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Abstrakt 

 Odpadní vody z různých odvětví průmyslu obsahují toxické látky, které jsou škodlivé 

pro životní prostředí i člověka. Se zvyšujícím se nárokem na ochranu životního prostředí 

a přísnějšími limity pro vypouštění odpadních vod do veřejných toků a kanalizací, je nutné 

používat vhodné metody pro jejich odstranění. Mezi nejčastější toxiny odpadních vod 

z koksochemických provozů patří amonné látky, kyanidy, fenoly a malý podíl těžkých kovů. 

Takto znečištěné vody se obvykle čistí biologickými postupy. 

 

Klíčová slova 

Koksovna, biologická čistírna odpadních vod, nitrifikace, denitrifikace, aktivace. 

 

Abstract  

Waste water from different industrial sectors contains toxic substances that are harmful 

to the environment and humans. With increasing demands for environmental protection 

and stricter limits for discharging waste water into public streams and sewers, it is necessary 

to use appropriate methods to eliminate them. The most common waste water toxins from coke 

from chemical plants include ammonium, cyanide, phenols and a small amount of heavy metals. 

Such polluted waters are usually purified by biological processes. 
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Úvod 

Odpadní vody z koksárenských provozů obsahují řadu toxických látek, které je nutné z vod 

účinně odstraňovat. Odpadní vody z koksoven se čistí biologickými, mechanickými 

a chemickými metodami. S ohledem na neustále se zpřísňující požadavky ochrany životního 

prostředí a snižování limitů pro vypouštění odpadní vody z provozů do veřejných kanalizací, 

je nutno nalézt účinné metody jejich zpracování. Cílem diplomové práce je studium účinnosti 

čistění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal ostrava a.s. a případný návrh opatření 

pro vylepšení dané technologie. 

U odpadních vod se kontroluje zejména obsah dusíkatých látek (amonné ionty, dusitany, 

dusičnany), fenolů, kyanidů aj. Mezi rozšířené metody odstraňování toxických látek 

z odpadních vod patří bezesporu adsorpce, srážení, oxidace, redukce a biologické čištění. 

Mnohé organické sloučeniny, jsou biologickou cestou obtížně odstranitelné, 

jelikož jsou pro mikroorganismy toxické a zpomalují nebo dokonce znemožní biologický 

proces čištění odpadních vod. [1] 

Použití předložené diplomové práce výhradně se souhlasem ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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1 Teoretická část 

1.1 Koksovna 

Koksárenství je jednou z nejdůležitějších částí hutí. Koks se v průběhu času stal 

nepostradatelným palivem hutního průmyslu. Závod koksovna areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším výrobcem koksu v ČR. Dvě koksárenské 

baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným 

provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou 

vyráběny chemické produkty (surový benzol, surový černouhelný dehet, koksárenský 

plyn, kapalná síra), které jsou expedovány na domácí i zahraniční trhy. [2,3] 

Obr.1 Technologické schéma výroby koksu – ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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1.1.1 Koksárenské baterie 

Koksárenská baterie se skládá z řady koksovacích pecí. Koksovací pec je tvořena koksovací 

komorou, topným systémem a regenerátorem. Koksárenské baterie mohou být vytápěny 

buď pouze koksárenským plynem nebo i plynem vysokopecním. [4] 

 Koksovací komora – je prostor, kde dochází ke karbonizaci uhlí při teplotě okolo 

1000 °C bez přístupu vzduchu. Komora sousedí se dvěma topnými stěnami 

a je uzavřena dveřmi vyzděnými žárovzdorným zdivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topné stěny – slouží ke spalování topného plynu, kterým jsou baterie vytápěny. Stěny 

bývají rozděleny do soustavy 26 až 28 topných kanálků pro stabilitu zdiva 

a také pro stejnoměrné rozdělení topného plynu. 

 Regenerátory – jedná se o uzavřené prostory pod komorami a topnými stěnami, 

které slouží k regeneraci tepla spalin. Jsou vyzděny šamotovou výplní. [4] 

 

 

 

Obr. 2 Koksovací komora  
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1.1.2 Koksochemie 

Se zabývá zpracováním koksárenského plynu a tvoří nedílnou součást celého závodu. 

Surový koksárenský plyn, který opouští koksovací komory o teplotě 650 až 850 °C má světle 

žlutou až hnědou barvu. Barva plynu je dána podílem obsahu par dehtu a vodní páry. Vedlejší 

produkty obsažené v koksárenském plynu, lze rozdělit do dvou skupin: 

 produkty, které při chlazení plynu kondenzují: dehet, vodní pára, čpavková voda 

(část vodní páry, která rozpouští čpavek), 

 produkty, které chlazením plynu nekondenzují: benzen, naftalen, kyanovodík, 

sirovodík, čpavek (část, která se nerozpustila ve čpavkové vodě). [2,4] 

 

1.1.2.1 Voda přicházející na BČOV 

1. Voda z chlazení předloh – karbonizační plyny o teplotě 650 až 850 °C odcházející 

stoupačkou musí být ochlazovány čpavkovou vodou. Ta je získávána chlazením plynu 

v primárních chladičích. Chlazení probíhá přímým stykem čpavkové vody s plynem, 

tudíž část vody čerpané na předlohu se opět horkým plynem odpaří. Čerstvá voda 

by zřeďovala čpavkovou vodu a následkem by bylo zvětšování spotřeby páry, 

při jejím zpracování. Ohřátá voda z primárních chladičů, koncových chladičů 

a benzolové pračky je vedena do chladících věží, kde dochází k její cirkulaci. 

2. Odpadní čpavková voda – je slabě žlutohnědá kapalina, téměř čirá charakteristického 

zápachu získaná oddělováním od dehtu. Tvoří hlavní zdroj odpadních vod 

na koksovnách. Její denní množství se pohybuje okolo několika set m3 vody. Tato voda 

putuju do usazovacích nádrží, kde je delším stáním zchlazena a zbavena pevných 

nečistot. [4] 
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1.1.2.2 Zpracování koksárenského plynu 

Ze tří hlavních produktů obsažených v plynu (dehet, benzol a čpavek) je nejdříve získáván 

dehet ve formě surového dehtu, dále čpavek jako síran amonný a surový benzol. Surový 

koksárenský plyn je v předloze chlazen přímou sprchou fenolčpavkové vody na teplotu 

okolo 100 °C a zároveň dochází ke kondenzaci asi 60 % dehtu obsaženého v plynu. Surový 

plyn je veden z předlohy k primárním chladičům, jejichž hlavní funkce spočívá v chlazení 

(kondenzaci) plynu na teplotu, při které zkondenzuje co nejvíce dehtu a vody. Chlazení 

je protiproudé a nepřímé – voda nepřichází do přímého styku s plynem, ale proudí v trubkách, 

zatímco plyn prochází prostorem okolo trubek. K ochlazení dochází nárazem plynu na chladné 

stěny trubek a tím z něj kondenzuje dehet a voda, které stékají na dno chladiče. [2, 4] 

Ochlazováním koksárenského plynu je srážen dehet ve formě kapek různých velikostí. 

