
 

  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADNÍMI VODAMI V TEPELNÉ 

ELEKTRÁRNĚ TŘEBOVICE 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

Autor:          Bc. Jiří Krzywoň 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Petra Malíková, Ph.D. 

 

Ostrava 2019 

  



 

  

  



 

  

  

        



 

  

 

Tímto bych rád poděkoval Ing. Petře Malíkové, Ph.D, že jsem pod jejím odborným 

vedením mohl zpracovávat Diplomovou práci, za její konzultace a poskytnuté rady. Také 

bych chtěl poděkovat za konzultace a rady panu Břetislavu Blahutovi. 

 



 

  

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá studiem efektivního nakládání s odpadními vodami 

v tepelné elektrárně v Třebovicích, které odchází z chemické úpravy vod. V teoretické části 

je popsán současný stav této problematiky. Následně jsou popsány procesy odsolování 

odpadní vody a další možnosti nakládání s odpadními vodami.  Experimentální část je 

zaměřena na koagulační pokus dále na odsolení na elektrodialýze a výpočtu naředění 

odpadních vod. Po srovnání dvou koagulačních činidel 5%Al2(SO4)3.18H2O a 10% 

FeCl3.8H2O jsme odpustily od klasického 5% Al2(SO4)3.18H2O a rozhodli jsem se 

pokračovat s koagulačním činidlem 10% FeCl3.8H2O, jedná se o používanější koagulační 

činidlo v energetice. Dalším důvodem zařazení koagulačního činidla 10% FeCl3.8H2O byly 

výrazně stoupající sírany. Jako další varianta a testování by bylo dobré zařazení 

elektrodeionizace.  

Klíčová slova: úpravna vody, odkaliště, elektrodialýza, elektrodeionizace, koagulační 

činidlo. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the study of efficient wastewater treatment in thermal 

power plants in Třebovice, witch leaves the chemical treatment. The theoretical part 

describes the current state of this issue. Subsequently, wastewater desalination processes and 

other wastewater management options are described. The experimental part is focused on 

the coagulation experiment and the desalination in the electrodiaysis and calculation of 

wastewater dilution. After comparing the two coagulation reagents 5% Al2(SO4)3.18H2O and 

10% FeCl3.8H2O we have forgiven the classical 5% Al2(SO4)3.18H2O and we decided to 

continue with the coagulating reagent 10% FeCl3.8H2O, this coagulating reagent more used 

in the energy sector. Another reason for the inclusion of coagulating reagent 10% 

FeCl3.8H2O was significantly rising sulphates. Another variation and testing would be to 

include elektrodeionization.  

Keywords: water treatment plant, wastepond, elektrodialysis, electrodeionization, 

coagulation reagent. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Průmyslové odpadní vody jsou kapalné odpady, které vznikají při zpracování nebo 

těžbě anorganických, organických surovin a při výrobním procesu. Při přímém vypouštění 

odpadních vod byla v minulosti dostačující samočistící schopnost vodních toků k udržení 

biologické rovnováhy. Průmyslové a splaškové odpadní vody je však se stoupající hustotou 

osídlení a průmyslu nutné čistit. Na základě povolení vodoprávního úřadu, který stanovuje 

emisní limity pro průmyslové odpadní vody. Tyto hodnoty by neměli být překročeny [1,2].  

Průmyslové odpadní vody mají různá složení. Mohou obsahovat  

jedovaté, nejedovaté, organické a anorganické látky nebo mechanické nečistoty. Jedná se též 

o radioaktivní vody a horké vody. Zasolování vod v recipientech může být způsobeno 

vypouštěním zasolených odpadních vod a velký vliv může mít i klimatická změna, kdy 

převládá výpar nad srážkami. Pro každý průmysl je potřeba navrhnout vhodnou technologii 

čištění průmyslových odpadních vod. Pro energetický průmysl je nejvhodnější používat 

povrchové vody. Povrchové vody z vodních toků nebo přírodních nádrží. Podzemní vody 

jsou používané jen výjimečně. Obsah solí klesá z důvodu naředění při deštích a tání sněhu. 

Díky splachům se zvyšuje obsah koloidních, nerozpuštěných a organických látek [3,4].  

Pro energetický průmysl je hlavním úkolem před demineralizací, odstranit koloidní 

a suspendované látky. Různou velikost a náboj mají suspendované a koloidní látky na rozdíl 

od iontů, které mají konstantní velikost a náboj. Proto je nutné použít vhodný způsob 

předúpravy. Fyzikální nebo chemický proces nebo kombinaci obojího, který mění velikost 

a náboj. Mezi metody patří ultrafiltrace, mikrofiltrace a také jejich kombinace s koagulací 

nebo samotná koagulace. Je zapotřebí zjistit jaký typ předúpravy je třeba použít pro danou 

surovou vodu z povrchových vod. Jestli bude stačit filtrace nebo je třeba použít koagulaci. 

Daleko menší problémy jsou s předúpravou vody pitné nebo podzemní. Při demineralizaci 

povrchových vod dochází ke kratší životnosti ionexů. Hlavně se zanáší anexy a klesá kvalita 

demineralizované vody. [4] 
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Práce řeší problematiku nakládání s odpadními vodami, které vznikají z procesu 

demineralizace. Ze samotného procesu demineralizace vznikají 4 druhy odpadních vod. 

Jedná se o vody, které vznikají při praní a regeneraci ionexů. Ty se po neutralizaci odvádějí 

na odkaliště. 

Cílem diplomové práce bylo efektivní nakládání s odpadními vodami, které vznikají 

při demineralizaci s možností eliminace stávajícího odkaliště.  
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Tepelné elektrárny představují rozsáhlý komplex rozličných zařízení. Úkolem 

tepelných elektráren je přeměna chemické energie vázané v palivu na elektrickou energii 

rozváděnou ke spotřebitelům. Tato přeměna není přímá, neboť se uskutečňuje 

prostřednictvím dalších forem energie. U tepelných elektráren dochází k uvolňování 

chemické energie paliva ve formě tepla, k akumulaci tepelné energie a přenosu tepelné 

energie určitým médiem, jímž je obvykle pára daných parametrů, k přeměně tepelné energie 

nosného média na mechanickou energii a konečně k přeměně mechanické  

energie na elektrickou.  

Složky tepelného okruhu jsou přívod a úprava napájecí vody, regenerační  

ohřevy, kotel a vznik páry, turbína, kondenzátor. Napájecí voda– Tato voda je základní  

pro výrobu páry v elektrárně. Je to voda, jež vstupuje do kotle a kryje ztráty  

páry a kondenzátu v tepelném oběhu. Ztráty vznikají netěsnostmi potrubí, využíváním páry  

pro vytápění a odluhováním kotlů. Ztráty by neměly přesáhnout 5 % celkové spotřeby  

páry. Ztráty je nutné doplňovat napájecí vodou ze zdroje napájecí vody. Jako zdroj napájecí 

vody je většinou využit vodní tok či uměle vytvořená nádrž. 

Napájecí voda musí být prostá veškerých příměsí a minerálů. Látky obsažené ve vodě 

jsou příčinou vzniku kotelního kamene, ten se může usazovat např. v trubkách průtočných 

kotlů, kde snižuje tepelnou vodivost trubek a může dojít k přehřátí a potrhání potrubí kotle. 

Surovou napájecí vodu je tedy nutné upravit. 

Elektrárna Třebovice se nachází v Ostravě – Třebovicích. Provozovatelem elektrárny 

je Veolia Energie ČR. Elektrárna má instalovaný tepelný výkon 764,90 MW a elektrický 

výkon 177 MW. Černé uhlí se používá pro výrobu tepla a elektrické energie. Spotřeba 

černého uhlí je 0,5 milionu tun ročně. Dodavatelem je společnost OKD, která tuto surovinu 

dováží po železnici. Elektrárna má 8 kotlů a 3 turbogenerátory [5]. 

Pro výrobu páry je potřeba mít efektivní vodní hospodářství. Problematikou vodního 

hospodářství, většiny tepelných elektráren, je zasolená voda, která má zvýšený  

obsah rozpuštěných solí, které jsou tvořeny ionty sodnými (Na+), draselnými  

(K+), vápenatými (Ca2+), hořečnatými (Mg2+), chloridovými (Cl-), síranovými  

(SO4
2-) a uhličitanovými (CO3

-2) [6]. 
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Chloridy ve vodách 

Chloridy jsou nejrozšířenější formou sloučenin chloru ve vodách. Protože mají slabé 

komplexní schopnosti, jsou přítomné ve vodách jako jednoduchý ion Cl-. Při větších 

koncentracích chloridů s některými kovy vytvářejí tzv. chlorokomplexy, které následně 

potlačují přítomnost volného iontu Cl-. Jedná se o chlorortuťnany v odpadních vodách 

z elektrolýzy chloridu sodného. Dále chlorokomplexy stříbra a zlata v mořské vodě. 

Chemicky i biochemicky jsou stabilní chloridy ve vodách. Až při vysokých hodnotách 

oxidačně-redukčního potenciálu dohází k oxidaci. Tento děj v přírodních vodách není 

možný. Chloridy jsou hygienicky nezávadné, ale při vyšších koncentracích ovlivňují chuť 

vody. Dále ovlivňují i přípustnou hodnotu poměru Na : (Ca+Mg). U splaškové a dešťové 

kanalizace není limitována koncentrace chloridů [7].  

Zasolené odpadní vody jsou produkovány v Chemické úpravně vody (dále CHÚV) 

z chemického čiření surové vody dále z regenerace katexových a anexových filtrů. Z těchto 

procesů odchází zasolená voda do neutralizační jímky a následně je vedena na odkaliště 

 za elektrárnou. Hlavním zdrojem zasolení odpadních vod jsou chemické látky, které jsou 

důležité pro úpravu vod. Odsolení je proces, během kterého se minerální složky extrahují  

ze zasolené vody. Odstraňují se tak soli a minerály, například v zemědělství z půdy. Slaná 

voda se odsoluje, aby se dala použít se použít pro potřeby člověka [8]. 

Technologie odsolování salinických vod 

Obvyklou úpravou salinických vod je membránové technologie zvaná reverzní 

osmóza. Dalšími metodami jsou destilace, vícestupňová destilace, komprese  

páry, elektrodialýza, iontová výměna, vymražování [9]. 

Destilace je nejstarší metoda, která je velmi energeticky náročná. U vícestupňové 

destilace se využívá ke snížení energetické náročnosti procesu odpadní teplo, které  

se používá k další destilaci. Komprese páry dochází ke zahřívání roztoku a stlačení páry. 

Elektrodialýza využívá elektrický proud k odstranění iontů solí. Iontová výměna pomocí 

speciální iontoměničové směsi odstraňuje ionty jednotlivých solí. Vymražování čištění vody 

pomocí krystalizace [9]. 
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Zhodnocení technologických postupů pro odsolení vod  

Elektrodialýza a reverzní osmóza je vhodná zejména u roztoků s vysokým obsahem 

solí. U těchto procesů roste s rostoucí koncentrací solí spotřeba elektrické energie.  

U reverzní osmózy je potřeba zvyšovat tlak, a tak dochází k zvyšování nákladů. Koncentrace 

solí bývá od 2 do 3 g.l-1. Spotřeba elektrické energie roste od 1 až do 10 kW.m-3 [10]. 

Destilace (odpaření): provozní náklady jsou nezávislé na obsahu solí. Neekonomická 

je destilace při nízkých koncentracích solí v roztoku. Používá se zejména tam, kde se jedná 

o hodně zkoncentrované roztoky. Je potřeba 10 kWh na odpaření 1 m3, což oproti 

vymrazování, kde se energetická náročnost pohybuje od 12 do 14 kWh.m-3 [10]. 

Iontová výměna se používá především tam kde je nízký obsah solí. Používá  

se především u roztoků, které mají koncentraci solí do 1 g.l-1. Náklady enormně rostou 

s přibývajícím obsahem solí v roztoku [10]. 

