kyseliny dusičné č. 7 a č. 8 jsou 

přiváděny samostatným potrubím do promíchávané neutralizační nádrže. Na vstupním 

potrubí je kontinuálně měřena měrná elektrická vodivost a průtokové množství. Do nádrže 

H01 je také přečerpávána neutralizovaná odpadní voda ze spalovny průmyslových odpadů  

 Jako činidlo, pro neutralizaci anorganicky znečištěných odpadních vod je do 

neutralizační nádrže H01 dávkována, z nádrží H02 a H03, 6 % suspenze hydroxidu 

vápenatého Ca(OH)2. Dávkování je automaticky řízeno na základě údajů z pH-metru 

nainstalovaného v nádrži H01. Zneutralizovaná odpadní voda následně gravitačně přepadá 

přes přepad z nádrže H01 do hlavního kanálu.  

Odpadní vody jsou neutralizovány tak, aby pH odpadní vody tekoucí v hlavním 

kanálu chemického závodu, po smíchání s neutralizovanými odpadními vodami z provozu 

neutralizace, pohybovalo v rozpětí pH 5,0 ÷ 8,5. (16) 

 

Linka č. 2 

 Anorganicky znečištěné odpadní vody z výrobny nitrobenzenu jsou vedeny 

samostatným potrubím do promíchávané neutralizační nádrže H08. Na tomto potrubí z 

výrobny nitrobenzenu je kontinuálně měřena elektrická vodivost a průtok. Je zde i 

umístěno odběrné místo pro odebrání vzorku odpadní vody. 

Jako činidlo je do nádrže H08 přidávána z nádrží H02 a H03 6 % suspenze hydroxidu 

vápenatého Ca(OH)2, jejíž dávkování je řízeno na základě údajů přijímaných nepřetržitě z 
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pH-metru instalovaného v nádrži H08. K proplachům a čištění nádrží, potrubních tras a 

havarijní vany je přivedena říční voda. (16) 

 

 

a) Akumulace a dávkování suspenze hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 

 Koncentrovaná 6 % suspenze hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 se používá jako 

činidlo pro neutralizaci a je skladována v zásobnících H04, H05 a H07 sloužících jen pro 

akumulaci této suspenze. Suspenze je dodávána externím dodavatelem. Tato suspenze je 

pak čerpána do dvou nádrží H02 a H03, kde se po zředění s vodou připravuje zásoba 

neutralizačního činidla, sloužícího pro dávkování do neutralizačních nádrží H01 a H08. 

(16) 

 

b)  Neutralizace a vypouštění/přečerpávání odpadních vod 

 Provoz neutralizace je navržen jako dvoulinkový. Odděleně jsou neutralizovány a 

následně dále zpracovávány anorganicky znečištěné odpadní vody z výroben kyseliny 

dusičné (HNO3) č. 7 a č. 8 a neutralizované odpadní vody ze spalovny průmyslových 

odpadů v lince č. 1 a kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu v lince č. 2. (16) 

 

c) Usazování sádrovce 

 Zneutralizovaná odpadní voda je z nádrže H08 čerpána čerpadlem P101 do 

technologického stupně „Usazování sádrovce“. Tento stupeň tvoří lamelový usazovák 

S102, flokulační komora A102, dvě usazovací nádrže S101 A/B, čerpadla 

neutralizovaných kyselých odpadních vod P104 A/B, čerpadlo flokulantu P106, nádrž 

odsazené vody H101, čerpadla sádrovcové suspenze P103 A/B, automatická flokulační 

stanice a příslušné potrubní vedení a uzavírací a regulační armatury. (16) 

 V usazovacích nádržích S101A/B vysrážený sádrovec sedimentuje na dno nádrže, 

odkud je nepřetržitě přečerpáván čerpadly P103A/B. Ta jsou umístěna v podzemním 

kolektoru pod usazovacími nádržemi.  

 Odsazená voda obsahující drobné krystaly sádrovce gravitačně vtéká do flokulační 

komory A102, kde je míchána s organickým flokulantem. Poté gravitačně vtéká do 

lamelové usazovací nádrže S102 a po separaci pevných částic do nádrže odsazené vody 
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H101. Z této nádrže je nepřetržitě přečerpávána samostatným potrubním o světlosti DN 

100 do vyrovnávací nádrže biologické čistírny odpadních vod. Na přívodu 

neutralizovaných odpadních vod do vyrovnávacích nádrží biologické čistírny odpadních 

vod je zhotoveno odběrové místo, pro odběr vzorků z odpadní vody. (16) 

 

d) Separace sádrovce 

 Separaci sádrovce tvoří vertikální odstředivka O101, pásový dopravníkem Z104 a 

nádrž H110 s čerpadlem P110. Součástí odstředivky je nádrž H111, která 

v technologickém prvku zastává funkci pro akumulaci prací vody a čerpadlo P111 sloužící 

k čerpání této prací vody do odstředivky pro provádění mytí a oplachu provozního 

zařízení.  

 Vysrážený sádrovec, který se nachází ve formě suspenze, je odveden z  usazovací 

nádrže S101A/B čerpadly P103A/B potrubím do budovy separace, kde je dle dílčí potřeby 

odvodněn na vertikální odstředivce O101. Vertikální odstředivka O101 je plněná suspenzí. 

Mimo fázi plnění odstředivky se suspenze vrací zpět cirkulačním potrubím do usazovacích 

nádrží S101A/B.  

 Odvodněný sádrovec, o zbývající vlhkosti maximálně 11 %, je v cyklech 

vytlačován z odstředivky a výsypkou spadává na dopravník, který provádí jeho 

rovnoměrné plnění do návěsu stojícího v 1.NP budovy.  

 Fugát z odstředivky (odstředěná voda s částicemi sádrovce) a procesní vody 

(vymývací a oplachová) jsou čerpány potrubím z odstředivky do nádrže H110, umístěné 

v 0.NP budovy separace. Z nádrže je voda čerpána automatizovaně čerpadlem P110 zpět 

do usazovacích nádrží S101A/B. Odstředěný sádrovec je v pravidelných cyklech 

transportován externí společností k následnému využití. (16) 

 

Parametr pH ZNK7,0 

Koncentrační hodnoty 2,0 ÷ 8,5 max. 10 mmol/l 
Tabulka č. 7 Základní kvalitativní ukazatele před vstupem odpadních vod do hlavního odpadního kanálu (16) 
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Parametr 
Koncentrační hodnoty 

maximální (mg/l) 

CHSKCr 240 

BSK5 2700 

N-NH4 30 

Rozpuštěné látky 3125 

Uhlovodíky C10 - C40 1,2 

Fenoly 0,6 

Benzen 0,45 

Nitrobenzen 0,30 

pH 5,0÷8,5 

Tabulka č. 8 Základní kvalitativní ukazatele po výstupu odpadní vody z hlavního odpadního kanálu do 

recipientu. (16) 

 

3.2.2 Charakteristika odpadních vod z jednotlivých provozoven 

přiváděných na neutralizační stanici odpadních vod 

 Kyselá odpadní voda z výrobny nitrobenzenu, kyseliny dusičné č. 7 a kyseliny 

dusičné č. 8  

Jde o technologické anorganicky znečištěné odpadní vody, vznikající nepřetržitě 

během provozu výrobny nitrobenzenu (izotermní, adiabatická nitrace a 

rekoncentrace kyseliny sírové) a výroben kyseliny dusičné č. 7 a č. 8. (16) 

 

Množství vod: 

Hodinu: max 30 m
3
 

Den: max 720 m
3 

 

Parametr: ZNK6,0 CHSKCr H2SO4 HNO3 

Koncentrační hodnoty: 100÷300 mmol/l 200÷400mg/l 0,4÷1,5% hm 0,1÷0,4% hm 

Tabulka č. 9 Složení odpadních vod - Výrobna nitrobenzenu, výrobny KD7 a KD8 (16) 

 Anorganicky znečištěná odpadní voda ze spalovny průmyslových odpadů  

Jde o odpadní vody technologické, anorganicky znečištěné, vznikající nepřetržitě 

při vypírání anorganických plynů spalin, po neutralizaci suspenzí hydroxidu 

vápenatého Ca(OH)2 a po oddělení síranu vápenatého v tuhé fázi z roztoku. (16) 