Kapky větších velikostí klesají vlastní tíhou dolů a oddělí se tak z plynu, zatímco malé kapičky 

tvoří tzv. dehtovou mlhu, která je volně unášena proudem plynu. Proti vzniku dehtové mlhy 

je za primární chladič nainstalován odlučovač dehtové mlhy. Nejvíce užívanými odlučovači 

jsou:  

 nárazové odlučovače – plyn s dehtovou mlhou narazí velkou rychlostí na pevná tělesa, 

na kterých ulpí částečky mlhy. 

 elektrostatické odlučovače - založeny na principu průchodu plynu elektrickým polem 

vytvořeným mezi dvěma elektrodami. 

Pro průchod plynu potrubím, ostatním zařízením a dále pro jeho zpracování je vyžadován 

přetlak, který je získáván uměle pomocí turboodsávačů. Plyny vystupující z turboodsávačů 

mají teplotu okolo 60 °C a je za potřebí je kvůli dalšímu technologickému postupu zchladit 

na teplotu 25 °C. Toto chlazení koksárenského plynu je poslední a proto se nazývá 

chlazením koncovým. Současně s chlazením plynu dochází k vypírání naftalenu, proto se někdy 

těmto chladičům říká naftalenové pračky. Cennou surovinou získávanou z koksárenského 

plynu je surový benzol. Jedná se o směs aromatických uhlovodíků (především benzen, toluen 

a xylen), které jsou z plynu vypírány pracím olejem, což je frakce oleje z destilace dehtu. 

Koksárenský plyn obsahuje i řadu nežádoucích látek, které je nutné z plynu odstranit. Jedná 

se především o sulfan a čpavek. [2,4] 
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1.1.2.3 Odsíření koksárenského plynu 

Při koksování uhlí, přechází do koksu asi 70 % síry. Jen malé procento síry bývá obsaženo 

v dehtu, benzolu a čpavkové vodě. Zbylé množství síry zůstává v plynu a to převážně 

jako sulfan a v malé míře jako sirouhlík a merkaptany. Obsah sulfanu neodsířeného 

koksárenského plynu se pohybuje v mezích 5-7 g.m-3. 

Existuje více typů odsíření koksárenského plynu. Technologie popisovaná v diplomové 

práci využívá způsobu mokrého odsíření plynu, který zahrnuje jednu sirovodíkovou pračku, 

dvě pračky amoniaku, benzolovou pračku a regeneraci vypíracích roztoků. 

Probíhají tyto hlavní reakce: 

 

Amoniakové pračky:             𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 ⟹ 𝑁𝐻4𝑂𝐻                                                (1-1)                          

Sirovodíková pračka:           𝐻2𝑆 + 𝑁𝐻4𝑂𝐻 ⟹ 𝑁𝐻4𝐻𝑆 + 𝐻2𝑂                                 (1-2) 

                                                 𝐻2𝑆 + 2𝑁𝐻4𝑂𝐻 ⟹ (𝑁𝐻4)2𝑆 + 2𝐻2𝑂                            (1-3) 

 

Z koncového chladiče je veden ochlazený koksárenský plyn o teplotě 

asi 25 °C do sirovodíkové pračky, kde dochází k odstranění největšího obsahu H2S. 

Jako vypírací médium je použita odkyselená amoniaková voda z první pračky amoniaku 

a ochlazená odkyselená voda. Částečně odsířený plyn proudí do první amoniakové pračky, 

ve které je vypírán ochlazenou oddehtovanou vodou a vypírací vodou z 2. amoniakové pračky. 

V pračce pokračuje odstranění H2S a vypírání NH3. Částečně vyčištěný koksárenský plyn 

je veden do 2. amoniakové pračky, v níž se odstraní většina amoniaku absorpcí a dochází 

k dočištění na předepsaný obsah amoniaku. Vypíracím médiem je odehnaná amoniaková voda, 

která je před vstupem do pračky chlazena deskovým chladičem. Ve spodní části 2. amoniakové 

pračky dochází k dočištění plynu od sirovodíku a dalších kyselých složek tzv. jemné odsíření. 

Dočištění je prováděno zředěným NaOH. Odsířený a odčpavkovaný koksárenský plyn odchází 

do BTX pračky, kde probíhá vypírání benzenu, toluenu a xylenu. [4, 5] 
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1.1.2.4 Regenerace vypíracích roztoků 

Úkolem regeneračního zařízení je odstranit z obohacené vody amoniak, sirovodík, 

kyanovodík a oxid uhličitý ve formě brýd a také vyrobit odkyselenou vypírací vodu obohacenou 

amoniakem, která slouží jako nástřik do sirovodíkové pračky. Regenerace se skládá 

z odkyselovací kolony a dvou odháněčů amoniaku (pevného a volného). V odkyselovací koloně 

je při zvýšené teplotě voda zbavována sirovodíku. Část odkyselené vody je dopravována 

do sirovodíkové pračky k vypírání sirovodíku a zbývající část je přiváděna do odháněčů, 

kde je pomocí stripovací páry odháněn amoniak. 

 Odhaneč volně vázaného amoniaku – získává odehnanou amoniakovou vodu pro 

vypírání NH3 z koksárenského plynu. 

 Odhaněč pevně vázaného amoniaku – zpracovává přebytečnou amoniakovou vodu, 

která se po ochlazení vede na BČOV. [5] 

 

 

Obr. 3 Sirovodíková pračka a dvě pračky amoniaku – koksovna Victoria Polsko 
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1.1.2.5 Odstraňování nežádoucích látek z odpadních vod 

Jedním z hlavních problémů u průmyslových odpadních vod, je odstraňování nežádoucích 

složek a kontaminantů, které jsou nebezpečné pro životní prostředí i člověka. Jedná se zejména 

o dusíkaté látky, těžké kovy, fenoly, organické kovy, kyanidy a další. [6] 

1. Dusíkaté látky – odstraňování anorganických dusíkatých látek patří k vážným 

problémům. Nejčastěji je využíváno oxidačních, popř. sorpčních metod, výměny iontů 

a chemické nebo biochemické redukce. Dusíkaté látky organického původu 

jsou odstraňovány čiřením, sorpcí a oxidací. [7, 8] 

 Amoniak (amonné ionty) – odpadní čpavkovou vodu nelze vypouštět 

do kanalizací a řek. Tato voda je odváděna do usazovacích nádrží, odkud 

je přiváděna do procesu biologického. K odstraňování amonných iontů 

se používají především oxidační metody chemické i biochemické (chlor, 

manganistan draselný) nebo adsorpce (aktivní uhlí, hydroxid železitý, hydroxid 

hlinitý). [4, 8] 

 Dusitany – k odstraňování dusitanů z odpadních vod je používáno oxidačních 

metod. Pro oxidaci je možno použít chlor, manganistan, ozon či oxid 

chloričitý. [8] 

 Dusičnany – existuje několik účinných způsobů odstraňování dusičnanů 

z vody. 

1. Redukce dusičnanů na amonné ionty – pomocí kovů (Al, Zn, Mg), 

tato metoda je velmi obtížná a finančně nákladná. 

2. Selektivní výměna iontů na iontoměničích – je účinná zejména u vod 

s nízkou koncentrací ostatních aniontů ve vodě. 