Nové technologie odsolování vody 

Mezi nové technologie patří MOF (Metal-Organic Framework) jedná se o kovové 

organické kostry neboli koordinační polymery. Tyto organické kostry mají největší plochu 

povrchu ze všech materiálů, které jsou nám známé. Vypadají jako porézní krystaly, které 

mohou uskladňovat a pohlcovat chemické látky. Následně opět uvolňovat chemické látky. 

Může se jedna i o ionty v mořské nebo odpadní vodě. MOFové membrány mohou napodobit 

filtrování a selektivní propouštění iontů organických membrán živých buněk.  

Tato technologie je ještě na počátku, ale časem by se mohla stát průlomovou technologii  

v odsolování mořské vody. Odstraňovat z vody soli a zároveň získávat ionty cenných kovů 

bude možné díky MOF membránám, které jsou velice efektivní a rychlé [11]. 

Jako další nejslibnější filtrační materiál v odsolování mořské vody je Perforene. 

Zvládá z mořské vody odstraňovat soli s malými náklady. Jedná se o molekulární filtraci, 

která využívá pokročilé materiálové nanotechnologie. Jde o membránu nebo síto s otvory 

velikosti do jednoho nanometru, která se vyrábí z grafenu. Nanosíto zachytí jednotlivé ionty 

chlóru sodíků a dalších prvků, které se objevují v mořské vodě. Filtrát se proto stává 

normálně pitným. Tyto otvory propouštějí molekuly vody a jsou dostatečně  

malé, aby zachytily jednotlivé ionty a zároveň snižovaly povrchový tlak a zanášení  

na membráně [12].  
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Jedna z vrstev Perforene má tloušťku do velikosti atomu, ale je dostatečně odolná  

a silná, tak aby odolala salinickému prostředí. Ve finále má stejné výsledek, jako reverzní 

osmóza, která je nákladná. Zatím co nanosíto to zvládá za zlomek nákladů [12]. 

Odsolování mořské vody může probíhat i pomocí jaderných elektráren. Jedná  

se o hybridní technologie. Tato metoda by měla kombinovat recyklaci a nakládání  

se zbytkovým odpadem v souladu s požadavky na životní prostředí. Princip je založený  

na destilaci. Slaná voda je přivedena k varu, kdy je použit jako zdroj tepelné energie jaderný 

reaktor, proto se metoda nazývá jaderné odsolování [13]. 

2.1 Charakteristika surové vody z řeky Opavy 

Stanice CHÚV filtrované vody je napájena vodou z řeky Opavy. Kvalita surové vody 

je velmi proměnlivá a závisí na ročním období a na stavu vody v řece. Průměrné hodnoty 

surové vody jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Průměrné kvalitativní ukazatele surové vody z řeky Opavy v jednotlivých letech 

(Převzato a upraveno dle [14]). 

rok pH κ RL NL RAS CHSKCr N-NH3 Fe Cl- t 

   µS/cm mg/l mmol/l °C 

2005 7,60 305 205 18 130 15,5 0,85 0,30 1,09 10,4 

2006 7,60 301 201 24 143 13,5 0,85 0,38 1,12 10,4 

2007 7,76 263 194 12 134 15,5 0,43 0,32 1,61 11,1 

2008 7,72 254 176 10 125 13,6 0,32 0,27 1,61 9,9 

2009 7,67 294 199 40 134 17,6 0,56 0,33 1,19 9,1 

2010 7,66 293 208 32 148 17,6 0,38 0,29 1,35 8,8 

2011 7,72 313 213 22 153 16,4 0,62 0,33 1,61 9,3 

2012 7,79 293 195 32 136 16,6 0,33 0,35 1,49 10,3 

2013 7,68 314 222 43 164 14,3 0,33 0,26 1,01 9,5 

2014 7,71 312 200 19 145 12,5 0,32 0,32 1,03 10,3 

2015 7,76 318 199 10 139 13,4 0,30 0,25 1,10 12,0 

2016 7,80 294 200 22 126 14,0 0,33 0,24 1,27 11,7 
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2.2 Popis technologie chemické úpravny vod 

Surová voda z řeky Opavy je dodávána do CHÚV přes čerpací stanici surové vody 

dvěma potrubími 400 mm s možností přívodu vody od čerpadel boční filtrace, umístěných 

u špičkového ohříváku č. 1 na strojovně. Platí pravidlo jednou větví přivádět surovou vodu 

a druhou větví vodu pro boční filtraci. Pro provoz boční filtrace je přednostně používána 

levá větev [14]. 

Voda napájí pískové ležaté filtry F1.11 A–D, ve kterých dochází k zachycení 

silně disperzních suspenzí, a dále je odváděna do nádrže H1.12, ze které je čerpána čerpadly 

P1.13 A–C do provozu ETB [14]. 

Ležaté pískové filtry F1.11 A a F1. 11 C jsou vyplněny křemenným pískem  

se zrnitostí 1,0 - 1,6 mm, tloušťkou lože cca 85 cm. Podkladovou vrstvu tvoří  

cca třiceticentimetrová podkladová vrstva se zrnitostí 2–30 mm [14]. 

Filtry F1.11 B a F1.11 D byly přebudovány na tříkomorové. Tryskové dno bylo 

osazeno novými tryskami o velikosti štěrbiny 0,5 mm. Prostor pod tryskovým dnem  

byl otryskán a opatřen ochranným nátěrem. Jako podkladová vrstva je použito  

8 tun křemenného písku o zrnitosti 3–5 mm a na tuto vrstvu je plněno filtrační lože 48 tun 

křemenného písku o zrnitosti 1,0 – 1,6 mm. Tato náplň je rovnoměrně rozložena do tří komor 

o výšce podkladu 15 cm a lože o výšce 85 cm. Oba filtry jsou osazeny měřením výšky 

hladiny vody a na společném výstupu potrubí filtrované vody ze všech filtrů je osazeno 

měření zákalu [14]. 

Maximální zatížení každého filtru činí 350 m3/hod. Regenerace filtrů je prováděna 

zpětným vzduchovodním proplachem, vzniklé odpadní vody jsou odváděny do jímek 

neutralizace [14]. 

Průchodem pískovými filtry se v surové vodě sníží pouze množství nerozpuštěných 

látek, zbývající chemické hodnoty zůstanou beze změn [14]. 
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Na obrázku 1 je znázorněné schéma CHÚV. Jedná se bilanční schéma toků CHÚV. 

2.2.1 Čiření 

Alkalické čiření se používá při alkalitě vstupní vody větší než 1 mmol.l-1. SiO2  

je důvod použití tohoto čiření. Existují názory, že čiření v kyselé oblasti nedokáže odstranit 

koloidní SiO2. Je vhodné pracovat v alkalické oblasti při koncentraci HCO3
- iontů větších 

než 2 mmol.l-1. Dochází zde i ke karbonizaci a snížení solnosti roztoku levným Ca(OH)2. 

Používají se soli Fe3+ a Al3+ soli. Výhodou upravené vody je nízká korozivita. Alkalické 

čiření má uplatnění zejména tam, když je čiřená voda používaná pro demineralizaci. Čiření 

neprobíhá u měkkých vod [15]. 

Čiřič s kalovým mrakem při procesu vzniká kal, který se udržuje ve vznosu mraku 

a urychluje srážecí reakce. Odkalem se odvádí přebytečný kal. Současně zde probíhají 

koagulační a flokulační reakce. Tlakový průtok zajišťuje spolehlivý chod čiřiče.  

To znamená, že sedimentační rychlost je rovna vzestupnému průtoku. I za těchto podmínek 

se větší částice shromažďují ve spodní části mraku. Bohužel koncentrace kalu není v celé 

výšce kalu stejná. Ke zploštění mraku nastává při nízkém průtoku a vznikají tzv. zkratové 

proudy. Do sedimentačního prostoru proudí voda, která neměla dostatečný kontakt 

OV s vysokým obsahem NL 

 

OV s vysokým obsahem NL 

OV s vysokým obsahem RL 

 

Obrázek 3: Odkaliště za 

Třebovickou elektrárnou.OV 

s vysokým obsahem RL 

Obrázek 1: Schéma CHÚV (Převzato a upraveno dle [14]). 

 

 

Obrázek 2: Schéma CHÚV (Převzato a upraveno dle [14]). 
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s kalovým mrakem. Naopak při vyšších průtocích dochází k rozrážení kalu a k jeho odnosu. 

Změny průtoku a teploty mají velký význam na chod čiřiče [15]. 

2.2.2 Klasifikace koagulačního procesu 

Koagulační procesy dělíme podle změn soustavy na: 

• Koagulaci zjevnou, kde můžeme vidět změny jako jsou přeměna barvy, zákal  

a vyvločkování. 

• Koagulaci skrytou, kde ještě nedosáhla takového stupně, aby byla viditelná 

změna. 

Koagulaci dále rozdělujeme na koagulaci perikinetickou, která se dělí na: 

• Rychlá – potenciál zeta je roven nule nebo se nule blíží. 

• Pomalá – potenciál zeta klesl pod kritickou hodnotu ±30 mV, ale je odlišný  

od nuly. 

A koagulaci ortokinetickou, která nastává při míchání a sedimentaci, kdy dochází 

ke střetávání částic. Někdy se taky označuje jako flokulace [16]. 

Stanice vstupní přípravy vody je napájena vodou z řeky Opavy přes čerpací stanici 

surové vody. Kvalita surové vody je velmi proměnlivá a závisí na ročním období a stavu 

vody v řece [14]. 

Proces zásaditého číření je kombinace koagulačních reakcí hydrolyzujícího 

koagulantu s organickými koloidy ve vodě (koagulace pomocí FeCl3) se srážecími reakcemi 

úpravy vody vápnem (tzv. dekarbonizace, tj. odstranění iontů HCO3
- a volného CO2) [14]. 

Koagulace je proces, při kterém dochází ke shlukování koloidních částic do větších 

(makroskopických) celků. Vzniklé útvary jsou již schopné sedimentovat a mohou být 

odstraněny běžnými fyzikálními postupy separace. Koloidní částice jsou převážně 

organického charakteru, jejich odstranění je nutné pro správnou funkci ionexové hmoty 

v demineralizační lince [14]. 

Zásadité číření probíhá v čířiči, kde dochází ke koagulaci a dekarbonizaci 

dávkováním 10% roztoku FeCl3 čerpadly P1.26 A–B a vápenného mléka (3% suspenze        

Ca (OH)2), dávkovaného čerpadly P1.22 A–B [14]. 
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Správný průběh dekarbonizace lze vyhodnotit na základě ukazatelů alkality 

„p" a „m" hodnoty, a to dle uvedené tabulky 2. 

Tabulka 2: Vyhodnocovací tabulka ukazatelů alkality (převzato a upraveno dle [14]). 

Výsledky titrace Alkalita v mmol/l 

 OH- CO3
2- HCO3

- 

p = 0 0 0 m 

2p = m 0 2p 0 

2p < m 0 2p m-2p 

2p > m 2p-m 2(m-p) 0 

p = m M 0 0 

Vysvětlivky: „p“ - přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod, „m“ - nepřekročitelná 

hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod 

Proces probíhá správně, je-li splněna podmínka: 2p = m. 

Předpokládaná spotřeba vápna je na úrovni 70 - 100 g Ca(OH)2/m
3 dekarbonizované 

vody. Dávka vápenného mléka do čířiče musí být taková, aby v dekarbonizované vodě byl 

zachován vztah 2p = m. Velká dávka vápenného mléka ztěžuje dekarbonizaci, malá dávka 

způsobuje nedostatečnou dekarbonizaci vody [14]. 

Průběh zásaditého číření lze popsat ve velmi zjednodušeném schématu, těmito 

chemickými rovnicemi [14]: 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 3𝐶𝑎𝐶𝑙2 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → 2𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 

Předpokládaná spotřeba koagulantu by měla být asi 30 g FeCl3/m
3 čířené vody. 

Přesná dávka je určována na základě prováděných chemických analýz. Rozdíl koncentrace 

chloridových iontů ve vodě mezi surovou a vyčířenou vodou je podle provedených 

čířících pokusů stanoven na 0,55 - 0,70 mmol/l [14]. 

