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Anotace 

Říční voda odebíraná z recipientu je v chemických závodech klíčovou vstupní 

surovinou pro většinu výrobních procesů. V průběhu výrobních procesů je znečištěna 

různými odpadními látkami. Odpadní vody z jednotlivých provozů jsou v závodech 

čištěny, přičemž se jedná zejména o kyselé odpadní vody, které jsou neutralizovány na 

neutralizační stanici a o vody z ostatních provozů, které jsou čištěny na biologické čistírně 

odpadních vod.  

V rámci neutralizačního procesu dochází k neutralizaci kyselých odpadních vod ve 

dvou neutralizačních linkách neutralizačními činidly za vzniku sraženin, přičemž v místě 

výpusti zneutralizovaných odpadních vod dochází k výskytu úsad, ve kterých je 

dominantní složkou sádrovec. Tato práce je věnována analýze tvorby úsad z mnoha 

hledisek. Je analyzován poměr kyselých odpadních vod tekoucích do obou linek, stupeň 

naředění říční vodou, dodatečná potřeba ředicí vody a další. V závěrečné diskuzi jsou 

přednesena doporučení vedoucí ke snížení množství úsad.  
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Čištění odpadních vod, kyselé odpadní vody, neutralizace, neutralizační stanice, 
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Annotation 

River water taken from the recipient is a key input ingredient in chemical plants for 

most manufacturing processes. It is contaminated with various waste materials during 

production processes. The wastewater from divisions is cleaned in plants, in particular acid 

waste water is neutralized at the neutralization station and water from other divisions is 

cleaned at biological wastewater treatment plants. 

In the neutralization process, the acid wastewater is neutralized in two 

neutralization sections by neutralizing agents to form coagulum, while sediments occur at 

the point of the drain of neutralized waste water where the dominant component is 

gypsum. This work is devoted to analysis of sediments creation from many aspects. The 

ratio of acid waste water flowing to both sections, the degree of dilution with river water, 

the additional need of dilution water, and others are analyzed. In the final discussion, 

recommendations are made to reduce the amount of sediments. 
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1 ÚVOD 

Odpadní vody v průmyslových podnicích vykazují různé druhy znečišťujících látek 

o různém množství, přičemž se dají rozdělit například podle charakteru znečištění. 

Předmětem této práce je analýza odpadních vod v konkrétních chemických závodech.  

V těchto chemických závodech se vyrábí chemické polotovary, které se expedují 

do celého světa k dalšímu zpracování. Celá firma se skládá ze tří poboček umístěných ve 

střední Evropě, přičemž předmětem práce je pobočka umístěná v Moravskoslezském kraji. 

Základní produkce této pobočky je zaměřena na výrobu anilinu, kdy se všechny potřebné 

chemikálie používající v procesu vyrábějí přímo v závodech. Mezi další produkty patří 

kyselina dusičná, nitrobenzen atd.  

Ve své bakalářské práci jsem se podrobně zabýval procesem neutralizace kyselých 

odpadních vod v těchto chemických závodech, viz [1]. Detailně jsem popsal princip 

a fungování neutralizační stanice (resp. dvou neutralizačních linek), kde jsou 

neutralizovány zejména kyselé odpadní vody ze dvou výroben kyseliny dusičné, z výrobny 

nitrobenzenu a z průmyslové spalovny odpadů. Před procesem vypouštění odpadních vod 

do recipientu prochází část neutralizovaných odpadních vod přes místní biologickou 

čistírnu odpadních vod (dále B-ČOV) a zbylá část je po neutralizaci vypouštěna přes 

hlavní odpadní kanál závodů přímo do recipientu.  

Procesu neutralizace je v závodech věnována velká pozornost, neboť kvalita 

neutralizace bezprostředně ovlivňuje kvalitu výsledných odpadních vod, které se 

vypouštějí do recipientu. Mimo snahy o neustálé zkvalitňování čištění odpadních vod je 

v podniku patrná také snaha o snižování celkového odběru říční vody a zefektivňování 

účinnosti technologií.  

V závěru bakalářské práce jsem identifikoval několik problémů. Jedním z nich byl 

výskyt vysráženého sádrovce v místě výpusti neutralizovaných kyselých odpadních vod do 

hlavního odpadního kanálu. Přítomnost sádrovce sice negativně neovlivňuje kvalitu 

vypouštěných odpadních vod, ale způsobuje zvýšené náklady spojené s pravidelným 

odstraňováním úsad. 
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 Tyto úsady jsou tvořeny nerozpuštěnými látkami, z nichž sádrovec tvoří většinu. Tomuto 

problému se budu detailně věnovat v této práci.  

V bakalářské práci byly prezentovány dva návrhy možného řešení tvorby úsad, 

jedním z nich bylo vyšší naředění obsahu neutralizační nádrže říční vodou, což jsem 

testoval v rámci zpracování předložené diplomové práce v několika variantách. Říční voda 

je přiváděna do chemických závodů z recipientu, takže je potřeba najít vhodný kompromis 

mezi náklady na odběr říční vody a náklady na odstranění úsad.  

V této diplomové práci nejdříve charakterizuji odpadní vody v průmyslu 

i v chemických závodech a připomenu stručně proces neutralizace. Dále popíši biologické 

čištění odpadních vod se zaměřením na biologické čištění v chemických závodech. 

V dalších kapitolách se již budu zabývat principem krystalizace a obecně srážením, 

zejména s ohledem na krystalizaci v chemických závodech, a budu se věnovat 

i konkrétním vlastnostem sádrovce. Stěžejním tématem mé práce pak je Kapitola 6, ve 

které se budu věnovat analýze krystalizace sádrovce v chemických závodech v místě 

výpusti z neutralizační stanice.  

Tvorba úsad na tomto místě může mít mnoho příčin, přičemž je potřeba z důvodů 

chybějících průtokoměrů nejprve zjistit přesné přítoky a odtoky do jednotlivých výrobních 

linek (nádrží). Dále je potřeba zjistit, jak závisí tvorba sádrovce na stupni naředění 

a analyzovat poměr síranů a vápníku ve zneutralizovaných vodách.  
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2 POPIS SPOLEČNOSTI 

Chemické závody v Ostravě jsou jedním ze dvou závodů ve střední Evropě 

vyrábějící organické i anorganické chemické suroviny, které nacházejí uplatnění u výrobců 

polyuretanu a pryží a dále též v potravinářském, farmaceutickém a zemědělském 

průmyslu. Ostravská pobočka je hlavním dodavatelem anilinu pro mateřskou společnost, 

která sídlí v Maďarsku. 

Anilin, jakožto nejdůležitější produkt chemických závodů, je vyráběn z vodíku, 

nitrobenzenu a kyseliny dusičné. Tyto tři chemické látky jsou v závodech taktéž vyráběny. 

Anilin je vyráběn na anilinovém bloku, což je novější část závodů. Mezi další produkty, 

které se v závodech vyrábějí, patří například cyklohexylamin, dicyklohexylamin, 

diethyloxalát a mnoho dalších. Většina těchto látek slouží jako základ pro další využití.  

Při některých výrobních procesech vznikají kyselé odpadní vody, které se 

v závodech neutralizují na průtočné neutralizační stanici, která má za úkol zvýšit pH těchto 

vod na požadovaných 5-8,5 [2]. Neutralizační stanice je rozdělena do dvou linek, z nichž 

jedna linka vyrábí výhradně průmyslový sádrovec (jakožto odpadní produkt neutralizace) 

a druhá neutralizuje všechny zbylé kyselé odpadní vody. Z neutralizační stanice odtékají 

tyto vody přes hlavní odpadní kanál do recipientu. 

V chemických závodech je voda klíčovou vstupní surovinou a účastní se většiny 

výrobních procesů. Podle účelu a použití je možno definovat základní rozdělení vod. 

Detailnější popis vod je možno nalézt i v mé bakalářské práci, viz  [1], strana 3. 

Pitná voda je dodávána do závodů ostravskými vodárnami. Síť je zde 

kombinovaná (okruhová a v okrajových částech větvená).  

Dále je možno v závodech definovat vody procesní. Tyto vody jsou využívány pro 

výrobní účely a také pro hašení požárů. Vstupní surovinou pro tyto vody je říční voda, 

která je odebíraná z recipientu. Podle použití je možno tyto vody dále rozdělit na vodu 

chladící, demineralizovanou, vratný kondenzát a požární vodu, které se liší zejména 

stupněm úpravy říční vody [3]. Dalšími procesními vodami v závodech jsou vody 

na jednotlivých provozech, které mají specifické složení. Jsou to například napájecí vody, 

kotelní vody, odluhy, procesní a kyselé kondenzáty atd. 
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Nakonec se v závodech zpracovávají ještě vody odpadní. Jedná se o odpadní vody 

z jednotlivých provozů a splaškové odpadní vody, které se čistí na B-ČOV, dále kyselé 

odpadní vody, kterými jsem se zabýval již ve své bakalářské práci, nicméně detailněji se 

jim věnuji v celé této diplomové práci. V poslední řadě do této skupiny spadají i odpadní 

vody dešťové, jež jsou vedeny odděleně přes hlavní odpadní kanál do recipientu. 
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3 CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD 

V této kapitole popíši nejprve stručně obecnou charakteristiku odpadních vod 

v průmyslu, poté se zaměřím na podrobnější charakteristiku odpadních vod v chemických 

závodech.  Nakonec ještě připomenu neutralizaci v chemických závodech, kterou jsem se 

zabýval již ve své bakalářské práci [1]. 

3.1 Obecná charakteristika odpadních vod v průmyslu 

Odpadní vody v průmyslových podnicích vykazují různé druhy znečišťujících látek 

o různém množství, proto je vhodné si tyto vody nejprve rozdělit podle charakteru 

znečištění, z čehož je dále patrné, o jaký typ znečištění se jedná. Dělení odpadních vod 

bylo převzato z [4].  

Odpadní vody dešťové bývají často zpoplatněné a výpočet se provádí nepřímou 

metodou z rozlohy závodu, průměrné intenzity srážek a kvality povrchu (určena stupněm 

znečištění a charakterem srážek). 

Odpadní vody splaškové jsou vody z toalet, sprch a zázemí zaměstnanců, dále 

vody z jídelen, kuchyní apod.  

Chladicí odpadní vody jsou vody, které nevykazují nikterak vysoké znečištění, 

avšak je jich velké množství, tudíž je pro závody výhodné tyto vody recirkulovat. Snižuje 

se tím spotřeba samotné vody (nejčastěji říční), dále pak spotřeba chemikálií na jejich 

úpravu a zároveň je minimální produkce odpadní vody. 

Procesní odpadní vody (technologické) jsou vody produkované z jednotlivých 

technologických stupňů daných výrob, dále vody sloužící k transportu materiálu nebo 

odpadů a vody, které odpadají z úpravy napájecí vody. Tyto vody vykazují značné 

zasolení. 

3.2 Charakteristika odpadních vod v chemických závodech 

Odpadními vodami jsem se částečně zabýval již ve své bakalářské práci [1], zde 

uvádím a rozšiřuji jejich přehled. Odpadními vodami v chemických závodech jsou: 
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a) Dešťové vody, což jsou veškeré vody, které tečou do dešťové kanalizace celých 

závodů. Do dešťové kanalizace jsou svedeny též odluhy z okruhů cirkulačního 

chlazení jednotlivých provozů. Dešťové vody jsou z dešťové kanalizace vedeny do 

hlavního odpadního kanálu a dále do recipientu bez jakéhokoliv čistícího procesu, 

neboť vykazují kvalitu vhodnou k vypouštění do recipientu dle platného 

kanalizačního řádu. Proto se těmito vodami nadále ve své práci zabývat nebudu. 

b) Splaškové vody jsou vody ze sociálních zařízení. S-bloková část splaškových vod 

vede ze čtyř splaškových čerpacích stanic přes čerpací stanici homogenizace (dále 

homogenizace) na B-ČOV. Na A-blokové části je pouze jedna centrální splašková 

čerpací stanice, ze které se vody čerpají na B-ČOV přímo. V B-ČOV jsou tyto vody 

vyčištěny [2].  

c) Kyselé odpadní vody jsou zejména vody z provozů nitrobenzenu (znečištěny 

kyselinou sírovou) a vody ze dvou výroben koncentrované kyseliny dusičné (dále 

KD7 a KD8). Mezi tyto vody se řadí i vody z průmyslové spalovny odpadů SUEZ 

(dále spalovna odpadů). Všechny se neutralizují na jedné ze dvou neutralizačních 

linek [5].  

d) Odpadní vody z jednotlivých provozů jsou vody z provozů speciální aminy 1, 

cyklohexylamin, parní reforming, Dukol Ostrava s.r.o. (dále Dukol), sklad hořlavin, 

AWT a.s. - čistící stanice železničních cisteren (dále čištění cisteren), diethyloxalát 

(DEOX), Ingea recyklace s.r.o. (dále Ingea), většinou obsahují zbytkové množství 

organických látek. Tyto vody jsou opět svedeny do B-ČOV.  

Pro lepší názornost jsem vytvořil schéma, které zahrnuje splaškové odpadní vody, 

odpadní vody z jednotlivých provozů a kyselé odpadní vody (vody, jež jsou vedeny na 

neutralizaci) a propojení celého systému odpadních vod v procesu čištění, viz Obrázek 1. 

Ze schématu je patrné, že takřka všechny odpadní vody vedou přes B-ČOV do recipientu, 

kromě odpadních vod dešťových, které vedou do recipientu odděleně. Protože se závody 

nacházejí na velké ploše, jsou zeměpisně rozděleny na dvě části S-blok (setrvačný blok) 

a A-blok (anilinový blok), které jsou ve schématu barevně odlišeny. Z důvodu velké 

vzdálenosti mezi A-blokem a S-blokem vede mezi těmito dvěma částmi závodu pouze 

jedno nadzemní potrubí s odpadními vodami z homogenizace na B-ČOV. Dešťová 
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kanalizace je rozložena podél celých závodů a vyústění jednotlivých kanalizačních stok je 

vždy do hlavního odpadního kanálu, ze kterého dále voda odtéká do recipientu.  

Homogenizace 

Dvě homogenizační nádrže v chemických závodech slouží k zajištění konstantního 

průtoku na výstupu z nádrže a zároveň k homogenizaci různých koncentrací různých látek 

v odpadních vodách v části závodu S-blok. Na vstupu do nádrží je průtok značně 

nerovnoměrný, neboť sem přitéká množství odpadních vod z různých provozů v různých 

časech a množstvích. Odpadní vody, jež jsou homogenizovány v těchto nádržích, jsou dále 

vedeny na B-ČOV [6]. 

Odpadní vody ze závodu přitékají do dvou akumulačních nádrží (N1, N2), každá 

o objemu 150 m
3
. Dvě nádrže se používají jednak kvůli velkému množství odpadních vod 

a také pro případ poruchy jedné z nádrží, aby se mohly všechny přítoky přesměrovat do 

nádrže, která je v pořádku. V zimních měsících se do trasy pouští malý průtok říční vody 

(3-5 m
3
/h), aby nedošlo k zamrznutí této dlouhé trasy. 

Do nádrţe N1 je přítok splaškových odpadních vod z celého S-bloku, tj. ze čtyř 

splaškových čerpacích stanic a dříve i odpadních vod z výrobny Dukol. Firma Dukol 

nedávno změnila technologii výroby a nyní veškeré své odpadní vody recykluje a znova 

zpracovává ve výrobním procesu, tudíž momentálně nedodává na homogenizaci odpadní 

vody z výroby, pouze odpadní vody splaškové. Trasa je stále funkční pro případ změny. 

Do nádrţe N2 přitékají ostatní odpadní vody z části závodů S- blok. Jsou to vody 

z čistění cisteren, cyklohexylaminu, DEOX, speciální aminy 1, speciální aminy 2 a Ingea. 

Do této nádrže může čerpat vždy pouze jeden z uvedených provozů, což se domlouvá 

telefonicky.  

Z obou nádrží vede spodem sací potrubí na tři čerpadla, která čerpají odpadní vodu 

na A-blokovou B-ČOV. V provozu je vždy pouze jedno čerpadlo a dvě jsou v záloze. 

Dle schématu na Obrázek 1 (vlastní zpracování) je možno rozdělit odpadní vody 

podle přítoků do B-ČOV (převzato z [6]): 

1) Odpadní vody z homogenizace obsahují organicky znečištěné vody a také 

vody splaškové, jelikož jsou to veškeré odpadní vody z části závodů S-blok 
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soustředěné do dvou homogenizačních nádrží (viz schéma). Jedná se 

o splaškové odpadní vody ze čtyř čerpacích splaškových stanic, dále o odpadní 

vody z provozů čištění cisteren, cyklohexylamin, speciální aminy 1, speciální 

aminy 2, DEOX, Ingea a Dukol (momentálně nedodává odpadní vody 

z provozu, pouze odpadní vody splaškové). Z těchto dvou nádrží se odpadní 

vody čerpají do části A-blok přímo na B-ČOV dlouhou potrubní trasou vždy, 

když dojde k jejich naplnění odpadními vodami.  

2) Odpadní vody ze skladu hořlavin (provoz nitrobenzen): jedná se o oplachové 

vody a dešťové vody z jímek a záchytných van ve skladu hořlavin. Tyto vody 

se čerpají do jednoho zásobníku o objemu 60 m
3
 a odtud se přečerpává vodná 

část potrubní trasou na B-ČOV.  

3) V případě splaškových odpadních vod z části závodů A-blok se jedná 

o odpadní vody splaškové z jídelny, z laboratoře A-blok, ze zázemí 

zaměstnanců jednotlivých provozů z celého A-bloku (sprchy, záchody, 

umývárny, …) a dále z externích firem AWT a.s. a spalovny odpadů. Všechny 

tyto vody se shromažďují v čerpací stanici splaškových vod č. 5. Odtud jsou 

taktéž čerpány samostatnou potrubní trasou na B-ČOV.  

4) Odpadní vody po neutralizaci kyselých odpadních vod vznikají jako 

vedlejší produkt při výrobě průmyslového sádrovce a separaci krystalu 

sádrovce, přičemž se takto neutralizují kyselé odpadní vody z výrobny 

nitrobenzenu (zředěná kyselina sírová) suspenzí hydroxidu vápenatého. Tyto 

vody se dále odvádějí a zpracovávají na B-ČOV. Celý proces je podrobně 

popsán v mé bakalářské práci [1].  

5) Posledním přítokem do B-ČOV jsou kyselé odpadní vody z výroben KD7, 

KD8 a nitrobenzenu, které se shromažďují v havarijní nádrži H06 a odtud se 

dále čerpají na B-ČOV. V případě kyselých odpadních vod z výrobny 

nitrobenzenu se dají tyto vody do B-ČOV čerpat i mimo nádrž H06 rovnou do 

vyrovnávacích nádrží.  