Bc. Tomáš Gambal: Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky  

 

 2016  28 

 

Množství vod: 

Hodinu: max 1,6 m
3
 

Den: max 38 m
3 

 

Parametr: 
Koncentrační hodnoty 

maximální (g/l) 

Ca
2-

 12,0 

SO4
2-

 10,0 

Cl
-
 18,0 

F
-
 0,02 

Nerozpuštěné látky 0,1 

Rozpuštěné látky 40,0 

Hg 0,03(mg/l) 

Cd 0,05(mg/l) 

pH 6,0÷9,0 

Tabulka č. 10 Základní kvalitativní ukazatele (po smíchání s odpadní vodou z hlavního odpadu (16) 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ MODELOVÉ POSOUZENÍ ÚČINNOSTI 

 V dnešní době jsou stanoveny limity pro vypouštění odpadních látek, v rámci limitu 

na dusík, pouze na dusík celkový Ncelk. Z důvodů stále se zvyšujícím požadavkům na 

kvalitu vypouštěné vody je možné, že v budoucí době mohou být zákonné podmínky na 

kvalitu vypouštěných odpadních vod do recipientu zpřísněny, aby se minimalizoval 

negativní vliv na životní prostředí. Parametr celkového dusíku Ncelk. může být tedy rozšířen 

na jednotlivé jeho formy.  

 Snahou této práce je stanovení základních parametrů nastavení biologické čistírny 

odpadních vod v průmyslovém chemickém závodě pro redukci dusičnanového znečištění v 

odpadní vodě. Na základě výsledků dosažených při různých experimentech, provedených 

v této práci, lze tyto hodnoty a provozní zkušenosti aplikovat na biologickou čistírnu 

odpadních vod.  

 

4.1 Popis modelu 

Schéma modelového zařízení čistírny odpadních vod: 

 

Obrázek č. 11 Schéma modelového zařízení čistírny odpadních vod 

 

 Laboratorní model čistírny odpadních vod byl zapůjčen z VŠB-TU Ostrava. 

Technologicky využívá model intermitující aktivace. Tento druh aktivace má výhodu 
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menší technické náročnosti na technologii (skládá se z tří hlavních částí, aktivační nádrže, 

dosazovací nádrže a čerpadla). 

 Pro naše účely je zvolen proces denitrifikace, při kterém nedochází 

k provzdušňování aktivační nádrže. Proto vzduchovací motorek modelu nebyl při 

experimentech použit.  

 

4.1.1 Čerpadlo 

 Čerpadlo je hlavním prvkem v celém modelu pro čištění odpadní vody. Má dva 

hlavní úkoly a ty jsou čerpání odpadní vody ze zásobníku surové odpadní vody a čerpání 

vratného kalu z dosazovací nádrže. 

 Jedná se o peristaltické čerpadlo s opěrnou dráhou typ PCD 81.2 dvouhadicové. 

Výkon čerpadla je dán vnitřním průměrem použité hadičky a nastavením otáček rotoru. 

Čerpadlo může pracovat s hadičkami o vnitřním průměru 1 ÷ 4 mm a otáčkami 001 ÷ 999 

‰, což odpovídá rozsahu 0,005 ÷250 ml/min. Pro experiment byla použita hadička 6x1 

tedy ID4 mm  

 Množství čerpané surové odpadní vody a vratného kalu je závislé na nastavení 

výkonu čerpadla. Množství vratného kalu je vždy na hodnotě 100 % k hodnotě přítoku 

surové vody.  

 

Obrázek č. 12 Peristaltické čerpadlo 
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4.1.2 Aktivační nádrž 

 Aktivační nádrž je dalším hlavním a velice důležitý člen v celém modelovém 

zařízení.  

 

Obrázek č. 13 Aktivační nádrž 

 

 Jako aktivační nádrž slouží plastový kanystr o objemu 6,5l s uřezanou horní částí. 

V boční části jsou vyvrtány otvory, do kterých jsou zaústěny přívodní hadice odpadní vody 

a vratného kalu z dosazovací nádrže. Voda je z aktivační nádrže odváděna otvorem ve 

spodní části, kde je umístěna hadice o vnitřním průměru 6 mm. Hadicí je vytvořen přepad. 

Aktivovaný kal společně s odpadní vodou je pak odveden vlastní tíhou vodního sloupce 

přes přepad do dosazovací nádrže. Aktivační nádrž je dále opatřena hřídelovým míchadlem 

IKA EUROSTAR Digital s nastavenými otáčkami mezi 98 ÷100 ot./min. Během pracovní 

fáze je horní část překryta papírovým kartónem, aby se snížila možnost přestupu kyslíku. 

4.1.3 Dosazovací nádrž 

 Dosazovací nádrž tvoří Imhoffovův kužel, kde je v horní čistí pomocí pryže 

vytvořená přepadová hrana. Ta zachycuje vyčištěnou odpadní vodu a odvádí jí 
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samospádem do sběrného barelu. V dolní části kužele aktivovaný kal sedimentuje a 

zahušťuje se. Je zde také zaústěná hadička, která odvádí pomocí čerpadla vratný kal zpět 

do aktivační nádrže.  

 Dosazovací nádrž nám v procesu čištění odpadní vody slouží k oddělení 

aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Při všech fázích experimentu byl Imhoffovův kužel 

napuštěn 800 ml odstáté pitné vody z důvodů zrychlení dosažení přepadové hrany v nádrži. 

 

 

Obrázek č. 14 Dosazovací nádrž - Imhoffovův kužel 

 

4.1.4 Aktivovaný kal 

 Aktivovaný kal je směsná kultura různých bakterií, kterou se poprvé podařilo 

vypěstovat v Manchestru v roce 1913 dlouhodobým provzdušňováním odpadních vod. V 

aktivovaném kalu se bakterie vyskytují ve formě zooglií. Nejčastěji bakterie  vyskytující se 

v aktivovaném kalu jsou následující rody: Pseudomonas, Flavobacterium, Achrobacter, 

Azotobacter, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, Mycobacterium, Nocardia a také 
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nitrifikační bakterie Nitrosomonas a Nitrobacter. Mimo různých bakterií mohou být v 

aktivovaném kalu přítomny i houby, kvasinky a plísně.  

 Dále jsou přítomny i některé vyšší organismy a vláknité mikroorganismy. Kvalita a 

množství aktivovaného kalu závisí hlavně na složení substrátu, na němž byl kal vypěstován 

a na technologických hodnotách jednotlivých parametrů během kultivace.  

 

 

Obrázek č. 15 Aktivovaný kal 

 

4.1.5 Odpadní voda 

 

 Odpadní voda byla míchána v poměru 1:8 mezi anorganickou a organickou odpadní 

vodou. Anorganická odpadní voda byla odebírána z nádrže H01 umístěné v neutralizační 

stanici a odpadní voda organická na přítoku na biologickou čistírnu odpadních vod. Do 

odpadní vody byla přidána kyselina fosforečná H3PO4 75 % v množství 50 ml/m
3 

jako 

zdroj fosforu pro proces biologického čištění odpadní vody.  

 Vstupní znečištění odpadní vody bylo v experimentech I. ÷ III. obdobné. 

V experimentu IV. hodnota znečištění stoupla vlivem koncentrovanějšího znečištění 

vypouštěného jednotlivými technologickými producenty. 
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Graf č. 1 Vstupní znečištění odpadní vody experimentů I. ÷ IV. 

 

 

Obrázek č. 16 Odpadní voda 

4.2 Vlastní měření 

 Vlastní měření bylo rozděleno do pěti samostatných experimentů, kdy jednotlivé 

experimenty měly jiný význam pro celkové vyhodnocení. Každý experiment probíhal 5 

dní. Při každém byl proveden odběr vzorku na vstupu do modelu a každých cca. 24 hod 

směsný vzorek na výstupu z modelu.   