Pro urychlení koagulace a spádu vzniklých vloček je dávkován do reakční komory 

čířiče pomocný flokulant. Flokulant je dávkován v podobě 0,1 % koncentrovaného 

 roztoku, dávkovacími čerpadly P1.29 A - B. Maximální přijatelná dávka flokulantu  

je 0,3 g/m3 vody. Usazeniny vzniklé chemickými reakcemi dávkovaných činidel  
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a sedimentací vnesených mechanických nečistot se hromadí v dolní části čířiče a jsou 

pravidelně čerpány kalovým čerpadlem P1.32 na odkaliště č. 1 nebo 2 [14]. 

Surová voda přitéká do čířiče R1.01 přes směsné ohříváky E1.10 A–C, které 

provozujeme v závislosti na teplotě SV. Směsné ohříváky uvádíme do provozu při poklesu 

teploty SV pod 12°C. Optimální teplota surové vody, po ohřátí, se pohybuje v rozmezí  

17 – 19°C [14]. 

Průtok vody čiřičem by se měl pohybovat v rozmezí od 50 m3/hod do 300 m3/hod., 

přičemž změna intenzity průtoku nemá v hodinovém rozsahu překročit 20 %. Při výkonu 

nižším než 50 m3/hod. je možné v závislosti na laboratorních rozborech zapojit 

necirkulační čerpadlo P1.31 vně okruhu [14]. 

Z čířiče voda odtéká gravitačně do dvou nádrží čířené vody H1.02 A–B a dále 

je přečerpávána čerpadly P1.03 A–C do svislých pískových filtrů F1.04 A–D, které 

jsou vyplněny křemenným pískem se zrnitostí 0,8 - 1,4 mm o tloušťce vrstvy  

120 cm a křemenným pískem o zrnitosti 2–30 mm o tloušťce 30 cm. Tato část tvoří 

základní vrstvu [14]. 

Proplach a regenerace filtrů je prováděna čířenou filtrovanou vodou čerpadly 

čířené filtrované vody P1.06 A–B z nádrže čířené filtrované vody H1.05. Prací vody z filtrů 

F1.04 A–D jsou odváděny do neutralizace, nebo zpět do čířiče R1.01 [14]. 

Čířená filtrovaná voda je shromažďována v nádrži H1.05 o objemu 1000 m3. Odtud 

je odebírána napájecími čerpadly stanice demineralizované vody P1.07 A–C a napájecími 

čerpadly stanice změkčené vody P1.08 A - C. V tabulce 3 se předpokládá následující složení 

vody [14]. 

Tabulka 3: Složení vody po čiření (převzato a upraveno dle [14]). 

pH 9–10 - 

KNK4,5 (alkalita „m“) 0,3 – 0,7 mmol/l 

chloridy Cl- 1,3 – 1,5 mmol/l 

křemičitany SiO2 3 mg/l 

čpavek NH3 4 mg/l 

celková tvrdost 1 - 1,2 mmol/l 

CHSKMn 2,0 - 3,0 mg/l 
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2.2.3 Demineralizace 

Vstupní vodu musíme upravovat, tak aby nedocházelo k zanášení ionexů. U vod 

povrchových, které obsahují značné množství suspendovaných látek a koloidů 

anorganických i organických, které je zapotřebí odstranit. Množství těchto látek se mění 

s ročním obdobím nebo různých klimatických změn. Ionexy jsou látky, které jsou schopné 

vyměňovat anionty a kationty v roztoku. Nazývají se měniče iontů. Jde tedy o měniče 

kationtů nebo měniče aniontů.  Rozpuštěné látky nesoucí záporný nebo kladný náboj jsou 

zachycovány měniči iontů v ionizovaném stavu. Anorganické ionty difundují do vnitřku 

skeletu, kde se vyměňují za ionty obsažené v ionexu. Jestli jsou částice větší než poloměr 

pórů ionexu, je nutné odstranit koagulací před vlastní demineralizací. Zejména se jedná  

o koloidní látky, v jiných případech o organické molekuly [15,4,17]. 

Typy používaných ionexů 

Podle stupně disociace funkční skupiny se ionexy dělí na silně a slabě disociované. 

Podle povahy funkční skupiny na anexy a katexy. Čím dál tím více se v dnešní době 

používají ionexy monosferické, které se připravují odlišnou technologií, při které vzniknou 

částice nesoucí jednotnou velikost. Zavedením těchto ionexů se výrazně zúžil sortiment což 

uvítali výrobci ionexů neboť dosažení zvoleného zrnění sítováním přinášelo komplikace se 

síty a významné ztráty materiálů v podobě podsítných a nadsítných podílů, u kterých nebylo 

možné zpětné využívání [18].  

Silně kyselé katexy 

Silně kyselý katex je první stupeň demineralizace. Pracuje v H+ cyklu dochází 

k výměně kationtů za H+ iont dle rovnice, kde Me je příslušný kationt a n je mocenství: 

𝑛 𝑅 − 𝐻 + 𝑀𝑒 𝑛+ ↔ 𝑅𝑛𝑀𝑒 + 𝑛 𝐻 +, 

Výměnná skupina je disociovaná v celém rozmezí pH. O koncentraci H+ iontů 

vzniká roztok, který se rovná rozdílů celkové vstupní koncentrace kationtů, a také 

koncentrace iontů HCO3-, CO3
2- nebo OH-. Silně kyselý katex mý vyšší afinitu vůči 

kationtům Ca2+, Mg2+ a Na+ než vůči H+ iontu. Když nastane průnik kationtů do upravované 

vody je nutná regenerace [18]. 
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Slabě bazické anexy  

Všechny silně disociované kyseliny, které vznikly na silně kyselém katexu jsou 

odstraňovány na slabě bazickém anexu. Jsou známé dva druhy slabě bazických anex. 

Většinou se používá anex makroporézní se styren-DVB skeletem. Akrylátový  

skelet se používá jen výjimečně. Obzvláště je využíván u vod s vysokým obsahem 

organických látek. Anionty se zachytávají na anexu v pořadí NO3
- -SO4

2- - Cl-. Slabě bazický 

anex je schopný reagovat až po ionizaci funkční skupiny, u které dochází za přítomnosti  

H+ iontů nebo také převedením volným CO2 do HCO3
- formy. V obou případech se jedná  

o kyselé prostředí [18]. 

Díky alkalitě roztoku je podpořen vliv hydrolýzy při regeneraci. Alkalita roztoku 

produkt hydrolýzy neutralizuje. Regenerují se hydroxidem amonným, uhličitanem sodným 

nebo sodou [19]. 

Silně bazický anex 

Může být použit za silně kyselým katexem k odstranění silných, ale i slabých kyselin, 

které vznikly na katexu. Nejčastěji se silné kyseliny odstraňují předřazením slabě bazického 

anexu a silně bazickými anexy se odstraňují zbývající slabé kyseliny. Anionty slabých 

kyselin se odstraňují silně bazickým anexem podle rovnice:  

𝑛 𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻𝑛𝑋 ↔ 𝑅𝑛 − 𝑋 + 𝑛 H2O 

V podstatě jde o neutralizaci slabé kyseliny silnou zásadou, proto je rovnováha 

posunutá výrazně vpravo. Mezi ionexem vyčerpaným a regenerovaným se ve filtru vytvoří 

ve filtru ostré rozhraní, které se pohybuje pomalu tímto filtrem ve směru průtoku.  

Za výměnnou zónou se pohybují zóny jednotlivých iontů. Při tvorbě oddělené vrstvy 

vyčerpané SiO2 dochází relativně pomalu vzhledem k obvyklému poměru CO2 a SiO2  

ve prospěch CO2. Koncentrace jednotlivých složek odpovídá převedením anexu do forem 

HSiO3
- a HCO3

- [18]. 

Regenerace pouze hydroxiden sodným, který je používán především k odstraňování 

SiO2 a teda k desilikaci vody [19]. 

Vstupním médiem pro demineralizaci je čířená filtrovaná voda, která je čerpána 

ze zásobní nádrže H1.05 čerpadly P1.07 A–C na demineralizační linky. V nutném případě 

lze využít i čerpadla P1.08 A - C.  
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Demineralizační linky jsou tvořeny tímto zařízením [14]: 

• filtr s náplní silně kyselého katexu F2.01 A–C, 

• filtr s náplní slabě bazického anexu F2.02 A–C, 

• filtr s náplní silně bazického anexu F2.03 A–C. 

Filtry jsou řazeny v linkovém uspořádaní. 

Veškeré kationty obsažené ve vstupní vodě jsou na katexové hmotě vyměněny 

za ionty vodíku (H+), kterými byl katex nasycen při regeneraci roztokem kyseliny 

chlorovodíkové, výsledkem procesu je vznik minerálních kyselin. Voda za katexovými filtry 

F2.01 A–C dosahuje pH = 2,0 a obsahuje značné množství CO2 v koncentraci  

30–60 mg/l, vzniklého při odstranění uhličitanové tvrdosti. Vodivost vody za katexovým 

filtrem dosahuje asi 700 - 1 000 S/cm [14]. 

Voda z katexů je přiváděna do slabě bazických (zásaditých) anexových filtrů 

F2.02 A–C, ve kterých dochází k deionizaci vody, spočívající ve výměně funkčních skupin 

silných kyselin (např. SO4
2-, Cl-, NO3

-) za hydroxylové skupiny (OH-). Regenerace  

je prováděna roztokem hydroxidu sodného. Upravená voda má při správně fungujícím slabě 

bazickém anexu vodivost pod 10 S/cm [14]. 

Za slabě bazickými filtry může být voda lehce zbarvena z důvodu  

přítomnosti kyseliny uhličité a kyseliny křemičité. Po vyčerpání kapacity anexového lože  

v slabě bazickém filtru, které je charakterizováno přechodem „m“ hodnoty upravené  

vody, do její záporné oblasti, anionty silných minerálních kyselin zachycuje pouze silně 

bazický anex [14].  

Posledním stupněm demineralizační linky je silně bazický anex, ve kterém dochází 

k odstranění aniontů kyseliny křemičité a kyseliny uhličité. Silně bazický anex zachycuje 

rovněž anionty silných kyselin po vyčerpání užitečné kapacity slabě bazického anexu. 

Regenerace silně bazického anexu je prováděna roztokem hydroxidu sodného. Upravená 

voda za demineralizační linkou je charakterizována vodivostí v rozmezí 1 – 5 S/cm  

a obsahem křemičitanů do 100 g/l [14]. 

Demineralizovaná voda je vedena na filtry se směsným ložem  

(mixbed) F2.04 A–C, kde dochází ke konečné úpravě [14]. 
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Vedením vody jediným filtrem obsahujícím směs silně kyselého katexu v H+ formě 

a silně bazického anexu v OH- formě docílíme demineralizačního efektu stejného, jako 

bychom obdrželi mnohonásobně opakovanou dvoustupňovou demineralizací. 

Demineralizací směsným ložem dosahujeme prakticky hodnot velmi blízkých teoretické 

čistotě vody. Teoretická hodnota vodivosti absolutně čisté vody, získána výpočtem  

je 0,0385 S/cm [14]. 

Hodnoty demineralizované vody při správně probíhající úpravě jsou za mixbedy 

v rozmezí: vodivost 0,07 – 0,1 S/cm, obsah SiO2 1 – 5 g/l [14]. 

Charakteristika demineralizované vody 

Získána demineralizována voda odpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným 

v provozním řádu, které jsou následující [14]: 

• vodivosti při 25 oC  0,3 S/cm, 

• obsah křemičitanů SiO2 20 g/l, 

• obsah železa Fe  20 g/l, 

• obsah mědi Cu      5 g/l . 

Vyrobená demineralizovaná voda je shromažďována v zásobnících  

H2.06 A–B o objemu 2 x 1 000 m3. Odtud je čerpána čerpadly pro vlastní spotřebu  

P2.14 A–C k regeneračním účelům, nebo čerpadly demineralizované vody P2.13 A - C  

do provozu ETB. V případě poruchy čerpadel P2.13 A–C lze pro potřeby provozu  

ETB využít čerpadla P2.14 A–C, otevřením propojky mezi výtlačnými řády [14]. 