Tyto vody se čerpají na B-ČOV pouze při nutnosti snížení pH ve vyrovnávací 

nádrži, ať už se jedná o vyrovnávací nádrž, která je zrovna v provozu, či nádrž 

momentálně neprovozovanou, ve které je třeba jednorázově upravit pH.  
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Obrázek 1: Schéma odpadních vod v závodech 
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3.3 Charakteristika neutralizace v chemických závodech 

Neutralizaci jsem podrobně popsal ve své bakalářské práci [1]. Neutralizace 

je důležitý proces při čištění odpadních vod a hraje roli v procesu krystalizace, proto jej 

stručně popíši i zde. Neutralizací odpadních vod na pH okolo 7 jsou vody zbaveny 

kyselosti. Kyselé odpadní vody by mohly negativně ovlivnit pH recipientu, což je 

nežádoucí. Přípustné pH vod vypouštěných do recipientu je v rozmezí 5-8,5.  

Na neutralizační stanici v závodech se zpracovávají kyselé odpadní vody ze čtyř 

výrobních provozů: dvě výrobny kyseliny dusičné (KD 7, KD8), výroba nitrobenzenu 

a spalovna odpadů. Ze dvou provozů kyseliny dusičné (KD 7, KD8) je výstupním 

odpadním produktem zředěná kyselina dusičná. Odpadním produktem z výrobny 

nitrobenzenu je zředěná kyselina sírová. Tyto tři provozy patří pod chemické závody 

(interní kyselé odpadní vody). Poslední provoz, který vypouští odpadní vody na 

neutralizační stanici, je spalovna odpadů, jež nepatří pod chemické závody. Vody ze 

spalovny odpadů vody jsou již upraveny na vlastní neutralizační stanici, takto upravené 

anorganické odpadní vody jsou poté čerpány na neutralizační stanici chemických závodů 

(externí anorganické odpadní vody).  

Podrobný popis neutralizace je možno nalézt v mé bakalářské práci ([1], strana 21), 

zde jej nastíním jen stručně. Pro lepší představu jsem pro potřeby diplomové práce vytvořil 

přehledové schéma odpadních vod v závodech, viz Obrázek 1. Celé závody je možno 

rozdělit do dvou částí, do části A-blok a S-blok, přičemž neutralizační stanice se nachází 

v části A-blok. Neutralizační stanice se skládá ze dvou linek.  

Neutralizační linka č. 1 neutralizuje veškeré kyselé odpadní vody z KD7, KD8 

a spalovny odpadů. Neutralizované kyselé odpadní vody jsou po neutralizaci vypouštěny 

přímo do hlavního odpadního kanálu. 

Neutralizační linka č. 2 neutralizuje pouze kyselé odpadní vody z výrobny 

nitrobenzenu. Jiné odpadní vody se zde nesmí neutralizovat, neboť se takto vyrábí 

průmyslový sádrovec, který musí mít požadovanou kvalitu (viz [1], strana 17). V případě 

odstavení této linky se kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu přepouští do 

neutralizační linky č. 1, což může způsobovat nežádoucí zvýšení koncentrace rozpuštěných 

anorganických solí na hlavním odpadním kanále. Neutralizované kyselé odpadní vody 



Adam Hruška: Čištění odpadních vod v chemických závodech 

 

2018  - 11 - 

z neutralizační linky č. 2 jsou přečerpávány do B-ČOV (po separaci sádrovce) a odtud 

vypouštěny do hlavního odpadního kanálu.  

Neutralizačními činidly v obou linkách jsou suspenze hydroxidu vápenatého 

mletého a suspenze karbidového vápna. Koncentrace činidla je v rozmezí 15-30% a závisí 

na poměru obou surovin. Při použití pouze suspenze hydroxidu vápenatého mletého je 

výsledná koncentrace neutralizačního činidla 15%, při použití pouze suspenze karbidového 

vápna je výsledná koncentrace 30%. Tato suspenze se ještě ředí říční vodou tak, aby bylo 

dosaženo výsledné koncentrace činidla 2-6% (viz [1], strana 15).  

Neutralizační linka č. 1 

Neutralizační linka č. 1 odpovídá neutralizační nádrži H01. V této nádrži se 

neutralizují primárně vody ze spalovny odpadů, z KD7 a KD8, a přebytek vod z výrobny 

nitrobenzenu, v případě odstavení neutralizační linky č. 2 pak všechny vody z výrobny 

nitrobenzenu.  

Nutno podotknout, že je snaha o co nejnižší množství neutralizovaných odpadních 

vod vypouštěných přes tuto linku. Proto se v poslední době většina kyselých odpadních 

vod z KD7, KD8 přepouští do havarijního zásobníku H06 a těmito vodami se neutralizují 

vyrovnávací nádrže na B-ČOV. Přes neutralizační linku č. 1 tedy projde minimum 

odpadních vod z výroben KD7, KD8. Naopak se vypouští přes tuto linku část odpadních 

vod z nitrobenzenu, neboť výrobní linka sádrovce, tedy neutralizační linka č. 2, 

z provozních důvodů nezpracuje veškeré odpadní vody, které výrobna nitrobenzenu 

produkuje. 

Principielně je potřeba naředit soli CaSO4, které vznikly jako produkt neutralizace, 

aby nedocházelo ke srážení a tvorbě krystalů, které způsobují nánosy na výstupu 

z neutralizační linky. Množství vody musí být dostatečně velké, aby byl překonán součin 

rozpustnosti těchto solí. Celý podrobný technologický popis neutralizační linky č. 1 včetně 

všech vstupů a výstupů je možno nalézt v mé bakalářské práci [1].  

Neutralizační linka č. 2 

Neutralizační linka č. 2 neutralizuje výhradně kyselé odpadní vody z výrobny 

nitrobenzenu. Výstupem z této linky je průmyslový sádrovec (viz schéma v Příloze A), 

který musí mít požadovanou kvalitu (viz [1], strana 17).   
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Průmyslový sádrovec je chemicky dihydrát síranu vápenatého (CaSO4 ∙ 2H2O). Je 

vyráběn z kyseliny sírové (kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu) a hydroxidu 

vápenatého (neutralizační a zároveň srážecí činidlo). Tuto reakci popisuje následující 

rovnice 

 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑆𝑂4  →  𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂. (1) 

Na vzniklý síran vápenatý (anhydrid) se vážou dvě molekuly vody, proto se jedná 

o dihydrát. Produkty z rovnice by se tedy daly napsat takto (tento proces je vratný):  

 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 ↔  𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂. (2) 

Vzniklá sraženina se vylučuje formou krystalků a dále se separuje z roztoku na sypkou 

formu sádrovce. Do neutralizační nádrže se nepřidává žádná voda, aby nedocházelo 

k zřeďování roztoku a snížení srážecí schopnosti sádrovce. Z vyrobeného průmyslového 

sádrovce se dále termickým rozkladem vyrábí sádra, což je chemicky hemihydrát síranu 

vápenatého (CaSO4 ∙ ½H2O). 

Podrobný technologický popis neutralizační linky č. 2 včetně všech vstupů 

a výstupů je opět možno nalézt v mé bakalářské práci. Další informace ohledně nakládání 

s odpadními vodami lze nalézt například v [7], [8].  

Ve své bakalářské práci jsem dále popsal několik problémů, které byly 

identifikovány při provozu neutralizační stanice. Jedním z nich byl i výskyt vysráženého 

sádrovce v místě výpusti neutralizovaných kyselých odpadních vod z neutralizační linky 

č. 1. Navrhl jsem dvě možná řešení neutralizační linky č. 1. Jedním z řešení, kterým jsem 

se zabýval, byla změna trasy vedení neutralizovaných kyselých odpadních vod. Toto 

opatření by však bylo náročnější na obsluhu a vyžadovalo by technické úpravy na stávající 

trase. V diplomové práci se proto budu zabývat druhou variantou nastíněnou v bakalářské 

práci, a to prozkoušením metod vyššího naředění přídavkem říční vody. Tomuto problému 

se budu podrobně věnovat v Kapitole 6.  
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4 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V průmyslu mají obvykle odpadní vody charakteristické znečištění dle 

jednotlivých výrobních procesů. Proto se musí způsob čištění přizpůsobit charakteru 

odpadních vod a zaměřit se na eliminaci charakteristického znečištění způsobem vhodným 

k jeho odstranění. Technologie je tedy různá podle typu odpadních vod. 

V chemických závodech se nachází B-ČOV, ve které probíhá akumulace, 

homogenizace a biologické čištění většiny odpadních vod ze závodů. Z B-ČOV jsou 

vyčištěné vody vedeny do hlavního odpadního kanálu a odtud dále do recipientu. 

V závodech neprochází biologickou čistírnou jen malá část odpadních vod, které se 

neutralizují na neutralizační stanici, konkrétně na neutralizační lince č. 1, která je popsána 

v předchozí kapitole. Tyto vody se vypouští do hlavního odpadního kanálu a dále do 

recipientu, jak je patrné ze schématu na Obrázek 1. V případě, že odpadní vody nesplňují 

podmínky pro vypouštění do recipientu (řeka Odra), je možné tyto vody vypouštět 

prostřednictvím veřejné kanalizace na Ústřední čistírnu odpadních vod Ostrava [9]. 

Rozdělení odpadních vod procházejících B-ČOV je na odpadní vody splaškové, 

pocházející ze zázemí zaměstnanců, z laboratoře A-blok a ze dvou jídelen (A-blok, 

S-blok), dále neutralizované kyselé odpadní vody, které pochází z výrobního provozu 

nitrobenzenu a které jsou před přítokem na biologickou čistírnu neutralizovány na 

neutralizační stanici odpadních vod, další skupinou jsou organicky znečištěné odpadní 

vody z jednotlivých výroben a nakonec odpadní vody od externích firem (AWT a.s., 

spalovna odpadů a Dukol Ostrava, s.r.o.). Vzhledem k rozloze a uspořádání závodů 

rozdělím popis jednotlivých odpadních vod podle částí, na kterých se nacházejí, na část 

S-blok a část A-blok.  

Na S-bloku se akumulují odpadní vody ve dvou homogenizačních (egalizačních) 

nádržích, kde jsou promíchávány a čerpány potrubní trasou na A-blokovou B-ČOV. Jedná 

se o dva druhy vod, odpadní vody splaškové a odpadní vody organicky znečištěné. 

Odpadní vody splaškové jsou svedeny do čtyř splaškových stanic, odkud jsou čerpány do 

jedné ze dvou homogenizačních nádrží. Do této nádrže je také přítok odpadní vody 

z provozu čištění cisteren. Do druhé nádrže na homogenizaci jsou čerpány organicky 

znečištěné odpadní vody z těchto provozů: speciální aminy 1, speciální aminy 2, 
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cyklohexylamin a DEOX. U čerpání těchto vod z homogenizace do B-ČOV je důležité, 

aby v zimních měsících nezamrzla tato voda v potrubí, proto je v období mrazu 

kontinuálně puštěno do tohoto dlouhého potrubí malé množství říční vody. Při naplnění 

jedné z nádrží odpadní vodou se přečerpá do vyrovnávací nádrže na B-ČOV, která se 

nachází v A-blokové části závodů.  

A-blok má pouze jednu splaškovou stanici, ve které se akumulují veškeré 

splaškové odpadní vody z této části závodu, proto za ni není zařazena homogenizační 

nádrž a splašky se čerpají rovnou do vyrovnávací nádrže B-ČOV, jež slouží 

k homogenizaci A-blokových odpadních vod. Dalšími A-blokovými odpadními vodami, 

které jsou vedeny do vyrovnávací nádrže, jsou neutralizované kyselé odpadní vody 

(odpadní vody z výroby sádrovce, tedy neutralizovaná odpadní kyselina sírová z provozu 

výrobny nitrobenzenu) a odpadní vody ze skladu hořlavin (také z provozu výrobny 

nitrobenzenu). 

Veškeré odpadní vody z S-bloku se čerpají na A-blok, kde se upravují na B-ČOV, ze které 

odtéká vyčištěná odpadní voda do hlavního odpadního kanálu a odtud dále přes koncový 

objekt do recipientu. Dešťové vody natékají přímo do jednotlivých kanalizačních stok (A-

H), poté odtud do hlavního odpadního kanálu a následně přes koncový objekt do 

recipientu. 

B-ČOV v závodech je zatížena převážně organickým znečištěním, které je dobře 

odbouratelné na B-ČOV. Tato čistírna má technologický stupeň nitrifikace a denitrifikace 

pro odbourávání dusíku a dva stupně ozonizace pro předčištění a dočištění odpadní vody. 

Schéma B-ČOV je přehledně znázorněno na obrázku v Příloze B. Jednotlivé technologické 

stupně čistírny jsou následující (převzato z [9]).  

1) Dvě vyrovnávací nádrţe H201A,B, ve kterých se akumulují a homogenizují 

veškeré odpadní vody z A-blokové i S-blokové části závodů. Vždy je 

v provozu pouze jedna ze dvou nádrží, přičemž druhá slouží jako havarijní. 

V nádrži, jež je momentálně v provozu, se odpadní vody neutralizují kyselými 

odpadními vodami z výroben nitrobenzenu (zředěná kyselina sírová), nebo 

výroben KD7, KD8 (zředěná kyselina dusičná). Jelikož je pH S-blokových 

odpadních vod a splaškových odpadních vod vždy zásadité, pro neutralizaci se 

používají kyselé odpadní vody, což snižuje náklady závodů. Do této nádrže se 
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dále dávkuje kyselina fosforečná, pro udržení optimálního poměru fosforu 

v B-ČOV. 

2) Z aktuální vyrovnávací nádrže jsou odpadní vody čerpány do ozonizace 1. 

stupně. Ozonizačními stupni se organické látky oxidují a jsou pak lépe 

biologicky rozložitelné. V reakční nádrži H211 dochází ke smíchání odpadní 

vody s plynným ozonem a poté odpadní vody dále gravitačně natékají do 

dozrávací nádrže H202. Všechny ozonizační nádrže jsou vzduchotěsné 

a zbytkový ozon je sveden na dno denitrifikační nádrže H206, kde je zpět 

rozložen bakteriemi (kalem). 

Ozon se zde vyrábí pomocí generátoru ozonu tichým výbojem z kapalného 

kyslíku. Kapalný kyslík dováží do závodu externí firma. Produkce ozonu je 

maximálně 5 kg ozonu za hodinu, přičemž teplota chladicí kapaliny generátoru 

je 15 °C.  

3) Po oxidaci předchozím ozonizačním stupněm následuje 1. stupeň 

biologického čištění, který probíhá v nadzemní kruhové nádrži z betonu 

o objemu 3500 m
3
 H203 (jedná se o největší nádrž chemických závodů). 

V nádrži je umístěn aerační systém a míchadlo. Vzduch do nádrže je vháněn 

pomocí soustavy tří dmychadel, přičemž nikdy nesmí být v chodu všechny tři 

zároveň z důvodu překročení hranice maximálního tlaku, důsledkem čehož by 

mohla být deformace aeračních elementů. Proto jsou vždy v provozu 

maximálně dvě dmychadla. V nádrži se střídají dvě fáze v automatickém 

režimu, nitrifikace a denitrifikace. Podle koncentrace amonných iontů, které 

jsou v této nádrži měřeny, jsou tyto dvě fáze střídány. Při nitrifikaci, tedy 

provzdušňování, je odbourána většina organického znečištění a dusík ve formě 

amoniaku je oxidován na dusičnany. Ty jsou v následující fázi denitrifikace, 

tedy bez provzdušňování (pouze míchání ponorným míchadlem), přeměněny 

na plynný dusík. Při této fázi se taktéž odbourává část organického znečištění. 

Dalšími měřenými hodnotami v nádrži je koncentrace rozpuštěného kyslíku, 

která je udržována v rozmezí 0-3 mg/l, dále teplota a pH.  

4) Dalším technologickým prvkem je nadzemní kruhová dosazovací nádrţ H204, 

ve které je umístěno shrabovací zařízení na plovoucí nečistoty, přičemž přes 

pilovou přepadovou hranu odtéká předčištěná voda do další části B-ČOV. 
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Sedimentovaný kal se ze dna této nádrže čerpá buď jako vratný kal zpět do 

aktivační nádrže H203 nebo se při nadbytečném množství kalu v aktivační 

nádrži H203 čerpá na kalové hospodářství do kalové nádrže H209.  

5) Následuje 2. stupeň ozonizace, který tvoří opět dvě nádrže. První z nich je 

reakční nádrž H212, druhá je dozrávací nádrž H205. Obě fungují stejně jako 

u 1. stupně ozonizace, tedy oxidují organické látky, které ještě nebyly 

odbourány v prvním stupni čištění. Všechny čtyři ozonizační nádrže se 

nacházejí vedle sebe.  

6) Z 2. stupně ozonizace přetékají vody přepadem do denitrifikační nádrţe 

H206, kde probíhá první fáze 2. stupně biologického čištění. V této nadzemní 

obdélníkové nádrži se nachází ponorné míchadlo a sonda pro měření dusičnanů 

(NO3
-
). V případě vyšších hodnot dusičnanů je možné do této nádrže čerpat 

methanol (externí substrát), případně přepouštět část odpadních vod přímo 

z vyrovnávacích nádrží H201A,B. Methanol je dodáván provozem speciální 

aminy 2, kde vzniká jako vedlejší produkt při výrobě 

dimethylcyklohexylaminu a na B-ČOV je uskladněn v kontejneru o objemu 

1 m
3
. Z kontejneru se methanol přečerpá do zemního zásobníku Z4334 a odtud 

je už možno ho čerpat do nádrže H206. 

7) Po nádrži H206 následuje druhá fáze 2. stupně biologického čištění 

v nadzemní obdélníkové nitrifikační nádrţi H207, ve které je opět instalován 

aerační systém pro možnost nitrifikace. V této nádrži je měřen kyslík, pH a 

teplota. Podle koncentrace rozpuštěného kyslíku jsou řízeny dmychadla na 

provzdušňování nádrže, přičemž je koncentrace kyslíku udržována na hodnotě 

1,5 mg/l. Přestože se jedná o nádrž nitrifikační, probíhá zde i denitrifikace, 

neboť aerace neprobíhá kontinuálně. Mezi nádrží H206 a H207 je pro zvýšení 

účinnosti celého procesu odbourávání dusíku zřízen interní recykl. Jde o 

čerpadlo, umístěné ve spodní části nádrže H207, které čerpá její obsah do 

nádrže H206. Zpět se vody vrací otvorem v horní části mezi těmito nádržemi. 

8) Za těmito dvěma nádržemi je znova zařazena dosazovací nádrţ H208, kde je 

stejně jako v nádrži H204 shrabovací zařízení na plovoucí nečistoty. Ze dna 

nádrže se čerpá kal buď do nitrifikační nádrže H206 nebo jako přebytečný kal 

do nádrže H209 na zpracování kalu. Vyčištěná odpadní voda odtéká gravitačně 
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přepadem z této nádrže do odtokového potrubí, kde je měřen průtok a umístěn 

automatický vzorkovač pro odběr vzorků. Odpadní voda je vypouštěna do 

recipientu, ale v případě nevyhovujících limitů pro vypouštění odpadních vod 

do recipientu je možné její přesměrování do veřejné kanalizace na Ústřední 

čistírnu odpadních vod.  

9) Posledním technologickým stupněm B-ČOV je zpracování přebytečného 

kalu na kalovém hospodářství. Přebytečný kal se čerpá z obou dvou stupňů 

biologického čištění (dosazovací nádrže H204 a H208) do kalové nádrže H209. 