 U vzorku byly sledovány tyto parametry: teplota prostředí při odběru (°C), čas 

odběru, pH, amoniakální dusík (NH4
+
) a podíl dusíku ve formě (N-NH4

+
), dusičnan (NO3

-
) 
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a podíl dusíku ve formě (N- NO3
-
), anorganické fosforečnany (PO4

3-
) a podíl celkového 

fosforu (Pcelk.), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) a obsah sušiny v kalu. Při zjišťování 

jednotlivých parametrů byla použita následující zařízení, popř. laboratorní metody:  

 Teplota = pokojový teploměr 

 pH = OEM model SKU012120 

 Amoniakální dusík = laboratorní metoda: „Stanovení amoniakálního dusíku 

s Nesslerovým činidlem absorpční spektrofotometrií“ 

 Dusičnany = laboratorní metoda: „Stanovení dusičnanů salicylanem sodným 

absorpční spektrofotometrií“ 

 Orthofosforečnany = laboratorní metoda: „Stanovení rozpuštěných anorganických 

orthofosforečnanů absorpční spektrofotometrií“ 

 Chemická spotřeba kyslíku = laboratorní metoda: „Stanovení CHSK dichromanem 

draselným (CHSKCr) modifikovaná semimikro metoda“ 

 

Experimentální posouzení redukce dusičnanů z odpadní vody bylo rozděleno do 

následujících experimentů: 

Experiment 0.  Provozní experiment modelu na odpadní vodu 

Experiment  I.  Experiment s nastavenou dobou zdržení 20 hod. 

Experiment II.  Experiment s nastavenou dobou zdržení 10 hod. 

Experiment III.  Experiment s nastavenou dobou zdržení 5 hod. 

Experiment IV.   Experiment s nastavenou dobou zdržení 5 hod. s přidáním CH3OH 

 

4.2.1 Experiment 0. – Provozní experiment modelu na odpadní vodu 

 Tento experiment sloužil ke zkušebnímu provozu modelu, kdy byla testována 

provozuschopnost v daných podmínkách. V tomto experimentu byly odebírány vzorky a 

laboratorně zjišťovány parametry vstupní i výstupní odpadní vody. 



Bc. Tomáš Gambal: Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky  

 

 2016  36 

 

 

Veličina Hodnota Jednotka 

Objem akt. nádrže: 6,5 l 

Doba zdržení: 10 hod. 

Doba kontaktu: 5 hod. 

Průtok: 0,65 l/hod. 

Dávka H3PO4: 3,9 ml 

Objem odp. vody: 78 l 

Míchadlo: 99÷100 ot/min 

Čerpadlo: 44 ‰ 

Tabulka č. 11 Nastavení parametrů laboratorního modelu při experimentu 0 

 

Průběh experimentu 

 Dne 11. 11. 2015 byl zjištěn únik aktivovaného kalu přes výpustný ventil aktivační 

nádrže. K závadě došlo samovolným povolení šroubu výpustného ventilu 

 Tomuto úniku lze přisoudit i zhoršení hodnot všech parametrů. Čili množství 

aktivovaného kalu v modelu má přímý vliv na úpravu a čištění surových odpadních vod. U 

amoniakálního dusíku se jedná o snížení účinnosti redukce o cca. 25 % z předchozího dne. 

U dusičnanů se jedná o snížení o cca. 20 % a u parametru CHSKCr se jedná o snížení o cca. 

20 % z předchozího dne.  

 V noci z 12. 11. 2015 na 13. 11. 2015 došlo k protržení hadičky v peristaltickém 

čerpadle, což mělo za následek celkové vypuštění dosazovací nádrže a proces musel být 

ukončen.  

 

Závěr z experimentu 0.  

 Vzhledem k funkčnosti modelu a jeho původnímu zaměření na práci v 

laboratorních podmínkách, byl zahrnut do práce experiment provozní s cílem prověřit 

provozuschopnost daného modelu na podmínky s průmyslově znečištěnou odpadní vodou. 

V průběhu experimentu se vyskytlo několik drobných technických závad: 

1. V peristaltickém čerpadle nebyly použity hadičky určené pro tento druh čerpadel. 

Čerpadlo bylo osazeno silikonovými hadičkami o rozměru ø 6x2 mm. To vedlo po 

určité době k protržení hadiček v čerpadle (doba trvanlivosti hadičky odpovídala 
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nastavenému výkonu resp. otáčkám čerpadla). Hadičky lze vyhodnotit jako 

nejkritičtější místo celého laboratorního modelu. 

Z důvodů dlouhého termínu dodání originálních hadiček byla závada řešena opětovným 

použitím hadiček silikonových. Pro potřebu zajištění kontinuálního provozu po dobu 5dní 

v jednotlivých experimentech, byla zvolena preventivní výměna hadiček co 48 hod. u 

experimentů I. a II. V těchto experimentech je nastaven nízký průtok čerpadlem (resp. 

nízké otáčky). V experimentu III. a IV. se zvolila doba výměny co 12 hod.  

2. Objevující se netěsnost na přepadové hraně dosazovací nádrže, kdy pryž, ze které je 

vytvořena přepadová hrana, dostatečně netěsnila kolem Imhoffova válce.  

Závada se vyřešila přilepením pryže k válci speciální lepící páskou odolávající vodě. 

 Z provozních zkušeností získaných v průběhu celého experimentu 0. lze 

vyhodnotit, že modelové zařízení na čištění odpadní vody lze použít pro experimentální 

redukci dusičnanů ze surové odpadní vody odebírané v chemickém závodě. Informativně 

jsou laboratorní výsledky z provozního testu uvedeny v tabulce č. 12.  

 

 

9.11.2015 10.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 

(vstup) (výstup) (výstup) (výstup) 

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

NH4 64 34,8 45,7 51 20,3 48,5 24,2 

N-NH4 49,7 27 
 

39,6 
 

37,7 
 

NO3 310 104 66,5 165,5 46,6 46,2 85,1 

N-NO3 70 23,5 
 

37,4 
 

10,4 
 

PO4
3-

 71 15,6 
 

15,1 
 

2,3 
 

P celk. 23,1 5,1 78 4,9 78,7 0,7 96,8 

CHSKCr 1113 568 48,9 801 28 686 38,3 

Obsah sušiny 0,9 % 
     

Tabulka č. 12 Laboratorní výsledky experimentu 0 

Pozn.: Uvedený údaj v [%] značí účinnost redukce daného parametru. 

 

4.2.2 Experiment I. – Experiment s dobou zdržení 20 hod 

 V experimentu I. je modelové zařízení biologické čistírny odpadních vod nastaveno 

do pracovních podmínek s dobou zdržení v aktivační nádrži na 20 hod. Tomu odpovídá 

doba kontaktu 10hod. Zbývající parametry modelu jsou uvedeny v tabulce č. 13. 
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Potřebné výpočty pro nastavení modelu: 

 

Hodinový přítok 

Qh = VA / Θ = 6,5 / 20 = 0,325 l/h = 5,42 ml/min 

 

Výkon (otáčky) čerpadla 

nčerp = (5,42 * 999) / 250 ml = 21,65 ‰ ÷ 22 ‰ 

 

Doba kontaktu 

TDK = VA / Qh + QVK = 6,5 / 0,325 + 0,325 = 10 hod. 

 

Celkový objem surových odpadních vod pro experiment 

VOV = Qh * T = 0,325 * (5 x 24 hod.) = 39 l 

(Poměr 1 : 8 = 4,3 l anorganické odpadní vody a 34,4 l organické odpadní vody) 

 

Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) (50 ml/m
3
) 

VKF = VTKF * VOV = 50 * 0,039 = 1,95 ml 

 

nčerp … Otáčky čerpadla 

Qh … Hodinový přítok 

QVK … Průtok vratného kalu 

Θ … Doba zdržení 

VA … Objem aktivační nádrže 

VOV … Objem vody na přítoku 

VKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na celkový objem odpadních vod experimentu 

VTKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na 1 m
3
 surových odpadních vod 

T … Celková doba experimentu  

TDK … Doba kontaktu surové odpadní vody s aktivovaným kalem 
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Veličina Hodnota Jednotka 

Objem akt. nádrže: 6,5 l 

Doba zdržení:  20 hod. 

Doba kontaktu: 10 hod. 

Průtok: 0,325 l/hod. 

Dávka H3PO4: 1,95 ml 

Objem odp. vody: 39 l 

Míchadlo: 99÷100 ot/min 

Čerpadlo: 22 ‰ 
Tabulka č. 13 Nastavení parametrů laboratorního modelu při experimentu I. 