Demineralizovaná voda je vedena dvěma větvemi o průtoku [14]: 

• větev č.1 200 m3/hod, 

• větev č.2  80 m3/hod. 

2.2.4 Technologie úpravy vratného kondenzátu 

Parní kondenzáty vracející se do ETB od cizích odběratelů páry, kondenzáty 

z provozů ETB, kondenzát z TÚVZ a kondenzát z DT CHÚV, jsou shromažďovány 

v zásobní nádrži vratných kondenzátů H2.07 o obsahu 525 m3.  
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Kondenzát z této nádrže je pomocí čerpadel P2.08 A–B využíván [14]:  

• po úpravě na antracitovém filtru, bez další úpravy, do nádrže změkčené vody,  

• po úpravě na změkčovacím filtru do nádrže změkčené vody, 

• po úpravě na antracitovém filtru a katexovém filtru na mixbedy. 

Kondenzát je z nádrže dopravován čerpadly P2.08 A–B přes antracitový filtr  

F2.10, kde jsou zachyceny suspendované látky. Jedná se zejména o sloučeniny trojmocného  

železa, které jsou ve formě oxidů nebo hydroxidů nerozpustné, a lze je separovat prostou 

filtrací [14]. 

Dalším stupněm úpravy je katexový filtr F2.11, pracující v H+ cyklu. Katexový filtr 

odstraňuje z kondenzátu kationty kovů v rozpuštěné (tzn. disociované) formě, zejména 

kationty dvojmocného železa a nahrazuje je ionty H+. Regenerace katexu se provádí 

roztokem kyseliny chlorovodíkové. Upravený vratný kondenzát je přiváděn do potrubí 

demineralizované vody mezi demineralizační linky a filtry se směsným ložem  

F2.04 A–C [14]. 

2.2.5 Neutralizace 

Průmyslové odpadní vody z některých odvětví průmyslu mají kyselý nebo zásaditý 

charakter. Jedná se o sloučeniny kyselin a zásad. Kyseliny uvolňují disociací vodíkové ionty 

H+, zatím co zásady uvolňují při disociaci hydroxidové ionty OH-. Sloučeniny slabých 

kyselin a zásad disociují jen částečně. Odpadní vody, které jsou příliš kyselé nebo zásadité 

se nesmí vypouštět do recipientů a veřejné kanalizace. Odpadní vody by měli být předem 

neutralizovány, aby hodnota pH byla mezi 6 – 9. Pro neutralizaci zásady se přidává kyselina 

a neutralizaci kyseliny se přidává zásada. Abychom dosáhli úplné neutralizace, musí být 

stejný počet H+ molů a OH- molů [20]. 

Do neutralizačních jímek o obsahu 2 x 500 m3 jsou svedeny veškeré odpadní vody 

z CHÚV. Betonové jímky s chemicky odolným obložením (přepážka mezi jímkami  

je opatřena nátěrem) jsou vybaveny vzduchovými rošty a míchadly. Měření výšky hladiny 

je provedeno radarovými sondami s místní vizualizací a přenosem do ŘS CHÚV. 

Voda z neutralizačních jímek je odváděna čerpadly P2.26 A–B potrubím, které  

je osazeno měřením průtoku (0 – 30 l/s) a kontinuálním měřením obsahu nerozpuštěných 

látek (0 – 50 g NL/l) na odkaliště č. 1 nebo č. 2 [14]. 
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2.2.6 Odkaliště 

Odkaliště nejčastěji vzniká u tepláren a tepelných elektráren. Dochází zde 

ke spalování uhlí. Jedná se o místo, kde se trvale ukládá sypký odpad z těchto průmyslových 

provozů. Tento sypký odpad je vyplavován na tzv. odkaliště pomocí vody a zároveň  

se usazuje. Mezi odpady patří spečená struska a jemnozrnný popílek. Díky obsahu toxických 

látek a velké prašnosti, kdy vítr unáší prachové částice, které na sobě nesou nebezpečné 

látky, jsou taková místa zdevastovaná a jsou riziková pro životní prostředí. Riziková jsou 

hlavně když nebyly založeny a odizolovány od horninového prostředí. Hrozí znečištění 

povrchových vod. I přesto některé výzkumy ukazují, že tyto odkaliště mají spoustu vzácných 

živočichů [21, 22]. 

U odkaliště, které se nachází za elektrárnou v Třebovicích není jasný jeho stav.  

Část odkaliště se jednou za čas vybagruje, žádné jiné materiály nejsou vedeny.  

Na obrázku 2 je vidět fotografie z místa odkaliště za Třebovickou elektrárnou. Jedná  

se o dvě odkaliště vedle sebe, kdy jedno je odstavené a vysychá a do druhého odchází 

odpadní voda a voda s popílkem.  

Obrázek 4: Odkaliště za Třebovickou elektrárnou. 
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2.2.7 Odpady z energetiky 

Výroba elektrické energie je v moderních elektrárnách složitý technologický proces. 

Vznikají zde i vedlejší produkty z procesu spalováním uhlí. Tyto produkty jsou  

plynné a pevné. Jedné se o SO2 a NOX. 

Tepelné elektrárny se dělí na: 

• Elektrárny kondenzační, které slouží k výrobě elektrické energie a veškerá 

pára, která se přivede do turbíny následně zkondenzuje na vodu v kondenzátoru.  

• Teplárny vyrábějí kromě elektrické energie také energii tepelnou na vytápění, 

ohřev vody atd. Velkou výhodou tepláren je hospodárnost, ale musí být budovány 

v místech s větší aglomerací nebo průmyslových aglomeracích, takže tam  

kde je vyšší spotřeba tepla. 

Odpady vznikající při spalování uhlí: 

• Popel je zbytek po spalování uhlí, který je tvořen směsí zrn různě velikých částic. 

• Hrubý popel a struska (škvára) jedná se o zrna velikosti do <5 cm. Tato část 

popela se zachycuje ve spodní části ohniště pod spalovací komorou. Následně  

se po ochlazení vodou a drcení se dopravuje na odkaliště.  

Země Beneluxu zejména Nizozemsko odvážejí 100 % energetických odpadů. Zatím 

není plavení popílku na odkaliště v rozporu se současnými předpisy. Mezi nevýhody tohoto 

způsobu odstraňování patří [23]: 

• dvě plochy, z nichž do jedné se plaví a na druhé se budují zvyšovací hráze, 

• po dobu plavení nelze rekultivovat, zůstávají obnaženy velké plochy bez účinku, 

pláže na okrajích odkaliště jsou zdrojem prachu, odkaliště přestavuje dlouhodobý 

zásah do krajiny, 

• některé druhy odpadů z energetiky nelze dopravovat vůbec, neboť  

se v dopravních cestách nalepují, tuhnou a následně dochází k ucpání, 

• neekonomické je čerpání velkého množství vody, které probíhá jedním nebo 

častěji oběma směry, 

• využívání popele je omezena plavením, z toho důvodu se přechází na suché 

způsoby dopravy. 
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2.2.8 Změkčování vody 

Pro změkčování vody se používá silně kyselý katex, který pracuje v Na+ cyklu  

a odstraňuje Ca2+ a Mg2+. Čím je koncentrace alkalických kovů Na+ a K+ vyšší, tak  

je vyšší i zbytek koncentrace Ca2+ a Mg2+ v upravované vodě. Roztokem NaCl se provádí 

regenerace [20]. 

Změkčovací filtr je napájen čerpadly P1.08 A–C čířenou, filtrovanou vodou z nádrže 

H1.05. Maximální výkon projektovaného zařízení činí 80 m3/hod. Pracovní cyklus 

změkčovače F3.10 při výkonu 80 m3/hod. bude činit 24 hodin za předpokladu, že celková 

tvrdost surové vody z řeky Opavy bude 2,7 mmol/l. Pro regeneraci změkčovače se používá 

technická sůl skladovaná v betonové jímce s chemicky odolnou vyzdívkou v rozpuštěném 

stavu. Regenerace katexového lože se provádí 10% roztokem solanky. Solanka  

je dopravována čerpadly P3.09 A nebo B ze zásobní jímky přes filtr F3.07 do dávkovací 

nádrže H3.08 a dále čerpána čerpadly P3.09 A nebo B do změkčovače F3.10 k jeho 

regeneraci. Upravená změkčená voda je shromažďována v zásobní nádrži H3.02.  

Odpadní vody ze změkčovacího filtru jsou gravitačně odváděny do neutralizačních jímek  

H2.25 A–B [14]. 

Změkčená voda pro doplňování horkovodního okruhu je upravována roztokem 

fosforečnanu sodného tak, aby v doplňovací vodě horkovodního okruhu byl udržován obsah 

fosfátů na úrovni 5–10 mg/l. Fosforečnan sodný je dávkován do změkčené vody 

pro vytvoření alkalického prostředí a pokrytí zbytkové tvrdosti. Fosforečnanové anionty 

reagují s kationty vápníku a hořčíku za vzniku fosfátů (apatitů), které nevytvářejí tvrdé 

usazeniny na stěnách potrubí a teplosměnných ploch. Zařízení pro dávkování fosfátu 

zahrnuje dvě nádrže A3.03 A - B s míchadly pro přípravu roztoku Na3PO4, dvě dávkovací 

čerpadla P3.04 A - B s ruční regulací výkonu, včetně bezodtoké záchytné  

jímky, odčerpávané pomocí ejektoru do zchlazovací jímky [14].  

Charakteristika změkčené vody 

Voda po úpravě změkčením na katexovém filtru má limitní hodnotu zbytkové 

tvrdosti 0,03 mmol/l [14]. 
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2.2.9 Průmyslové odpadní vody 

Existuje spousta průmyslových odvětví, kde vznikají více druhů odpadních vod. Tyto 

vody mají různé vlastnosti. Patří mezi ně například [24]:  

• chladící vody, 

• splaškové odpadní vody,  

• srážkové vody z neznečištěných ploch, 

• srážkové vody ze znečištěných ploch, 

• balastní vody, 

• technologické odpadní vody.  

Průmyslové podniky by se měli snažit minimalizovat produkci odpadních vod  

a znečištění. Snížit investiční a provozní náklady čistírny odpadních vod (dále jako ČOV). 

Také vyčištěná odpadní voda, která odchází z ČOV, musí splňovat dané limity, které  

má průmyslový podnik stanovené, aby mohl vyčištěnou vodu vypouštět do veřejné 

kanalizace nebo do recipientu [24]. 

Metody, kterými můžeme minimalizovat produkci a znečištění [24]: 

• Separace jednotlivých proudů odpadních vod podle druhů znečištění a jejich 

předčištění přímo u zdroje. 

• Zvýšení účinnosti čištění odpadních vod změnou technologie jejich čištění. 

• Úspora opatření při užívání vody a zmenšení produkce odpadních vod. 

• Technologické opatření ve výrobě. 

• Opětovné využívání některých proudů buď po úpravě kvality a jejich vyčištění 

nebo bez úpravy odpadní vody. 

V dnešní době se v průmyslových odpadních vodách sledují zejména tyto  

ukazatele [24]: 

• nerozpuštěné látky, 

• ropné látky, 

• rozpuštěné anorganické soli,  

• alkalita a acidita, 

• organické látky. 
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2.2.10 Úprava vody 

Chemicky se musí upravovat některé vlastnosti napájecí a kotelní vody. 

Úpravou vody můžeme přispět [25]: 

• ke snížení tvrdosti a k zabránění nebo minimalizaci tvorby kotelního kamene, 

• k podpoře tvorby magnetitových vrstev nebo jiných ochranných oxidových 

vrstev, 

• k efektivnímu chemickému odstraňování kyslíku, 

• ke snížení a k zabránění nebo minimalizaci tvorby kotelního kamene, 

• k vývoji speciálních povlaků s ochranným účinkem, a to vytvářením tenké 

vrstvy na kovových površích. 

Hydroxid sodný, hydroxid draselný, fosforečnan sodný, siřičitan sodný, hydrazin  

a čpavek jsou chemické sloučeniny, které patří mezi obvyklé anorganické prostředky  

pro úpravu vody.  