Používají se tři čerpadla, přičemž jsou v chodu vždy dvě a jedno slouží jako 

záložní. První z nich cirkuluje kal z dosazovací nádrže H204 do aktivační 

nádrže H203 a druhé čerpá kal z dosazovací nádrže H208 do denitrifikační 

nádrže H206. Tyto dvě cirkulace se označují jako vratný kal. Při překročení 

množství kalu (analýza nerozpuštěných látek) v jednotlivých nádržích H203 

a H207 je obsluhou B-ČOV přesměrován přítok kalu do kalové nádrže H209.  

Zpracování kalu probíhá nejprve zahuštěním, kdy je přečerpán kal ze dna 

dosazovacích nádrží H204 a H208 do nádrže H209  a po usazení kalu je 

zčerpána odsazená voda ponorným čerpadlem. Takto je docíleno sušiny 

v rozmezí 2-4%. Poté se kal stabilizuje vzduchem pomocí aeračního systému 

v nádrži H209. 

Posledním krokem je odvodnění kalu na odvodňovací lince, která se skládá ze 

tří flokulačních komor, čerpadla kalu, čerpadla flokulantu (flokulant viz níže), 

reaktoru, šnekového lisu, šnekového dopravníku a kontejnerů na odvodněný 

kal. Sušina odvodněného kalu se pohybuje kolem 20%.  

Postup odvodnění je následující. Z kalové nádrže H209 se kal, který se 

současně provzdušňuje, čerpá do reaktoru Z4350. Ve třech flokulačních 

komorách se míchá polymerní organický flokulant (dovážen ve 100 l sudech) 

s říční vodou. Specifická spotřeba flokulantu činí 23 kg/t. Tato hodnota byla 

zjištěna laboratorním pokusem, tj. přidáváním flokulantu do zahuštěného kalu 

o koncentraci sušiny asi 3%. Výsledná optimální hodnota flokulantu činila asi 

0,7%. Roztok flokulantu je pak také čerpán čerpadlem do reaktoru Z4350, kde 

je kal s flokulantem promícháván při tlaku 0,12 bar. Vysrážený kal proudí 

rovnou na šnekový lis, kde se kal odvodňuje. 
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Princip odvodňování spočívá v tom, že se vysrážený kal pod tlakem žene do 

děrovaného bubnového síta, odkud ho posouvá šnekovnice kolem kuželovitého 

tvaru hřídele, čímž se tlačí na stěny bubnu a vytlačuje se z něj voda. Šnekový 

lis má ostřik z vnější části bubnu z důvodu ucpávání odpadního potrubí pro 

odtok odpadní vody z odvodňování. Na konci šnekového lisu padá sypký kal 

na šnekový dopravník, který posouvá kal do kontejneru. Odpadní voda 

z lisování je stažena potrubím do jímky kalové vody H210. Do této jímky jsou 

gravitačně přivedeny i plovoucí nečistoty z dosazovacích nádrží H204 a H208. 

Obsah jímky je čerpán zpět do aktivační nádrže H203. 

Celý proces odvodňování probíhá kontinuálně, dokud není naplněn kontejner 

na odvodněný kal, který pak odváží společnost oprávněná k nakládání s tímto 

odpadem [9].  

Jednotlivé typy nádrží, jejich označení, velikosti a půdorysy jsou pro přehlednost 

sumarizovány v Tabulka 1 (zdroj: vlastní zpracování).  

 

Tabulka 1: Typy nádrží B-ČOV 

typ nádrţe počet kusů označení objem [m
3
] půdorys 

vyrovnávací nádrž 2 H201 A, B 340 čtvercový 

dozrávací nádrž 2 H202, H205 64 obdélníkový 

aktivační nádrž 2 H203 3500 kruhový 

dosazovací nádrž 1 H204 336 kruhový 

denitrifikační nádrž 1 H206 728 obdélníkový 

nitrifikační nádrž 1 H207 1180 obdélníkový 

dosazovací nádrž 1 H208 257 kruhový 

kalová nádrž 1 H209 228 obdélníkový 

jímka kalové vody 1 H210 2 kruhový 

reakční nádrž 2 H211, H212 22 čtvercový 

flokulační stanice 1 Z4326 6 obdélníkový 

zásobní nádrž methanolu 1 Z4334 2 / 
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Vedle B-ČOV je manipulační plocha, kde se mohou přečerpávat, případně 

skladovat v kontejnerech, závadné a nebezpečné odpadní vody. Přečerpávají se ponornými 

čerpadly do vyrovnávacích nádrží, odkud dále pokračují výše popsaným způsobem. 

B-ČOV je dimenzována na maximální průtok 80 m
3
/h, průměrná hodnota průtoků 

je kolem 50 m
3
/h. Doba zdržení při maximálním průtoku je 67 hodin. Celkový objem 

aktivace činí 5357 m
3
, proto je i vysoká účinnost čištění u BSK5 95% a u CHSKCr 90%. 

Hodnota pH v aktivačních nádržích je udržována v rozmezí 6,5-8,2. Někdy se stává, že 

aktivace značně pění, proto je v případě potřeby dávkován odpěňovač sudovým čerpadlem 

do aktivační nádrže H203. Objemové zatížení čistírny je 0,4 kg/m
3
·den a koncentrace 

biomasy v aktivačních nádržích v rozmezí 3-5 g/l [9].  

Hodnoty základních kvalitativních ukazatelů vypouštěných odpadních vod 

z B-ČOV do hlavního odpadního kanálu jsou shrnuty v Tabulka 2 (převzato z [9]).  

 

Tabulka 2: Ukazatele kvality odpadních vod z B-ČOV 

ukazatel                  

kvality 

koncentrační hodnoty 

průměr [mg/l] maximum [mg/l] 

CHSKCr 160 240 

BSK5 50 75 

N-NH4
+ 20 30 

nerozpuštěné látky 40 70 

pH 6-9 

 

Na B-ČOV se nakládá s množstvím látek, které slouží jako látky pomocné 

v procesu biologického čištění odpadních vod, viz [9]: 

1) Kyselina fosforečná 75% (H3PO4) se dávkuje dávkovacím čerpadlem ve 

strojovně B-ČOV do vyrovnávacích nádrží a používá se, jak už bylo popsáno 

výše, k udržení optimálního poměru fosforu na B-ČOV. Tato látka se uchovává 

a skladuje v kontejnerech o velikosti 1 m
3
, jedná se o žíravou látku. 

2) Koncentrovaná 96% kyselina sírová (H2SO4), je na B-ČOV dovážena taktéž 

v kontejnerech o objemu 1 m
3
 a jedná se o silnou kyselinu a látku s leptavými 
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účinky. Tato kyselina je v případě potřeby umístěna v čerpadlovně a dávkuje se 

do vyrovnávacích nádrží při úpravě pH (okyselení nádrže). V praxi se však 

přednostně používají pro úpravu pH ve vyrovnávacích nádržích kyselé odpadní 

vody z provozů výroben nitrobenzenu a KD7, KD8. Kyselina sírová slouží jen 

jako záložní zdroj pro úpravu pH.  

Protože ve vyrovnávacích nádržích nikdy nedochází k poklesu na nízké 

hodnoty pH, neuskladňují se zde žádné zásadité látky jako např. hydroxid 

sodný (NaOH), nebo hydroxid draselný (KOH). Všechny odpadní vody po 

homogenizaci ve vyrovnávacích nádržích totiž mají zásaditý charakter.  

3)  Antispumin se používá jako látka s odpěňovacími účinky v aktivačních 

nádržích, jedná se o látku, která se v 90% skládá z mastných kyselin. Tato látka 

se skladuje v prostoru čerpadlovny ve 100 l sudech. 

4) Methanol (CH3OH) je v případě potřeby dávkován jako externí substrát do 

denitrifikační nádrže H206. Tato látka je charakterizována jako toxická a po 

smíchání se vzduchem tvoří výbušnou směs (meze výbušnosti jsou 6-34,7 

objemových %).  

5) Polymerní organický flokulant (Praestol) je používán jako flokulační 

prostředek při srážení kalu, respektive jeho odvodňování. Chemicky se jedná 

o polymer akrylové kyseliny. Ve vodě vykazuje vysokou viskozitu. 

6) Kapalný kyslík (O2) je do závodu dovážen externí firmou a je uskladněn ve 

venkovním ocelovém zásobníku vedle B-ČOV. Z kapalného kyslíku se zde 

vyrábí ozon, který má pozitivní vliv na biologické čištění (oxidace a rozklad 

organických látek). Jedná se o modravou kapalinu, která může prudce reagovat 

s hořlavými materiály a redukčními přípravky. Látka se nesmí dostat do styku 

s vyššími mastnými kyselinami, které při kontaktu s ním hoří a vybuchují.  

Veškeré ovládání a změna parametrů B-ČOV včetně ventilů, čerpadel, míchadel, 

dmychadel apod. je prováděno dálkově z velínu vodního hospodářství. Výjimkou je kalové 

hospodářství, u kterého je nutné, aby při najíždění i odstavování celé linky byla přítomna 

obsluha daného provozu. V případě jakékoliv poruchy jo možno veškeré zařízení B-ČOV 

ovládat i ručně z místa. Všechna čerpadla, či dmychadla, která mají dlouhý nebo 

kontinuální pracovní cyklus, jsou namontována vždy ve více kusech, při výpadku jednoho 

z nich je poté možno najet záložní.  
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5 PRINCIP KRYSTALIZACE 

V této kapitole popíši nejdříve obecně srážení a s ním související krystalizaci, 

stručně nastíním pojmy jako je rozpustnost, molární rozpustnost, součin rozpustnosti, 

vysolování a hydratace solí. V další části popíši, kde dochází ke krystalizaci v chemických 

závodech a poslední kapitola je věnována síranu vápenatému a jeho modifikacím, přičemž 

se zaměřím zejména na vlastnosti důležité pro měření a výpočty v Kapitole 6.  

5.1 Obecný popis krystalizace 

Krystalizací rozumíme vytváření krystalů při srážecích reakcích. 

Sráţecí reakcí se rozumí reakce, při nichž se jeden z produktů vyloučí v podobě 

málo rozpustné sraženiny. „Jde o podvojné záměny, kdy kombinací iontů vznikne málo 

rozpustný produkt. Tvorba sraženin má tři stádia: nukleaci, růst krystalů, 

aglomeraci“([10], strana 128).  

Nukleace se dá rozdělit na homogenní a heterogenní. Při homogenní nukleaci 

dochází po překročení kritického stupně přesycení ke srážení. Při heterogenní nukleaci jsou 

v roztoku přítomny částice. Roztok případně mohou ovlivňovat stěny nádoby (nádrže) 

a v tomto případě se také jedná o heterogenní nukleaci. Vliv heterogenity roztoku je ten, že 

nukleace nastává při nižším stupni přesycení než u nukleace homogenní. Krystalizační 

jádra, neboli nuklea, mají u homogenní nukleace jednotné složení, kdežto u nukleace 

heterogenní je složení rozdílné. „Kritický stupeň přesycení je definován jako poměr 

součinů aktivit reagujících iontů v okamžiku počátku tvorby tuhé fáze k součinu 

rozpustnosti sraženiny“ ([10], strana 128).  

Ve fázi krystalizace na zárodky krystalů narůstají další částice, čímž dochází ke 

vzniku krystalické nebo amorfní sraženiny. V průběhu stárnutí sraženiny dochází 

k přechodu amorfní formy na krystalickou, postupně se mění řada vlastností, jako 

struktura, stechiometrické složení a rozpustnost, což může u různých látek trvat několik 

minut až několik let. Čerstvé sraženiny jsou rozpustnější, zvláště u hydroxidů a sulfidů. 

Během stárnutí sraženiny se součin rozpustnosti KS změní až o několik řádů. Při srážení po 

malých částech vzniká malý počet zárodků, čímž se v roztoku tvoří čistá, krystalická 
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sraženina. Naopak při rychlém srážení se vytváří jemná a značně znečištěná sraženina  

[11].  

Ve fázi aglomerace (shlukování) dochází ke zrušení koloidní rovnováhy 

přídavkem elektrolytu, přičemž se částice nerozpustné látky shluknou v makroskopické 

částice o velikosti větší než 10
-3

 cm [10].  

Rozpustnost 

Soli, jejichž nasycené roztoky mají ve vodě koncentraci nižší než 0,1 mol/l se 

považují za soli málo rozpustné či nerozpustné. Takovými solemi jsou např. dusičnan 

stříbrný, chlorid barnatý nebo síran vápenatý. Má se za to, že vazebné síly uvnitř těchto 

sloučenin jsou tak silné, že odolávají i polárním molekulám vody [12]. Podle koncentrace 

rozpouštěné látky v rozpouštědle se dají rozdělit roztoky na nenasycené, nasycené 

a přesycené. 

Nenasycené roztoky, jsou takové, které jsou ještě schopny rozpouštět další látky. 

Jejich koncentrace je nízká. Při vyšším naředění neboli nízké koncentraci látky v roztoku, 

je v roztoku nízký obsah nukleí, sraženina se tvoří pomalu, krystaly jsou potom větší, čistší 

a dají se dobře filtrovat [11].  

Nasycený roztok má takovou koncentraci, nad jejíž hranici se již žádné látky 

nerozpouštějí a zůstávají v roztoku v tuhé fázi. 

Přesycený roztok je takový roztok, který obsahuje za daných podmínek větší 

obsah rozpuštěné látky, než udává jeho rozpustnost. Sraženina se v takovýchto roztocích 

sráží velmi rychle ve formě drobných, obtížně filtrovatelných krystalů.  

Rovnováha sráţecích reakcí 

„Při srážecích reakcích se ustavuje rovnováha mezi nasyceným roztokem 

elektrolytu v polárním rozpouštědle (H2O) a tuhou fází“ ([10], strana 132). Obecně pro 

látku typu MmAn platí vztah: 

 (𝑀𝑚𝐴𝑛)𝑆 = 𝑚𝑀𝑛+ + 𝑛𝐴𝑚−. (3) 

Za předpokladu jednotkové aktivity tuhé fáze můžeme zapsat termodynamický součin 

rozpustnosti látky MmAn jako  
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 (𝐾𝑆)𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑎𝑚𝑀𝑛+ ∙ 𝑎𝑛𝐴𝑚−, (4) 

kde a jsou aktivity látek M, A. Takto definovaný součin rozpustnosti charakterizuje 

dynamickou rovnováhu a platí pro danou teplotu nasyceného roztoku [10].  

Při nízkých koncentracích rozpuštěných látek lze aktivity látek nahradit jejich 

rovnovážnými koncentracemi a rovnice (4) přechází na tvar  

 (KS)c =  Mn+ m ∙  Am− n , (5) 

kde (KS)c značí stechiometrický (koncentrační) součin rozpustnosti látky MmAn. Je 

definován pro určitou teplotu a iontovou sílu  roztoku [10]. (KS)c  tedy určuje rozpustnost 

málo rozpustných látek, které tvoří sraženiny. Sraženina vzniká v případě, že je součin 

iontových koncentrací větší než součin rozpustnosti, tedy (KS)c >  Mn+ m ∙  Am− n . 

V opačném případě sraženina nevzniká.  

Molární rozpustnost 

V případě znalosti součinu rozpustnosti (KS)c můžeme dosazením rovnovážných 

koncentrací vzniklých iontů do rovnice (5) spočítat molární rozpustnost c látky MmAn:  

 (𝐾𝑆)𝑐 =  M 𝑚 ∙  A 𝑛 =  𝑚 ∙ 𝑐 𝑚 ∙  𝑛 ∙ 𝑐 𝑛 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑚+𝑛 , (6) 

Pro molární rozpustnost látky pak platí vztah  

 c =  
(KS )c

mm ∙nn

m +n
. (7) 

Tento vztah však platí pouze v nasyceném roztoku čistého elektrolytu, ve kterém nejsou 

přítomny žádné cizí ionty [10]. 

Vliv nadbytku některého z iontů tvořících sraţeninu 

Rozpustnost látek závisí na množství parametrů jako je teplota, typ rozpouštědla, 

pH, atd. Rozpustnost ovlivňuje také nadbytek některého z iontů tvořící sraženinu. 

„Z definice součinu rozpustnosti vyplývá, že heterogenní systém tuhá fáze - nasycený 

roztok je v rovnováze, pokud nepřidáme k roztoku některý z iontů tvořících sraženinu nebo 

ionty cizí, např. komplexotvorné. Přídavek některé z uvedených látek změní rozpustnost 

látky MmAn“ ([10], strana 134). 
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Zvýšíme-li při srážení koncentraci iontu tvořícího sraženinu nadbytkem srážedla, 

porušíme rovnováhu mezi tuhou fází a roztokem. Nadbytek srážedla potlačí disociaci 

rozpuštěného podílu a zvýší se koncentrace nedisociovaných molekul. Při dané teplotě se 

roztok přesytí a nedisociovaná část se vyloučí z roztoku ve formě sraženiny. Zvýšení 

koncentrace iontu tvořícího sraženinu způsobí pokles koncentrace ostatních iontů tvořících 

sraženinu, neboli zmenší se rozpustnost látky ([10], [11]).  

Vysolování 

Vysolování je děj, při kterém se do nasyceného nebo přesyceného roztoku méně 

rozpustné látky přidá látka více rozpustná. Tím dojde k vytvoření směsného rozpouštědla 

mezi látkou rozpustnější, tedy přidanou do roztoku a původním rozpouštědlem. Následně 

dochází k vysolení méně rozpustné látky z rozpouštědla. Na rozdíl od srážení příměs 

nereaguje s rozpuštěnou látkou a nevzniká žádný produkt [10].  

Hydratace solí  

Některé soli mají schopnost hydratovat molekuly vody. Přecházejí při srážení, 

respektive krystalizaci, z roztoku do pevné fáze s hydratovanými molekulami vody 

o různém počtu, podle konkrétní soli. Jedna sůl může tvořit více hydrátů, například síran 

vápenatá bezvodý - anhydrit, hemihydrát jako sádra a dihydrát jako sádrovec. Tyto látky se 

nazývají hydráty solí. Voda může být vázána fyzikálně do krystalů v pevné formě a nazývá 

se voda krystalová (soli jsou krystalohydráty), nebo je voda vázaná donor-akceptorovou 

vazbou chemicky (jedná se o hydroxykomplexy), přičemž tato vazba je mnohem pevnější, 

tepelná úprava látky vede k jejímu rozkladu (hydráty).  