 

Průběh experimentu 

 Dne 23. 11. 2015 byla odebrána anorganická surová odpadní voda z nádrže H01 

umístěné v neutralizační stanici v množství 4,3 l a organická odpadní voda na přítoku na 

biologickou čistírnu odpadních vod v množství 34,4 l. Odpadní voda byla smíchána v 

plastovém barelu o objemu 50 l. Do odpadní vody byla také přidána kyselina fosforečná v 

vypočteném množství.   

 Po smíchání byl odebrán vstupní vzorek. Tento vzorek byl umístěn ihned po 

odebrání do chladničky. Následně bylo provedeno měření hodnoty pH odpadní vody a 

zápisu času spuštění modelu a teploty v místnosti. 

 V průběhu následujících čtyřech dnů se odebíral směsný vzorek ve výstupní nádrži, 

dle možností co 24 ÷ 26 hod. a měřila se hodnota pH, zapisoval se čas odběru vzorku a 

teplota v místnosti. Po odebrání vzorku se výstupní nádrž vypustila. Všechny vzorky byly 

okamžitě po odběru uloženy do chladničky. 

 Dne 30. 12. 2016 byly všechny vzorky odvezeny do laboratoře, kde byly provedeny 

rozbory vzorků pomocí laboratorní metod. Byly stanoveny koncentrace jednotlivých 

zvolených parametrů. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 14. 
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Závěr z  experimentu I.  

 

  

  
23.11.15 24.11. 15 25.11. 15 26.11. 15 27.11.15 

(vstup) (výstup) (výstup) (výstup) (výstup) 

Teplota  20°C 22°C 22°C 22,5°C 22,5°C 

Čas 

odběru 
9:05 11:00 8:50 8:50 8:30 

pH 7,1 8,0 8,1 8,1 8,2 

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

NH4 57,0 22,0 61,4 41,5 27,2 48,5 14,9 57,0 0,0 

N-NH4 44,3 17,1 
 

32,2 
 

37,7 
 

44,3 
 

NO3 690,0 133,0 80,7 128,0 81,4 92,0 86,7 105,0 84,8 

N-NO3 155,9 30,0 
 

28,9 
 

20,8 
 

23,7 
 

PO4
3-

 64,0 15,5 
 

18,0 
 

13,5 
 

17,5 
 

P celk. 20,9 5,1 75,8 5,9 71,9 4,4 78,9 5,7 72,7 

CHSKCr 682 147 78,4 117 82,8 120 82,3 100 85,4 

Obsah sušiny 1,0 % 
       

Tabulka č. 14 Laboratorní výsledky experimentu I 

Pozn.: Uvedený údaj v [%] značí účinnost redukce daného parametru. 

 

Dusičnany: 

Koncentrace dusičnanů byla na přítoku 690 mg/l, během prvních cca. 24 hod. bylo 

redukováno 80,7 % dusičnanů a na odtoku bylo naměřeno 133 mg/l. Tento parametr již 

v průběhu dalších dní jemně kolísal mezi 81-84,8 % účinnosti redukce. 

 Na základě dosažených výsledků lze říci, že proces denitrifikace byl nastartován a 

denitrifikační bakterie dokázaly výrazně redukovat obsah dusičnanů v odpadní vodě. 

 

Amoniakální dusík: 

Koncentrace amoniakálního dusíku byla na přítoku 57 mg/l, během prvních cca. 24 hod. 

došlo k naředění 61,4 % amoniakálního dusíku a na odtoku bylo naměřeno 22 mg/l. 

Koncentrace tohoto parametru se dále na odtoku snižovala až k poslednímu dni, kdy byla 

změřena hodnota 57 mg/l což odpovídá 0 % účinnosti redukce.   

 Tento trend pozvolného nárůstu, až na hodnotu vstupní byl způsoben rozředění 

vstupní surové odpadní vody. Toto rozředění bylo zapříčiněno aktivovaným kalem v 
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aktivační nádrži (6,5 l) a pitnou vodou v dosazovací nádrži (800 ml). Koncentrace 

amoniakálního dusíku se v systému postupně za koncentrovala až na hodnotu vstupní. 

 

CHSKCr: 

Hodnota koncentrace CHSKCr  byla na přítoku 682 mg/l, během prvních cca. 24 hod bylo 

odbouráno 78,4 % CHSKCr  a na odtoku bylo naměřeno 147 mg/l. Účinnost redukce tohoto 

parametru se dále zvyšovala až na konečných 85,4 % účinnosti a hodnotě 100 mg/l 

CHSKCr  na odtoku. 

 Bakterie obsažené v aktivovaném kalu byly schopny s dobou zdržení 20 hod. resp. 

dobou kontaktu 10 hod. redukovat celkový obsah organických (oxidovatelných) látek až o 

85 %. 

 

Celkový fosfor: 

Hodnota Pcelk byla na přítoku 20,9 mg/l, během prvních cca. 24 hod bylo spotřebováno 

biomasou v aktivovaném kalu 75,8 % celkového fosforu a na odtoku bylo změřeno 5,1 

mg/l. Po zbývající dny byly měřeny v průměru stejné hodnoty v rozmezí 4,4 ÷ 5,9 mg/l.  

 

4.2.3 Experiment II. – Experiment s dobou zdržení 10 hod. 

 V experimentu II. je modelové zařízení nastaveno do pracovních podmínek s dobou 

zdržení v aktivační nádrži na 10 hod. odpovídající době kontaktu 5 hod. Zbývající hodnoty 

nastavení modelu lze vyčíst z tabulky č. 16. 

 

Potřebné výpočty pro nastavení modelu: 

 

Hodinový přítok 

Qh = VA / Θ = 6,5 / 10 = 0,65 l/h = 10,83 ml/min 

 

Výkon (otáčky) čerpadla 

nčerp = (10,83 * 999) / 250 ml = 43,27 ‰ ÷ 44 ‰ 
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Doba kontaktu 

TDK = VA / Qh + QVK = 6,5 / 0,65 + 0,65 = 5 hod. 

 

Celkový objem surových odpadních vod pro experiment 

VOV = Qh * T = 0,65 * (5 x 24 hod.) = 78 l 

(Poměr 1 : 8 = 8,6 l anorganické odpadní vody a 68,8 l organické odpadní vody) 

 

Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) (50 ml/m
3
) 

VKF = VTKF * VOV = 50 * 0,078 = 3,9 ml 

 

nčerp … Otáčky čerpadla 

Qh … Hodinový přítok 

QVK … Průtok vratného kalu 

Θ … Doba zdržení 

VA … Objem aktivační nádrže 

VOV … Objem vody na přítoku 

VKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na celkový objem odpadních vod experimentu 

VTKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na 1 m
3
 surových odpadních vod 

T … Celková doba experimentu  

TDK … Doba kontaktu surové odpadní vody s aktivovaným kalem 

 

Veličina Hodnota Jednotka 

Objem akt. nádrže: 6,5 l 

Doba zdržení:  10 hod. 

Doba kontaktu: 5 hod. 

Průtok: 0,65 l/hod. 

Dávka H3PO4: 3,9 ml 

Objem odp. vody: 78 l 

Míchadlo: 99÷100 ot/min 

Čerpadlo: 44 ‰ 

Tabulka č. 15 Nastavení parametrů laboratorního modelu při experimentu II. 
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Průběh experimentu 

 Dne 16. 11. 2015 byla odebrána anorganická surová odpadní voda z nádrže H01 

umístěné v neutralizační stanici v množství 8,6 l a organická odpadní voda na přítoku na 

biologickou čistírnu odpadních vod v množství 68,8 l. Odpadní voda byla smíchána v 

ocelovém kontejneru o objemu 200 l. Do odpadní vody byla také přidána kyselina 

fosforečná ve vypočteném množství.   

 Po smíchání byl stejně jako v experimentu I. odebrán vstupní vzorek. Tento vzorek 

byl umístěn do lednice. Dále bylo provedeno měření pH odpadní vody, které odpovídalo 

hodnotě 6,8 a zápis času spuštění laboratorního modelu a teploty v místnosti. 

 V průběhu následujících čtyřech dnech byly opět odebírány směsné vzorky ve 

výstupní nádrži dle možností co cca. 24 hod. a měřená hodnota pH, byl zapisován čas 

odběru vzorku a teploty v místnosti. Po odebrání směsného vzorku byla vždy výstupní 

nádrž vypuštěna. Všechny vzorky byly okamžitě po odběru uloženy do chladničky. 