Již řadu let se používají organické prostředky pro úpravu vody. Pokud se mají 

používat organické prostředky na úpravu vody, musí se stanovit přesné množství a metody 

používání, jako je i analytická metoda. Toto musí stanovit dodavatel chemických produktů. 

Požadavky pro nejvyšší dovolené koncentrace množství nečistot a pro maximální  

a minimální koncentrace chemických prostředků, které se dodávají za účelem snižování 

koroze, usazování kalu nebo tvoření usazenin, musí být v souladu s tabulkami 4 a 5 [25]. 
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Tabulka 4: Napájecí voda pro parní kotle a horkovodní kotle převzato dle [25]. 

Parametr Jednotka 
Napájecí voda pro 

parní kotle  

Přídavná voda pro 

horkovodní kotle  

Provozní přetlak 

bar 

(=0,1 

Mpa) 

>0,5až 20 >20 celkový rozsah 

Vzhled - čirá, bez nerozpuštěných pevných látek 

Přímá konduktivita při 25 °C µS/cm 
nestanoveno, pouze doporučené hodnoty pro 

příslušnou kotelní vodu, z tabulky níže 

Hodnota pH při 25 °C - > 9,2 > 9,2 > 7,0 

Celková tvrdost (Ca + Mg) mmol/l <0,01 <0,01 <0,05 

Koncentrace železa (Fe) mg/l <0,3 <0,1 <0,2 

Koncentrace mědi (Cu) mg/l <0,05 <0,03 <0,1 

Koncentrace oxidu křemičitého 

(SiO2) 
mg/l 

Nestanoveno, pouze 

doporučené hodnoty 

pro příslušnou kotelní 

vodu, viz tabulka níže 

- 

Koncentrace kyslíku (O2) mg/l <0,05 <0,02 - 

Koncentrace olejů/maziv  mg/l <1 <1 <1 
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Tabulka 5:Kotelní voda pro parní kotle a horkovodní kotle převzato dle [25] 

Parametr Jednotka 

Kotelní voda pro parní kotle využívající 

 přímou konduktivitu 

napájecí vody >30 

µS/cm 

přímou 

konduktivitu 

napájecí vody 

≤30 µS/cm 

Provozní přetlak 

bar 

(=0,1 

Mpa) 

>0,5 až 

20 
>20 >0,5 

celkový 

rozsah 

Vzhled - čirá, bez pěny  

Přímá konduktivita při 25 

°C 
µS/cm <6000 - <1500 <1500 

Hodnota pH při 25 °C - 
10,5 až 

12,00 

10,5 až 

11,8 
10,0 až 11,00 9,00 až 11,5 

Fosfát (PO4) mg/l 10 až 30 10 až 30 6 až 15 - 

Částečná kyselinová 

neutralizační kapacita 
mmol/l 1 až 15 1 až 10 0,1 až 1,00 <5 

Když se stanovené hodnoty odchylují v průběhu trvalého provozu, může to být 

způsobeno [25]: 

• nevhodnou úpravou přídavné vody, 

• nedostatečnou přípravou napájecí vody, 

• znečištěním vody způsobeným vniknutím nečistot z jiných systémů vlivem 

netěsnosti, např. z kondenzátorů, výměníků tepla, 

• probíhající korozi některých provozních části. 

Musí se provést okamžité úpravy k zabezpečení provozu. Jedním z příkladu je vratný 

kondenzát pro napájení, který nesmí nežádoucím způsobem ovlivnit kvalitu napájecí vody  

a musí být náležitě upraven.  

Chemické složení kotelní vody v bubnových kotlích může být regulováno 

dávkováním chemikálií pro úpravu a také odluhováním nebo odkalováním části objemu 
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vody, které se provádí tak, aby mohly být odstraněny jak rozpuštěné, tak nerozpuštěné 

nečistoty. 

Napájecí voda, kotelní voda a voda vstřiku chladiče páry v parních kotlích a kotelní 

voda v horkovodních kotlích musí být kontrolovány z hlediska příslušných  

parametrů, např. hodnota pH, přímá konduktivita, tvrdost a kyslík nebo odstraňování 

přebytku kyslíku. 

Četnost zkoušek musí bát uvedena výrobcem kotle v návodech k obsluze [25]. 
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3 UVAŽOVANÁ OPATŘENÍ 

Z CHÚV odcházejí technologické vody, které odpadají z procesu demineralizace. 

Tyto vody jsou odváděny do neutralizační jímky. Následně jsou vedeny do odkaliště, které 

je za elektrárnou. Tyto vody jsou značně zasolené a je potřeba je buď odsolit a vrátit 

odsolenou vodu do procesu nebo jinak zlikvidovat.   

Na začátku experimentálních prací byl předpoklad komorové tlakové filtrace 

odpadních vod, které jsou zaústěny na kalové pole. Pro intenzifikaci filtrace bylo využito 

číření. Jako reagenty byly použity síran hlinitý a chlorid železitý. Pro ověření účinnosti 

daného postupu, byly vždy provedeny analýzy na vstupu a po procesu číření. Poté byla voda 

odsazena a přefiltrována. Další postup bylo ověření využití elektrodialýzy, kdy byla ověřena 

vhodnost tohoto elektromembránového procesu pro daný typ odpadní vody. Tímto procesem 

by byl získán odsolený podíl a zakoncentrovaný podíl. Takto vzniklý koncentrát by se mohl 

zakoncentrovat do stupně krystalizace a pak by se mohlo uvažovat o dalším nakládání s takto 

vzniklými podíly.  

Další metodou by mohlo být odpařování. Z těchto procesů nám vzniká  

koncentrát, ze kterého by se dala vyrábět solanka pro silničáře. Bohužel je to velice nákladné 

na spotřebu elektrické energie. Aby se odpadní voda dala vypouštět do recipientu, bylo by 

nutno tuto vodu naředit vodou surovou. 

Výčet možných řešení nakládání se zasolenými průmyslovými odpadními vodami  

je v následujících kapitolách. 

3.1 Vakuové odpařování 

Dochází-li ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě, nazývá se proces 

vakuové odpařování. Pak se využívá vztahu mezi teplotou varu kapaliny a tlakem, který 

působí na jejích povrch [26]. 

Ve varné komoře dochází ke snížení tlaku vzduchu, snižuje se teplota varu roztoku  

a lze tak využít levnější zdroj energie o nižší teplotě. Takže náklady na provoz jsou podstatně 

nižší [26]. 
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Destilát neboli vyčištěná voda jsou výsledkem odpařování, která se dá recyklovat 

zpět do výrobního procesu nebo vypouštět. Tato voda se vyznačuje nízkou vodivostí. Dalším 

výstupem je zkoncentrovaný roztok, který může obsahovat cenné látky nebo produkt, který 

lze dále využívat. Jinak je nutné koncentrát likvidovat. Objem odpadních vod se sníží  

až o 90 % vakuovým odpařováním. Lze realizovat systém s uzavřeným okruhem procesních 

vod (Zero Liquid Discharge) pro recyklaci vody ve výrobním procesu. Do procesu 

odpařování se nemusí dávkovat chemikálie, takže přispívá k ekologičnosti a šetrnosti 

procesu. Proces je šetrný k životnímu prostředí, a i k samotnému zpracování 

zkoncentrovaného roztoku. Jednoduchá obsluha, údržba a automatický nepřetržitý provoz  

je pro vakuové odpařování charakteristický [26]. 

Výhody technologického procesu [26]: 

• bez přídavků chemie, 

• nízká energetická náročnost, 

• recyklovatelnost produktů odpařováním, 

• snížení odpadních látek o 95 %. 

Aplikace vakuových odparek [26]: 

• odpadní vody z tlakového lití, 

• obráběcí a jiné emulze, 

• odpadní vody z omílání, 

• oplachové vody po kalení v solných lázních, 

• lázně a oplachové vody z odmašťování a z povrchových úprav, 

• vyčerpané vývojky a ustalovače, 

• vody z mytí reaktorů, mísičů a nádrží, 

• průsakové vody ze skládek, 

• eluáty z regenerací iontoměničů, 

• koncentráty z membránových separačních procesů (reverzní osmóza, 

ultrafitrace, mikrofiltrace, nanofiltrace). 

Typy vakuových odparek – schéma na obrázku 3 [26]: 

• vakuová odparka s mechanickou kompresí par, 

• vakuové odparky s tepelným čerpadlem. 
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Obrázek 5: Vakuová odparka (Převzato a upraveno dle [26]). 

3.2 Krystalizační vakuové odparky 

Krystalizační vakuové odparky je možné rozdělit na odparky s tepelným čerpadlem 

a na odparky s externím zdrojem tepla.  

U krystalizační vakuové odparky s tepelným čerpadlem jsou tyto výhody [27]: 

• koncentrát v polokrystalickém stavu, 

• žádný tekutý odpad, 

• recyklovatelný koncentrát, 

• nejlepší výkon při malých objemech vysoce koncentrovaných a korozivních 

vstupních roztoků, 

• vsádkový provoz (batch). 

Výhody krystalizační vakuové odparky s externím zdrojem tepla [27]: 

• koncentrát v polokrystalickém stavu, 

• recyklovatelný koncentrát a žádný tekutý odpad, 

• možnost využití přebytečného tepla z jiného procesu, 

• jednoduchá konstrukce zajišťuje minimum poruch, 

• nejlepší výkon při velkých objemech vysoce koncentrovaných vstupních 

roztoků. 
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3.3 Komorový tlakový filtr 

Komorový typ nazývají se také komorové tlakové filtry. Používají se v průmyslu pro 

odvodňování suspenzí, ale také k odvodňování kalů. V minulosti se kalolisy musely 

obsluhovat ručně a plachetky se musely čistit. Dnes již jsou kalolisy plně automatizované 

[28]. 

Kalolis se skládá z kaolisových desek, které jsou čtvercového nebo kruhového typu. 

Přes tyto desky jsou přetáhnuté filtrační plachetky. Materiál desek byl z litiny. Dnes už se 

používají desky z plastu. U starších typu kalolisu se sevření rámů a desek dosahovalo 

stažením šroubových matic. Kdežto u moderních kalolisů se sevření děje buď hydraulickou 

uzávěrkou se zpětným chodem nebo elektricky [28]. 

Mechanické kalolisy používají uzavírací tlak pro hydraulickou uzávěru  

18-22 MPa, zpětný tlak činní 0,5-1 MPa. Plnění kalolisu probíhá buď čerpadly nebo 

z tlakové nádrže [28]. Pro mechanické odvodnění na kalolisech jsou nutné tyto vlastnosti 

kalolisu. Původní mikrovločky by měly být agregovány tak, aby vytvářely stále sekundární 

kanálové póry, které umožňují pronikat vodě s přiměřeným průtokem i tlakovou ztrátou. 

Agregace mikrovloček by neměla být veliká s ohledem na zadržování neodstranitelné vody 

v primárních pórech. Požaduje se tenký povlak na původních suspendovaných  

částic, aby se zabránilo vzrůstu primarních pórů. Přídavkem vápna nebo pomocných 

organických flokulantů zajistíme dané vlastnosti kalu [28]. Na obrázku 4 můžeme vidět 

příklad komorového tlakového lisu, který je v provozních podmínkách na elektro flotační 

ČOV. 

Obrázek 6: Komorový tlakový lis. 
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3.4 Elektromembránové procesy  

Nejdůležitějším elementem membránových procesů je separační membrána. Jedná 

se o aktivní nebo pasivní bariéru. Odděluje dvě fáze a zajišťuje transport jednotlivých složek. 

Hnací síla, pohyblivost a koncentrace jednotlivých složek v membráně to jsou  

faktory, které jsou závislé na rychlosti transportu. Teplota, elektrický potenciál, koncentrace 

a gradient tlaku mohou být hnacími silami. Separační membrány jsou polopropustné  

tzv. semipermeabilní neboli permselektivní. Dále se klasifikují podle stavu, fáze, morfologie 

a původu. Na obrázku 5 lze vidět rozdělení membrán [29]. 

