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Anotace 

 Práce charakterizuje úsek vodního hospodářství v hutním podniku ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. a detailně popisuje především proces čištění odpadních vod z hutní 

prvovýroby. Je zaměřena na zefektivnění chodu čistírny odpadních vod Lučina, za vyuţití 

oxidu uhličitého [CO2] k úpravě pH surové odpadní vody namísto doposud vyuţívaného 

síranu ţelezitého [Fe2(SO4)3]. Součástí práce jsou koagulační zkoušky prováděné, 

v různých kombinacích neutralizačních a koagulačních činidel – reţimech, za účelem 

potvrzení správné dávky koagulantu a vhodnosti aplikace nové technologie. Závěrem je 

provedeno ekonomické vyhodnocení aplikace jednotlivých chemikálií v různých reţimech 

a návrh nejvhodnějšího technologického řešení.  

 

Klíčová slova 

 Oxid uhličitý [CO2], Síran ţelezitý [Fe2(SO4)3], Odpadní vody, Koagulační zkoušky, 

Aplikace chemikálií, Vyhodnocení jednotlivých reţimů 

 

Summary 

 The thesis presents department of water management in metallurgical company 

ArcelorMittal Ostrava Inc. and waste water treatment process from metallurgical 

production in details. Its subject is utilization carbon dioxid [CO2] for influence the pH 

change in waste water instead of nowadays used iron sulphate [Fe2(SO4)3]. Includes 

coagulative test, with combination of neutralization agent and coagulants – regimes, to 

confirm optimal amount of coagulants and analyse new technology application. 

Conclusion includes economical evaluation of application chemicals in each regime and 

proposal the most appropriate solution of technology.  

 

Key words 

 Carbon dioxid [CO2], Iron sulphate [Fe2(SO4)3], Waste water, Coagulative test, 

Chemicals application, Evaluation of different regimes 
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1. Úvod 

1.1. Cíl diplomové práce 

 Diplomová práce je zaměřena na čištění odpadních vod produkovaných společností 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dále jen AMO) během samotného provozu, tedy vod 

průmyslových, splaškových ze sociálních zařízení pro zaměstnance a v neposlední řadě 

vod sráţkových. K finálnímu čištění dochází ve dvou koncových čistírnách ČOV Ostravice 

resp. ČOV Lučina, na které je odpadní voda svedena gravitačně jednotnou stokovou sítí. 

Kaţdá z čistíren je charakteristická odlišným sloţením přiváděných odpadních vod 

v závislosti právě na jejich producentovi v podniku, nicméně způsob čištění je na obou 

čistírnách velmi podobný, hlavním technologickým procesem je čiření. 

 Je zde konkrétně popsána ČOV Lučina, kde jsou čištěny odpadní vody zejména ze 

spádové oblasti hutní prvovýroby (koksovna, vysoké pece, ocelárna), včetně jednotlivých 

technologických uzlů, které jsou v současnosti vyuţívány k čištění podnikových odpadních 

vod. Tato čistírna je charakteristická velmi vysokou vstupní hodnotou pH surové odpadní 

vody. Je to způsobeno procesem výroby oceli na tandemových pecích, z něhoţ vznikají 

silně alkalické odpadní vody z chlazení strusky v závodu 13 – Ocelárna. Voda po 

ochlazení strusky obsahuje zvýšené mnoţství CaO, které se do ní, po kontaktu se struskou, 

uvolňuje (viz kapitola 7). 

 Jednou z moţností aplikace moderních metod je vyuţití CO2 v plynné formě jako 

media pro úpravu pH velmi specifických odpadních vod z procesu hutní prvovýroby. Tato 

technologie byla v podniku jiţ testována v roce 2008 a její aplikaci podnik stále zvaţuje 

v rámci komplexního zefektivnění celého provozu čistírny. Toto neutralizační činidlo by 

mohlo v budoucnu nahradit doposud vyuţívaný síran ţelezitý [Fe2(SO4)3].  

 Součástí práce jsou koagulační zkoušky prováděné s důrazem na hodnotu zákalu, 

koncentraci ţeleza (Fe) a především výskyt kadmia (Cd), jako zástupců sledovaných 

ukazatelů jakosti vyčištěné vody na výstupu z ČOV. Byly prováděny ve třech reţimech, 

kdy dochází k různým kombinacím a dávkám neutralizačních a následně koagulačních 

činidel. Jako neutralizační činidlo je ve II. a III. reţimu vyuţit právě oxid uhličitý (CO2).  
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 Cílem diplomové práce je tedy: 

 Posouzení technologie aplikace CO2 jako neutralizačního činidla v podmínkách 

čistírny odpadních vod hutního podniku a jeho vlivu na samotný čistírenský 

proces jako takový.  

 Potvrzení správné dávky koagulantů a porovnání výsledných hodnot jednotlivých 

kombinací činidel ve všech reţimech.  

 Vyhodnocení veškerých zjištěných a dostupných provozních údajů, analýza 

technologických moţností čistírny v návaznosti na aplikaci CO2. 

 V závěru následuje hodnocení aplikace CO2 z technického a ekonomického hlediska, 

které by mohlo být podpůrným podkladem pro posouzení realizace tohoto projektu, 

v návaznosti na výše uvedené testy tohoto zařízení v únoru a březnu roku 2008. 