5.2 Krystalizace v chemických závodech 

V chemických závodech probíhá srážení, respektive krystalizace, na dvou 

neutralizačních stanicích. Na neutralizační  lince č. 1 se neutralizují všechny typy kyselých 

odpadních vod chemických závodů (nikoli však celé jejich množství). Probíhá zde částečná 

krystalizace, ale v této lince je krystalizace nežádoucí. Konkrétně jde o krystalizaci na 

výstupu z neutralizační nádrže H01. Na neutralizační lince č. 2 probíhá řízená výroba 

sádrovce, který je dále jako produkt výroby odvážen externí firmou pro další zpracování na 

sádru, hemihydrát síranu vápenatého.  
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Neutralizace na neutralizační lince č. 1 probíhá v nádrži H01. Zde se neutralizují 

kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu (zhruba 1% H2SO4) naředěnou suspenzí 

hydroxidu vápenatého (v rozmezí 2-6% Ca(OH)2. Dále je zde vstup kyselých odpadních 

vod z výrobny kyseliny dusičné (KD7, KD8), tyto vody se ale do této linky v poslední 

době pouštějí minimálně, neboť se přednostně používají na úpravu pH na B-ČOV. Ze 

spalovny odpadů se do nádrže H01 pouštějí anorganické odpadní vody, které již byly 

předem zneutralizovány na jejich vlastní neutralizační stanici. Posledními dvěma přítoky 

do této nádrže jsou vody, které mají celý obsah nádrže naředit na mez pod hodnotou 

součinu rozpustnosti, aby se nesrážely a nekrystalizovaly anorganické soli těchto 

neutralizovaných vod a neakumulovaly se v hlavním odpadním kanálu. Těmito vodami 

jsou voda říční a voda ředící, která se odebírá za výpustí vod z neutralizace do hlavního 

odpadního kanálu a čerpá se zpět do nádrže H01. Tímto přítokem se zároveň kontroluje pH 

vod v hlavním odpadním kanálu, jelikož je tento přítok opatřen pH-metrem.  

 V převážné míře se v nádrži H01 objevuje síran vápenatý, ze kterého vzniká 

sádrovec, protože přítok kyselých odpadních vod z výrobny nitrobenzenu je nejvyšším 

z přítoků zmíněných odpadních vod, viz dále výpočty a analýzy v Kapitole 6.  

Neutralizační linka č. 2 zpracovává v nádrži H08 výhradně kyselé odpadní vody 

z výroby nitrobenzenu, ty se neutralizují hydroxidem vápenatým stejně jako v neutralizační 

lince č. 1 s tím, že se do této nádrže nepřidává žádné další ředící medium. Jsou to tedy 

jediné dva přítoky do této nádrže. V nádrži H08 probíhá srážení a krystalizace sádrovce, 

který se čerpá do usazovací nádrže a odtud se cirkulační trasou suspenze sádrovce odvádí 

na odstředivku. Na odstředivce se separuje tuhá fáze a odpadní voda z tohoto procesu se 

čerpá na B-ČOV. Sypký sádrovec je odvážen externí firmou na zpracování sádry. V této 

neutralizační lince je problém s inkrustací vytvořeného sádrovce na stěnách nádrže H08 a 

v trase, kterou se čerpá do usazovací nádrže (včetně čerpadla). Tímto problémem se ve své 

diplomové práci zabýval Ing. Kubis [13]. Zkoušel tři různé hodnoty pH, při kterých 

probíhalo srážení, a došel k závěru, že pro výrobní proces je optimální pH 6,3. Při nižším 

pH se sice tvoří na stěnách nádrže menší vrstva sádrovce, ale naopak se zvyšuje vlhkost 

vyrobeného sádrovce přes hranici 11%. Nad tento limit, je obtížnější výroba sádry z tohoto 

produktu, což je pro chemické závody dražší.  
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5.3 Krystalizace sádrovce CaSO4∙2H2O 

Dihydrát síranu vápenatého (CaSO4∙2H2O) neboli sádrovec, je anorganická 

látka, která se nachází v přírodě nebo se dá vyrobit uměle, přičemž se pak označuje jako 

energosádrovec nebo chemosádrovec. Chemické vlastnosti přírodního i umělého typu jsou 

stejné, pouze fyzikální vlastnosti jako jsou velikost zrna, sypná hmotnost a tvorba krystalů, 

se odlišují (viz [14]). V přírodě se objevuje jako bezbarvý minerál s jednoklonnou 

krystalovou mřížkou. Energosádrovec je bílá krystalická látka (případně může mít barevný 

nádech podle svých příměsí), která vzniká jako produkt při odsíření elektráren, kde se na 

síran vápenatý převádí z oxidu siřičitého. Dá se získat také při odstranění síranů 

z odpadních vod v průmyslu. Hlavní uplatnění sádrovce je ve stavebnictví.  

Tepelně úpravou sádrovce (energosádrovce) vzniká hemihydrát síranu 

vápenatého (CaSO4∙½H2O), čili pálená sádra. Sádra se již dále chemicky neupravuje a 

vyrábí se z ní hlavně sádrokartonové desky, přidává se do cementů, ale také se používá 

v lékařství, sochařství, nebo jako hnojivo.  

Dalším typem síranu vápenatého je anhydrit (CaSO4), jedná se o látku, která nemá 

hydratovanou žádnou vodu. Anhydrit se vyskytuje ve třech svých variantách jako anhydrit 

α, β, γ.  

Rozpustnost různých forem síranu vápenatého závisí na teplotě, rozpouštědle, pH 

prostředí atd. Například sádrovec je dobře rozpustný v kyselině chlorovodíkové (HCl). 

Systém CaSO4-H2O zkoumal například Posnjak v přehledovém článku [15]. Sádrovec je 

také jedna z mála anorganických látek, u které neplatí, že při vzrůstající teplotě vzrůstá 

i rozpustnost této látky (další takovouto látkou je hydroxid vápenatý). Toto platí pouze asi 

do 40 °C a od vyšších teplot se již rozpustnost snižuje, viz graf na Obrázek 2 (převzato 

z [8]). Na Obrázek 2 je porovnání rozpustnosti všech tří forem síranu vápenatého ve vodě, 

přičemž je vidět, že do zhruba 40 °C má sádrovec nejnižší rozpustnost.  

Další zkoumanou vlastností pro potřeby následující kapitoly je rozpustnost 

sádrovce s ohledem na pH prostředí. Konkrétně jde o to, zda a jak závisí rozpustnost 

sádrovce na koncentraci kyseliny sírové (H2SO4) v roztoku. Azimi, Papangelakis 

a Dutrizac (viz [16]) zkoumali závislost rozpustnosti různých forem síranu vápenatého, viz 

graf na Obrázek 3. Ohledně CaSO4∙2H2O zjistili, že při nižších teplotách (do zhruba 50°C) 
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je závislost rozpustnosti na molární koncentraci H2SO4 jen malá, přičemž při teplotě 25°C 

je dosaženo nejvyšší rozpustnosti při koncentraci H2SO4 zhruba 0,8mol. Při vzrůstajících 

teplotách je závislost výraznější, přičemž nejvyšší rozpustnosti je dosaženo při zhruba 1,5 

molární koncentraci H2SO4 při teplotě 90°C.  

 

Obrázek 2: Závislost koncentrace CaSO4 na teplotě (převzato z [8]) 

 

 

Obrázek 3: Závislost rozpustnosti CaSO4∙2H2O na koncentraci H2SO4 (převzato z [16]) 
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Mimo rozpustnosti závisí na různých druzích média (rozpouštědla) také 

krystalizace, respektive vlastnosti vzniklých krystalů (tvar, velikost, množství atd.), viz 

například [17].  

Přehled kvantitativních a kvalitativních vlastností tří forem síranu vápenatého 

potřebných pro výpočty v následující kapitole je shrnut v Tabulka 3, přičemž nejdůležitější 

pro další výpočty jsou vlastnosti dihydrátu síranu vápenatého. Data byla převzata 

z [15], [18], [19].  

 

Tabulka 3: Vlastnosti tří forem CaSO4 

    
síran vápenatý 

dihydrát 

síran vápenatý 

hemihydrát 
Anhydrit 

chemický vzorec CaS04∙2H20 CaS04∙½H20 CaS04 

hustota 2,32 g/cm
3
 2,619 g/cm³ (α) 

2,757 g/cm³ (β) 

2,93 g/cm³ (β)         

2,58 g/cm³ (γ) 

tvrdost 1,5-2   3,5-3,8 

barva bezbarvý, bílý     

vryp Bílý     

soustava jednoklonná     

molární hmotnost 172,17 g/mol 145,15 g/mol 136,14 g/mol 

teplota dehydratace 163°C   >210°C 

rozpustnost 

ve vodě 
0°C 2,41 g/l     

20°C 2,6 g/l 3,2 g/l 2,98g/l 

60°C 2,6 g/l 1,6 g/l 1,64g/l 

100°C 2,22 g/l 0,7 g/l 1,62g/l 

součin rozpustnosti 9,12×10
−6

 (25°C)    6,1×10
−5

 (25°C) 

krystalová 

struktura 

jednoklonná 

bazálně centrovaná 

(α) 

jednoklonná (α) jednoklonná (α) 

  klencová (β) kosočtverečná 

bazálně centrovaná 

(β) 

    šesterečná (γ) 

hrana krystalové 

mříţky 

a= 568 pm,            

b= 1 518 pm,          

c= 629 pm,            

β= 113°50´ 

  β-modifikace:             

a= 699,1 pm,            

b= 699,6 pm,            

c= 623,8 pm 



Adam Hruška: Čištění odpadních vod v chemických závodech 

 

2018  - 29 - 

6 ŘEŠENÍ PROBLÉMU KRYSTALIZACE SÁDROVCE V PROCESU 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Tato kapitola představuje souhrn všech měření a analýz, které jsem provedl v rámci 

diplomové práce. Nejdříve popisuji schéma neutralizační stanice z hlediska přítoků 

a odtoků do jednotlivých nádrží. V Kapitole 6.1 se věnuji analýze nerozpuštěných látek na 

dvou vytipovaných místech, v Kapitole 6.2 poté analyzuji poměry síranů, vápníku, 

nerozpuštěných látek a sušiny. Dále v Kapitole 6.3 analyzuji poměr mezi přítoky na 

jednotlivé neutralizační linky a nakonec se v Kapitole 6.4 věnuji problému měření hustoty 

suspenze sádrovce, při kterém také dochází k zanášení odpadního kanálu usazeninami 

sádrovce. Všechny získané výsledky jsou pak interpretovány a analyzovány jejich 

souvislosti v Kapitole 7. 

Vzhledem k tomu, že neutralizační stanice se skládá ze dvou linek a několika tras, 

navíc příslušná měřicí zařízení jsou instalována jen na několika klíčových místech, je 

důležité přesně zjistit, ze které části neutralizační stanice se tvoří největší množství úsad na 

hlavním odpadním kanálu.  Barva úsad je bílá, úsady se tvoří výhradně pod výtokem vod 

z neutralizační stanice do hlavního odpadního kanálu, a jelikož se tímto způsobem 

neutralizují a vypouštějí do odpadního kanálu zejména neutralizované odpadní vody 

z výrobny nitrobenzenu, kdy neutralizací kyseliny sírové hydroxidem vápenatým vznikají 

formy síranu vápenatého, jedná se zjevně o sádrovec. 

Na obou neutralizačních linkách se tedy jedná především o srážecí reakci, kterou 

popisuje rovnice (1), respektive rovnice (2), na straně - 12 -, přičemž na neutralizační lince 

č. 2 jde o neutralizaci řízenou, vedoucí na produkci průmyslového sádrovce, kdežto na 

neutralizační lince č. 1 se jedná o neutralizaci odpadních vod z výroben na parametry 

zneutralizované vody vhodné pro vypouštění do recipientu, viz Kapitola 5.2.   

Mimo kyselých odpadních vod z výrobny nitrobenzenu na neutralizační stanici 

přitékají také kyselé odpadní vody z výroben kyseliny dusičné KD7 a KD8 a anorganické 

odpadní vody ze spalovny odpadů, které také neutralizační stanice zpracovává. 
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Schéma neutralizační stanice 

Pro potřeby této kapitoly jsem vytvořil zjednodušené schéma neutralizační stanice, 

viz Obrázek 4. Z Obrázek 4 je zřejmé, jak obě výrobní linky (neutralizační nádrž H01 

a H08) zpracovávají kyselé odpadní vody. Jmenovitě do výrobní linky č. 2 (nádrž H08) 

tečou pouze kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu (QNB1), které se neutralizují 

přídavkem suspenze hydroxidu vápenatého (QCa2). Denní průtok hydroxidu vápenatého je 

maximálně do 3 m
3
/h. Výpočty průtoků a porovnání poměrů kyselých odpadních vod 

z nitrobenzenu tekoucích do nádrží H01 a H08 se věnuje Kapitola 6.3.  

Za výpustí z nádrže H08 je na trase, která se skládá z potrubí a speciálních hadic, 

naveden přítok proplachové říční vody (QŘič2). Hodnota tohoto průtoku není pro mou práci 

významná, slouží pouze k proplachu potrubí a hadic. 

Dalším technologickým prvkem na trase z nádrže H08 je nádrž usazovací (ve 

skutečnosti se jedná o dvě usazovací nádrže, které se střídají v delších pracovních cyklech, 

řádově několik měsíců), do které natékají všechny vody z nádrže H08 a ústí sem také vody 

z mytí odstředivky na separaci sádrovce (QMytí) o maximálním průtok 0,5 m
3
/h a kondenzát 

(QKond) z budovy separace sádrovce. Posledním, ačkoli nevýznamným přítokem jsou 

srážky (Déšť). Z usazovací nádrže se přepadem přes průtokoměr FIQ03 (QUsaz) odvádějí 

všechny vody na B-ČOV, kde jsou dále zpracovány. 

Výrobní linka č. 1 (nádrž H01) zpracovává veškeré výše zmíněné kyselé odpadní 

vody. Hlavními odpadními vodami zde neutralizovanými jsou kyselé odpadní vody 

z výrobny nitrobenzenu (část z QNB označená jako QX), jejichž výpočtem se zabývám 

v Kapitole 6.1.1. Dále jsou zde neutralizovány kyselé odpadní vody z výroben KD7, KD8 

(QKD). Jejich průtok je malý, nebo dokonce nulový, protože, jak je popsáno v Kapitole 3.3. 

Těmito vodami se přednostně neutralizuje B-ČOV. Kyselé odpadní vody v nádrži H01 jsou 

opět neutralizovány přídavkem 2-6% hydroxidu vápenatého (QCa1). 

Do neutralizační nádrže H01 jsou dále přivedeny dva pomocné vstupy. Prvním je 

říční voda (QŘič1), kterou se ředí obsah nádrže H01 pod hodnoty součinu rozpustnosti 

sádrovce; její maximální průtok činí 58 m
3
/h a je možné jej pomocí ventilu snížit dle 

potřeby. Druhým je voda ředící (QŘed), která je čerpána z místa kousek pod výpustí 

neutralizovaných vod z nádrže H01 do hlavního odpadního kanálu zpětně do nádrže H01. 
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Na trase ředící vody je pH-metr, kterým je kontrolováno pH v hlavním odpadním kanále. 

Průtok ředící vody je 63 m
3
/h a jeho hodnota se nikdy nereguluje. 

Do nádrže H01 jsou nakonec přivedeny ještě anorganické odpadní vody ze 

spalovny odpadů (Qspal), jejichž průtok je v průměru 2-2,5 m
3
/h. Tyto vody nelze pouštět 

do jiné nádrže, tudíž jsou v případě poruchy odstaveny přímo na spalovně odpadů, což se 

domlouvá telefonicky mezi chemickými závody a touto externí firmou. 

Z nádrže H01 odchází veškeré přítoky jedním výstupním potrubím (Qy) a odtékají 

trasou do hlavního odpadního kanálu.  

Z Obrázek 4 je zřejmé, že existuje 7 různých způsobů (kombinací), jak kyselé 

odpadní vody z nitrobenzenu (QNB) mohou téct dále, ať už na neutralizační linku č. 1 

(nádrž H01, QX), na neutralizační linku č. 2 (výroba sádrovce, nádrž H08, QNB1), na 

neutralizaci B-ČOV (QNB2), nebo jejich kombinace.  

Z hlediska chemických vlastností vzniklých sraženin budou nejvíce ovlivňovat 

vznik nerozpuštěných látek a sušiny v nádrži H01 kyselé odpadní vody z výrobny 

nitrobenzenu, neboť přítok těchto odpadních vod do nádrže je největší a výrazně vyšší, než 

přítok ostatních odpadních vod. Za období odebírání vzorků činil průtok QX v průměru 

12,29 ± 5,38 m
3
/h, přičemž reagoval se suspenzí hydroxidu vápenatého o průměrném 

průtoku 1,91 ± 0,82 m
3
/h. Průměrná hodnota průtoku anorganických odpadních vod ze 

spalovny odpadů do nádrže H01 je pouze 2,08 ± 0,27 m
3
/h a kyselé odpadní vody 

z výroben kyseliny dusičné QKD byly vždy při odebírání vzorků zastaveny, nicméně 

v denním přítoku dosahovaly průměrně 2,14 ± 1,38 m
3
/h. 

Celkový výstup z nádrže H01 bez započítání říční a ředící vody (jejichž nastavení 

bylo měněno) činil v průměru 17,71 ± 6,19 m
3
/h. K němu přispívala ještě říční voda 

v hodnotách 5 m
3
/h, 16  m

3
/h, 49  m

3
/h nebo 58 m

3
/h a ředící voda v množství 0 m

3
/h nebo 

63 m
3
/h.  

Je tedy zřejmé, že po odečtení říční a ředící vody je průměrně 79,8% průtoku QY 

tvořeno přítokem kyseliny sírové a hydroxidu vápenatého, přičemž se jedná o srážecí 

reakci, jejímž produktem je sádrovec. Ostatní vstupy lze tedy z hlediska vzniklé sraženiny 

zanedbat.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Schéma neutralizační stanice 
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6.1 Analýza nerozpuštěných látek 

V této kapitole uvedu výsledky měření a analýzu celkového množství 

nerozpuštěných látek. Testoval jsem dvě odběrná místa, a to výstup z nádrže H01 a trasu 

ředící vody, viz Obrázek 4. Analýzy vzorků z místa výstupu z H01 jsou popsány 

v Kapitole 6.1.1, analýzy vzorků z trasy ředící vody jsou popsány v Kapitole 6.1.2. Odběr 

obou typů vzorků jsem prováděl po dobu dvou měsíců v různých konfiguracích v období 

prosinec 2017 - leden 2018. Průměrná teplota za toto období byla 3,1 °C.  

6.1.1 Výstup z H01 

Abych mohl vypočítat, kolik produkuje nádrž H01 nerozpuštěných látek, musel 

jsem nejprve zjistit průtok kyselých odpadních vod z výrobny nitrobenzenu do této nádrže 

a dále celkový výstup z této nádrže. Jelikož ale není na větvi do nádrže H01 průtokoměr 

kyselých odpadních vod, ale pouze sumární průtokoměr pro nádrže H01 a H08, bylo nutno 

nejdříve průtok vypočítat.  

Výpočet potřebných průtoků 

Princip řešení výpočtu je patrný z Obrázek 4. QX je neznámý průtok kyselých 

odpadních vod do nádrţe H01, QY je průtok na výstupu z nádrţe H01, kde byly 

odebírány vzorky. QY je jediný odtok z této nádrže ven.   

Průtok QX jsem vyjádřil jako  

 𝑄𝑋 = 𝑄𝑁𝐵 −  𝑄𝑁𝐵1 + 𝑄𝑁𝐵2 , (8) 

kde QNB je celkový průtok kyselých odpadních vod z nitrobenzenu, QNB1 je část těchto vod 

tekoucích do nádrže H08 a QNB2 je část tekoucích na B-ČOV.  Na B-ČOV tečou dále vody 

z nádrže H06. Potrubí trasy průtoků QNB a QNB2 jsou vybaveny průtokoměry FIQ01 

a FIQ02.  