 Dne 23. 11. 2016 byly vzorky v laboratoři podrobeny laboratorním testům na výši 

hodnot zvolených parametrů. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 16. 

 

Závěr z  experimentu II.  

  

  

16.11.2

015 
17.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 

(vstup) (výstup) (výstup) (výstup) (výstup) 

Teplota  20°C 21,5°C 23°C 22°C 21,5°C 

Čas odběru 9:00 9:15 9:03 8:29 7:35 

pH 6,8 7,9 8,0 8,2 8,2 

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

NH4 68,0 35,5 47,8 51,0 25,0 68,5 -0,7 72,5 -6,6 

N-NH4 52,8 27,6 
 

39,6 
 

53,2 
 

56,3 
 

NO3 555,0 169,5 69,5 186,5 66,4 101,6 81,7 84,2 84,8 

N-NO3 125,4 38,3 
 

42,1 
 

23,0 
 

19,0 
 

PO4
3-

 161,5 26,2 
 

27,0 
 

8,4 
 

7,0 
 

P celk. 52,6 8,5 83,8 8,8 83,3 2,7 94,8 2,3 95,7 

CHSKCr 868 65 92,5 74 91,4 95 89,0 78 91,0 

Obsah sušiny 0,7 % 
       

Tabulka č. 16 Laboratorní výsledky experimentu II 

Pozn.: Uvedený údaj v [%] značí účinnost redukce daného parametru. 
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Dusičnany: 

 Koncentrace dusičnanů byla dle laboratorního měření na přítoku 555 mg/l, během 

prvních 24 hod. bylo redukováno 69,5 % dusičnanů a na odtoku byla naměřena hodnota 

169,5 mg/l. Během dalších 24 hod. klesla hodnota účinnosti na 66,4 % a v dalších dnech 

stoupla účinnost přes 80 %.  

 Dle výsledných hodnot lze konstatovat, že v aktivační nádrži probíhal proces 

denitrifikace. Pokles ve druhém dni odpovídá chybě měření, kdy počítáme s chybou při 

laboratorním stanovení +-5 %.  

 Po celých 5 dní probíhajícího experimentálního odbourávání dusičnanů je již patrný 

v plné míře proces denitrifikace. Obsah dusičnanů v odpadní vodě je poslední den snížen 

až na hodnotu 84,2 mg/ odpovídající účinnosti 84,8 %. 

 

Amoniakální dusíky: 

Koncentrace amoniakálního dusíku byla na vstupu do laboratorního modelu na hodnotě 68 

mg/l, po 24 hodinách byl naměřen úbytek v množství 47,8 % původní hodnoty 

odpovídající koncentraci 35,5 mg/l.  

 Tento trend pozvolného zvýšení byl způsoben pravděpodobně rozředěním vstupní 

surové odpadní vody. Toto rozředění bylo způsobeno aktivovaným kalem v aktivační 

nádrži (6,5 l) a pitnou vodou v dosazovací nádrži (800 ml). Koncentrace amoniakálního 

dusíku se v systému postupně zvyšovala až na hodnotu vstupní. 

 

CHSKCr: 

Hodnota koncentrace CHSKCr byla v tomto experimentu na přítoku 868 mg/l, během 

prvních cca. 24 hod bylo odbouráno 92,5 % CHSKCr a na odtoku bylo naměřeno 65 mg/l. 

Účinnost odstraňování tohoto znečištění se v dalších dnech pohybovala v rozmezí 89 % až 

91,4 % účinnosti což odpovídá hodnotám 95 mg/l až 74 mg/l CHSKCr na odtoku. 

 Při snížení tohoto parametru je dosahováno v tomto experimentu nejlepších 

výsledků ze všech experimentů, za ne vždy delší hodnotě doby zdržení v aktivační nádrži.  
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Celkový fosfor: 

Hodnota koncentrace celkového fosforu, která se na přítoku pohybovala na hodnotě 52,6 

mg/l, se dle předpokladu snížila na hranici 8,5 mg/l ÷ 2,3 mg/l.  

 Hodnota celkového fosforu dosahuje více jak dvojnásobných hodnot oproti 

ostatním experimentům. To je způsobeno vyšší koncentrací fosforu v organické odpadní 

vodě na přítoku na biologickou čistírnu. Dále byla do odpadní vody navíc přidána dávka 

kyseliny fosforečné.  

 Vyšší hodnota fosforu na přítoku nemohla být zjištěna před přidáním dávky. 

Vyhodnocení všech směsných vzorků experimentu II. probíhalo, až po ukončení celého 

experimentu a nebylo tedy v průběhu přípravy vstupní surové vody možné upravit zvolený 

postup. 

 

4.2.4 Experiment III. – Experiment s dobou zdržení 5 hod. 

 V experimentu III. bylo modelové zařízení čistírny odpadních vod nastaveno do 

podmínek s nejkratší zvolenou dobou zdržení v aktivační nádrži na 5 hod. Doba zdržení je 

snížena oproti experimentu I. o 75 % ostatní hodnoty nastavení modelového zařízení 

uvádím v tabulce č. 17. 

 

Potřebné výpočty pro nastavení modelu: 

 

Hodinový přítok 

Qh = VA / Θ = 6,5 / 5 = 1,3 l/h = 21,66 ml/min 

 

Výkon (otáčky) čerpadla 

nčerp = (21,66 * 999) / 250 ml = 86,55 ‰ ÷ 87 ‰ 

 

Doba kontaktu 

TDK = VA / Qh + QVK = 6,5 / 1,3 + 1,3 = 2,5 hod. 
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Celkový objem surových odpadních vod pro experiment 

VOV = Qh * T = 1,3 * (5 x 24 hod.) = 156 l 

(Poměr 1 : 8 = 17,3 l anorganické odpadní vody a 138,4 l organické odpadní vody) 

 

Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) (50 ml/m
3
) 

VKF = VTKF * VOV = 50 * 0,156 = 7,8 ml 

 

nčerp … Otáčky čerpadla 

Qh … Hodinový přítok 

QVK … Průtok vratného kalu 

Θ … Doba zdržení 

VA … Objem aktivační nádrže 

VOV … Objem vody na přítoku 

VKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na celkový objem odpadních vod experimentu 

VTKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na 1 m
3
 surových odpadních vod 

T … Celková doba experimentu  

TDK … Doba kontaktu surové odpadní vody s aktivovaným kalem 

 

Veličina Hodnota Jednotka 

Objem akt. nádrže: 6,5 l 

Doba zdržení:  5 hod. 

Doba kontaktu: 2,5 hod. 

Průtok: 1,3 l/hod. 

Dávka H3PO4: 7,8 ml 

Objem odp. vody: 156 l 

Míchadlo: 99÷100 ot/min 

Čerpadlo: 87 ‰ 

Tabulka č. 17 Nastavení parametrů laboratorního modelu při experimentu III. 

 

Průběh experimentu 

 Dne 07. 12. 2015 byla odebrána anorganická surová odpadní voda z nádrže H01 

umístěné v prostorách neutralizační stanice v množství 17,3 l a organická odpadní voda na 

přítoku na biologickou čistírnu odpadních vod v množství 138,4 l. Odpadní voda byla 
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míchána v ocelovém kontejneru o objemu 200 l. Do odpadní vody byla také přidána 

kyselina fosforečná ve vypočteném množství.  

 Po smíchání, byl stejně jako v předchozích experimentech. odebrán vstupní směsný 

vzorek. Tento vzorek byl umístěn do chladničky. Dále bylo provedeno měření pH odpadní 

vody, zápisu času spuštění laboratorního modelu a teploty v místnosti. 

V průběhu následujících čtyřech dnů byly opět odebírány směsné vzorky ve 

výstupní nádrži, dle možností co cca. 24 hod. a měřená hodnota pH, zapisován čas odběru 

vzorku a teplota v místnosti. Po odebrání směsných vzorku byla výstupní nádrž vždy 

vypuštěna. Všechny vzorky byly okamžitě po odběru uloženy do chladničky. 

 Dne 14. 12. 2016 byly vzorky v laboratoři, podrobeny laboratorním testům ve 

stejném rozsahu jako u předchozích experimentů. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v 

tabulce č. 18. 