3. Mikrobiologické a biologické způsoby denitrifikace – je to perspektivní 

metoda, jedná se o biochemickou redukci dusičnanů a dusitanů 

na elementární dusík, případně na oxid dusný. [8, 9, 10] 
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2.  Fenoly – pokud čpavková voda není dokonale zbavena fenolů, je nutné fenoly z vody 

odstranit. Z mnoha dostupných způsobů se uplatnilo biologické čištění a adsorpce 

na uhlíkatých látkách. 

 Biologické čištění: některé bakterie jsou schopny zneškodňovat fenoly, 

které jsou pro ně jedy. Ovšem při velkém zředění na obsah pod 50 až 100 mg/l 

již jedovatě nepůsobí. Odpadní fenolové vody je nutné ředit již vyčištěnými 

vodami nebo spojit s čištěním splaškových vod. Biologickým čištěním můžeme 

snížit obsah fenolů na několik mg/l. Takové množství je již nezávadné. 

 Adsorpce fenolů na uhlíkatých látkách: vhodnými materiály jsou například 

popel, popílek, škvára, kaly. [4] 

 

3. Kyanidy – kyanidy se z odpadních vod mohou odstranit několika způsoby. 

 Srážením: procesy a chemické reakce, při kterých dojde k převodu dobře 

rozpustných látek na málo, nebo nerozpustné formy. Rozpustnost různých látek 

ve vodě lze vyjadřovat empiricky zjištěnými hodnotami součinů rozpustnosti při 

určité teplotě. 

 Oxidací ozonem: škodlivé látky, barviva, pachy a mikroorganismy jsou zničeny 

přímo oxidací, aniž by došlo k tvorbě škodlivých vedlejších produktů. Ozon 

je při úpravě odpadní vody s úspěchem používán pro odstranění tenzidů, fenolů, 

kyanidů. Nevýhodou této metody jsou vysoké ekonomické náklady.   

 Adsorpcí: adsorpce je děj, při kterém se ze směsi látek rozpuštěných ve vodě 

některé molekuly váží k povrchu tuhé fáze. Adsorpční čištění vod je v poslední 

době velmi oblíbené, zejména v případech, kdy biologické čištění není vhodné 

nebo nedostačující. Hlavní oblastí je odstraňování nízkokoncentrovaných 

či nebezpečných kontaminentů. Jedná se o ekonomicky výhodnou metodu. 

Adsorpce je pouze dělící operací, tudíž je kontaminant z vody pouze oddělen, 

nikoli odstraněn. [6] 
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4. Těžké kovy – rozpustnost solí a sloučenin těžkých kovů ve vodě je jedním ze základních 

faktorů, rozhodující o výsledné kvalitě vody. Rozpustnost těžkých kovů je závislá 

především na pH, oxidačně-redukčním potenciálu vody, iontovém složení vody, teplotě, 

iontové síle vody, krystalické formě a dalších faktorech. Rozpustnost většiny sloučenin 

těžkých kovů je poměrně malá, avšak pro velkou toxicitu je i velmi nízký obsah 

škodlivý. [8] 
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1.2 Biologické čistírny odpadních vod 

Biologické čistírny odpadních vod (BČOV) z koksochemických provozů se významně 

neliší od běžných čistíren odpadních vod. Jsou charakteristické jiným typem mikroorganismů 

a dávkováním chemikálií. Tyto zařízení dosahují v současné době nejvyšších čistících výkonů 

v oblasti odstraňování uhlíkatých a dusíkatých látek. Kombinují více technologických stupňů, 

které zajišťují předčištění odpadních vod pro biologický stupeň, jenž je tvořen převážně procesy 

nitrifikace a denitrifikace. Po biologickém stupni následují úpravy vyčištěných vod 

na požadovanou kvalitu, danou kanalizačním řádem. Přebytečný kal je v technologii 

koksárenství přidáván do uhelné vsázky, čímž je snižován objem vzniklých odpadů. 

[11, 12, 13, 14] 

Pro posouzení provozu biologické jednotky jsou výchozími parametry průtok odpadní vody, 

kvalita odpadní vody na vstupu a výstupu. U aerobních procesů je důležitým kritériem pro popis 

biologicky rozložitelných látek v odpadní vodě BSK. Sleduje se i koncentrace ChSK, různých 

forem dusíku, fosforu aj. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V odpadních vodách bývá obsaženo zpravidla mnoho druhů organických látek. Jelikož 

je prakticky nemožné stanovovat každou látku zvlášť, používáme skupinového stanovení. 

Principem je vyjádření množství kyslíku potřeného na úplnou oxidaci organických látek. 

Organické látky můžeme oxidovat chemicky nebo biochemicky. [14] 

Obr. 4 Pohled na BČOV – ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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 Chemická spotřeba kyslíku (ChSK) 

Chemická spotřeba kyslíku vyjadřuje množství kyslíku, potřebného k oxidaci organických 

látek v přítomnosti silných oxidačních činidel (KMnO4, KIO3, K2Cr2O7). Častým oxidačním 

činidlem bývá K2Cr2O7 v kyselém prostředí za použití stříbrného katalyzátoru, jež oxiduje 

většinu organických látek úplně.  

 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

Nám poskytuje informaci o tom, v jaké míře je možno látky biochemicky oxidovat pomocí 

mikroorganismů. Biochemický rozklad je závislý na enzymatických systémech. Ten je schopný 

organickou látku rozložit a použít ji jako potravu. Schopnost rozložit danou látku měříme 

jako množství kyslíku, které mikroorganismus spotřeboval. Pokud se zabýváme rozkladem 

látky směsnou kulturou, ve vodách s obsahem 𝑁𝐻4
+, dochází k nitrifikaci. Nitrifikace 

se projevuje růstem spotřeby kyslíku. [14, 15] 

 

1.2.1 Vstupní a výstupní parametry odpadní vody 

V dnešní době je běžné používat v provozech odsíření plynů, což má zásadní vliv na složení 

odpadních vod. Látky vyskytující se v odpadních vodách, lze rozdělit do dvou skupin. 

1. Netoxické a ovlivňující návrhové parametry biologické části – fenoly, organické látky 

s obsahem ChSK, amonné ionty. 

2. Toxické a netoxické neovlivňující parametry biologické části – kyanidy, 

sulfokyanatany, dehet, pyridinové báze. 

 ChSK ani fenoly nejsou limitovány horní hranicí, pro vstupní koncentrace fenolu nižší 

než 500 mg/l je nutné zavést další opatření. 

 Amoniak (amonné ionty) jsou limitovány horní hranicí 500 mg/l N-NH4. 

 Kyanidy mají horní hranici 20 mg/l. 

 Dehet je limitován koncentrací 20-30 mg/l. 