Na B-ČOV tečou také kyselé odpadní vody z nádrže H06 přes průtokoměr FIQ02. 

V případě, že 𝑄𝐻06 > 0, pak musí být uzavřen ventil mezi průtokoměry FIQ01 a FIQ02, 

protože odpadní vody z nádrže H06 by se neměly dostat do neutralizačních linek, ale 

pouze na B-ČOV. Kyselina dusičná je v nádrži H08, kde se vyrábí sádrovec, nežádoucí 
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(používají se výhradně kyselé odpadní vody z nitrobenzenu, které obsahují kyselinu 

sírovou a síran sodný).  

Z první rovnice jsem dále musel vypočítat průtok QNB1, což jsou kyselé odpadní 

vody z nitrobenzenu tekoucí pouze do nádrže H08. Rovnice pro výpočet vypadá takto: 

 𝑄𝑁𝐵1 = 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧 − 𝑄𝐶𝑎2 − 𝑄𝑀𝑦𝑡 í − 𝑄𝐾 , (9) 

kde QUsaz je průtok za usazovací nádrží, QCa2 je průtok suspenze hydroxidu vápenatého do 

nádrže H08, QMytí je průtok z mytí odstředivky do usazovací nádrže, průtok QK, kde 

𝑄𝐾 = 𝑄𝐾𝑜𝑛𝑑 + 𝐷éšť je diskutován níže. V této rovnici známe pouze průtok QUsaz, protože 

je opatřen průtokoměrem FIQ03. 

Průtok suspenze hydroxidu vápenatého QCa2 je regulován automatickým 

regulačním ventilem podle požadovaného pH v nádrži H08. Musel jsem proto spočítat 

průtok podle procentuálního otevření ventilu. Při testování jsem zjistil, že ventilem proudí 

suspenze hydroxidu vápenatého až při otevření nad určitou mez, což bylo v tomto případě 

13%. Přepočet ventilu na reálné hodnoty otevření jsem provedl dle následujícího vzorce, 

kde V  je hodnota otevření ventilu v řídicím systému:  

 𝑄Ca =  

  0,                                               když 𝑉 < 𝑚𝑒𝑧,

  𝑉 − 𝑚𝑒𝑧 ∙  
100

100 − 𝑚𝑒𝑧
 , když 𝑉 ≥ 𝑚𝑒𝑧.

  (10) 

Průtok na mytí 𝑄𝑀𝑦𝑡 í jsem vypočítal podle toho, kolik je úbytek demineralizované 

vody na mytí odstředivky za hodinu (kontejner o velikosti 1 m
3
). Průměrná hodnota byla 

0,33 m
3
/h. Podle počtu mytí za den jsem pak vypočítal průměrný denní průtok na mytí. 

Posledním členem rovnice (9) je průtok 𝑄𝐾. Tento průtok není možno jednoduše 

zjistit měřením. Proto jsem jej vypočítal tak, že jsem otevřel ventil kyselých odpadních vod 

z nitrobenzenu do nádrže H08 (QNB1) na maximální hodnotu a na ostatních větvích, což je 

větev kyselých odpadních vod z nitrobenzenu do nádrže H01 (QX) a dále větev směr 

B-ČOV přes průtokoměr FIQ02 (QNB2), jsem vstupní ventily kyselých vod uzavřel. Tímto 

veškeré kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu tekly pouze do nádrže H08 a dále 

přes průtokoměr FIQ03, což je obsaženo v proměnné 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧 . Do nádrže H08 však pořád 

vstupuje průtok 𝑄𝐶𝑎2 a 𝑄𝑀𝑦𝑡 í (proto se hodnoty FIQ01 a FIQ03 liší). Po odečtení průtoků 

𝑄𝐶𝑎2 a 𝑄𝑀𝑦𝑡 í od průtoku 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧  jsem vyjádřil průtok 𝑄K . Rovnice pro výpočet vypadá tedy 

takto:  
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𝑄𝑁𝐵 = 𝑄𝑁𝐵1 = 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧 − 𝑄𝐶𝑎2 − 𝑄𝑀𝑦𝑡 í − 𝑄𝐾 

𝑄𝐾 = 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧 − 𝑄𝑁𝐵 − 𝑄𝐶𝑎2 − 𝑄𝑀𝑦𝑡 í .    

Průtok 𝑄𝐾  je tedy dopočet do celkové bilance rovnice (9), jeho hodnota činí 

0,67 m
3
/h. V této hodnotě je zahrnut průtok kondenzátu a průměrné dešťové srážky 

padající do usazovací nádrže, tedy 𝑄𝐾 = 𝑄𝐾𝑜𝑛𝑑 + 𝐷éšť. Pro odhad množství srážek jsem 

použil nejvyšší denní průměr přepočítaný na plochu povrchu kruhové usazovací nádrže. 

Zjistil jsem, že množství srážek je řádově v tisícinách m
3
/h, tedy je tuto hodnotu možno 

zanedbat. Průtok 𝑄𝐾 je téměř celý tvořen kondenzátem QKond, který je sveden do 

usazováku, a který je opět přímo nezjistitelný, jelikož se jedná především o páru, která 

kondenzuje do usazovací nádrže.  

Po dosazení rovnice (9) do rovnice (8) jsem dostal výsledný vztah pro výpočet 

průtoku kyselých odpadních vod do nádrţe H01:  

 𝑄𝑋 = 𝑄𝑁𝐵 − 𝑄𝑁𝐵2 − 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧 + 𝑄𝐶𝑎2 + 𝑄𝑀𝑦𝑡 í + 𝑄𝐾 . (11) 

Dalším přítokem ve schématu na Obrázek 4 je říční voda QŘič2, která je přivedena 

do trasy na výstupu z nádrže H08. Když se nevyrábí sádrovec, celá trasa od nádrže H08 až 

do usazovací nádrže se kontinuálně proplachuje říční vodou a zároveň do této nádrže 

netečou žádné kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu. Z toho vyplývá následující 

podmínka: je-li 𝑄Ř𝑖č2 > 0 pak 𝑄𝑁𝐵1 = 0. Pokud se v tuto dobu neutralizuje částí kyselých 

vod (QNB) B-ČOV (QNB2), odečte se pouze tato část průtoku FIQ02 od průtoku FIQ01. 

Rovnice (8), respektive výsledná Rovnice (11) pak přechází na tvar 

 𝑄𝑋 = 𝑄𝑁𝐵 − 𝑄𝑁𝐵2 . (12) 

Pro výpočet výsledného průtoku z nádrţe H01 do hlavního odpadního kanálu 

jsem vyjádřil QY jako součet jednotlivých průtoků vstupujících do této nádrže: 

 𝑄𝑌 = 𝑄𝑋 + 𝑄Ř𝑖č1 + 𝑄Ř𝑒𝑑 + 𝑄𝐶𝑎1 + 𝑄𝑆𝑝𝑎𝑙 + 𝑄𝐾𝐷 , (13) 

kde QX je vypočítaný vstup kyselých odpadních vod do nádrže H01 viz rovnice (11), QŘič1 

je vstup říční vody, QŘed je vstup ředící vody, QCa1 je průtok suspenze hydroxidu 

vápenatého do nádrže H01 (přepočet z procentuálního otevření ventilu je totožný jako v 

případě QCa2, viz rovnice (10), QSpal  je průtok anorganických odpadních vod ze spalovny 
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odpadů a QKD je průtok kyselých odpadních vod z obou výroben kyseliny dusičné (KD7, 

KD8). 

Pro výpočty průtoků QX, QY nastává nejjednodušší situace tehdy, když je odstavena 

výroba sádrovce a žádné kyselé odpadní vody se nepouštějí na B-ČOV. Pak přechází 

rovnice (11), (13) na tento tvar:  

 𝑄𝑋 = 𝑄𝑁𝐵 ,  (14) 

 𝑄𝑌 = 𝑄𝑁𝐵 + 𝑄Ř𝑖č1 + 𝑄Ř𝑒𝑑 + 𝑄𝐶𝑎1 + 𝑄𝑆𝑝𝑎𝑙 + 𝑄𝐾𝐷 . (15) 

K této situaci dochází jen tehdy, když se nevyrábí sádrovec na neutralizační lince č. 2, 

např. z důvodu poruchy na nějakém zařízení této linky. Tento případ je tedy nežádoucí 

z důvodu odstávky výroby sádrovce. To také znamená, že je doba trvání tohoto stavu na 

neutralizační stanici pokud možno co nejkratší.  

Odběry vzorků jsem provedl při různém nastavení kyselých odpadních vod do 

nádrže H01 a přepočítal jednotlivé okamžité i denní průtoky do i z nádrže H01 (tzn. QX, 

QY). Veškeré vstupní i výstupní průtoky dle schématu na Obrázek 4 jsou zaznamenány 

v Tabulkách 1-9 v Příloze C, vypočtené průtoky QY  jsou pak zahrnuty v Tabulka 

4-Tabulka 8.  

Analýza vzorků na obsah nerozpuštěných látek a sušiny 

Na Obrázek 5 je znázorněno stručné schéma části neutralizace. Ve schématu jsou 

znázorněny všechny vstupy do nádrže, přičemž vzorky byly odebírány na výstupu z nádrže 

„Neutralizovaná OV výstup“ (odpovídá průtoku Qy). Vzorky byly odebírány po dobu dvou 

měsíců v období prosinec 2017 - leden 2018 při čtyřech různých nastavení průtoku říční 

vody a třech různých nastavení bez ředící vody a analyzovány na množství sušiny 

a nerozpuštěných látek. Mimo okamžitých průtoků byly stanoveny i denní průtoky, 

s jejichž použitím byl stanoven obsah sušiny a nerozpuštěných látek za den.  

Veškeré analýzy byly prováděny v certifikované laboratoři chemických závodů. 

Množství rozpuštěných látek bylo stanovováno podle normy ČSN 75 7346 [20], množství 

sušiny podle normy ČSN EN 12886 [21] a množství nerozpuštěných látek diferenční 

metodou ze známého obsahu sušiny a rozpuštěných látek. Dle těchto norem je celkové 

množství sušiny dáno součtem celkového množství rozpuštěných látek a celkového 

množství nerozpuštěných látek.  
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Z důvodu dosažení srovnatelných podmínek při výpočtu požadovaných průtoků QX, 

respektive QY, jsem v době odběru vzorků měl vždy nastaveny takové podmínky, aby do 

nádrže H01 netekly kyselé odpadní vody z výroben KD7, KD8 a zároveň jsem požadoval, 

aby byl do této nádrže alespoň malý přítok kyselých odpadních vod z nitrobenzenu. 

Z důvodu poruchy v technologii výroby nitrobenzenu byl přítok kyselých odpadních vod 

do H01 na jeden den odstaven, přičemž stabilizace provozu trvala po dobu dalšího dne, což 

se projevilo na parametrech jednoho vzorku v Tabulka 7 (vzorek č. 35, částečně i vzorek 

č. 36) a v Příloze C v Tabulce 7 a 8 (opět vzorek č. 35, částečně i vzorek č. 36)).  

 

 

Obrázek 5: Schéma přítoků do neutralizační nádrže 

 

Pro výpočty denní produkce nerozpuštěných látek a sušiny jsem zjišťoval jak 

okamžité průtoky v časech odběrů vzorků tak i průměrné denní průtoky, které se 

mnohdy značně lišily od okamžitých z důvodů výrobních změn. V závislosti na aktuálních 

podmínkách byl okamžitý průtok QX počítán z Rovnic (11), (12) a (14), a okamžitý průtok 

QY byl počítán z Rovnic (13) a (15). Analogicky byly vypočítány průměrné denní průtoky 

𝑄𝑋
    , 𝑄𝑌

    . Všechny hodnoty dílčích průtoků pro výpočty okamžitých i průměrných denních 

průtoků jsou v Tabulkách 1-9 v Příloze C.  
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Pro potřeby stanovení denní produkce nerozpuštěných látek a sušiny byly hodnoty 

získané analýzou vzorků při okamžitém průtoku QY přepočítány na průměrný denní průtok 

𝑄𝑌
     dle vztahů: 

 𝑁𝐿1𝑙
      =

𝑄𝑌    

𝑄𝑌
∙ 𝑁𝐿1𝑙 , (16) 

 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎1𝑙
           =

𝑄𝑌    

𝑄𝑌
∙ 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎1𝑙 , 

(17) 

kde 𝑁𝐿1𝑙
       , respektive 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎1𝑙

           , je obsah nerozpuštěných látek, respektive sušiny, 

v gramech v 1 litru přepočtený na průměrný denní průtok 𝑄𝑌
    , QY je okamžitý průtok při 

odběru vzorku a 𝑁𝐿1𝑙 , respektive 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎1𝑙 , je zjištěný obsah nerozpuštěných látek 

ve vzorku.  

Denní produkci nerozpuštěných látek z nádrže H01 jsem vypočítával podle vzorce:  

 𝑁𝐿𝑑𝑒𝑛 =
𝑁𝐿1𝑙       

1000
∙ 1000 ∙ 𝑄𝑌

    ∙ 24,  (18) 

kde 𝑁𝐿𝑑𝑒𝑛  je obsah nerozpuštěných látek v kilogramech za den, 𝑁𝐿1𝑙
       je obsah 

nerozpuštěných látek v gramech v 1 litru přepočtený na průměrný denní průtok dle 

Rovnice (16) a 𝑄𝑌
     je průměrný denní průtok v m

3
/h. Pro výpočet denní produkce sušiny 

jsem použil obdobný přepočet:  

 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 =
𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎 1𝑙
            

1000
∙ 1000 ∙ 𝑄𝑌

    ∙ 24,  (19) 

kde 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛  je obsah sušiny v kilogramech za den, 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑎1𝑙
            je obsah sušiny v gramech 

v 1 litru přepočtený na průměrný denní průtok dle Rovnice (17) a 𝑄𝑌
     je opět průměrný 

denní průtok v m
3
/h.  

Abych prozkoušel možné stupně naředění výsledného roztoku, testoval jsem čtyři 

různá nastavení průtoku říční vody, přičemž jsem otevíral ventil říční vody zhruba na 25%, 

což odpovídalo průtoku 5 m
3
/h, 50% při průtoku 16 m

3
/h, 75% při průtoku 49 m

3
/h 

a 100%, což odpovídá plnému průtoku říční vody 58 m
3
/h. Průtoky nebylo možno nastavit 

přesně, protože na této potrubní trase říční vody není průtokoměr. Nicméně bylo je možno 

změřit pro jednotlivé polohy ventilů příložným průtokoměrem, který funguje na principu 

ultrazvukového signálu procházejícího kapalinou, jež se mění v závislosti na její rychlosti. 

Menší průtok než 25% jsem netestoval, neboť v zimních měsících nebylo možno úplně 

zavřít vstup říční vody do nádrže z důvodu možného zamrzání potrubní trasy.  
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Pro každý průtok říční vody jsem odebíral jeden vzorek po dobu deseti dní každý 

den zhruba ve stejnou dobu a za srovnatelných podmínek (co se týče přítoků do 

neutralizační nádrže). Začal jsem při 25% průtoku říční vody a po deseti dnech jsem ventil 

pootevřel o jednu polohu. Zjištěné hodnoty pro 25% průtok (5 m
3
/h) jsou zaznamenány 

v Tabulka 4, hodnoty pro 50% průtok (16 m
3
/h) jsou v Tabulka 5, hodnoty pro 75% průtok 

(49 m
3
/h) v Tabulka 6 a hodnoty pro 100% průtok (58 m

3
/h ) v Tabulka 7.  

Ve všech měřeních vycházel obsah sušiny řádově 0,1-1% (tj. v jednotkách g/l). 

Nicméně při vysokých hodinových průtocích je celkový denní obsah sušiny řádově 

v 10
4
 kilogramech, proto všechny hodnoty dále uvádím v kilogramech za den.  

Z výsledků analýz v tabulkách je zřejmé, že se obsah nerozpuštěných látek snižuje 

při vzrůstajícím naředění říční vodou. Nejvíce nerozpuštěných látek 6559,61 kg/den je ve 

výsledném průtoku obsaženo při 25% průtoku říční vody (přičemž celkové denní množství 

sušiny činí 20124,71 kg), viz Tabulka 4. Při 50% průtoku dochází k výraznému snížení 

množství nerozpuštěných látek na 1043,53 kg/den (při množství sušiny 14452,72 kg/den), 

viz Tabulka 5. Při 75%, respektive 100% průtoku se množství nerozpuštěných látek ještě 

o něco sníží na 734,96 kg/den, respektive 351,28 kg/den (při množství sušiny 

13623,86 kg/den, respektive 13739,27 kg/den), viz Tabulka 6, respektive Tabulka 7. 

Vzhledem k tomu, že je celkové množství sušiny dáno součtem obsahu rozpuštěných 

a nerozpuštěných látek, při vzrůstajícím naředění říční vodou dochází ke změně poměru 

nerozpuštěných a rozpuštěných látek (ve prospěch rozpuštěných látek), přičemž obsah 

sušiny je poměrně stálý. Výjimku tvoří průměrná denní produkce sušiny 20124,71 kg při 

25% naředění říční vodou (viz Tabulka 4), což je dáno tím, že při odběru těchto vzorků byl 

v několika případech velmi vysoký nátok kyselých odpadních vod do nádrže H01 (viz 

sloupec QX v Tabulce 1 v Příloze C). Tyto výsledky jsou dále diskutovány v Kapitole 7. 

V grafu na Obrázek 6 je pro přehlednost znázorněna denní produkce 

nerozpuštěných látek při 25%, 50%, 75% a 100% průtoku říční vody. Také z tohoto grafu 

je zřejmé, že nejvíce nerozpuštěných látek je ve vzorcích při 25% průtoku říční vody, při 

vyšších průtocích pak množství nerozpuštěných látek výrazně klesá.  

Bez ředící vody 

V rámci této kapitoly jsem ještě provedl analýzu produkce nerozpuštěných látek 

a sušiny na výstupu z H01 bez přítoku ředící vody. Při tomto měření byla ředící voda do 
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nádrže H01 odstavena vždy na 1 hodinu a poté byl odebrán vzorek. Navíc byl po dobu 

jedné hodiny přesměrován průtok všech kyselých odpadních vod z nitrobenzenu do nádrže 

H01, čímž byl dosažen maximální průtok QX=QNB. Tímto byla dosažena teoretická 

maximální hodnota denní produkce sušiny, nerozpuštěných a rozpuštěných látek při 

různých stupních naředění říční vodou. V praxi tento stav nikdy nenastane, neboť je snaha 

o co nejvyšší přítok kyselých odpadních vod z výrobny nitrobenzenu do nádrže H08, kde 

jsou pak použity pro výrobu průmyslového sádrovce.  

Tabulka 8 obsahuje vždy tři naměřené a vypočítané hodnoty pro tři různá otevření 

říční vody, konkrétně otevření na 50% při průtoku 16 m
3
/h, 75% při průtoku 49 m

3
/h 

a 100%, což odpovídá plnému průtoku říční vody 58 m
3
/h (analogicky jako v předchozích 

tabulkách). V tomto případě jsem netestoval ani 25% naředění říční vodou, protože to by 

téměř odpovídalo výrobě průmyslového sádrovce.  