Závěr z  experimentu III. 

 

  

  
7.12.2015 8.12.2015 9.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 

(vstup) (výstup) (výstup) (výstup) (výstup) 

Teplota 20°C 22°C 23°C 22°C 22,5°C 

Čas odběru 9:05 8:34 9:45 9:21 9:15 

pH 6,1 7,2 6,4 6,1 6,6 

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

NH4 106,0 76,5 27,8 79,0 25,5 107,5 -1,4 96,0 9,4 

N-NH4 82,3 59,4 
 

61,3 
 

83,5 
 

74,5 
 

NO3 530,0 403,0 24,0 569,0 -7,4 430,0 18,9 478,0 9,8 

N-NO3 119,7 91,0 
 

128,5 
 

97,1 
 

108,0 
 

PO4
3-

 56,0 22,0 
 

20,0 
 

15,0 
 

12,0 
 

P celk. 18,3 7,2 60,7 6,5 64,3 4,9 73,2 3,9 78,6 

CHSKCr 543 376 30,7 575 -5,9 513 5,5 491 9,6 

Obsah sušiny 1,1 % 
       

Tabulka č. 18 Laboratorní výsledky experimentu III. 

Pozn.: Uvedený údaj v [%] značí účinnost redukce daného parametru. 
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Dusičnany: 

Koncentrace dusičnanů byla na přítoku experimentu III. 530 mg/l, během prvních 24 hod. 

bylo redukováno 24 % dusičnanů a na odtoku byla laboratorním rozborem stanovená 

hodnota 403 mg/l. Během dalších 24 hod. se hodnota účinnosti snížila na -7,4 %, což 

odpovídá hodnotě 569 mg/l. V dalším dni naopak hodnota účinnosti stoupla a to na 18,9 % 

a následně opět poklesla na hodnotu 9,8 %.  

Z výsledků je patrné, že ačkoliv je koncentrace dusičnanů na přítoku přibližně 

stejná s experimentem II., je účinnost redukce dusičnanů výrazně snížena (je menší o 45,5 

%). To lze jasně přisoudit krátké době zdržení v aktivační nádrži. 

 

Amoniakální dusík: 

 Koncentrace amoniakálního dusíku se první den na přítoku pohybovala na 106 

mg/l. V následujících dnech byly hodnoty na odtoku laboratorně stanoveny koncentrace od 

76,5 mg/l v první den ÷ 96,0 mg/l v den poslední. 

Příčiny pozvolného nárůstu jsou totožné jako u předchozích. 

 

CHSKCr:  

 Hodnoty koncentrace CHSKCr byla na přítoku 543 mg/l. V následujících dnech byly 

na odtoku laboratorně stanoveny koncentrace od 376 mg/l ÷ 575 mg/l.  

 Nízkou účinnost snížení tohoto znečištění je možné přisoudit jinému druhu a 

rozdílné koncentraci organických látek přitékajících na ČOV, na rozdíl od ostatních 

experimentech. 

 

Celkový fosfor: 

 Hodnoty koncentrace celkového fosforu byla na přítoku 18,3 mg/l. V následujících 

dnech byly na odtoku laboratorně stanoveny, dle očekávání, koncentrace od 3,9 mg/l ÷ 7,2 

mg/l. 
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4.2.5 Experiment IV. – Experiment s dobou zdržení 5 hod. a přidáním 

CH3OH 

 V experimentu IV. je modelové zařízení čistírny odpadních vod nastaveno do 

podmínek s dobou zdržení v aktivační nádrži na 5 hod. Nastavení modelového zařízení je 

totožné s experimentem III a je uvedeno v tabulce č 19. Do odpadní vody na přítoku je 

však přidán exogenní bezdusíkatý substrát methanol (CH3OH), který má sloužit jako 

podpora biomasy pro redukci dusičnanů.  

Přidávané množství substrátu vychází z poměru uhlíku (C) : dusíku (N) : fosforu 

(P), čili obsahu nutrientů v odpadní vodě.  

Individuální obsah jednotlivých nutrientů je nutno dodržet pro potřeby bakterií 

v aktivovaném kalu, tyto nutrienty musí být ve vzájemné rovnováze. Je to nutnost 

z hlediska účinnosti biologického čištění 

Pro ideální průběh biologického čištění se musí poměr nacházet na hodnotě 100 : 5 : 1. 

 

Potřebné výpočty pro nastavení modelu: 

 

Hodinový přítok 

Qh = VA / Θ = 6,5 / 5 = 1,3 l/h = 21,66 ml/min 

 

Výkon (otáčky) čerpadla 

nčerp = (21,66 * 999) / 250 ml = 86,55 ‰ ÷ 87 ‰ 

 

Doba kontaktu 

TDK = VA / Qh + QVK = 6,5 / 1,3 + 1,3 = 2,5 hod. 

 

Celkový objem surových odpadních vod pro experiment 

VOV = Qh * T = 1,3 * (5 x 24 hod.) = 156 l 

(Poměr 1 : 8 = 17,3 l anorganické odpadní vody a 138,4 l organické odpadní vody) 

 

Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) (50 ml/m
3
) 

VKF = VTKF * VOV = 50 * 0,156 = 7,8 ml 
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nčerp … Otáčky čerpadla 

Qh … Hodinový přítok 

QVK … Průtok vratného kalu 

Θ … Doba zdržení 

VA … Objem aktivační nádrže 

VOV … Objem vody na přítoku 

VKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na celkový objem odpadních vod experimentu 

VTKF … Objem kyseliny fosforečné (H3PO4) na 1 m
3
 surových odpadních vod 

T … Celková doba experimentu  

TDK … Doba kontaktu surové odpadní vody s aktivovaným kalem 

 

Potřebné výpočty pro přidání methanolu (CH3OH) 

 

Hodnota dusíku (N): 

N-NO3 = 90,4 mg/l 

N-NH4 = 252,8 mg/l 

Ncelk = N-NO3 + N-NH4 = 90,4 + 252,8 = 342,8 mg/l což odpovídá N = 5. 

 

Výsledný poměr: 

6856 : 342,8 : 68,6  /  99,94 : 4,99 : 1 

C:N:P (100:5:1) 

 

Hodnota fosforu (P): 

Pcelk. = 68,6 - 26,7 = 41,9 mg/l 

Dávka kyseliny fosforečné (H3PO4) = 41,9 / 32,6 = 1,29 * 156 = 201 mg 

 

Hodnota uhlíku (C): 

Tabulková hodnota CHSK metanolu:    1 mg/l CH3OH = 1488 mg/l CHSK  

Koncentrace CHSKcr  na přítoku = 4130 mg/l  

 

Dávka methanolu (CH3OH): 6856 – 4130 = 2730/1488 = 1,83 mg/l * 156 l = 285,5 mg  
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Veličina Hodnota Jednotka 

Objem akt. nádrže: 6,5 l 

Doba zdržení:  5 hod. 

Doba kontaktu: 2,5 hod. 

Průtok: 1,3 l/hod. 

Dávka H3PO4: 7,8 ml 

Objem odp. vody: 78 l 

Míchadlo: 99÷100 ot/min 

Čerpadlo: 87 ‰ 

Tabulka č. 19 Nastavení parametrů laboratorního modelu při experimentu IV. 

 

Průběh experimentu 

 Dne 08.01.2016 byla odebrána anorganická surová odpadní voda z nádrže H01 v 

množství 17,3 l a organická odpadní voda na přítoku na biologickou čistírnu odpadních 

vod v množství 138,4 l. Odpadní voda byla smíchána v ocelovém kontejneru o objemu 200 

l. Do odpadní vody byla také přidána kyselina fosforečná v vypočteném množství.   

Po smíchání, byl stejně jako v předchozích experimentech, odebrán vstupní směsný 

vzorek. Tento vzorek byl ještě ten den odvezen do laboratoře a byly zhotoveny laboratorní 

rozbory na příslušné parametry. Dále bylo provedeno měření pH odpadní vody, to 

odpovídalo hodnotě 7,8 a byl proveden zápis času odběru a teploty v místnosti. 

Na základě zjištěného znečištění surové odpadní vody z laboratorních výsledků a 

výpočtu byl do odpadní vody přidán dne 12.01.2016 exogenní bezdusíkatý substrát. 