 Naftalen a jeho deriváty jsou v přítoku nepřípustné. 
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Od roku 2015 jsou pro koksárenské odpadní vody stanoveny tyto výstupní parametry, 

které jsou uvedeny v zákonech. Tyto zákony vycházejí ze směrnic a doporučení o nejlepší 

dosažitelné technologie (BAT – best available technology). Pro dosažení výstupních hodnot 

je nutné kontrolovat kvalitu přiváděných odpadních vod. [16] 

Nerozpuštěné látky s aplikací membrán 5 mg/l 

Extrahovatelné látky (dehet) 1 mg/l 

Organické látky s aplikací membrán a adsorpce na aktivním uhlí 

 

ChSK -100 mg/l 

 

 

100 mg/l 

20 mg/l 

Organické látky s aplikací membrán a adsorpce na aktivním uhlí 

 

BSK5 – 20 mg/l 

Dusíkaté látky jako amoniakální a dusičnanový dusík 0 mg/l 

Organicky vázaný dusík s aplikací nitrifikace a denitrifikace 5 mg/l 

Fenoly stopy s aplikací nitrifikace a denitrifikace 

 

 

 

Denitrifikace 

- 

Kyanidy volné 0 mg/l 

Kyanidy vázané 1-2 mg/l 

Sulfokyanatany 1-2 mg/l 

 Tab. 1 Zákonem stanovené výstupní parametry [16] 
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1.2.2 Biologické aerobní čištění 

Při biologickém aerobním čištění jsou látky organického původu odstraňovány 

ze znečištěné vody díky směsné kultuře mikroorganismů v přítomnosti kyslíku. 

Nejpoužívanějšími způsoby jsou aktivace, biologické filtry a biologické stabilizační nádrže. 

U těchto pochodů převládají aerobní procesy, ovšem nelze vyloučit ani pochody anaerobní 

ve vnitřních vrstvách biomasy. Schematicky je možno proces mikrobiálního rozkladu 

organické hmoty v aerobních podmínkách znázornit takto.[9, 14] 

Obr. 5 Schéma mikrobiologického rozkladu organické hmoty v aerobních podmínkách [9] 

Aerobní mikroorganismy rozkládají látky organického původu působením enzymů. 

K této oxidaci využívají molekulární kyslík. Finálními produkty tohoto složitého procesu 

s řadou dílčích stupňů a meziproduktů jsou oxid uhličitý, voda a dusík vázaný ve formě 

amoniaku. Rozkladným procesem získávají mikroorganismy energii, potřebnou ke stavbě 

buněčné hmoty a zásobních látek. K této syntéze je zapotřebí i biogenních prvků, 

jejichž případný deficit v odpadní vodě musí být dotován. [9] 

 

1.2.2.1 Mechanismus odstraňování organických látek z odpadních vod 

Jemně suspendované a koloidní látky bývají z průmyslových odpadních vod odstraňovány 

fyzikálními a fyzikálně chemickými pochody. Princip odstraňování těchto látek je založen 

na koagulaci a sorpci látek na shlucích mikroorganismů, které tvoří směsnou kulturu. 

Kolem směsné kultury (vločky, nánosy) je vytvářena kapalná vrstva s rozpuštěnými 

znečišťujícími látkami. Tyto látky prochází hraniční vrstvou na principu difúze a rozpuštěné 

molekuly podléhají sorpčním silám tuhých částic. [14] 
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1.2.2.2 Aktivace 

Aktivace neboli systém s biomasou ve vznosu patří mezi nejpoužívanější druh biologického 

čištění odpadních vod. Princip biologického čištění pomocí aktivace spočívá ve vytvoření 

aktivovaného kalu v aerační aktivační nádrži. Aktivovaným kalem označujeme směsnou 

kulturu mikroorganismů většinou bakterií, agregovaných procesem bioflokulace. 

V aktivovaném kalu se mohou vyskytovat dále plísně, houby, kvasinky, různá protozoa, vířníci, 

hlístice. Aktivovaný kal má tu vlastnost, že jej lze od kapalné fáze oddělit sedimentací.  

 

 

 

 

 

 

V základním uspořádání sestává aktivace z aerační nádrže, kde dochází k procesu čištění 

odpadní vody a produkci aktivovaného kalu. Z aktivační nádrže je vedena směs odpadní vody 

a aktivovaného kalu do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení obou složek sedimentací. 

Vyčištěná odpadní voda odtéká z čistírny, ale sedimentací oddělený aktivovaný kal je vracen 

zpět do aktivační nádrže, jelikož je nositelem čistícího procesu. [9, 14] 

Kyslík potřebný pro aerobní bakterie, musí být do aktivační nádrže (reaktoru) průběžně 

přidáván, obvykle provzdušňováním reaktorů. Aerací se zároveň udržuje aktivační směs 

ve vznosu. Při dlouhodobém nedostatečném provzdušňování může docházet k odumírání 

aerobních bakterií a vzniknou anaerobní podmínky, při kterých technologie nebude 

fungovat. [9] 

 

Obr. 6 Schéma aktivace [9] 
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1.2.2.3 Začlenění denitrifikace do aktivačního procesu 

Denitrifikace je redukce dusičnanů a dusitanů na dusík (N2) nebo na oxid dusný (N2O). 

Podmínkou denitrifikace je nepřítomnost molekulárního kyslíku v odpadní vodě. Denitrifikace 

je dvoustupňový proces s mezistupněm, při kterém vznikají dusitany. Blíže je proces biologické 

denitrifikace popsán v praktické části a to v kapitole 2.2.2. 

Lze navrhnout několik způsobů uspořádání aktivačního procesu s denitrifikací. První 

uspořádání: v oxické zóně probíhá oxidace amoniaku na dusičnany, na kterou navazuje zóna 

anoxická. Tato zóna již není provzdušňována, ale pouze míchána. Zde se redukují vzniklé 

dusičnany na dusík. Pro průběh denitrifikace je důležité přivádět do denitrifikační nádrže 

exogenní substrát (část nečištěné odpadní vody). Řízení takového procesu není jednoduché, 

vezmeme-li v úvahu proměnlivé složení a koncentraci odpadní vody. [9, 17] 

Díky možnosti využití dusičnanů k oxidaci organických látek a tím snížení spotřeby 

přiváděného kyslíku je doporučováno zařazení denitrifikačního stupně před nitrifikaci. 

V takovém případě je nutno zavést vnitřní recykl, který přivádí dusičnany vzniklé nitrifikací 

v oxickém reaktoru do reaktoru anoxického, kde probíhá denitrifikace. Před vstupem 

do dosazovací nádrže se vnitřním recyklem vrací aktivační směs z důvodu velkého přetěžování 

nádrže. [9] 

Obr.7 Základní schéma začlenění denitrifikačního procesu v aktivaci [9] 

Obr. 8 Denitrifikace s předřazenou anoxickou zónou [9] 
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1.2.2.4 Základní typy aktivačního procesu 

Aktivační proces můžeme rozdělit 

 podle teorie reaktorů na čtyři základní uspořádání: 

1. jednorázový systém (vsádkový, diskontinuální) – odpadní voda se mísí s aktivovaným 

kalem a následně je směs provzdušňována. Charakteristickým rysem 

je, že se po vyčerpání substrátu sledování procesu ukončí, systém 

se zruší a dále se neprovozuje.  

2. semikontinuální systém – jedná se o časově opakující se jednorázový proces. Provoz 

spočívá v odběru části biomasy a kultivačního média a doplněním novým roztokem 

substrátu. 

3. kontinuální systém s postupným tokem – aktivační nádrž má tvar dlouhého koryta 

s relativně malým průtokem. Směsná kultura je v přímém styku se substrátem, 

který mění svou koncentraci. 