Z výsledků analýz je zřejmé, že se při vzrůstajícím naředění říční vodou obsah 

nerozpuštěných látek snižuje, obsah rozpuštěných látek zvyšuje a obsah sušiny zůstává 

zhruba stejný (mírný vzrůst obsahu sušiny je dán tím, že říční voda samotná obsahuje malé 

množství znečišťujících látek, zejména ve formě rozpuštěných látek). Nejvíce 

nerozpuštěných látek 2828,03 kg/den je ve výsledném průtoku obsaženo při 50% průtoku 

říční vody (přičemž celkové denní množství sušiny činí 11856,17 kg). Při 75%, respektive 

100% průtoku se množství nerozpuštěných látek sníží na 2660,09 kg/den, respektive 

2074,11 kg/den (při množství sušiny 13422,28 kg/den, respektive 13443,12 kg/den). Tyto 

výsledky jsou dále diskutovány v Kapitole 7. 
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Tabulka 4: Produkce nerozpuštěných látek a sušiny při 25% průtoku říční vody 

č. 
  

průtok     

z H01 

okamţitý 

průtok      

z H01 

průměrný 

NL           

výstup   

z H01 

sušina       

výstup   

z H01 

NL  

průměrný 

průtok 

sušina 

průměrný 

průtok 

denní  

produkce 

NL 

denní  

produkce 

sušiny 

 [m
3
/h] [m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [kg] [kg] 

1 97,85 86,80 1,33 9,34 1,18 8,29 2465,34 19 457,92 

2 77,84 77,67 1,84 9,81 1,84 9,79 3426,11 18 286,92 

3 81,15 87,68 2,60 7,31 2,81 7,90 5910,96 15 381,99 

4 80,59 85,84 2,58 7,68 2,75 8,18 5661,28 15 821,67 

5 99,01 95,11 3,66 9,15 3,52 8,79 8029,08 20 885,48 

6 91,20 92,28 3,42 9,07 3,46 9,18 7668,91 20 087,77 

7 90,86 92,33 3,00 9,17 3,05 9,32 6750,54 20 319,67 

8 100,21 99,29 4,59 10,89 4,55 10,79 10847,02 25 950,99 

9 101,33 85,04 6,75 12,61 5,66 10,58 11561,27 25 736,11 

10 91,41 83,67 1,78 9,62 1,63 8,81 3275,57 19 318,53 

            průměr 6 559,61 20 124,71 

 

Tabulka 5: Produkce nerozpuštěných látek a sušiny při 50% průtoku říční vody  

č. 
  

průtok     

z H01 

okamţitý 

průtok      

z H01 

průměrný 

NL           

výstup   

z H01 

sušina       

výstup   

z H01 

NL  

průměrný 

průtok 

sušina 

průměrný 

průtok 

denní  

produkce 

NL 

denní  

produkce 

sušiny 

 [m
3
/h] [m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [kg] [kg] 

11 96,20 97,18 0,10 7,15 0,10 7,22 226,17 16 675,73 

12 91,00 96,83 0,05 4,6 0,06 4,89 133,53 10 690,10 

13 100,57 102,69 0,19 7,05 0,19 7,20 468,07 17 375,18 

14 96,17 102,33 0,48 6,3 0,51 6,70 1243,88 15 472,29 

15 103,92 99,31 1,09 8,01 1,04 7,65 2487,00 19 090,51 

16 99,29 91,41 0,62 6,2 0,57 5,71 1260,26 13 601,38 

17 100,62 98,19 0,53 6,01 0,51 5,86 1209,54 14 162,83 

18 96,08 87,66 0,91 5,42 0,83 4,95 1743,06 11 403,30 

19 88,27 91,41 0,10 5,51 0,11 5,71 236,27 12 087,68 

20 93,82 92,24 0,66 6,31 0,64 6,20 1427,56 13 968,17 

            průměr 1 043,53 14 452,72 
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Tabulka 6: Produkce nerozpuštěných látek a sušiny při 75% průtoku říční vody 

č. 
  

průtok     

z H01 

okamţitý 

průtok      

z H01 

průměrný 

NL           

výstup   

z H01 

sušina       

výstup   

z H01 

NL  

průměrný 

průtok 

sušina 

průměrný 

průtok 

denní  

produkce 

NL 

denní  

produkce 

sušiny 

 [m
3
/h] [m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [kg] [kg] 

21 129,62 128,11 0,16 4,13 0,16 4,08 498,40 12 698,66 

22 130,51 130,57 0,14 4,56 0,14 4,56 426,40 14 290,06 

23 141,08 136,57 0,33 5,48 0,32 5,30 1053,39 17 961,64 

24 114,30 123,74 0,00 1,49 0,00 1,61 12,86 4 424,99 

25 128,55 129,93 0,33 4,61 0,34 4,66 1046,41 14 375,40 

26 133,10 133,15 0,85 6,85 0,85 6,85 2710,91 21 890,05 

27 132,86 134,82 0,20 5,1 0,20 5,18 656,71 16 502,53 

28 118,57 120,64 0,01 3,8 0,01 3,87 41,24 11 002,66 

29 116,97 123,20 0,01 2,29 0,01 2,41 31,15 6 771,31 

30 131,39 137,11 0,25 4,96 0,27 5,18 872,17 16 321,30 

            průměr 734,96 13 623,86 

 

Tabulka 7: Produkce nerozpuštěných látek a sušiny při 100% průtoku říční vody 

č. 
  

průtok     

z H01 

okamţitý 

průtok      

z H01 

průměrný 

NL           

výstup   

z H01 

sušina       

výstup   

z H01 

NL  

průměrný 

průtok 

sušina 

průměrný 

průtok 

denní  

produkce 

NL 

denní  

produkce 

sušiny 

 [m
3
/h] [m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [kg] [kg] 

31 147,96 134,26 0,16 5,32 0,14 4,83 462,00 17 142,93 

32 141,07 144,67 0,10 4,38 0,10 4,49 356,07 15 207,62 

33 140,02 150,47 0,09 5,60 0,10 6,02 364,79 20 223,07 

34 145,94 144,75 0,11 5,19 0,11 5,15 392,79 18 029,49 

35 121,00 131,36 0,01 1,07 0,02 1,16 47,92 3 373,32 

36 124,21 129,57 0,19 3,75 0,20 3,91 616,36 11 661,50 

37 141,59 132,21 0,19 5,76 0,18 5,38 559,98 18 276,68 

38 129,10 129,21 0,12 2,87 0,12 2,87 360,02 8 899,72 

39 130,81 130,78 0,04 3,19 0,04 3,19 119,25 10 012,52 

40 145,26 138,25 0,07 4,39 0,07 4,18 233,67 14 565,85 

            průměr 351,28 13 739,27 
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Tabulka 8: Produkce nerozpuštěných látek a sušiny bez průtoku ředící vody 

č. 
  

průtok       

z H01 

okamţitý 

průtok 

říční vody 

NL           

výstup       

z H01 

sušina       

výstup       

z H01 

denní  

produkce 

NL           

denní  

produkce 

sušiny 

denní  

produkce 

RL          

[m
3
/h] [m

3
/h] [g/l] [g/l] [kg] [kg] [kg] 

41 46,85 16,00 2,61 10,62 2 939,12 11 940,88 9 001,76 

42 45,52 16,00 2,31 10,95 2 523,84 11 963,64 9 439,81 

43 46,11 16,00 2,73 10,54 3 021,13 11 663,99 8 642,86 

 
      průměr 2 828,03 11 856,17 9 028,14 

44 76,89 49,00 1,50 8,81 2 771,67 16 257,27 13 485,60 

45 76,11 49,00 1,06 5,73 1 939,98 10 467,13 8 527,14 

46 76,77 49,00 1,77 7,35 3 268,61 13 542,45 10 273,84 

 
      průměr 2 660,09 13 422,28 10 762,20 

47 90,54 58,00 1,04 6,46 2 259,80 14 036,81 11 777,02 

48 91,42 58,00 0,78 6,31 1 702,55 13 844,18 12 141,63 

49 85,45 58,00 1,10 6,07 2 259,98 12 448,37 10 188,38 

        průměr 2 074,11 13 443,12 11 369,01 

 

 

 

Obrázek 6: Denní produkce nerozpuštěných látek na výstupu z H01 
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6.1.2 Ředící voda 

Analogicky k odebraným vzorkům z výstupu z nádrže H01 v předchozí kapitole 

jsem po dobu 40 dní odebíral i vzorky ředící vody a analyzoval je na obsah nerozpuštěných 

látek a sušiny. Tyto hodnoty se vzájemně ovlivňují, jelikož ředící voda je odebírána pár 

metrů pod výpustí zneutralizovaných vod do hlavního odpadního kanálu, viz schéma na 

Obrázek 5. Přepočet denní produkce nerozpuštěných látek a sušiny jsem provedl opět dle 

Rovnic (16) a (17). Všechny naměřené a přepočítané hodnoty jsou zaznamenány v Tabulka 

9 a v Tabulka 10. Tyto hodnoty jsou porovnatelné s hodnotami odpovídajících vstupů 

v Tabulka 4-Tabulka 7.  

Z výsledků analýz v tabulkách je zřejmé, že obsah nerozpuštěných látek na 

naředění říční vodou nezávisí. Nejvíce nerozpuštěných látek 50,59 kg/den je ve výsledném 

průtoku obsaženo při 25% průtoku říční vody (přičemž celkové denní množství sušiny činí 

5608,01 kg), viz Tabulka 9 levá část. Při 50% průtoku dochází ke statisticky 

nevýznamnému snížení množství nerozpuštěných látek na 49,9 kg/den (při množství 

sušiny 4474,01 kg/den), viz Tabulka 9 pravá část. Při 75%, respektive 100% průtoku se 

množství nerozpuštěných látek ještě o něco sníží na 47,48 kg/den, respektive 47,78 kg/den 

(při množství sušiny 3896,42 kg/den, respektive 3786,05 kg/den), viz Tabulka 10 levá 

a pravá část.  

Tyto výsledky jsou pro přehlednost znázorněny v grafu na Obrázek 7, konkrétně 

denní produkce nerozpuštěných látek při 25%, 50%, 75% a 100% průtoku říční vody. Také 

z tohoto grafu je zřejmé, že množství nerozpuštěných látek v ředící vodě nezávisí na 

průtoku říční vody.  

Všechny tyto výsledky jsou dále diskutovány v Kapitole 7. 
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Tabulka 9: Obsah nerozpuštěných látek a sušiny v ředící vodě (při 25% a 50% říční vody) 

říční voda 25% 
 

říční voda 50% 

č. 
NL sušina 

NL  

denní 
sušina 

denní 

 
č. 

NL sušina 
NL 

denní 
sušina 

denní 

[g/l] [g/l] [kg] [kg] 

 

[g/l] [g/l] [kg] [kg] 

1 0,01 3,54 15,12 5 352,48 

 

11 0,03 3,25 39,31 4 914,00 

2 0,08 3,84 127,01 5 806,08 

 

12 0,03 2,60 51,41 3 931,20 

3 0,00 3,50 3,02 5 292,00 

 

13 0,08 3,24 120,96 4 898,88 

4 0,01 3,38 15,12 5 110,56 

 

14 0,01 2,99 21,17 4 520,88 

5 0,01 3,70 15,12 5 594,40 

 

15 0,04 3,75 66,53 5 670,00 

6 0,07 3,61 105,84 5 458,32 

 

16 0,03 3,06 39,31 4 626,72 

7 0,03 3,38 48,38 5 110,56 

 

17 0,00 2,62 3,02 3 961,44 

8 0,04 4,04 56,25 6 108,48 

 

18 0,05 2,93 69,55 4 430,16 

9 0,08 4,43 114,00 6 698,16 

 

19 0,05 2,29 81,65 3 462,48 

10 0,00 3,67 6,05 5 549,04 

 

20 0,00 2,86 6,05 4 324,32 

prům.  0,03 3,71 50,59 5 608,01 

 

prům. 0,03  2,96 49,90 4 474,01 

 

Tabulka 10: Obsah nerozpuštěných látek a sušiny v ředící vodě (při 75% a 100% říční vody) 

říční voda 75% 
 

říční voda 100% 

č. 
NL sušina 

NL 

denní 
sušina 

denní 

 
č. 

NL sušina 
NL 

denní 
sušina 

denní 

[g/l] [g/l] [kg] [kg] 

 

[g/l] [g/l] [kg] [kg] 

21 0,03 2,28 45,36 3 447,36 

 

31 0,01 3,07 18,14 4 641,84 

22 0,05 2,64 78,62 3 991,68 

 

32 0,05 2,27 81,65 3 432,24 

23 0,01 3,05 9,07 4 611,60 

 

33 0,05 3,14 75,60 4 747,68 

24 0,03 1,43 39,31 2 162,16 

 

34 0,05 3,07 81,65 4 641,84 

25 0,01 2,72 15,12 4 112,64 

 

35 0,00 1,44 3,02 2 177,28 

26 0,05 3,56 72,58 5 382,72 

 

36 0,00 2,07 3,02 3 129,84 

27 0,00 2,85 6,05 4 309,20 

 

37 0,04 3,60 66,53 5 443,20 

28 0,01 2,28 21,17 3 447,36 

 

38 0,03 1,59 48,38 2 404,08 

29 0,07 2,02 99,79 3 054,24 

 

39 0,02 2,21 24,19 3 341,52 

30 0,06 2,94 87,70 4 445,28 

 

40 0,05 2,58 75,60 3 900,96 

prům.  0,03  2,58 47,48 3 896,42 
 

prům.  0,03  2,50 47,78 3 786,05 
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Obrázek 7: Denní produkce nerozpuštěných látek v ředící vodě 

 

6.2 Analýza síranů a vápníků a potřeby ředící vody 

V této kapitole jsem analyzoval množství síranů a vápníku jak na výstupu z H01, 

tak i v ředící vodě. Stanovení obsahu síranů bylo provedeno dle ČSN ISO 15923-1 [22], 

stanovení obsahu vápníku dle ČSN ISO 6058 [23]. V obou případech se jedná pouze 

o rozpuštěnou formu těchto iontů.  

6.2.1 Různé poměry říční a ředící vody 

Jako první jsem provedl šest různých analýz pro různé kombinace průtoků říční 

a ředící vody, přičemž jsem otestoval pět různých nastavení průtoků říční vody: 0 m
3
/h 

(0%), 5 m
3
/h (25%), 16 m

3
/h (50%), 49 m

3
/h (75%) a 58 m

3
/h (100%) při průtoku ředící 

vody 63 m
3
/h a jedno nastavení bez ředící vody s maximálním průtokem říční vody 

58 m
3
/h (100%). Na rozdíl od měření v předchozí kapitole jsem provedl i jednu analýzu při 

0% průtoku říční vody, protože zde se jednalo jen o krátkodobé zavření trasy. Měření jsem 

provedl při maximálním průtoku kyselých odpadních vod. Výsledky jsou shrnuty 

v Tabulka 11, veškeré vstupní i výstupní průtoky potřebné pro výpočet průtoku z H01 jsou 

zaznamenány v Tabulce 10 v Příloze C. Okamžitý průtok QX byl opět počítán 

z Rovnic (11), (12) a (14), a okamžitý průtok QY byl počítán z Rovnic (13) a (15). 
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Z výsledků analýz vyplývá, že obsah síranů a vápníku, respektive přepočtený obsah 

sádrovce (CaSO4∙2H20), i sušiny v 1 l je stálý a jen málo závisí na poměru naředění říční 

a ředící vody. Na výstupu z H01 se obsah sádrovce pohybuje kolem hodnoty 

4,89 ± 0,42 g/l a obsah sušiny se pohybuje kolem hodnoty 7,55 ± 0,81 g/l.  

 

Tabulka 11: Obsah síranů, vápníku a sušiny na výstupu z H01 a v ředící vodě 

č. 

průtok                   

říční / 

ředící v. 

průtok        

z H01 

okamţitý 

na výstupu z H01 
 

v ředící vodě 

sírany vápník 
sádro-

vec 
sušina 

 
sírany vápník 

sádro-

vec 
sušina 

 [m
3
/h] [m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] 

 
[g/l] [g/l] [g/l] [g/l] 

1  0 / 63 93,30 2,92 1,29 5,23 7,69 
 

1,58 0,65 2,23 3,40 

2  5 / 63 95,74 2,96 1,32 5,30 6,33 
 

1,75 0,64 2,38 3,62 

3 16 / 63 107,62 3,26 1,23 5,28 7,56 
 

1,91 0,62 2,53 3,56 

4 49 / 63 140,19 2,76 1,02 4,40 8,29 
 

1,60 0,52 2,13 3,77 

5 58 / 63 152,28 2,82 1,13 4,84 8,67 
 

1,72 0,59 2,31 3,29 

6 58 / 0   86,16 2,38 1,01 4,26 6,73 
 

        

 
  průměr 2,85 1,17 4,89 7,55 

 
1,71 0,60 2,32 3,53 

 
  odchylka 0,26 0,12 0,42 0,81 

 
0,12 0,05 0,14 0,17 

 

Z Tabulka 11 je dále vidět, že ředící voda obsahuje poměrně vysoké množství 

síranů a vápníku, přičemž ředící voda obsahuje sírany v přebytku a přepočtený průměrný 

obsah sádrovce, který činí 2,32 ± 0,14 g/l je blízký mezi rozpustnosti sádrovce (2,6  g/l, viz 

Tabulka 3). Mimo to obsahuje ředící voda 3,53 ± 0,17 g/l sušiny.  

6.2.2 S ředící vodou a bez ředící vody 

Vzhledem k tomu, že ředící voda obsahuje poměrně velké množství síranů 

a vápníku, respektive sádrovce (CaSO4∙2H20), provedl jsem další analýzu. Při maximálním 

průtoku kyselých odpadních vod a při 100% průtoku říční vody (což odpovídá 58 m
3
/h) 

jsem analyzoval množství síranů a vápníku, respektive sádrovce, sušiny a nerozpuštěných 

látek na výstupu z H01 s ředící vodou a bez ředící vody. Výsledky jsou shrnuty v Tabulka 

12 a v Tabulka 13. Příslušné průtoky k těmto vzorkům jsou zaznamenány v Tabulce 11 

v Příloze C.  
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Když se podíváme na průměrné obsahy příslušných látek v 1 l, můžeme z Tabulka 

12 vidět, že s použitím ředící vody je ve výsledném vzorku průměrně 3,67 ± 0,41 g/l 

sádrovce, 5,46 ± 0,88 g/l sušiny a 0,42 ± 0,44 g/l nerozpuštěných látek. Tyto hodnoty jsou 

menší, než bez použití ředící vody, které jsou zaznamenány v Tabulka 13. V tomto případě 

bylo ve vzorku průměrně 4,23 ± 0,34 g/l sádrovce, 6,86 ± 0,71 g/l sušiny a 0,94 ± 0,69 g/l 

nerozpuštěných látek.  