Následně byl odebrán směsný vzorek vstupní surové odpadní vody, provedeno měření pH, 

zápis času spuštění modelového zařízení a teploty v místnosti. Vzorek byl uložen do 

lednice. 

V průběhu následujících čtyřech dnů byly postupně co cca. 24 hod. odebírány 

směsné vzorky a měřena hodnota pH a opět zapisován čas odběru vzorku a teplota v 

místnosti. Po odebrání směsných vzorků byla výstupní nádrž vždy vypuštěna. Všechny 

vzorky byly okamžitě po odběru uloženy do lednice. 

Dne 18. 01. 2016 byly směsné vzorky v laboratoři, podrobeny laboratorním 

metodám na zjištění hodnot zvolených parametrů. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v 
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tabulce č. 20. Modelové zařízení pracovalo po celý průběh experimentu III. bez 

technických potíží a závad. 

 

Závěr z  experimentu IV.  

 

  
12.1.2016 13.1.2016 14.1.2016 15.1.2016 16.1.2016 

(vstup) (výstup) (výstup) (výstup) (výstup) 

Teplota vzorku 22,5°C 23°C 21°C 22,5°C 22,5°C 

Čas odběru 9:30 10:15 9:45 9:50 10:15 

pH 7,9 7,1 7,2 7,2 7,2 

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

NH4 274,5 249,0 9,3 231,5 15,7 216,0 21,3 214,0 22,0 

N-NH4 213,1 193,3   179,8   167,7   166,2   

NO3 530,0 338,0 36,2 359,0 32,3 349,0 34,2 361,0 31,9 

N-NO3 119,7 76,4   81,1   78,8   81,5   

PO4
3-

 18,0 12,5   17,5   10,0   5,0   

P celk. 5,9 4,1 30,6 5,7 2,8 3,3 44,4 1,6 72,2 

CHSKCr 6318 6380 -1,0 6075 3,8 6227 1,4 5832 7,7 

Obsah sušiny 0,8% 
      

  Tabulka č. 20 Laboratorní výsledky experimentu IV. 

 

Dusičnany: 

Koncentrace dusičnanů byla po smíchání organické a anorganické odpadní vody, 

v zásobním kontejneru na hodnotě 400 mg/l. Po přidání CH3OH se koncentrace zvýšila na 

530 mg/l a modelové zařízení bylo uvedeno do provozu.  

Během prvních 24 hod. provozu se hodnota dusičnanů redukovala o 36,2 % a na 

odtoku byla laboratorním rozborem stanovena hodnota 338 mg/l. Během zbývajících dnů 

se koncentrace redukce pohybovala mezi 361÷349 mg/l, což odpovídá účinnosti 31,9 % ÷ 

34,2 %.  

Lze usoudit, že proces denitrifikace probíhal a docházelo k redukci dusičnanů. 

Množství methanolu přidaného do odpadní vody mělo za následek stabilizaci 

dosahovaných výsledku na odtoku. 

Nižší účinnost snížení dusičnanů u tohoto experimentu lze vysvětlit nízkým 

obsahem fosforečnanů ve vstupní vodě. 
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Amoniakální dusík: 

 Koncentrace amoniakálního dusíku po smíchání odpadních vod byla 325,5 mg/l. Po 

přidání CH3OH koncentrace poklesla hodnota na 274,5 mg/l. Během zbývajících dní se 

koncentrace amoniakálního dusíku postupně snižovala. 

 

CHSKCr:  

 Hodnoty koncentrací CHSKCr byly po namísení na přítoku 4130 mg/l. Po přidání 

CH3OH hodnota stoupla na 6318 mg/l. V následujících dnech byly na odtoku laboratorně 

stanoveny koncentrace od 5832 mg/l ÷ 6380 mg/l. 

Na konci experimentu byl obsah CHSKCr 5832 mg/l což je snížení o 7,7 %. 

 

Celkový fosfor: 

Hodnota koncentrace celkového fosforu před přidání CH3OH byla na přítoku 26,7 

mg/l. V následujících dnech byly na odtoku laboratorně stanoveny koncentrace od 5,9 mg/l 

po až po 1,6 mg/l.  
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5. DISKUZE 

5.1 Závěrečná diskuze a srovnání experimentů I.-III. 

 V experimentech I. až III., byla upravována doba zdržení v aktivační nádrži. 

Hodnoty zdržení byly zvoleny podle provozních možností pro použití na biologické 

čistírně odpadních vod v areálu chemického závodu. Hodnoty zdržení byly: Experiment I. 

= 20 hod.; Experiment II. = 10 hod; Experiment III. = 5 hod. 

 Odpadní voda na vstupu do modelového zařízení byla v experimentech I.; II.; III.;  

ředěna v poměru 1:8 (anorganická : organická odpadní voda). Vstupní znečištění bylo 

rozdílné podle různé koncentrace přítoku na ČOV a lze ho pozorovat na vstupu do 

modelového zařízení v grafu č. 2.  

 Zhodnocení je zaměřeno na celkový trend experimentu v průběhu 5 dní. 

 

5.1.1 Redukce CHSKCr 

 Z grafu č. 2 Redukce CHSKCr je patrné, že parametr na přítoku se pohyboval 

v hodnotách 500 ÷ 900 mg/l. Následující den klesají koncentrace na odtoku na rozmezí 

65,5 ÷ 376,5 mg/l. Nejefektivnější redukce byla v experimentu II. Doba zdržení byla 

v tomto případě střední (10 hod.), avšak účinnost redukce dosahuje 92,5 %. 

 Jako důvod lze určit jiné složení surové organické odpadní vody přitékající na 

biologickou čistírnu. Znečištění bylo pravděpodobně lépe odbouratelné než v ostatních 

experimentech  
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Graf č. 2 Redukce CHSKcr experimentů I. ÷ III. 

 

5.1.2 Redukce NO3
- 

 Jak je z grafu účinnosti redukce dusičnanů NO3
- 

z odpadní vody zjevné, má doba 

zdržení přímý vliv na účinnost redukce obsažených dusičnanů v odpadní vodě.  

S dobou zdržení 20 hod., respektive dobou kontaktu 10 hod, dokázalo modelové 

zařízení odstranit 80,7 % dusičnanů. Tato účinnost snižující se dobou úměrně snižovala. 

Nejkratší zvolená doba zdržení byla 5 hod., odpovídající době kontaktu 2,5 hod. mezi 

surovou odpadní vodou a biomasou.  

Účinnost při této době zdržení byla 66,5 %. Z výsledku je tedy patrné, že snížení 

doby zdržení v aktivační nádrži o 20 % má přímý vliv na snížení účinnosti redukce 

dusičnanů o 14,2 %. 
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Graf č. 3 Redukce NO3
-
 experimentů I. ÷ III. 

 

5.1.3 Redukce NH4
+

 

Z dosažených výsledků je patrný pokles po prvních 24 hod. Tento trend poklesu a 

následně pozvolného nárůstu byl způsoben s největší pravděpodobností rozředěním vstupní 

surové vody vodou v modelovém zařízení. Voda v tomto modelu musela být aby 

aktivovaný kal zůstal aktivní. Toto rozředění bylo způsobeno aktivovaným kalem v 

aktivační nádrži (6,5 l) a pitnou vodou v dosazovací nádrži (800 ml).   

Koncentrace amoniakálního dusíku se v systému postupně zvyšovala až na hodnotu 

vstupní. Zmíněné výsledky jsou uvedeny v grafu č. 4. 
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Graf č. 4 Redukce NH4
+
 experimentů I. ÷ III. 

5.1.4 Redukce Pcelk. 

 Odbourávání celkového fosforu bylo dle očekávání a výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v grafu č. 5. Fosfor byl do odpadní vody na vstupu přidáván kyselinou 

fosforečnou (H3PO4) tak, aby výsledná koncentrace byla 50 ml/m
3
. Tato koncentrace 

vzešla z provozních zkušeností na biologické čistírně odpadních vod v chemickém závodě.  

 

 

Graf č. 5 Redukce Pcelk. experimentů I. ÷ III. 
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5.2 Závěrečná diskuze a srovnání experimentů III.-IV. 