 

 

 

 

 

4. kontinuální systém na principu ideálního směšování – ke smíchání odpadní vody 

s aktivačním kalem dochází až v nádrži (reaktoru), která je intenzivně provzdušňována 

a promíchávána. [14, 16] 

 podle způsobu provozu 

1. aktivace směšovací – je provozována v dokonale promíchávané nádrži, tak že odpadní 

voda je spolu s vratným kalem ihned promísena v celém objemu. Tento typ aktivace 

je vhodný pro odpadní vody, které obsahují toxické, ale biologicky rozložitelné 

organické látky (fenoly aj.). 

Obr. 9 Schéma aktivační nádrže s postupným tokem [14] 
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2. aktivace s postupným tokem – je vybavena dlouhým korytem s malým průtočným 

profilem. Odpadní voda je s vratným kalem mísena na začátku nádrže a směs jí potom 

podélně protéká. [9] 

 

1.2.2.5 Důležité technologické parametry aktivace 

Koncentrace suspendovaných látek aktivovaného kalu X (kg.m-3): pokud není koncentrace 

v celém reaktoru stejná, hodnotí se koncentrace průměrná Xpr a koncentrace na odtoku Xodt. 

Doba zdržení Θ: vyjadřuje poměr objemu nádrže V k přítoku odpadní vody Q0,  

                                                           Θ =
𝑉

𝑄0
                                                                (1-4) 

Objemové zdržení Z: hmotnostní množství substrátu přivedené do nádrže o objemu 

1 m3 za den, 

                                                     𝑍 =
24𝑄0𝑆0

𝑉
=

24𝑆0

Θ
                                                    (1-5) 

S0… koncentrace substrátu v odpadní vodě (vyjádřená jako BSK5) 

Q0… přítok odpadní vody (m3h-1). 

Zatížení kalu Zk: hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg kalu za den, 

                                                    𝑍𝑘 =
24𝑄0𝑆0

𝑉𝑋
=

24𝑆0

𝑋Θ
=

𝑍

𝑋
,                                            (1-6) 

X… je koncentrace sušiny kalu v aktivační nádrži. 

Stáří kalu Θx: je definováno jako průměrná doba, kterou zůstává kal v biologickém systému, 

                                                         𝛩𝑥 =
𝑋𝑝𝑟∙𝑉+𝑍𝑑

𝑋𝑟∙𝑄𝑝+(𝑁𝐿)𝑧∙(𝑄−𝑄𝑝)
                                              (1-7) 

Qp… je množství přebytečného kalu (m3.d-1) 

(NL)z… je koncentrace nerozpuštěných látek ve vyčištěné odpadní vodě (kg.m-3) 

Xr… je koncentrace NL v přebytečném kalu (kg.m-3) 

Zd… je množství NL kalu (kg). [9, 14] 
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1.2.2.6 Vliv základních veličin na čistící účinek aktivace 

Mezi hlavní veličiny patří doba zdržení, teplota, koncentrace organického znečištění 

a koncentrace sušiny kalu 

1. Vliv doby zdržení – doba zdržení je jednou z hlavních veličin ovlivňující účinek 

aktivačního procesu. Během procesu se s rostoucí dobou zdržení zmenšuje vliv 

čistícího účinku. V prvních 2-4 hodinách dosahuje účinek 80-90 %, poté roste velmi 

pomalu.  

2. Vliv teploty – teplota odpadní vody v reaktorech nemá v aerobních čistírenských 

procesech zdaleka takový význam jako v procesech anaerobních. V teplotním 

rozmezí 0 až 20 °C, můžeme pozorovat snížení čistícího účinku s klesající teplotou. 

Rozeznáváme dva druhy poklesu teploty. Prvním je pokles náhlý, kdy dochází 

k výraznému poklesu čistícího účinku, neboť biocenóza směsné kultury nebyla 

na nižší teplotu připravena. Při pozvolném poklesu teplot, není snížení účinku čištění 

tak velký. Mikroorganismy směsné kultury se stačí aklimatizovat. 

3. Vliv koncentrace organického znečištění – hodnoty účinku čištění klesají 

se snižujícím se organickým znečištěním.  

4. Vliv koncentrace a kvality aktivovaného kalu. [9, 14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

2 Praktická část 

2.1 Cíl práce 

 

– Literární rešerže k dané problematice 

– Popis technologie BČOV podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

– Výsledky s diskuze: 

- trendy koncentrací klíčových látek na vstupu do BČOV, 

- trendy koncentrací klíčových látek na výstupu z BČOV, 

- hydraulické zatížení, 

- studium účinnosti čištění. 

 

2.2 Základní popis BČOV v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Biologická čistírna odpadních vod areálu AMO slouží k úpravě vody vznikající při výrobě 

koksu. 

2.2.1 Funkce BČOV 

Upravená a předčištěná fenolčpavková voda o teplotě max. 60 °C je přiváděna z předčištění 

FČV přes chladiče, kde se ochladí na teplotu okolo 30 °C a je vedena do denitrifikace. 

V denitrifikaci se voda mísí s ředící vodou z centrálního rozvodu. Do denitrifikační nádrže 

je současně dávkován roztok síranu železnatého a dále je zde přiváděn vnitřní recykl 

z nitrifikace a kalová voda ze zahušťovací nádrže. Z denitrifikace přechází odpadní voda 

do selektoru S1, kde se voda rozděluje do dvou oxických reaktorů a a b a přidává se zde kyselina 

fosforečná a hydroxid sodný. Odtud je aktivační směs vedena do usazovací nádrže 

UN1 a následně do selektoru S2. Vratný kal z usazovací nádrže UN1 odchází do jímky vratného 

kalu JVK1, odkud je kal čerpán do nádrží regenerace kalu a, b. Ze selektoru S2 je voda vedena 

do nitrifikačních reaktorů a a b pracujících s nosičem biomasy a bez kalu. Z reaktorů odtéká 

vyčištěná odpadní voda do usazovací nádrže UN2 a jímky vyčištěné vody JVV.                           
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Z jímky vyčištěné vody a nitrifikačních reaktorů je čerpán vnitřní recykl do denitrifikační 

nádrže nebo selektoru S1. Vyčištěná odpadní voda je pak přečerpávána z UN2 do zásobní 

nádrže, kde probíhá její homogenizace a akumulace. Odtud je odpadní voda pomocí čerpadel 

odčerpávána do veřejné kanalizace města Ostravy. [18] 

 

2.2.2 Popis jednotlivých technologických celků BČOV 

Denitrifikace – V procesu denitrifikace dochází k redukci dusičnanů a dusitanů 

na elementární dusík nebo oxid dusný, který se z vody dostává do atmosféry. Mohou ji provádět 

organotrofní organismy. Určitý podíl dusíku se spotřebovává zabudováním do buněčné hmoty 

bakterií. Bakterie v denitrifikační nádrži mohou získávat z dusičnanů a dusitanů kyslík 

potřebný pro syntézu buněčné hmoty. Bakterie pro svůj růst spotřebovávají organický substrát 

tvořený především fenolem, proto se doporučuje minimální vstupní koncentrace fenolu 

500 mg/l. V denitrifikačním procesu se uvolňují OH- ionty, což může vést k rychlému růstu pH.  