 

Tabulka 12: Obsah vybraných látek na výstupu z H01 s použitím ředící vody 

č. 
průtok        

z H01 

okamţitý 
sírany vápník 

sádro-

vec 
sušina NL 

denní  

produkce 

sádrovce 

denní  

produkce 

sušiny 

denní  

produkce 

NL 

 
[m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [kg] [kg] [kg] 

1 141,66 2,40 1,09 4,30 5,30 0,12 14 619 18 019 401 

2 147,68 2,40 0,93 4,02 4,49 0,04 14 235 15 900 135 

3 149,76 1,83 1,34 3,28 7,13 0,84 11 785 25 627 3 019 

4 142,56 1,92 1,14 3,43 5,26 0,04 11 745 17 997 137 

5 146,56 2,22 0,78 3,34 5,15 1,05 11 752 18 108 3 693 

 
  průměr 3,67 5,46 0,42 12 827 19 130 1 477 

    odchylka 0,41 0,88 0,44 1 312 3 353 1 552 

 

Tabulka 13: Obsah vybraných látek na výstupu z H01 bez použití ředící vody 

č. 
průtok        

z H01 

okamţitý 
sírany vápník 

sádro-

vec 
sušina NL 

denní  

produkce 

sádrovce 

denní  

produkce 

sušiny 

denní  

produkce 

NL 

 
[m

3
/h] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [kg] [kg] [kg] 

1 79,09 2,46 1,07 4,41 6,48 1,60 8 366 12 300 3 041 

2 84,72 2,40 0,95 4,09 6,11 0,06 8 314 12 423 124 

3 86,15 2,22 1,29 3,98 7,98 1,68 8 231 16 499 3 474 

4 79,24 2,16 1,54 3,87 7,38 0,20 7 360 14 035 373 

5 82,37 2,68 1,26 4,80 6,33 1,15 9 493 12 522 2 277 

 
  průměr 4,23 6,86 0,94 8 353 13 556 1 858 

    odchylka 0,34 0,71 0,69 678 1 602 1 371 



Adam Hruška: Čištění odpadních vod v chemických závodech 

 

2018  - 49 - 

 

Nicméně když přepočítáme získané hodnoty na celkovou denní produkci, dojdeme 

k odlišným výsledkům. V tomto případě dostaneme při použití ředící vody předpokládané 

množství 12 827 ± 1 312 kg sádrovce, 19 130 ± 3 353 kg sušiny a 1 477 ± 1 552 kg 

nerozpuštěných látek za den. Bez použití ředící vody pak dostaneme množství 

8 353 ± 678 kg sádrovce, 13 556 ± 1 602 kg sušiny a 1 858 ± 1 371 kg nerozpuštěných 

látek za den (Pozn.: uvedené hodnoty jsou počítány s maximálním nátokem kyselých 

odpadních vod do nádrže H01, což v praxi nenastává, neboť je část těchto vod používána 

na výrobu průmyslového sádrovce). Tyto získané výsledky jsou diskutovány a dány do 

souvislostí s ostatními výsledky v Kapitole 7.  

6.3 Analýza průtoků H01 proti H08 

 Podstatná část mé práce spočívala ve výpočtech průtoků kyselých odpadních vod 

z výrobny nitrobenzenu do nádrže H01. Přesné výpočty jsou detailně popsány 

v Kapitole 6.1.1. Z celkového množství kyselých odpadních vod z výrobny nitrobenzenu 

za měřené období 40 dní se dá jednoduše spočítat přítok těchto vod do obou dvou 

neutralizačních linek, respektive do nádrží H01 a H08, viz Tabulka 14.  

Z důvodu chybějících průtokoměrů na příslušných větvích QX, QNB1 dle schématu 

na Obrázek 4 nebyly dříve stanovovány konkrétní hodnoty průtoků přesně, ale pouze 

odhadem. Při dosavadních odhadech průtoků kyselých odpadních vod do nádrže H01, se 

vypočítával přítok kyselých odpadních vod do nádrže H01 (QX) z následující rovnice:  

 𝑄𝑋 = 𝑄𝑁𝐵 − 𝑄𝑈𝑠𝑎𝑧 ,  (20) 

přičemž hodnota QNB byla získána z průtokoměru FIQ01 a hodnota QUsaz z průtokoměru 

FIQ03, viz Obrázek 4. Porovnáním s Rovnicí  (11), kterou jsem odvodil v této práci, se dá 

očekávat, že se budou výsledné hodnoty lišit.  

V Tabulka 14 jsem sumarizoval průměrné naměřené hodnoty QX, QNB1 při třech 

různých přítocích říční vody ve 3. a 4. sloupci, do 5. a 6. sloupce jsem zaznačil průměrné 

hodnoty získané z průtokoměrů FIQ01 a FIQ03. Když porovnáme takto získané výsledky 

s výsledky, které jsem vypočítal přesněji v této kapitole, zjistíme, že se odhadované 

výsledky výrazně liší oproti reálným průtokům. Konkrétně je skutečný průtok do H01 

zhruba 2,7krát větší neţ odhadovaný, a skutečný průtok do H08 je zhruba 2krát 

menší neţ odhadovaný.  
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Odečtení průtoku QUsaz (průtokoměr FIQ03) od celkové hodnoty průtoku kyselých 

odpadních vod QNB (průtokoměr FIQ01) neodpovídá reálnému průtoku, protože 

průtokoměr FIQ01 sumarizuje více přítoků než jen kyselé odpadní vody z výrobny 

nitrobenzenu a navíc v době odstavení neutralizační linky č. 2 přes průtokoměr FIQ03 

prochází řícní voda QŘíč2, která celkový průtok značně navyšuje, ale do průtoku kyselých 

odpadních vod se počítat nedá.  

 

Tabulka 14: Porovnání průtoků do H01 a H08 

č. 
  

celkový 

průtok QNB           

(FIQ01)  

průtok do H01 

skutečný       

(QX) 

průtok do H08 

skutečný      

(QNB1) 

průtok do H01 

předpokládaný                

(FIQ01-FIQ03) 

průtok do H08 

předpokládaný 

(FIQ03) 

[m
3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

1-10 23,67 14,41 9,26 8,19 15,48 

11-20 19,21 11,11 8,10 2,49 16,72 

21-30 21,55 13,24 8,31 6,89 14,66 

31-40 15,82 10,41 5,41 0,62 15,20 

průměr 
20,07 12,29 7,77 4,55 15,52 

100% 61% 39% 23% 77% 

 

6.4 Měření hustoty suspenze sádrovce 

Při analýzách možných příspěvků nerozpuštěných látek na hlavní odpadní kanál 

jsem identifikoval další dílčí příspěvek vzniklý při měření hustoty suspenze sádrovce. Toto 

malé množství suspenze sádrovce se objevuje na výstupu z neutralizační linky č. 2 při 

odběru vzorku pro měření přibližné hustoty v usazovací nádrži, která je právě v provozu. 

Tento vzorek je odebírán pravidelně několikrát denně dle potřeby.  

Vzorek je odebírán na výtlaku čerpadla na suspenzi. Pro větší přesnost měření 

hustoty vzorku se nechává suspenze několik sekund odtéct na kanalizaci, která ústí 

do hlavního odpadního kanálu. Tímto způsobem se vzorek odebere průměrně šestkrát za 

den. Doba otevření ventilu je průměrně 30 s, což dává celkový čas za den 180 s. Čerpadlo 

suspenze má výkon 3 l/s, přičemž při odběru vzorků je ventil otevřen na polovinu. Z těchto 
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parametrů jsem vypočítal průměrné množství 270 l suspenze sádrovce za den, které 

vstupuje do hlavního odpadního kanálu.  

Dále jsem analyzoval obsah sušiny v 10 vzorcích, které jsem odebral na výtlaku 

čerpadla na suspenzi. Jelikož se jedná o hustou suspenzi sádrovce, rozpuštěné látky zde 

tvoří pouze zanedbatelnou část celkové hmotnosti sušiny. V Tabulka 15 je zaznamenáno 

množství sušiny v jednotlivých vzorcích, přičemž průměrný obsah sušiny byl 474,11 g/l. 

Po přepočtu obsahu sušiny na vypočítané množství suspenze sádrovce 270 l/den 

dostaneme celkové odhadované množství 128,01 kg sádrovce za den. Sloupec hustota 

suspenze je pouze orientační, slouží pro interní potřeby.  

 

Tabulka 15: Obsah sušiny v suspenzi sádrovce 

č. 
  

hustota 

suspenze 
obsah 

sušiny 

denní  

produkce 

sušiny 

[%] [g/l] [kg] 

1 85 572,31 154,52 

2 75 507,32 136,98 

3 70 498,16 134,50 

4 65 438,09 118,28 

5 80 526,76 142,23 

6 55 326,53 88,16 

7 65 422,01 113,94 

8 65 458,55 123,81 

9 70 480,11 129,63 

10 75 511,30 138,05 

 
průměr 474,11 128,01 
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7 DISKUZE 

V chemických závodech jsou produkovány kyselé vody jako odpadní produkt 

z jednotlivých výroben. Tyto vody je potřeba neutralizovat. Většina těchto vod, které se 

neutralizují na neutralizační lince č. 1 a č. 2 (v nádržích H01 a H08), je produkována 

z výrobny nitrobenzenu a obsahují zředěnou kyselinu sírovou, přičemž se neutralizují 

naředěnou suspenzí hydroxidu vápenatého za vzniku sádrovce (viz Rovnice (1), respektive 

Rovnice (2)). V závodech je snaha o směrování co největšího množství vod z výrobny 

nitrobenzenu na neutralizační linku č. 2, kde se vyrábí průmyslový sádrovec, který je 

odvážen ze závodů externí firmou.  

Z provozních důvodů se část těchto vod neutralizuje na neutralizační lince č. 1, 

přičemž je snaha o co největší naředění těchto vod, aby nedocházelo ke krystalizaci 

sádrovce. Bohužel ale ke krystalizaci stále dochází. Proto jsem v této práci analyzoval 

situaci a zjišťoval možnou příčinu.  

Produkce sádrovce, nerozpuštěných látek a sušiny v reálných podmínkách 

chemických závodů závisí na mnoha faktorech. Nejpodstatnější je vliv jiných látek, které 

mohou být přítomny v nádrži H01. Zejména se jedná o zbytky vod z výroben kyseliny 

dusičné (KD7, KD8), které jsou znečištěny kyselinou dusičnou. Při odběru vzorků byl sice 

přítok vod z výroben kyseliny dusičné do nádrže H01 vždy zastaven, nicméně jejich 

průměrný denní průtok je 2,14 ± 1,38 m
3
/h, což tvoří zhruba 12% průměrného denního 

přítoku odpadních vod do nádrže H01. Dále se jedná o vody ze spalovny odpadů v celkové 

denní produkci průměrně 2,08 ± 0,27 m
3
/h (opět zhruba 12% přítoku odpadních vod do 

nádrže H01), které jsou znečištěny množstvím anorganických látek. Z těchto látek jsou 

nejvíce zastoupeny rozpuštěné anorganické soli v průměrném množství 22  g/l, chloridy 

v průměrném množství 13,3 g/l, sírany v průměrném množství 0,9 g/l a dusičnany 

v průměrném množství 40,1 mg/l (Pozn.: průměrným množstvím se myslí průměr vzorků 

ze spalovny odpadů za rok 2017). V přítomnosti některých z těchto látek může docházet 

k vysolování, což zvyšuje množství nerozpuštěných látek. 

Nakonec je potřeba podotknout, že kyselé vody se na neutralizační lince č. 1 (nádrž 

H01) neneutralizují všechny, protože požadované pH na výstupu z H01 je mírně kyselé 



Adam Hruška: Čištění odpadních vod v chemických závodech 

 

2018  - 53 - 

 

(zhruba 5-6), tedy srážení sádrovce probíhá v mírném přebytku síranových iontů, což má 

mimo jiné vliv na mez rozpustnosti sádrovce (viz Kapitola 5.1, strana 24).  

 

Teoretická produkce sádrovce 

Na tomto místě bych se chtěl pokusit určit teoretické maximální množství sádrovce, 

které by mohla produkovat neutralizační linka č. 1 (nádrž H01) v případě, že by byl do této 

nádrže přesměrován přítok všech kyselých odpadních vod z výrobny nitrobenzenu (v praxi 

přitéká do nádrže H01 průměrně 61% všech kyselých odpadních vod z výrobny 

nitrobenzenu, viz Tabulka 14). Analyzoval jsem modelovou situaci bez použití ředící vody, 

tzn. vzorky č. 41-49 a jim odpovídající průtoky (viz Tabulka 8, respektive Tabulka 9 

v Příloze C).  

Počítal jsem s průměrnou koncentrací hydroxidu vápenatého 2,6% (v průtoku QCa1) 

a s průměrnou koncentrací kyseliny sírové 0,94% (v průtoku QX). Vzhledem k tomu, že 

nedochází k neutralizaci celého množství kyselých vod (QX), ale pouze jejich části tak, aby 

na výstupu z nádrže H01 bylo dosaženo pH zhruba 5, počítal jsem výsledné teoretické 

množství sádrovce z průtoku QCa1, jež se pro výrobu sádrovce spotřebuje celý. Výpočet 

jsem provedl pomocí rovnic (1) a (2) popisující srážecí reakci, kdy ze 74,1 g Ca(OH)2 

přidáním 96g H2S04 vznikne 172,1 g CaSO4∙2H2O. Dále jsem použil hodnotu hustoty 

sádrovce 𝜌 = 2,32 g/cm
3
 (viz Tabulka 3). 

Poté jsem spočítal teoretické množství říční vody potřebné pro naředění této 

teoretické produkce sádrovce pod mez rozpustnosti. Vzhledem k tomu, že vzorky byly 

odebírány v zimních měsících s průměrnou teplotou 3,1°C, použil jsem hodnotu 

koeficientu rozpustnosti 2,6 g/l udávanou pro teplotu 0°C (viz Tabulka 3).   

V Tabulka 16 je vypočítána teoretická hodinová i denní produkce sádrovce, jakož 

i průtok říční vody potřebný pro naředění výsledného sádrovce pod mez rozpustnosti. 

Zjistil jsem, že teoretická denní produkce sádrovce je za těchto podmínek 10 931,47 kg 

(což je zhruba srovnatelné s reálnou průměrnou denní produkcí sušiny 12 907,19 kg, 

kterou jsem převzal z Tabulka 8). Na toto teoretické mnoţství sádrovce by byl potřebný 

průměrný průtok říční vody 160,35 m
3
/h pro naředění nad teoretickou mez 
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rozpustnosti, přičemţ pro průměrný přítok kyselých odpadních vod do nádrţe H01 

ve výši 61% celkového přítoku postačí 97,81 m
3
/h říční vody.  

 

Tabulka 16: Teoretická produkce sádrovce z H01 

č. 
  

QX QCa1 
hodinová  

produkce 

sádrovce           

potřebný 

průtok pro 

naředění 

denní  

produkce 

sádrovce          

denní  

produkce 

NL           

denní  

produkce 

sušiny 

[m
3
/h] [m

3
/h] [kg] [m

3
/h] [kg] [kg] [kg] 

41 24,52 3,05 478,71 170,91 11 488,96 2 939,12 11 940,88 

42 26,88 2,64 415,08 142,63 9 961,89 2 523,84 11 963,64 

43 27,11 3,00 471,01 165,21 11 304,25 3 021,13 11 663,99 

44 24,8 3,09 484,88 173,15 11 637,17 2 771,67 16 257,27 

45 24,31 2,80 440,16 155,40 10 563,73 1 939,98 10 467,13 

46 24,82 2,95 463,36 164,36 11 120,66 3 268,61 13 542,45 

47 26,4 2,74 429,68 149,06 10 312,22 2 259,80 14 036,81 

48 27,2 2,89 453,26 157,88 10 878,13 1 702,55 13 844,18 

49 24,5 2,95 463,17 164,60 11 116,17 2 259,98 12 448,37 

      průměr 160,35 10 931,47 2 074,11 12 907,19 

 

Celková produkce nerozpuštěných látek 

Z analýz v Kapitole 6.1, respektive v Kapitole 6.1.1, je vidět, že produkce 

nerozpuštěných látek klesá se vzrůstajícím naředěním. Nicméně výsledky v Tabulka 

4-Tabulka 7 nejsou úplně srovnatelné, protože i přes snahu o zachování co nejpodobnějších 

podmínek z hlediska přítoků do nádrže H01, je výsledný obsah nerozpuštěných látek a 

sušiny získán pří různých průtocích kyselých odpadních vod (QX). Proto jsem v Tabulka 

17 přepočítal obsah nerozpuštěných látek a sušiny na průměrný průtok kyselých odpadních 

vod (QX) za celé období, který činil 12,29 m
3
/h. Po tomto přepočtu je sice stále patrný 

pokles produkce nerozpuštěných látek a sušiny se vzrůstajícím naředěním říční vodou, ale 

tento pokles již není tak výrazný. Z tabulky je vidět, že průměrná denní produkce 

nerozpuštěných látek klesla z hodnoty 682,36 kg při průtoku 49  m
3
/h říční vody (75%) na 

414,80 kg při průtoku 58  m
3
/h říční vody (100%). Kdyţ srovnáme tyto hodnoty 
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s vypočtenou teoretickou potřebou vody pro naředění průměrného přítoku kyselých 

odpadních vod do nádrţe H01 ve výši 97,81 m
3
/h je vidět, ţe ani 100% průtok říční 

vody 58 m
3
/h nedostačuje pro naředění pod mez rozpustnosti.  

Z těchto závěrů tedy plyne nutnost zvýšení přítoku říční vody pro snížení produkce 

nerozpuštěných látek. Nicméně je potřeba najít vhodný kompromis mezi náklady na těžbu 

úsad z hlavního odpadního kanálu a náklady na odběr říční vody z recipientu. 

 

Tabulka 17: Přepočet NL a sušiny na průměrný nátok kyselých odpadních vod 

č. 
  

říční 

voda 

průtok 

kyselých vod 

do H01 (QX) 

NL      

denní 
sušina 

denní 

NL   

přepočtené na 

průměrný QX 

sušina 

přepočtená na 

průměrný QX 

 [m
3
/h] [m

3
/h] [kg] [kg] [kg] [kg] 

1-10 5 14,41 6 559,61 20 124,71 4 661,86 17 167,45 

11-20 16 11,11 1 043,53 14 452,72 1 154,60 15 991,00 

21-30 49 13,24 734,96 13 623,86 682,36 12 648,89 

31-40 58 10,41 351,28 13 739,27 414,80 16 223,82 

  průměr 12,29 2 172,34 15 485,14 1 961,87 15 507,79 

 

Potřeba ředící vody 

V Kapitole 6.1.2 jsem analyzoval ředící vodu co do obsahu nerozpuštěných látek 

a sušiny při různých hodnotách naředění obsahu nádrže H01 říční vodou. V Kapitole 6.2.1 

jsem analyzoval vzorky z výstupu H01 a z ředící vody na obsah síranů, vápníku, sušiny 

a nerozpuštěných látek. Zjistil jsem, že množství všech látek v 1 l je poměrně stálé 

a nezávisí příliš na naředění. Dále jsem zjistil, že ředící voda obsahuje poměrně vysoké 

množství sádrovce v rozpuštěné formě, konkrétně 2,32 ± 0,14 g/l (z celkového množství 

3,53 ± 0,17 g/l sušiny, viz Tabulka 11), což je hodnota blízká mezi rozpustnosti sádrovce 

(2,6  g/l, viz Tabulka 3). Obsah nerozpuštěných látek v ředící vodě je ale poměrně nízký, 

0,03 g/l (viz Tabulka 9 a Tabulka 10).  