 

Obrázek 7: Rozdělení membrán (převzato a upraveno dle [29]). 

U elektromembránových procesů je hnací silou transportu iontů gradient 

elektrického potenciálu aplikovaný v systému s iontově selektivními nebo bipolárními 

membránami. V průmyslových technologiích nacházejí elektromembránové procesy velké 

uplatnění. 

Výhodou elektromembránových procesů je [29]: 

• prostorová nenáročnost, 

• nižší energetická spotřeba ve srovnání s klasickými metodami, 

• automatizace procesu, 

• velká účinnost separace bez fázových změn. 

Mezi nevýhody patří fakt, že roztoky vyžadují předúpravu. Dále dochází k zanášení 

membrán nerozpuštěnými látkami tzv. fouling [29]. 
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Iontově selektivní membrány se dělí na aniontové (anexové) a kationtové (katexové). 

Dělení je dáno typem funkční skupiny v membránové matrici. Kationtově selektivní 

membrány obsahují záporně nabité funkční skupiny např. SO3
-, která umožňuje zachycení 

záporně nabitých (aniontů), ale umožňuje průchod kladně nabitých (kationtů). Aniontově 

selektivní membrány obsahují kladně nabité funkční skupiny zejména kvartérní amoniové 

skupiny např. NH3
+, NRH2

+, který umožňuje zachycení kladně nabitých  

kationtů, ale umožňuje průchod záporně nabitých aniontů. Existují i membrány obsahující 

kationtově i aniontově výměnní skupiny. Jedná se o spojení obou základních typů [29]. 

Mezi nejrozšířenější membránové procesy patří: mikrofiltrace, ultrafiltrace  

a reverzní osmóza. U elektromembránových procesů má významné uplatnění membránové 

elektrolýzy při výrobě chemických látek a také elektrodialýzy při odsolování mořské vody. 

V dnešní době je velice důležité zajištění dostatečného množství pitné vody, ale i užitkové. 

Je potřebné zajistit mnoho technologických problému zejména získání demineralizované 

vody pro energetiku. Jedná se o vodu pro praní kotle. Membránové procesy se označují jako 

technologie 21. století [29]. 

3.4.1 Elektrodialýza  

Elektrodialýza je elektromembránový proces, při kterém působí stejnosměrné 

elektrické pole na pohyb disociovaných složek solí ve vodném roztoku tak, že kationty 

pohybující se ke katodě jsou propouštěny katexovými membránami (CM) a zadržovány 

anexovými membránami (AM), zatímco anionty přitahované k anodě jsou propouštěny 

anexovými membránami (AM) a zadržovány na katexových membránách (CM) [30]. 

Vhodnou kombinací katexových a anexových membrán dochází k rozdělování iontů 

ve vstupním roztoku a vytváří se proud odsolený, tzv. diluát a proud  

koncentrovaný, tzv. koncentrát. Separace je tedy dosahováno vlivem elektrického pole 

a na základě rozdílné permselektivity ionexových membrán pro jednotlivé složky v roztoku. 

U obou elektrod cirkuluje tzv. elektrodový roztok (většinou roztok indiferentní  

soli, popř. vstupující zpracovávaný roztok), který zajišťuje pravidelné omývání jejich 

povrchu a neúčastní se elektrodialyzační separace [30]. 
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Elektrodialýza je významným technologickým procesem při odsolování  

a zkoncentrování roztoků elektrolytů. Využívá se k odsolování brakických vod k přípravě 

vody pitné. Membrány mají vysokou selektivitu, ale mají nízkou osmotickou  

a elektroosmotickou propustnost pro zředěný roztok, který je ve styku s vodou. Používané 

membrány pro tento účel jsou s heterogenní strukturou. Na obrázku 6 lze vidět schéma 

elektrodialyzéru [29]. 

 

Obrázek 8: Schéma elektrodialyzéru (Převzato a upraveno dle [29]). 

Japonci využívají elektrodialýzu ke zakoncentrování chloridu sodného (NaCl)  

a získání kuchyňské soli z mořské vody. Dále je elektrodialýza používaná 

ve farmaceutickém průmyslu a potravinářském.  Zde se používají iontově selektivní 

membrány s dostačující tepelnou a chemickou stabilitou.  Jedná se o membrány na bázi 

perfluorovaných polymerů. Výslednými produkty jsou hydroxidy sodný a chlor [29]. 

Elektrodialýza se používá v těchto oblastech [29]: 

• Selektivní odstraňování iontů a změkčování vody. 

• Odsolování brakických vod. 

• Výroba a čištění chemických látek. 

• Okyselení ovocných džusů. 

• Demineralizace mléčné syrovátky a odstředěného mléka. 

• Stabilizace vinanových solí ve víně.  

• Zpracování průmyslových odpadních vod. 
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Na obrázku 7 je znázorněna laboratorní elektrodialyzační jednotka, ED(R) – Z/10-1 

v kombinaci s elektrodialyzačním modulem ED(R)–Z (MEGA, a.s.), Katedry 

environmentálního inženýrství. Je to zařízení, které slouží pro technologickou aplikaci 

procesu elektrodialýzy při úpravě roztoků různého charakteru v laboratorním  

až poloprovozním měřítku. 

 

Obrázek 9: Elektrodialyzační jednotka. 

3.4.2 Elektrodeionizace 

Elektrodeionizace (EDI) je alternativní separační proces, který nahrazuje konvenční 

demineralizaci vody na směsném loži ionexů (tzv. mixbedu, směsi silně kyselého katexu 

a silně bazického anexu). EDI kombinuje elektrodialýzu (ED) s ionexy v jednom zařízení 

a těží z výhodných elektrochemických vlastností ionexů v prostředí velmi zředěných, 

resp. málo vodivých roztoků. Separace iontů a málo disociovaných složek z vody 

se dosahuje aplikací stejnosměrného elektrického proudu. Spotřeba elektrické energie  

je přitom nízká, obvykle 0,1 až 0,2 kWh/m³ produktu. Na rozdíl od konvenční technologie 

je EDI kontinuální proces nevyžadující přerušování provozu z důvodu nutnosti regenerace 

ionexů [31]. 
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K přípravě velmi čisté vody s rezistivitou 5-18 MΩ.cm (tedy až pro kvalitu 

teoreticky čisté vody) v průmyslovém měřítku byly donedávna používány pouze ionexové 

kolony. Jejich nevýhodou je postupné vyčerpávání během provozu. Jakmile dojde k průniku 

nežádoucích iontů, je nutné proces úpravy vody přerušit a ionexy zregenerovat.  

S tím je spojena nutnost manipulace s agresívními chemikáliemi – kyselinami a louhy. 

Neutralizace jejich přebytků a následné likvidace značně zasolených odpadních vod [31]. 

Kombinace elektrodialýzy s konvenční deionizací na měničích iontů (ionexech). 

Tento proces, dnes označovaný jako kontinuální eleketrodeionizace (CEDI). Používá  

se k výrobě ultračisté vody [29]. 

3.5 Naředění odpadní vody vodou surovou 

Naředění odpadní vody by bylo možné vodou surovou. Objemy naředěných vod byly 

vypočítaný ze směšovací rovnice. V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty z řeky Opavy za rok 

2017. Na základě, kterých byl proveden výpočet k naředění s vodou odpadní. Pro ulehčení 

byla použita průměrná hodnota rozpuštěných anorganických solí dále jako RAS 140,8 mg/l 

s kterou bylo počítáno při výpočtu naředění. 

Tabulka 6: Kvalita surové vody z řeky Opavy. 

Měsíc 
CHSKCr pH κ RAS NL N-NH4

+ N-NO3
- NAnorg. 

mg/l  mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Leden 11 8,17 28,7 130 16 0,24 2,23 2,50 

Únor 10 8,32 28,6 120 6 0,26 1,68 2,00 

Březen 15 8,17 29,7 150 7 0,09 3,20 3,30 

Duben 13 8,21 27,6 140 8 0,13 1,80 1,98 

Květen 25 8,20 26,1 120 55 0,20 3,93 4,17 

Červen 17 8,40 27,7 130 37 0,05 1,64 1,78 

Červenec 15 7,62 28,1 140 19 0,24 1,62 1,91 

Srpen 17 8,17 31,5 140 15 <0,01 1,09 1,10 

Září 25 8,13 29,2 130 86 0,18 2,24 2,48 

Říjen 22 8,10 30,8 140 22 0,10 2,50 2,66 

Listopad 21 8,27 26,0 130 130 0,23 2,4 2,68 

Prosinec 10 7,95 32,9 220 3 0,20 2,21 2,44 

Průměr    140,8     
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Z veškerých látek v tabulce 7 byla vybrána nejvyšší hodnota RAS 14644 mg/l. Tato 

hodnota byla vybrána jako nejhorší možná varianta. V reálném případě by to nemuselo 

takhle být. Jedná se o přefiltrované vzorky.  

Tabulka 7: Veškeré látky 

Vzorek 
NL105 RL105 RAS 

mg/l mg/l mg/l 

1 128 916 572 

2 120 968 648 

3 22 7068 7068 

4 42 7252 5600 

5 1010 17476 14644 

 

V elektrárně Třebovice vznikají následující proudy odpadních průmyslových vod: 

1. kal z čiřiče, 

2. odpadní voda z praní pískových filtrů z neutralizace, 

3. odpadní voda po celé regeneraci z neutralizace, 

4. odpadní voda po regeneraci z neutralizace, 

5. odpadní voda po vlastní regeneraci s největším obsahem regenerantu. 
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4 MOŽNOSTI RECYKLACE ODPADNÍCH VOD  

Mezi možnosti recyklace patří naředění odpadních vod vodou surovou. Dále použití 

komorové tlakové filtrace s předsazeným čiřením, popřípadě elektrodialýza.  

4.1 Praktická část  

V mé práci jsem nejprve musel zjistit obsah odpadních vod, které odchází 

z neutralizační jímky na odkaliště. První odběr vzorků byl z různých míst neutralizační 

jímky a kalu z čiřiče. Jednalo se o vzorek z neutralizace po vlastní regeneraci s největším 

obsahem regenerantů, dále odpadní voda z praní pískových filtrů, odpadní voda po celé 

regeneraci, odpadní voda po regeneraci.  Praktickou část jsem poté prováděl v laboratoři 

Katedry environmentálního inženýrství VŠB – TUO. V tabulce 8 lze vidět, jaké látky jsem 

ve vodách stanovoval. 

Tabulka 8: Stanovení látek ve vodách. 

č. vz. 

pH 

- 

κ 

µS/cm 

Zákal 

ZFn 

NL105  

mg/l 

RL105  

mg/l 

RAS  

mg/l 

KNK4,5  

mmol/l 

Cl- 

mg/l 

CaCO3 

mg/l 

1 9 459 80,52* 128 916 572 0,49 44,31 <0,01 

2 8,63 1053 92,05* 120 968 648 2,97 88,28 14,4 

3 4,46 9280 29,24* 22 7068 7068 0,53 1426,27 <0,01 

4 6,94 9450 47,00* 42 7252 5600 0,46 1539,72 <0,01 

5 11,48 2370 367,65* 1010 17476 14644 9,65 3695,27 81 

Vysvětlivky: 1 – kal z čiřiče, 2 – odpadní vody z praní pískových filtrů z neutralizace, 3 -odpadní vody po 

celé regeneraci z neutralizace, 4 – odpadní voda po regeneraci z neutralizace, 5 – odpadní voda po vlastní 

regeneraci s největším obsahem regenerantu 

Pozn.: * nad rozsahem měření ( 40 ZFn) 

Z hodnot RAS bylo počítáno naředění odpadní vody s vodou surovou.  

Pro zjednodušení byla použita největší hodnota 14644 mg/l. Přípustná hodnota pro 

vypouštění odpadní vody do recipientu je RAS 800 mg/l. Nepřekročitelná hodnota ukazatelů 

znečištění odpadních vod je 1000 mg/l. Voda se vypouští z kanálu „F“ do vodního toku řeky 

Opavy v ř. km 0,6. Provozovatel provádí kontrolu odpadních vod z kanálu „F“ pro všechny 

stanovené ukazatele, které můžeme vidět v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Kontrola odpadních vod. 