 

 

Obr. 10 Technologické schéma BČOV podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Rychlost denitrifikace s rostoucí teplotou roste. Schematicky lze denitrifikaci popsat takto: 

                                 𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝑁𝑂3
− ⟶ 𝑁2 + 𝐴𝑜𝑥𝑖𝑑 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒                                     (2-1) 

V denitrifikační nádrži je nasypán inertní nosič tvořící jednotný celek v horní části 

denitrifikace. V nádrži jsou zabudovány dva rošty s jemno-bublinnými elementy, kudy proudí 

vzduch. U dna denitrifikační nádrže je zaústěno přívodní potrubí fenolčpavkové vody, potrubí 

pro dávkování síranu železnatého a také potrubí pro recyklovanou a vyčištěnou vodu 

z nitrifikace a z jímky od UN2. Odtok z denitrifikace do selektroru S1 je vybaven válcovým 

sítem, které zabraňuje úniku inertního nosiče z denitrifikace. [18, 19, 20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selektor S1 – nádrž, která má za úkol rozdělit proud odpadní vody do dvou sekcí pomocí 

armatur umístěných u dna nádrže a potrubí. Selektor je opatřen provzdušňovacím                                 

jemno-bublinným systémem s armaturami. Do selektoru ústí potrubí pro dávkování chemikálií. 

Dávkuje se zde: 

– kyselina fosforečná 

– síran železnatý: plní funkci antipěniče, dávkování je semimanuální, jeho dávka 

je upravována podle laboratorních údajů a aktuálního přítoku do čistírny, 

– hydroxid sodný: dávkování je automatické podle hodnoty pH. [16, 18] 

Obr. 11 Denitrifikační nádrž – ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Selektor S2 – nádrž, která má za úkol rozdělit proud odpadní vody do dvou sekcí nitrifikace. 

Selektor je opět vybaven provzdušňovacím jemno-bublinným systémem a potrubím, 

kde se přivádí chemikálie, ředící voda, recykl vyčištěné vody a fenolčpavková voda. [18] 

Oxické reaktory a a b – jsou dva koridory, kde je přiváděna odpadní fenolčpavková voda 

ze selektoru S1 pomocí potrubí s ručními uzávěry. Každý oxický reaktor je opatřen dvěma rošty 

s jemno-bublinnými elementy. Čištěné vody z obou reaktorů odtékají do žlabu, kde se smíchají 

a jsou vedeny potrubím do usazovací nádrže UN1. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

Jímka vratného kalu JVK1 – u dna jímky jsou zabudována dvě odstředivá čerpadla, 

která čerpají kal do regenerace a dále jedno čerpadlo pro odčerpávání přebytečného kalu 

do zahušťovací nádrže. [18] 

Regenerace kalu a a b – regeneraci tvoří dvě nádrže umístěné před oxickými reaktory, 

které jsou vybaveny jedním roštem s jemno-bublinnými elementy. Kal se do regenerace přivádí 

čerpadlem z JVK1. Regenerovaný kal odtéká potrubím do oxické části. [18] 

 

 

Obr. 12 Oxické reaktory a, b – ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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 Usazovací nádrž UN1 – kruhová betonová nádrž opatřena pojezdným mostem se stíracím 

zařízením plovoucího a usazeného kalu a také lamelovou vestavbou pro lepší zachycení kalu. 

Odsazená voda odtéká z jímky čištěné vody potrubím do selektoru S2. Kal zachycený 

v usazovací nádrži odtéká potrubím do jímky vratného kalu. [18] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nitrifikace – nitrifikace je proces biologické oxidace probíhající ve dvou stupních. 

V prvním stupni se amoniakální dusík pomocí bakterií oxiduje na dusitany. Ve druhém kroku 

jsou vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany. Nitrifikace probíhá podle následujících rovnic: 

                                2 𝑁𝐻3 + 3 𝑂2 ⟶ 2 𝑁𝑂2
− + 2 𝐻+ + 2 𝐻2𝑂                                 (2-2)  

                                               2 𝑁𝑂2
− + 𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂3

−                                                  (2-3) 

 

Nitrifikační bakterie patří mezi pomalu rostoucí organismy. Jejich růstové rychlosti jsou 

o řád nižší než běžných organotrofních organismů v aktivovaném kalu. 

Uvádí se, že jsou výhradně aerobní, ovšem dokážou přežít i několik hodin 

v denitrifikačních nádržích. Nitrifikační bakterie jsou velmi citlivé na celou řadu 

organických i anorganických látek. [18] 

 

Obr. 13 Usazovací nádrž - ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Faktory ovlivňující proces nitrifikace: 

1. Koncentrace rozpuštěného kyslíku – kritická koncentrace kyslíku je cca 1 mg.l-1. 

Optimální koncentrace v aktivační nádrži se pohybuje kolem 2 mg.l-1. 

2. Hodnota pH – optimální pH je od 6-9, vyšší či nižší pH působí na bakterie nepříznivě 

nebo inhibičně. 

3. Teplota – má významný vliv na rychlost nitrifikace, optimální teplota se pohybuje okolo 

28 až 32 °C. 

4. Stáří a zatížení kalu – uvedené dva parametry jsou na sobě závislé. Hlavní vliv 

na nitrifikaci má stáří kalu. Účinnosti nitrifikace vyšší než 90 % lze dosáhnout 

při dostatečně vysoké teplotě a stáří kalů alespoň 5 dnů. U aktivací s denitrifikací 

s anoxickou zónou, je nutné, aby stáří kalu bylo dodrženo v oxických podmínkách. [8] 

Nitrifikační reaktory a a b jsou dvě otevřené betonové nádrže, ve kterých jsou zabudovány 

dvě dělící stěny a dvě přívodní potrubí. Pro zlepšení čistícího účinku je v každém reaktoru 

nasypán inertní nosič. Každý reaktor je opatřen čtyřmi rošty s jemno-bublinnými 

elementy.  [18, 19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Nitrifikační reaktor a, b – ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Usazovací nádrž UN2 – kruhová betonová nádrž s pojezdovým mostem a zařízením 

pro stírání kalu z hladiny. Odsazená voda odtéká do jímky vyčištěné vody, zatímco kal 

se odpouští do jímky vratného kalu JVK2. Na rozdíl od UN1, zde nenajdeme lamelové 

vestavby. [18] 

Jímka vyčištěné vody JVV – betonová nádrž, do které se přivádí vody z UN2. Jímka 

je vybavena čerpadly pro odčerpávání vyčištěné vody a čerpadly pro čerpání vyčištěné vody 

jako vnitřního recyklu do denitrifikace a selektoru S1. [18] 

Jímka vratného kalu JVK2 – na dně jímky je umístěno čerpadlo pro odčerpávání 

přebytečného kalu. [18] 

Zahušťovací nádrž kalu ZN – nadzemní kruhová betonová nádrž s přístavkem, 

ve kterém je umístěna jímka kalové vody s čerpadlem. Součástí zásobní nádrže je jímka 

přívodních potrubí kalů a čerpadlo zahuštěného kalu. V ZN je zabudována míchací mříž. 