 V rámci vypovídající hodnoty má význam porovnávat modelové zařízení při 

stejném nastavení a s přidáním exogenního bezdusíkatého substrátu (CH3OH). Proto se 

zhodnocení zaměřuje pouze na srovnání experimentů III. a IV. Zhodnocení experimentů 

III. – IV. se zaměřuje na porovnání výsledků redukce NO3
- 
a účinnosti redukce NO3

-
. 

 Při těchto experimentech byly nastaveny parametry modelového zařízení na stejné 

hodnoty. Nastavené parametry modelu byly doba zdržení 5 hod. a doba kontaktu 2,5 hod. 

Parametry znečištění odpadní vody jsou uvedeny v grafu č. 6.  

 Pro experiment č. IV. jsou v grafu č. 6 uvedeny dvojí hodnoty, parametry před 

přidáním exogenního bezdusíkatého substrátu a po jeho přidání.  

 

 Z grafu č. 6 je patrné, že vstupní parametr CHSKCr na přítoku do modelového 

zařízení byl v experimentu č. IV. 7x větší než při experimentu III. Toto zvýšení bylo 

způsobeno zvýšenou koncentrací znečištění jednotlivých producentů odpadních vod.  

 

 

Graf č. 6 Vstupní znečištění OV při experimentech III. ÷ IV. 
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5.2.1 Redukce NO3
- 

 

Graf č. 7 Redukce NO3
-
 experimentů III.  ÷ IV. 

 

 Z grafu č. 7 je patrné, že přidáním methanolu (CH3OH) se redukce dusičnanů na 

odtoku snížila z hodnoty 530 mg/l na 338 mg/l, to se rovná rozdílu 65 mg/l proti 

experimentu III. V dalších dnech se rozdíl pohyboval v rozmezí 81 ÷ 210 mg/l. 

 Výsledek je však částečně ovlivněn vyšším obsahem amoniakálního dusíku na 

přítoku, který působí inhibičně na redukci dusičnanů procesem denitrifikace. 

 Parametr amoniakálního dusíku se v experimentu IV. kontinuálně snižoval, což 

nasvědčuje probíhajícímu procesu nitrifikace. Při nitrifikačním procesu se oxiduje 

amoniakální dusík na formu dusitanovou a následně na dusičnanovou což mohlo, 

v konečném důsledku zhoršit výslednou účinnost redukce dusičnanů. 

 Dále dosažené výsledky v experimentu IV. ovlivnilo nedopatření, kdy do smíchané 

odpadní vody, do které byl přidán methanol nebyla přidána kyselina fosforečná H3PO4 a 

nebyl tak dodržen poměr C : N : P. (100 : 5 : 1). Parametr celkového fosforu (P) měl 

dosahovat hodnoty 68,6 mg/l, vlivem chyby tak hodnota byla pouze 5,9 mg/l, což 

odpovídalo poměru 100 : 5 : 0,08. 
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5.2.2 Účinnost redukce NO3
- 

 

Graf č. 8 Účinnost redukce NO3
-
 experimentů III. ÷ IV. 

 

 Z grafu č. 8 je patrné, že přidáním exogenního bezdusíkatého substrátu (CH3OH) se 

účinnost redukce dusičnanů (NO3
-
) zvýšila o 12,2 % a také bylo dosaženo stability 

dosahovaných výsledků na odtoku po zbývající 3 dny. Hodnota těchto výsledků kolísala 

mezi 31,9 mg/l ÷ 34,2 mg/l. 

 Při experimentu III. došlo při laboratorním stanovení metodou „Stanovení 

dusičnanů salicylanem sodným absorpční spektrofotometrií“ vzorku ze třetího dne k chybě 

měření. Tato chyba je vyplývající ze zvýšení hodnot parametru celkového dusíku a snížení 

účinnosti redukce (NO3
-
) na -7,4 %.  

 Hodnoty dusíku v obou jeho formách (N-NH4 a N-NO3) vzrostly. Podle správnosti 

by měl dusík, přecházet při nitrifikačním procesu z formy amoniakální (NH4
+
) do formy 

dusičnanové (NO3
-
) a při denitrifikačním procesu zase naopak. Není proto možné, aby 

hodnoty obou forem stouply. Výsledek v tento den, proto není možné hodnotit. 
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6. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo ověřit možnosti a zjistit parametry nastavení 

biologické čistírny odpadních vod umístěné v areálu průmyslového závodu zabývajícího se 

výrobou chemických produktů. Důvodem byly nejen případné budoucí změny legislativy, 

ale také snaha, zlepšit podmínky v recipientu a snížit dopad lidské činnosti na okolní 

přírodu. Zhodnocení technologických možnosti redukce se týkalo dusíkatého znečištění 

průmyslových a splaškových odpadních vod ve formě dusičnanové (NO3
-
).  

 V nynější době je proces odbourávání dusičnanového znečištění z odpadních vod 

na biologické čistírně odpadních vod rozdělen do dvou hlavních částí. Část anorganických 

odpadních vod, resp. provozní odpadní vody z výroben kyseliny dusičné č. 7 a č. 8, je 

neutralizována 6% suspenzí hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) a dále vypouštěna do 

hlavního odpadu. Zbylá část, tj. provozní anorganické odpadní vody z výrobny 

nitrobenzenu, jsou neutralizovány a následně použity v procesu biologického čištění 

odpadních vod. Tyto neutralizované vody také procházejí procesem usazování a separace 

vysráženého sádrovce. 

 Experimentální laboratorní zhodnocení možnosti redukce dusičnanů (NO3
-
) 

z provozní odpadní vody z výroben kyseliny dusičné (HNO3) č. 7 a č. 8 probíhalo na 

laboratorním modelu čistírny, zapůjčeného z Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava. Odpadní voda použitá pro modelové zařízení, byla mísená v poměru 1:8 složka 

anorganická a organická.  

 Experimentální zhodnocení bylo rozděleno do pěti samostatných experimentů. 

První experiment byl provozní a jeho cílem bylo zjištění provozuschopnosti modelového 

zařízení v daných podmínkách. Zbylé čtyři experimenty byly již zaměřeny na posouzení 

odbourávání dusičnanového znečištění z odpadní vody. V každém experimentu byla 

měněna celková doba zdržení v aktivační nádrži a v návaznosti i doba kontaktu odpadní 

vody s organotrofními mikroorganismy. Doby zdržení se zvolily s přihlédnutím na 

technické i technologické možnosti čistírny odpadních vod v průmyslovém závodě.  

 Z dosažených výsledků všech experimentů lze vyhodnotit, že možnost odstraňování 

dusíkatého anorganického znečištění ve formě dusičnanů (NO3
-
), pocházejícího z výroben 

kyseliny dusičné (HNO3), je možné redukovat na biologické čistírně odpadních vod. 
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 Jako zásadní faktor pro odstraňování dusičnanů (NO3
-
)
 
se ukázal parametr doby 

zdržení v aktivační nádrži.  

 V tomto experimentálním zhodnocení byla nejúčinnější doba zdržení 20 hodin 

(odpovídající době kontaktu 10 hodin) a to v experimentu I. Při této nastavené hodnotě 

bylo dosaženo 86,7 % účinnosti procesu redukce dusičnanů (NO3
-
) z průmyslové odpadní 

vody. Přidáním exogenního bezdusíkatého substrátu methanolu (CH3OH) v experimentu 

IV. bylo docíleno zvýšení účinnosti redukce dusičnanů o 12,2 % proti experimentu bez 

přídavku, s dobou zdržení 5 hod. 

 Na základě dosažených výsledků lze říci, že je možné odstraňování znečištění 

v dusičnanové formě na biologické čistírně odpadních vod. Pro provozování této 

technologie je však nutné provést na čistírně následující úpravy. Kontinuální měření 

vstupních parametrů včetně automatického vzorkování. Zavedení pravidelných analýz 

vstupní odpadní vody na přítoku a odtoku do čistírny odpadních vod a upravit technologii 

aby umožňovala delší zdržení odpadních vod v aktivační nádrži 

 Dále je také nutné navrhnout a instalovat automatické dávkování jak anorganických 

odpadních vod, tak externího substrátu do aktivačního procesu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BČOV – Biologická čistírna odpadních vod 

BSK5 – Biologická spotřeba kyslíku 

Ca(OH)2 – Hydroxid vápenatý 
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