Množství vypouštěných odpadních vod 

Průměrné množství 30 l/s 

Maximální množství 305 l/s 

Roční úhrn 1 550 000 m3/rok 

Emisní limity 

Látka nebo ukazatel „p“(mg/l) „m“ (mg/l) t/rok 

NL 35 40 54,25 

RAS 800 1000 1240 

C10 – C40 0,5 1 0,75 

pH 7 – 11 - 

Vysvětlivky: „p“ - přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod, „m“ - nepřekročitelná 

hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod 

Odpadní vody z kanálu „F“ pro všechny stanovené ukazatele hodnoty „p“ s četností 

24x za rok. Jedná se o 24hodinový směsný vzorek, který je získán sléváním 12 objemově 

stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Odběr vzorků během roku musí být 

rovnoměrně rozvržen. Při mimořádných situacích jako jsou například silné deště nejsou 

odběry prováděny.  

Na obrázku 8 můžeme vidět pokus se sklenicovými testy po nadávkování 

koagulačního činidla. Konkrétně se jednalo o Al2(SO4)3.18H2O.  Z obrázku můžeme dále 

vidět, míchací kolonu MK6. Sedimentaci jednotlivých vzorků, u kterých se následně 

stanovovali po 30minutovém usazování jednotlivé analýzy.  



Jiří Krzywoň: Možnosti efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně 

Třebovice 

2019  37 

 

Obrázek 10: Sklenicové testy 

4.2 Metodika testů pro 5 % Al2(SO4)3.18 H2O 

Uvažovanou metodou bylo zařazení komorové tlakové filtrace. Pro zintenzivnění 

procesu filtrace bylo zvoleno číření. V rámci optimalizace dávky koagulantu byly zvoleny 

sklenicové testy, které se prováděly na míchací koloně MK6. Koagulační pokus  

byl prováděn pomocí sklenicových testů, který byly rozděleny do jednotlivých reakčních 

nádob podle dávky zkoumaného koagulačního činidla. V našem případě se jednalo o síran 

hlinitý oktadekahydrát Al2(SO4)3.18H2O. Otáčky na míchací koloně byly nastaveny  

na 250 ot/min. Dávky koagulačního činidla byly smíchány s množstvím 1 l vzorku vody  

a to za dobu 1 minuty. Jedná se o fázi rychlého míchání. Během rychlého míchání dochází 

k perikinetické koagulaci. Jako další fáze pomalé míchání, kdy byla nastavena  

na míchací koloně MK6 5 ot/min po dobu 20 minut. K ortokinetické koagulaci dojde při fázi 

pomalého míchání. Při této fázi dochází k tvorbě makrovloček. Po ukončení flokulace se 

nechaly vzorky 30 minut sedimentovat a poté byly provedena filtrace přeš filtrační  

papír, kdy byl zvolen typ KA3. Jednalo se o vysokou rychlost filtrace. Typ filtračního papíru 

byl zvolen tak, aby se nejvíce blížil provozním vlastnostem filtrační plachetce komorové 
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filtrace. Následně byly ve filtrátu stanovovány vybrané ukazatele, které lze vyčíst  

z tabulky 10. 

Tabulka 10: Koagulační pokus s Al2(SO4)3.
 

Vzorek 

pH κ zákal KNK4,5 HCO3
- H2CO3 CHSKMn Cl- SO4

-2 

 µS/cm ZFn mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Vstup 7,94 898 307,65 2,72 165,92 13,20 17,34 82,61 102,00 

0,2násobek 6,50 916 1,10 2,16 131,76 21,12 17,58 82,96 128,00 

0,4násobek 7,38 908 3,37 2,38 145,18 16,72 17,09 83,31 144,00 

0,6násobek 7,02 922 1,04 1,68 102,48 24,64 12,93 83,67 156,00 

0,8násobek 6,52 928 0,95 1,34 81,74 31,68 13,17 82,25 168,00 

1,0násobek 6,67 927 3,38 1,02 62,22 16,72 12,42 82,61 180,00 

1,2násobek 6,26 934 4,30 0,72 43,92 21,12 13,44 82,25 190,00 

Z tabulky je patrné, jak se vzrůstající dávkou síranu hlinitého se zvyšuje obsah síranů. 

Jednalo se o přefiltrované vzorky. Dále můžeme vidět, že pH se pohybuje mezi 6,26 -7,38. 

Hodnota pH se nijak extrémně nestoupala nebo neklesala. Dost podobně tomu  

je i s vodivostí, kde se hodnota pohybovala mezi 898–934 µS/cm. Zákal  

na vstupu je 307,65 ZFn což je obrovský rozdíl oproti vzorkům, kde byl dávkován síran 

hlinitý dále jako Al2(SO4)3. Najednou se pohybujeme v hodnotách mezi 0,95 – 4,30 ZFn. 

Kyselinová neutralizační kapacita dále jako KNK4,5, která se pohybovala mezi  

2,72 – 0,72 mmol/l. Nejvyšší hodnota KNK4,5 byla 2,72 mmol/l. U hydrogen uhličitanů 

HCO3
- byla nejvyšší hodnota 165,92 mg/l na vstupu. Následně tato hodnota klesala s vyšším 

násobkem dávky Al2(SO4)3.18 H2O. Po nadávkování Al2(SO4)3 nám H2CO3 lehce stoupnuly. 

Oproti tomu chemická spotřeba kyslíku manganistanem draselným dále jako CHSKMn nám 

hodnoty u 0,6násobku začaly klesat. Chloridy se pohybovaly mezi 82,25-83,67 mg/l.  
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Zde můžeme vidět, jakým způsobem byla vypočítaná dávka koagulačního činidla 

Al2(SO4)3.18 H2O. Z tabulky číslo 11, která se nachází pod výpočtem, můžeme vidět kolik 

mg/l 5% roztoku Al2(SO4)3.18 H2O bylo potřeba pro násobky 0,20 - 1,20.  

Výpočet dávek činidla: 5% Al2(SO4)3.18 H2O 

D = 100.m =100.KNK4,5 =100 .2,72 = 272 mg/l 

0,2 násobek dávky = 0,2.272 = 54,40 mg/l 

Pro 5% roztok platí: 

5 g   100 ml 

50 g 1000 ml 

50 000 mg 1000 ml 

54,4 mg       x ml 

Pro 0,2 násobek dávky je potřeba x ml/l. 

x = 54,4 .1000/50000 = 1,08 ml/l 

Dále můžeme z tabulky číslo 11 vyčíst, že 1,08 ml jsme dávkovali do vzorku  

0,2, násobku a do 1,2 násobku jsme dávkovali 6,53 ml.  

Tabulka 11: Výpočet dávek pro koagulační činidlo 5% Al2(SO4)3.18 H2O. 

Vzorek Násobek D 

Dávka v 

mg/l ml/l ml/0,5l 

0,2násobek 0,20 54,40 1,08 0,54 

0,4násobek 0,40 108,80 2,16 1,80 

0,6násobek 0,60 163,20 3,26 1,63 

0,8násobek 0,80 217,60 4,32 2,16 

1,0násobek 1,00 272,00 5,44 2,72 

1,2násobek 1,20 326,40 6,53 3,26 
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4.3 Metodika testů pro 10% FeCl3.8H2O 

V rámci optimalizace dávky koagulantu byly zvoleny stejné sklenicové testy jako  

u chloridu železitého, které se prováděly na míchací koloně MK6. Koagulační pokus byl 

prováděn pomocí sklenicových testů, který byly rozděleny do jednotlivých reakčních nádob 

podle dávky zkoumaného koagulačního činidla. V našem případě se jednalo o chlorid 

železitý oktahydrát 10% FeCl3.8H2O. Otáčky na míchací koloně byly  

nastaveny na 250 ot/min. Dávky koagulačního činidla byly smíchány s množstvím 1 l vzorku  

vody, a to za dobu 1 minuty. Jedná se o fázi rychlého míchání. Během rychlého míchání 

dochází k perikinetické koagulaci. Jako další fáze pomalé míchání, kdy byla nastavena na 

míchací koloně MK6 5 ot/min po dobu 20 minut. K ortokinetické koagulaci dojde při fázi 

pomalého míchání. Při této fázi dochází k tvorbě makrovloček. Po ukončení flokulace  

se nechaly vzorky 30 minut sedimentovat a poté byla provedena filtrace přes filtrační papír 

KA3. Jednalo se o vysokou rychlost filtrace. Následně byly ve filtrátu stanovovány vybrané  

ukazatele, které lze vyčíst z tabulky 12 níže.  

Tabulka 12: Koagulační pokus s FeCl3. 

 

 

Vzorek 

pH κ zákal KNK4,5 HCO3
- H2CO3 CHSKMn Cl- SO4

-2 

- µS/cm ZFn mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Vstup 7,94 898 307,65 2,72 165,92 13,20 17,34 82,61 102,00 

0,2násobek 7,15 943 2,24 2,16 131,76 21,12 6,26 113,45 99,00 

0,4násobek 7,02 948 1,98 1,72 104,92 35,20 4,86 130,47 100,00 

0,6násobek 6,93 975 1,94 1,20 73,20 26,40 4,13 148,19 98,00 

0,8násobek 6,68 1000 1,44 0,56 34,16 17,60 3,63 157,77 96,00 

1,0násobek 6,25 1028 1,57 0,30 18,30 31,68 3,04 182,94 94,00 

1,2násobek 5,56 1060 1,92 0,14 8,54 28,16 3,10 191,80 92,00 
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Tabulka číslo 12 přehledně ukazuje hodnoty sledovaných ukazatelů v závislosti  

na dávce koagulantu. Hodnota pH se oproti vstupu, která byla 7,94 klesala s rostoucí dávkou 

FeCl3. Vodivost na vstupu byla 898 µS/cm a stoupala až na 1060 µS/cmZákal klesnul 

podobně u všech vzorku jako u koagulačního pokusu s Al2(SO4)3.18 H2O. Hodnota KNK4,5 

nám klesala s vyšší dávkou koagulačního činidla z 2,72 mmol/l na 0,14 mmol/l.  

U HCO3
- nám hodnota s vyšší dávkou FeCl3 klesala ze 165,92 mg/l na vstupu se snížila  

až na 8,54 mg/l. Stejně jako u koagulačního pokusu se Al2(SO4)3 nám hodnoty  

nepravidelně stoupaly a zase klesaly. CHSKMn nám kleslo s vyšší dávkou FeCl3 z 17,34 mg/l 

až na 3,10 mg/l. Zase zde stoupali chloridy s vyšší dávkou FeCl3 na vstupu byla hodnota 

82,61 mg/l a zvýšila se až na 191,80 mg/l což je dvojnásobek oproti vstupnímu vzorku. 

Sírany setrvávaly na „konstantní hodnotě“. 

Níže můžeme vidět výpočty dávky koagulačního činidla 10% FeCl3.8H2O.  

Z tabulky číslo 12, která se nachází pod výpočtem, můžeme vidět, kolik mg/l 10% roztoku 

FeCl3.8H2O bylo potřeba pro násobky 0,20 - 1,20 a vypočtené jednotlivé dávky 10% FeCl3. 

Výpočet dávek činidla: roztoku 10 % FeCl3.8H2O 

D = 100.m =100.KNK4,5 =100.2,72 = 272 mg/l 

0,2násobek dávky = 0,2.272 = 54,40 mg/l 

Pro 10% roztok platí: 

  10 g      100 ml 

100 g  1000 ml 

     100 000 mg 1000 ml 

      54,4 mg       x ml 

Pro 0,2 násobek dávky je potřeba x ml/l. 

x = 54,4.1000/100000 = 0,54 ml/l 
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Tabulka 13: Výpočet dávek pro koagulační činidlo 10 % FeCl3.8H2O. 