Zahuštěný kal je ze středové jímky odčerpáván. [18] 

Dmychárna – zdrojem stlačeného vzduchu dodávaného do aeračních elementů v nádržích 

BČOV je dvojice rotačních dmychadel. Tlakový vzduch potřebný k provzdušňování reaktorů 

a ostatních nádrží s aeračními elementy zajišťuje dvoukomorový systém. [18] 

Odvodnění kalu – probíhá v odstředivce, po předchozím zahuštění v ZN a přečerpání 

do homogenizační nádrže kalu, která je vybavena horizontálním míchadlem. Z homogenizační 

nádrže je kal čerpán do odstředivky. Zde je přidáván organický flokulant pro dosažení 

potřebného odvodnění. [18] 
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2.2.3 Limitní hodnoty vstupní a výstupní odpadní vody 

Vstupní a výstupní proudy odpadní vody z BČOV, musí splňovat limitní hodnoty.  

Limitní hodnoty sledovaných ukazatelů na vstupu do BČOV. 

Stanovení Horní limit (mg/l) 

N-NH4 500 

ChSk Není limitován hodní hranicí 

Fenoly  min. 500 

CN-
 20 

Tab. 2 Limitní hodnoty pro vstup do BČOV[16] 

 

Limitní hodnoty sledovaných ukazatelů ve vyčištěných odpadních vodách dle platného 

kanalizačního řádu. 

Stanovení Horní limit (mg/l) 

N-NH4 200 

ChSK 1700 

Fenoly 10 

CN- 10 

SCN-
 10 

pH 10 

 
Tab. 3 Limitní hodnoty pro odtok z BČOV [18] 
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2.3 Výsledky a diskuze 

Ze získaných provozních dat byly sestaveny trendy koncentrací sledovaných látek na vstupu 

do BČOV, na výstupu z BČOV, hydraulického zatížení a účinnosti čištění. 

2.3.1 Koncentrace klíčových látek na vstupu v letech 2013-2015 

 

Obr. 15 Koncentrace N-NH4 v zásobníku v letech 2013-2015 

Obr. 15 poukazuje na bodové výchylky koncentrací v trendu amonných iontů v období 

2013 – 2014. Zvýšené koncentrace nevykazují překročení stanoveného limitu. 

 

Obr. 16 Hodnota ChSK v zásobníku v letech 2013-2015 

Hodnota ChSK na obr. 16 vykazuje v celém trendu stabilní hodnoty, které jsou 

pod hranicí stanoveného limitu. 
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Obr. 17 Koncentrace fenolu v zásobníku v letech 2013-2015 

Z obr. 17 je patrné, že koncentrace fenolu se pohybuje nad doporučenou hranicí 500 mg/l, 

která je v trendu vyznačena zelenou přímkou. Nad touto hranicí může docházet k růstu 

biologického substrátu, bez přídavku dalších látek. 

 

Obr. 18 Koncentrace CN- v zásobníku v letech 2013-2015 

Obr. 18 znázorňuje časté bodové výchylky trendu vstupních koncentrací kyanidů. 

Ke zvýšení koncentrací kyanidů dochází v celém sledovaném období. Kyanidy jsou toxické 

pro mikroorganismy žijící v reaktorech, a tudíž mohou zapříčinit jejich úhyn. 
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Obr. 19 Koncentrace SCN- v zásobníku v letech 2013-2015 

Z obr. 19 je patrné zvýšení koncentrace thiokyanatanových iontů v období 2014-2015 

na přítoku do BČOV. Tento výkyv může být zapříčiněn špatným odsířením, například z důvodu 

poruchy technologie.  

Z výše uvedených trendů sledovaných látek, které vstupují do BČOV je zřejmé, 

že v letech 2013 – 2015 nedocházelo k výrazným výkyvům vstupních koncentrací, 

které by biologická čistírna nebyla schopna zvládnout. 

 

2.3.2 Koncentrace NH3 v SFČV 

 

Obr. 20 Koncentrace NH3 v SFČV v roce 2013 
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Obr. 21 Koncentrace NH3 v SFČV v roce 2014 

Obr. 22 Koncentrace NH3 v SFČV v roce 2015 

Obr. 20 až 22 poukazuje na zvýšenou hodnotu amoniaku v surové fenolčpavkové vodě 

v roce 2014. Amoniak není v SFČV limitován horní hranicí. Období zvýšení amoniaku 

na obr. 21 je totožné s obdobím zvýšené koncentrace amonných iontů na vstupu do BČOV 

na obr. 15. 
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2.3.3 Koncentrace látek na výstupu 

 

Obr. 23 Koncentrace N-NH4 na výstupu v letech 2013-2015 

Trend znázorněný na obr. 23 poukazuje na zvýšené koncentrace dusíku vázaného 

v amonných solích v letech 2014-2015. Období zvýšené koncentrace je totožné se zvýšenou 

koncentrací na vstupu do BČOV v obr. 15. 

Obr.24 Hodnota ChSK na výstupu v letech 2013-2015 

Hodnota ChSK na obr. 24 vykazuje bodové výchylky v roce 2015. Veškeré hodnoty 

jsou pod hranicí stanového limitu. 
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Obr. 25 Koncentrace fenolu na výstupu v letech 2013-2015 

Trend na obr. 25 je v období roku 2013 - 2014 vyrovnaný. V průběhu roku 2015 dochází 

k bodovým výchylkám. Tyto výchylky jsou pod hranicí stanoveného limitu. 

 

Obr. 26 Koncentrace CN- na výstupu v letech 2013-2015 

Obr. 26 znázorňuje koncentraci kyanidů v letech 2013-2015, která se v téměř celém 

sledovaném období pohybuje pod hranicí horního limitu stanovených hodnot. Zvýšené 

koncentrace kyanidů můžeme pozorovat už na vstupu do čistírny. 
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Obr. 27 Koncentrace SCN- na výstupu v letech 2013-2015 

Obr. 27 znázorňuje trend zvýšené koncentrace thiokyanatanových iontů v roce 2015. 

V předchozí kapitole již bylo poukázáno na zvýšenou hodnotu iontů SCN- na vstupu do BČOV. 

Zvýšená koncentrace iontů na výstupu může vypovídat o otravě bakterií. 

 

Obr. 28 Koncentrace N03
- v letech 2013-2015 

Obr. 28 poukazuje na zvýšené koncentrace dusičnanových aniontů, které vypovídají 

o špatné funkci denitrifikace. Následný pokles dusičnanových aniontů k nulovým hodnotám 

předpovídá špatnou funkci biologické čistírny. Příčinou nefunkčnosti čistírny bývá otrava 

bakterií toxickými látkami, které se v odpadní vodě vyskytují v nadlimitním množství.  
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Obr. 29 Naměřené hodnoty pH v letech 2013-2015 

Z obr. 29 je patrné, že doporučené hodnota pH, nebyla ve sledovaném období 2013-2015 

překročena.  

Mezi další významné ukazatele odpadní vody patří obsah PAU. Jedná se o polyaromatické 

uhlovodíky tvořeny větším počtem kondenzovaných benzenových jader, které mohou být různě 

substituovány. Jejich obsah v odpadních vodách poukazuje na množství dehtovitých látek. 

Maximální obsah PAU je stanoven na 20 μg/l. Z obr. 30 vyplývá, že koncentrace PAU 

nepřekračuje stanovené limitní hodnoty.   
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Obr. 30 Obsah PAU  v letech 2013-2015 
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2.3.4 Hydraulické zatížení 

Hydraulickým zatížením čistírny odpadních vod rozumíme průtok odpadní vody, 

na který je BČOV projektovaná, a tedy je schopna toto množství odpadní vody pojmout. 