Proto jsem v Kapitole 6.2.2 provedl další analýzu, kdy jsem analyzoval maximální 

produkci sádrovce, nerozpuštěných látek a sušiny ve variantách s použitím ředící vody 
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a bez použití ředící vody (při přesměrování všech kyselých vod z výrobny nitrobenzenu do 

nádrže H01, což se v praxi nikdy neděje). Zjistil jsem, že v případě nepoužití ředící vody 

klesne celková denní produkce sádrovce na 8 353 ± 678 kg (z 12 827 ± 1 312 kg), denní 

produkce sušiny klesne na 13 556 ± 1 602 kg (z 19 130 ± 3 353 kg), pouze denní produkce 

nerozpuštěných látek vzroste o 25,8% na 1 858 ± 1 371 kg (z původních 1 477 ± 1 552 kg 

při použití ředící vody). (Pozn. Tyto výsledky jsou srovnatelné s maximální odhadovanou 

produkcí sádrovce bez použití ředící vody prezentovanými v Tabulka 16).  

Z interních záznamů chemických závodů je možno zjistit, že průměrná produkce 

průmyslového sádrovce za posledních 5 let (na H08) je 4 725 ± 545 kg denně při 

průměrném průtoku 7,77 m
3
/h do nádrže H08 za dobu odběru vzorků. Když srovnáme tuto 

hodnotu s průměrným průtokem všech kyselých odpadních vod 20,06  m
3
/h za dobu 

odběru vzorků, který je zhruba 2,55krát větší, dostaneme teoretickou produkci sádrovce ve 

výši 12 049 kg za den (hodnoty průtoků viz Tabulka 14). Toto číslo je opět srovnatelné 

s analyzovanou denní produkcí sádrovce 12 827 kg v Tabulka 12. 

Z těchto výsledků vyplývá, ţe je potřeba ředící vody sporná a bylo by dobré na 

základě dalších analýz zváţit její úplné odstavení.  Z výsledků analýz se dá očekávat, 

pokles množství usazeného sádrovce zhruba o 1/3 po odstavení ředící vody.  

 

Průtok H01 versus H08 

Z výsledků Kapitoly 6.3 vyplývá, že odhadovaný průtok na výrobu sádrovce je 

dvakrát menší než reálný, který jsem vypočítal, což znamená, že neutralizační linka č. 2 

(nádrž H08) zpracovává dvakrát méně odpadních vod z výrobny nitrobenzenu, než se 

předpokládalo. Do nádrže H01 pak teče 2,7krát více odpadních vod z nitrobenzenu než se 

předpokládalo, což způsobuje vysoké hodnoty nerozpuštěných látek na odpadním kanále.  

Nejlepším řešením by tedy bylo zvýšení kapacity provozu výroby sádrovce na 

dvojnásobek ať uţ stávajícím zařízením, nebo instalací dalšího zařízení. Toto 

opatření by výrazně sníţilo celkové mnoţství produkovaných nerozpuštěných látek 

z nádrţe H01. Nejprve by ale bylo vhodné ověřit tyto výpočty pořízením průtokoměru na 

jednu z větví H01, H08. Pořízení průtokoměru by zároveň zpřesnilo regulaci kyselých 

odpadních vod z nitrobenzenu do jednotlivých větví. Průtokoměr byl navrhnut již v mé 
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bakalářské práci ([1], kapitola 5.2.2), nyní toto potvrzují i výsledky měření a výpočtů v této 

diplomové práci.  

 

Měření hustoty suspenze sádrovce 

Analýzou procesu měření suspenze sádrovce na výstupu z nádrže H01 jsem zjistil, 

že v důsledku měření hustoty je do hlavního odpadního kanálu uvolněno průměrně 

128,01 kg sádrovce denně, který se usadí v bezprostřední blízkosti výpusti. Tomuto typu 

úsad by se dalo jednoduše zabránit pořízením hmotnostního průtokoměru 

a namontováním tohoto zařízení do trasy pro cirkulaci suspenze sádrovce. Suspenze by pak 

nezanášela hlavní odpadní kanál při každém odběru vzorku na měření hustoty. 
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8 ZÁVĚR 

Úsady vzniklé z nerozpuštěných látek na výstupu z neutralizační stanice sice 

negativně neovlivňují kvalitu vypouštěných odpadních vod, je ale nutné je z hlavního 

odpadního kanálu pravidelně těžit, což zvyšuje náklady na provoz neutralizační stanice.  

Pro potřeby analýz jsem nejprve vytvořil schéma neutralizační stanice skládající se 

z nádrží H01 a H08 a vypočítal jsem přesné hodnoty průtoků kyselých odpadních vod 

do jednotlivých nádrží. Z důvodu chybějících průtokoměrů na příslušných větvích je tento 

výpočet klíčový pro další analýzy. Na základě těchto výpočtů jsem zjistil, že do nádrže 

H01 přitéká zhruba 2,7krát více kyselých odpadních vod, než se předpokládalo, zatímco 

do nádrže H08 přitéká zhruba 2krát méně kyselých odpadních vod, než se předpokládalo.  

V nádrži H08 se přitom vyrábí průmyslový sádrovec, který je odvážen externí 

firmou, kdežto vysrážený sádrovec na výstupu z H01 se usazuje na odpadním kanále, což 

je nežádoucí. Proto jsem navrhl lepší regulaci přítoků kyselých odpadních vod do nádrže 

H08. Tímto by došlo k výraznému snížení úsad na výstupu z H01.  

Dále jsem analyzoval množství nerozpuštěných látek na výstupu z nádrže H01 při 

různém naředění říční vodou. Zjistil jsem, že v případě přítoku říční vody 49 m
3
/h (75%), 

respektive 58 m
3
/h (100%), obsah nerozpuštěných látek klesne ve srovnání s přítokem 

16 m
3
/h (50%) z 1043,53 kg/den na 734,96 kg/den, respektive 351,28 kg/den. Přičemž 

vypočtená teoretická potřeba vody pro naředění pod mez rozpustnosti činila 97,81 m
3
/h. 

Obojí potvrzuje závěr, že je potřeba zvýšit naředění říční vodou.  

Jedním ze vstupů do nádrže H01 je i ředicí voda, kterou jsem také analyzoval. 

Zjistil jsem, že tato voda obsahuje poměrně vysoké množství sušiny, respektive síranů 

a vápníku, čímž způsobuje dodatečné vysrážení sádrovce v nádrži H01 a její zapojení do 

procesu neutralizace je tedy sporné. V diskuzi k těmto výsledkům jsem doporučil zvážení 

odstavení ředicí vody v návaznosti na další analýzy.  

Nakonec jsem se ještě zabýval procesem měření hustoty suspenze sádrovce na 

výstupu z nádrže H08, při kterém také dochází k zanášení odpadního kanálu hustou 

suspenzí sádrovce v odhadovaném množství 128,01 kg/den. Pro odstranění tohoto typu 

úsad jsem doporučil pořízení hmotnostního průtokoměru integrovaného do trasy. 
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Tabulka 1: Výpočet průtoků, říční voda 25%, hodinový (Qřič=5 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 QCa2 QX Qmytí QCa1 Qspal Qy 

1 25,32 0,00 0,00 0,00 25,32 0 4,10 0,43 97,85 

2 14,05 11,37 0,00 1,75 5,43 0,33 1,45 2,97 77,84 

3 21,12 12,42 0,00 1,77 11,47 0,33 1,68 0,00 81,15 

4 26,89 22,54 0,00 2,60 7,95 0,33 1,51 3,12 80,59 

5 23,65 0,00 0,00 2,60 23,65 0,00 4,14 3,22 99,01 

6 26,23 11,63 0,00 1,44 17,04 0,33 3,28 2,88 91,20 

7 26,62 11,81 0,00 1,24 17,06 0,33 2,49 3,32 90,86 

8 26,17 0,00 0,00 0,00 26,17 0,00 2,67 3,37 100,21 

9 26,47 0,00 0,00 0,00 26,47 0,00 3,52 3,34 101,33 

10 26,96 14,30 0,00 2,64 16,31 0,33 3,88 3,23 91,41 

Tabulka 2: Výpočet průtoků, říční voda 25%, denní (Qřič=5 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 𝐐𝐂𝐚𝟐
       𝐐𝐗

     𝐐𝐦𝐲𝐭í
        𝐐𝐂𝐚𝟏

       𝐐𝐬𝐩𝐚𝐥
        𝐐𝐊𝐃

       𝐐𝐘
     

1 24,66 14,81 0,00 0,65 11,35 0,18 2,41 2,21 2,83 86,80 

2 18,88 16,15 0,00 0,50 4,11 0,21 1,41 2,18 1,97 77,67 

3 13,63 2,70 0,00 1,81 13,63 0,22 2,69 2,55 0,81 87,68 

4 23,19 14,51 0,00 1,83 11,62 0,44 2,39 2,76 1,07 85,84 

5 24,96 8,65 0,00 0,90 18,20 0,32 3,87 2,49 2,55 95,11 

6 25,89 11,60 0,00 1,38 16,78 0,44 2,85 2,09 2,56 92,28 

7 26,84 12,17 0,00 0,97 19,43 0,32 2,70 2,20 0,00 92,33 

8 25,95 0,00 0,00 0,00 25,95 0,00 3,24 2,10 0,00 99,29 

9 26,56 0,00 0,00 0,00 10,28 0,01 2,21 2,21 2,34 85,04 

10 27,09 21,25 0,00 2,69 9,70 0,50 1,85 2,37 1,76 83,67 
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Tabulka 3: Výpočet průtoků, říční voda 50%, hodinový (Qřič=16 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 QCa2 QX Qmytí QCa1 Qspal Qy 

11 23,29 10,98 0,00 1,53 14,84 0,33 2,36 0,00 96,20 

12 22,31 16,01 0,00 2,38 9,68 0,33 2,32 0,00 91,00 

13 24,99 11,62 0,00 1,57 15,94 0,33 2,50 3,13 100,57 

14 22,10 11,88 0,00 1,16 12,38 0,33 1,67 3,12 96,17 

15 22,86 0,00 0,00 0,00 22,86 0,00 1,63 0,43 103,92 

16 28,45 13,03 0,00 1,57 17,99 0,33 2,29 0,00 99,29 

17 25,29 11,28 0,00 1,90 16,91 0,33 2,26 2,45 100,62 

18 26,44 14,34 0,00 1,88 14,98 0,33 2,10 0,00 96,08 

19 20,20 17,31 0,00 1,67 5,56 0,33 0,70 3,01 88,27 

20 29,46 20,16 0,00 1,99 12,29 0,33 2,53 0,00 93,82 

Tabulka 4: Výpočet průtoků, říční voda 50%, denní (Qřič=16 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 𝐐𝐂𝐚𝟐
       𝐐𝐗

     𝐐𝐦𝐲𝐭í
        𝐐𝐂𝐚𝟏

       𝐐𝐬𝐩𝐚𝐥
        𝐐𝐊𝐃

       𝐐𝐘
     

11 14,74 7,42 0,00 0,89 9,16 0,28 1,91 1,79 5,32 97,18 

12 23,00 16,82 0,00 1,91 9,16 0,40 1,90 1,82 4,95 96,83 

13 24,13 11,86 0,00 1,51 14,89 0,44 3,02 1,75 4,03 102,69 

14 17,38 0,00 0,00 0,00 17,72 0,00 2,26 2,10 1,25 102,33 

15 22,41 16,40 0,00 1,26 16,51 0,30 1,66 1,82 0,32 99,31 

16 15,70 10,24 0,00 1,24 7,66 0,29 1,52 2,24 0,99 91,41 

17 24,83 12,35 0,00 1,54 15,11 0,41 1,95 2,13 0,00 98,19 

18 7,76 4,26 0,00 0,59 4,80 0,04 0,72 2,20 0,94 87,66 

19 15,70 10,24 0,00 1,24 7,66 0,29 1,52 2,24 0,99 91,41 

20 26,40 19,89 0,00 1,00 8,46 0,28 1,89 2,20 0,69 92,24 
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Tabulka 5: Výpočet průtoků, říční voda 75%, hodinový (Qřič=49 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 QCa2 QX Qmytí QCa1 Qspal Qy 

21 24,30 13,76 0,00 1,44 12,98 0,33 1,58 3,06 129,62 

22 26,64 11,61 0,00 0,57 16,60 0,33 1,91 0,00 130,51 

23 23,58 0,00 0,00 0,00 23,58 0,00 2,37 3,13 141,08 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 114,30 

25 23,40 12,32 0,00 2,05 14,13 0,33 2,41 0,00 128,55 

26 23,24 9,83 0,00 1,30 15,71 0,33 2,11 3,28 133,10 

27 23,72 10,95 0,00 1,33 15,10 0,33 2,44 3,32 132,86 

28 23,13 20,77 0,00 2,06 5,42 0,33 1,15 0,00 118,57 

29 19,72 18,39 0,00 1,87 4,20 0,33 0,77 0,00 116,97 

30 23,53 11,21 0,00 1,65 14,97 0,33 2,83 1,59 131,39 

Tabulka 6: Výpočet průtoků, říční voda 75%, denní (Qřič=49 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 𝐐𝐂𝐚𝟐
       𝐐𝐗

     𝐐𝐦𝐲𝐭í
        𝐐𝐂𝐚𝟏

       𝐐𝐬𝐩𝐚𝐥
        𝐐𝐊𝐃

       𝐐𝐘
     

21 22,60 12,16 0,00 1,01 12,53 0,41 1,27 2,31 0,00 128,11 

22 26,60 11,06 2,33 0,89 15,18 0,41 1,70 1,69 0,00 130,57 

23 20,28 0,00 0,00 0,00 20,28 0,00 2,24 2,05 0,00 136,57 

24 8,56 0,00 0,00 0,00 8,56 0,00 1,18 2,00 0,00 123,74 

25 23,58 12,52 0,00 1,61 13,77 0,43 2,01 2,15 0,00 129,93 

26 23,94 10,79 0,00 1,21 15,43 0,40 2,78 2,11 0,83 133,15 

27 23,78 8,58 0,00 0,98 17,15 0,30 2,78 2,03 0,86 134,82 

28 23,84 21,63 0,00 2,05 5,37 0,44 1,02 2,25 0,00 120,64 

29 22,12 17,06 0,15 1,48 7,48 0,41 1,28 1,72 0,73 123,20 

30 20,15 4,18 0,00 0,50 16,62 0,15 3,48 1,77 3,23 137,11 
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Tabulka 7: Výpočet průtoků, říční voda 100%, hodinový (Qřič=58 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 QCa2 QX Qmytí QCa1 Qspal Qy 

31 24,37 0,00 0,00 0,00 24,37 0 2,59 0,00 147,96 

32 24,10 12,84 0,00 2,64 14,90 0,33 2,04 3,13 141,07 

33 23,82 11,28 0,00 0,68 14,23 0,33 1,81 2,98 140,02 

34 22,90 0,00 0,00 0,00 22,90 0,00 2,04 0,00 145,94 

35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 124,21 

37 15,27 0,00 0,00 0,00 15,27 0,00 2,22 3,10 141,59 

38 17,53 15,39 0,00 1,29 4,44 0,33 0,54 3,12 129,10 

39 17,85 10,78 0,00 1,01 9,09 0,33 0,72 0,00 130,81 

40 28,47 11,70 0,00 1,42 19,19 0,33 2,06 3,01 145,26 

Tabulka 8: Výpočet průtoků, říční voda 100%, denní (Qřič=58 m
3
/h, Qřed=63 m

3
/h) 

č. FIQ01 FIQ03 FIQ02 𝐐𝐂𝐚𝟐
       𝐐𝐗

     𝐐𝐦𝐲𝐭í
        𝐐𝐂𝐚𝟏

       𝐐𝐬𝐩𝐚𝐥
        𝐐𝐊𝐃

       𝐐𝐘
     

31 24,57 15,99 0,00 1,10 10,72 0,37 0,94 1,60 0,00 134,26 

32 24,20 11,97 0,00 1,32 14,62 0,40 1,89 2,20 4,96 144,67 

33 24,95 5,46 0,46 1,12 21,11 0,29 2,39 2,31 3,66 150,47 

34 20,95 3,92 0,00 0,25 18,07 0,11 1,56 2,05 2,07 144,75 

35 3,15 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 2,28 1,75 2,51 131,36 

36 10,20 7,72 0,00 0,83 4,24 0,26 0,57 1,89 1,87 129,57 

37 15,36 0,00 0,00 0,00 6,28 0,00 0,62 2,40 1,91 132,21 

38 3,58 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 0,45 1,68 1,83 129,21 

39 7,00 0,00 0,00 0,00 7,67 0,00 0,61 1,50 0,00 130,78 

40 24,26 11,47 1,64 1,12 13,38 0,44 1,55 2,32 0,00 138,25 
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Tabulka 9: Výpočet průtoků, bez ředící vody, hodinový ( Qřed=0 m
3
/h) 

č. QX Qříč1 QCa1 Qspal QKD Qy 

41 24,52 16,00 3,05 3,28 0,00 46,85 

42 26,88 16,00 2,64 0,00 0,00 45,52 

43 27,11 16,00 3,00 0,00 0,00 46,11 

44 24,80 49,00 3,09 0,00 0,00 76,89 

45 24,31 49,00 2,80 0,00 0,00 76,11 

46 24,82 49,00 2,95 0,00 0,00 76,77 

47 26,40 58,00 2,74 3,40 0,00 90,54 

48 27,20 58,00 2,89 3,33 0,00 91,42 

49 24,50 58,00 2,95 0,00 0,00 85,45 

 

Tabulka 10: Výpočet průtoků při analýze síranů a vápníku, hodinový 

č. Qříč1 Qřed QX QCa1 Qspal Qy 

1 0,00 63,00 28,26 2,04 0,00 93,30 

2 5,00 63,00 25,37 2,37 0,00 95,74 

3 16,00 63,00 25,09 3,53 0,00 107,62 

4 49,00 63,00 25,30 2,89 0,00 140,19 

5 58,00 63,00 27,60 3,68 0,00 152,28 

6 58,00 0,00 25,26 2,90 0,00 86,16 
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Tabulka 11: Výpočet průtoků při analýze síranů a vápníku, hodinový, vlevo s ředící vodou,vpravo bez ředící vody 

č. Qřed QX QCa1 Qspal Qy  
č. Qřed QX QCa1 Qspal Qy 

1 63,00 18,34 2,32 0,00 141,66 

 
1 0,00 18,59 2,50 0,00 79,09 

2 63,00 24,14 2,54 0,00 147,68 

 
2 0,00 24,04 2,68 0,00 84,72 

3 63,00 22,91 2,58 3,27 149,76 

 
3 0,00 22,49 2,42 3,24 86,15 

4 63,00 16,92 1,51 3,13 142,56 

 
4 0,00 16,98 1,15 3,11 79,24 

5 63,00 23,95 1,61 0,00 146,56 

 
5 0,00 22,95 1,42 0,00 82,37 

 

 