Vzorek Násobek D 

Dávka v 

mg/l ml/l ml/0,5l 

0,2násobek 0,20 54,40 0,54 0,27 

0,4násobek 0,40 108,80 1,08 0,54 

0,6násobek 0,60 163,20 1,63 0,82 

0,8násobek 0,80 217,60 2,18 1,09 

1,0násobek 1,00 272,00 2,72 1,36 

1,2násobek 1,20 326,40 3,62 1,63 

Srovnání koagulačního činidla FeCl3 s Al2(SO4)3. Stoupající aniontová část  

u každého koagulačního činidla je logická. Protože Al2(SO4)3 obsahuje sírany SO4
2 –  a FeCl3 

zase chloridy Cl-.  

Z důvodu nevnášení dalších látek do upravované vody, jako je v případě použití 

síranu železitého, jsme se rozhodli, že v dalších testech budeme pracovat s chloridem 

železitým. 

4.4 Testy odsolení 

Pro ověření možnosti odsolování pomocí elektrodialýzy bylo připraveno 10 l vody 

s 0,8 násobkem dávky 5% FeCl3. Pro možnosti ověření odsolení, respektive zakoncentrování 

byla použita laboratorní jednotka typu P ED (R) – Z/10-1.0 (dále jen jednotka) v kombinaci 

s elektrodialyzačním modulem ED (R) –Z. Pro testy odsolování byl zvolen poměr diluátu  

a koncentrátu 1:1. Testy byly provedeny 3x po sobě. Před samotnými odsolovacími testy byl 

složen elektrodialyzační modul s 10 páry membrán a rozdělovači, který byl zavodněn  

a funkčnost elektrodialyzační jednotky byla ověřena pomocí solného testu 2% roztoku 

Na2SO4. Poté se mohlo začít se samotným odsolováním vzorku vody.  

U všech testů, bylo ještě použito 250 ml elektrodového roztoku (2 % Na2SO4 – pro 

omývání elektrod). Všechny testy byly provedeny za konstantního napětí na svazku  

14 V, průtok všech čerpadel byl nastaven na 45 l/h.  
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Všechny testy byly provedeny vsádkově. Během testů bylo v pravidelných 

pětiminutových intervalech zaznamenáváno: celkové napětí, proud, hodnoty pH, teploty  

a vodivosti diluátu a koncentrátu. Změny některých sledovaných parametrů jsou zpracovány 

graficky na obrázku 9. Test byl považován za ukončený v okamžiku, kdy bylo dosaženo 

největšího stupně odsolení, což odpovídalo poklesu hodnoty proudu pod 0,03 A. 

Výstupem odsolení vzorku vody byl 1 l diluátu (odsolený podíl) a 1 l koncentrátu 

(zakoncentrovaný podíl). Průměrné složení jednotlivých vstupních a výstupních proudů  

z ED je uvedeno v tabulce 14 včetně látkové bilance (procentní odchylka vstupní  

a výstupní koncentrace). Z výsledků je patrné, že většina sledovaných ukazatelů  

se zakoncentrovala 2x. Z látkových bilancí je patrné, že za podmínky, kdy vstup  výstup 

může docházet k vysrážení sledovaných ukazatelů na membránách. 

Tabulka 14: Sledované ukazatele při odsolování. 

Vz. 

pH κ HCO

3
- 

H2CO3

* 
CHSKMn Mg2+ Ca2+ Cl- SO4

2- RL105 

- mS/c

m 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l g/l 

V 6,54 1,002 41,48 29,92 2,70 22,26 88,98 157,41 98,00 0,696 

D 7,00 0,084 14,64 7,04 1,81 3,29 12,44 18,08 11,00 0,084 

K 8,06 1,746 91,50 57,20 3,36 39,13 174,91 275,82 190,00 1,016 

Látková bilance v % -  odchylka poměru vstupu k výstupu (vstup  výstup, vstup  výstup) 

 13,15 9,51 21,84 6,85 4,64 4,96 5,01 7,11 2,49 26,55 

První test odsolování s použitím 1 l diluátu a 1 l koncentrátu trval po dobu 20 minut. 

U zbylých dvou testů bylo nejvyššího stupně odsolení dosaženo za 25 minut. U prvního testu 

klesla hodnota konduktivity diluátu z 1,003 mS/cm na 0,085 mS/cm a hodnota konduktivity 

koncentrátu vzrostla z 1,003 mS/cm na 1,749 mS/cm. Při druhém testu klesla hodnota diluátu 

z 1,000 mS/cm na hodnotu 0,082 mS/cm, u koncentrátu šlo o zvýšení na 1,750 mS/cm.  

Při třetím testu klesla hodnota diluátu z 1,004 mS/cm na hodnotu 0,086 mS/cm.  

U koncentrátu šlo o zvýšení: při prvním testu na 1,747 mS/cm, při druhém testu  

na 1,747 mS/cm a při třetím testu na 1,747 mS/cm. Měnila se také velikost celkového napětí 

a proudu. Průběhy jsou znázorněny na obrázku 8.  
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U prvního testu se u celkového napětí jednalo o pokles z 16,50 V na 16,40 V, proud 

se při tomto testu snížil 0,09 A na konečnou hodnotu 0,03 A. U druhého testu hodnota 

celkového proudu také klesla, z hodnoty 16,40 V na konečnou 15,80 V. Snížení proudu bylo 

z hodnoty 0,10 A na 0,03 A. Při třetím testu se hodnota celkového napětí změnila  

o 0,6 V, z původních 16,10 V na 15,70 V. Pokles proudu byl stejný v dalších dvou testech. 

Posledními sledovanými parametry byla teplota a pH. Při všech testech došlo k nárůstu 

teploty diluátu i koncentrátu průměrně o 2,8°C. Průměrná hodnota pH diluátu se zvýšila  

z 6,54 na 7,00 a pH koncentrátu se zvýšilo z 6,54 na 8,00. 

 

Obrázek 11: Průběhy sledovaných ukazatelů – A – změna proudu v čase, B – změna napětí v čase, 

C – změna vodivosti v čase pro diluát a koncentrát. 
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5 STRUČNÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Dole můžeme vidět směšovací rovnici, podle které byl proveden výpočet naředění 

odpadní vody vodou surovou. V tabulce 15 můžeme vidět množství odpadních vod 

z regenerací za rok 2017. Touto tabulkou jsme získali celkový počet salinický  

vod a vod, které mají nízký obsah solí. Odpadní vodu s nízkým obsahem solí jsme také 

použili pro naředění s vodou salinickou. Pro zjednodušení byl použit RAS 140,8 mg/l stejně 

jako u vody surové. 

Tabulka 15: Množství odpadních vod z regenerací za rok 2017. 

Měsíc 
Počet reg. 

linek 

Počet 

reg. 

Mixů 

Počet reg. 

zm. filtr 

Počet reg. 

katex. F. 

 

salinických 

vod 

 odpadní 

vody s nízkým 

obsahem solí 

1. 15 1 1  1808 3365 

2. 12 1 1  1508 2735 

3. 12  1  1260 2635 

4. 6 1  1 883 1475 

5. 6  1  660 1375 

6. 3 1   548 730 

7. 2  1 1 295 650 

8. 2    200 420 

9. 3  1  360 745 

10. 5 1 1 2 878 1495 

11. 10    1000 2100 

12. 9 1  2 1218 2220 

celkem 85 6 7 6 10618 19945 
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Z tabulky 16 bylo počítáno naředění odpadních vod vodou surovou. Můžeme zde 

vidět celkový objem salinických i ostatních odpadních vod. U salinických vod byla použita 

hodnota RAS 14644 mg/l a u ostatních odpadních vod byla použita hodnota RAS 140,8 mg/l. 

Můžeme zde vidět celkovou koncentraci RAS po smíchání vod salinických a ostatních 

odpadních vod. 

Tabulka 16: Naředění odpadních vod. 

Měsíc 

Salinické 

OV 

Ostatní 

OV 

Celkový 

objem OV 

Celková 

konc. RAS v 

OV 

RAS v SV 
Limit pro 

vypouštění 

Objem ředicí 

vody (SV) 

při limitu 800 

mg/l 

m3 m3 m3 mg/l mg/l mg/l m3 

1. 1808 3365 5173 5209,77 140,8 800 34605,19 

2. 1508 2735 4243 5295,37 140,8 800 28934,83 

3. 1260 2635 3895 4832,46 140,8 800 23826,53 

4. 883 1475 2358 5571,81 140,8 800 17069,07 

5. 660 1375 2035 4844,54 140,8 800 12485,80 

6. 548 730 1278 6359,70 140,8 800 10778,67 

7. 295 650 945 4668,25 140,8 800 5545,36 

8. 200 420 620 4819,25 140,8 800 3780,24 

9. 360 745 1105 4865,82 140,8 800 6815,44 

10. 878 1495 2373 5506,92 140,8 800 16944,07 

11. 1000 2100 3100 4819,25 140,8 800 18901,21 

12. 1218 2220 3438 5278,93 140,8 800 23359,48 

suma 10618 19945 30563    203045,89 

Do směšovací rovnice dole bylo dosazováno za V1 celkový objem odpadních vod. 

K celkovému objemu jsme dosadili za c1 i celkovou koncentraci RAS v odpadních vodách. 

Dále do upraveného vzorce jsme odečetli koncentrace c1 – c3 a za c3 jsme dosadili limitu 

RAS 800 mg/l pro vypouštění odpadních vod do recipientu. Za c2 jsme dosadili  

RAS 140,8 mg/l což je průměrná hodnota vody z řeky Opavy, která by se používala 

k naředění. Pro zjednodušení byla použita stejná hodnota RAS u surové  

vody, tak i u ostatních odpadních vod, které nejsou salinické.  

𝑉1. 𝑐1 +  𝑉2. 𝑐2 = (𝑉1 + 𝑉2) . 𝑐3  

𝑉1. (𝑐1 −  𝑐3) 

𝑐3 −  𝑐2
= 𝑉2 
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6 DISKUZE A ZÁVĚR 

Odpadní vodu jsme se rozhodli naředit vodou surovou. Tepelná elektrárna Třebovice 

odebírá vodu z řeky Opavy a odebírá ji za 4,70 kč za 1 m3 bez DPH. Nejdříve bylo zapotřebí 

naředit salinické vody s ostatními odpadními vodami. Dále bylo nutno přidat ještě vodu 

surovou abychom se dostali u vypouštění na koncentraci RAS 800 mg/l. Salinických vod za 

rok 2017 bylo 10 618 m3. Ostatních odpadních vod za rok 2017 bylo 19 945 m3. Celkový 

objem odpadních vod tedy je 30 563 m3. Objem surové vody, který je potřebný pro naředění 

je 203 045 m3. Potřebná roční cena tedy činní 954 315 Kč. Mezi další možnosti kromě 

naředění připadá i zařazení elektrodialýzy nebo elektrodeionizace. Tím by nám vznikala 

čistá voda a koncentrát, která by se dala prodávat ve formě solanky silničářům dle stupně 

zkoncentrování.  V dalších testech by bylo dobré ověřit další poměry diluátu ke koncentrátu 

a ověřit možnosti úpravy pomocí elektrodeionizace. Odpařování by byla taky možnost, ale 

bohužel bylo by to velice nákladné na spotřebu elektrické energie. Spalovna odpadů 

nepřicházela v úvahu. Kvůli odpadu, který nelze spalovat. Je důležité toto téma řešit 

z hlediska životního prostředí, aby odpadní vody neodcházely na odkaliště. V případě 

zrušení odkališť je nutné zjistit, jak s touto odpadní vodou dále nakládat nebo jak jí jinak 

využít. V budoucnu může nastat situace, že podniky, které provozují odkaliště budou nuceny 

odkaliště odstranit nebo rekultivovat. Do oblasti odkališť je většinou vstup zakázán. Tyto 

lokality jsou většinou zdevastovány sypkými odpady z průmyslových provozů, které jsou 

plaveny a usazovány pomocí vody. Na odkalištích můžeme vidět toxické louže, vyschlé 

bahno, které se k dané krajně moc nehodí. Zajímavostí odkališť je, že se tam vyskytují určité 

druhy hmyzů, které se v ČR považovaly za vyhynuté. Což by mohl znamenat problém pro 

odstranění nebo rekultivaci odkališť z hlediska environmentalistů, kteří tyto druhy studují.  
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