Hydraulické zatížení získáme jako součet:  

 průtoku odpadní vody recyklem, 

 průtoku skrápěcí vody v oxických reaktorech, 

 průtoku odpadní vody do denitrifikace, 

 průtoku ředící vody. 

 

Obr. 31 Hodnoty průtoku vody recyklem 

 

Obr. 32 Hodnoty průtoku skrápěcí vody 
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Obr. 33 Hodnoty průtoku ředící vody 

Obr. 34 Hodnoty průtoku vody do denitrifikace 

Po součtu jednotlivých průtoků, byl získán trend hydraulického zatížení, který je uvedený 

na obr. 37. 

Obr. 35 Hydraulické zatížení čistírny  

Hydraulické zatížení se pohybuje nad hranou své projektové kapacity. Neumožňuje tak 

větší zředění odpadních vod, pro jejich snadnější čištění. 
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2.3.5 Účinnost odstranění vybraných látek 

Následující trendy znázorňují účinnosti odstraňování klíčových látek z odpadních vod. 

  

                              úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑛í𝑘−𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑛í𝑘
∙ 100 [%]                                     (2-4) 

Obr. 36 Účinnost odstranění N-NH4 v letech 2013-2014 

Obr. 36 ukazuje na pokles účinnosti v průběhu roku 2014. Z již uvedených trendů je zřejmé, 

že dusík vázaný v amonných solích vykazoval ve sledovaném období zvýšené koncentrace 

na výstupu. Účinnost amonných iontů je uvedena pouze do roku 2014, jelikož pro rok 2015 

nebyla získána potřebná data. 

Obr.37 Účinnost snížení ChSK v letech 2013-2015 

Na obr. 37 lze vidět účinnost snížení ChSK kolem 90 %. 
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Obr. 38 Účinnost odstranění fenolu v letech 2013-2015 

Obr. 38 znázorňuje vyrovnaný trend odstranění fenolů s více než 95% účinností. 

 

Obr. 39 Účinnost odstranění CN- v letech 2013-2015 

Sníženou účinnost čištění můžeme pozorovat i u iontů kyanidů z obr. 39. Trend účinnosti 

čištění v delším časovém úseku vykazoval účinnost kolem 30 až 50 %. Pokles účinnosti je dán 

zvýšenými koncentracemi kyanidů na výstupu z BČOV. 
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Obr. 40 Účinnost odstranění SCN- v letech 2013-2015 

Na obr. 40 můžeme pozorovat náhlý pokles účinnosti thiokyanatanových iontů v roce 

2015. Tento propad účinnosti souvisí se zvýšeným obsahem SCN- na výstupu z čistírny, 

který ukazuje obr. 27. 

 

Ze získaných provozních dat za období 2013-2015 byly sestaveny trendy koncentrací 

klíčových látek, které do biologické čistírny odpadních vod vstupují i vystupují. Mezi hlavní 

ukazatele znečištění patří dusík (vázaný v amonných solích, ve vodě, v amoniaku), fenoly, 

kyanidy a thiokyanidy. Koncentrace látek vstupujících do BČOV ve sledovaném období 

2013 - 2015 nevykazovaly výraznější překročení stanovených limitních hodnot, 

které  by čistírna nebyla schopna zpracovat. U sledovaných látek na výstupu z BČOV v období 

2013-2015 došlo k mírnému navýšení koncentrací vybraných látek nad stanovený limit. Jedná 

se zejména o koncentrace různých forem dusíku v letech 2014-2015, thiokyanatanů v letech 

2014 - 2015 a mírné překročení iontů kyanidů ve sledovaném období.  

Z účinnosti odstraňování vybraných látek vyplývá, že většinu klíčových látek čistírna 

odpadních vod odstraňuje s 90% úspěšností. Pokles účinnosti byl zaznamenán u iontů CN-, 

SCN- a u amonných iontů. Zvýšení dusičnanových iontů na výstupu z čistírny, indikuje špatnou 

funkci denitrifikace, a tudíž úhyn mikroorganismů. Úhyn mikroorganismů může být způsoben 

ionty SCN- a CN-. Tyto ionty vykazovaly ve sledovaném období zvýšenou koncentraci 

již na vstupu do BČOV, což by mohla být způsobeno špatnou funkcí odsíření. 
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Jako případnou optimalizaci navrhuji. 

a) Zvýšení kapacity čistírny odpadních vod – dosáhneme zvětšením objemu koridoru, 

které se ovšem neobejde bez výrazných stavebních úprav a odstávky technologie. 

Další možností by bylo pořízení jiného typu inertního nosiče v reaktorech. Testování 

nosiče by mohlo být předmětem zkoumání další práce.  

b) Vylepšení způsobu odstraňování kyanidů z odpadních vod – vhodnou metodou by 

mohla být adsorpce, která je uvedena v kapitole 1.1.2.5. 

c) Snížení koncentrace toxického amoniaku – převedením amoniaku na netoxickou 

formu NH4
+. Metody pro odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod 

jsou uvedeny v kapitole 1.1.2.5. 

d) Opatření na snížení koncentrace amoniaku z odsíření – tento postup by vyžadoval 

kontrolu účinnosti technologického celku odsíření. Větší podíl amoniaku by bylo 

možné vést do Clausovy pece. 
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3 Závěr 

Praktická část předložené diplomové práce byla zaměřena na studium účinnosti čištění 

odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s. Ze získaných provozních dat biologické 

čistírny odpadních vod v letech 2013-2015 byly sestaveny trendy klíčových látek na vstupu 

a výstupu z čistírny, hydraulické zatížení čistírny a účinnost čištění. 

Z uvedených trendů sledovaných látek na vstupu do BČOV je zřejmé, že v letech 

2013 – 2015 došlo k mírnému zvýšení koncentrace thiokyanatanů a volného amoniaku, 

ale nedocházelo k překročení stanovených limitních hodnot. Trendy výstupních koncentrací 

klíčových látek v letech 2013-2015 vykazují zvýšené hodnoty u dusičnanů, dusíku vázaného 

v amonných solích a thiokyanatanových iontů.  

Účinnost odstraňování sledovaných látek zaznamenala pokles zejména u iontů CN-, SCN- 

a u amonných iontů. Hydraulické zatížení čistírny se pohybuje na hraně své projektové 

kapacity. Od doby výstavby čistírny odpadních vod vzrostlo množství vody, a tudíž čistírna 

neumožní další zředění vybraných látek, které nárazově zvýší svou koncentraci. 

Zvýšené koncentrace toxických látek v odpadní vodě mají za následek úhyn nitrifikačních 

a denitrifikačních bakterií a způsobují pokles účinnosti čištění odpadních vod. Podstatný vliv 

na kulturu mikroorganismů má především zatížení čistírny a celkové složení odpadní vody. 

 Jako případnou optimalizaci navrhuji. 

a) Zvýšení kapacity čistírny odpadních vod. 

b) Vylepšení způsobu odstraňování kyanidů z odpadních vod. 

c) Snížení koncentrace toxického amoniaku. 

d) Opatření na snížení koncentrace amoniaku z odsíření. 
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