1.2. Historie podniku  

 Společnost AMO vznikla dne 31. prosince 1951 v Ostravě – Kunčicích pod názvem 

Nová huť Klementa Gottwalda, národní podnik. V roce 1989 došlo ke změně názvu 

společnosti na Nová Huť, státní podnik. O tři roky později, v roce 1992, bylo při zaloţení 

akciové společnosti zapsáno její obchodní jméno jako Nová Huť, a.s. Změna názvu na 

Mittal Steel Ostrava a.s., byla provedena 15.12.2004 na konferenci v Rotterdamu. Koncem 

června roku 2006 došlo k sloučení Arceloru, evropské jedničky a světové dvojky ve výrobě 

oceli s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehoţ se změnil i název 

ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava, a.s.  [11] 

1.3. Charakteristika podniku 

 AMO je největším hutním podnikem v České republice. Ročně vyrobí přes 3 milióny 

tun oceli, exportuje zhruba 60 % produkce do více neţ 80 zemí. Celosvětově s dceřinými 

společnostmi má 10 300 zaměstnanců. Funguje jako metalurgický kombinát s uzavřeným 

hutním cyklem. Produkce je tvořena výrobou koksu, kokso – chemických výrobků, 

dlouhých výrobků, plochých výrobků, trubek, strojírenských výrobků a výrobou energií. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuţe a silniční svodidla. Servis a obsluţné činnosti jsou 

v převáţné míře zajišťovány vlastními závody.                [10],[11] 
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2. Závod 4 – Energetika   

 Závod 4 – Energetika je nedílnou součástí AMO. Zahrnuje úsek vodního 

hospodářství v rámci sloţitého a rozsáhlého komplexu průmyslové energetiky se 

specifickým zaměřením na potřeby hutního podniku. 

 V oborech vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky, 

výroby technických plynů (kyslík, dusík, argon, stlačený vzduch) je plně srovnatelný s 

jednoúčelovými energetickými subjekty, podnikajícími na energetickém trhu České 

republiky. Převáţná část dodávek energetických médií směřuje do ostatních závodů 

akciové společnosti, menší část je určena externím zákazníkům. Důkazem kvality 

dodávaných energetických médií a stálé snahy o růst spokojenosti všech zákazníků bylo 

získání certifikátu systému zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001:94 pro návrh, 

výrobu, úpravu a rozvod elektrické energie, tepla, topných plynů, technických plynů a vod, 

včetně oprav, revizí a měření. Vedení závodu 4 – Energetika klade důraz na neustálé 

sniţování nákladů na výrobu a rozvod energií, zavádění výpočetní techniky pro řízení a 

optimalizaci chodu technologických celků a vyvíjí trvalé úsilí o sniţování zátěţe ţivotního 

prostředí. Důkazem toho bylo udělení certifikátu systému environmentálního 

managementu podle poţadavku normy ČSN EN ISO 14001:97, jako prvnímu 

energetickému závodu v České republice. Závod 4 – Energetika sdruţuje dva provozy:  

 46 – Teplárna, 47 – Hutní energetika.           [7],[11] 

 
Tabulka č.1 – Přehled hlavních výrob závodu 4 – Energetika (ročně) 

Pára 22 592 TJ 

Elektrická energie 1 507 GWh 

Stlačený vzduch 1 464 10
6
m

3
 

Dmýchaný vzduch 4 136 10
6
m

3
 

Kyslík 198 10
6
m

3
 

Voda 26 544 10
6
m

3
 

2.1 Provoz 46 – Teplárna  

 Vyrábí vysokotlakou páru o parametrech 9,6 MPa a teplotě 520°C, která se 

transformuje na elektrickou energii, teplo, stlačený vzduch a technologickou páru. Celkový 
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instalovaný výkon kotelny je 1 435 t.h
-1

 páry, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. 

Do tohoto provozu je začleněn také rozvod elektrické energie. 

2.2 Provoz 47 – Hutní energetika 

 Činnost provozu spočívá ve výrobě a rozvodu technických plynů a v rozvodu 

topných plynů. Provoz zajišťuje také rozvod a dodávku tepla do areálu společnosti i mimo 

něj a provozuje také vodohospodářská zařízení jednotlivých závodů. Zabezpečuje výrobu, 

úpravu a distribuci všech druhů vod (pitné, uţitkové, chladicí, změkčené, 

demineralizované).  

 Základním zdrojem vody pro AMO je Ţermanická přehrada. Hlavní potrubní řad 

z tohoto zdroje je dlouhý 12 500 m. Jsou zde dva přivaděče DN 900. Souběţně s těmito 

hlavními rozvody provoz 47 spravuje také celý systém potrubních rozvodů pitné, uţitkové 

a provozní přídavné vody uvnitř areálu podniku. Celková délka těchto rozvodů je cca 30 

km o jmenovité světlosti v rozsahu DN 200 – DN 700. Výrobu uţitkové vody pro sociální 

účely zajišťuje úpravna vody o kapacitě 120 m
3
.h

-1
, slouţí k zásobování přiměřeným 

objemem nezbytným v podniku pro kaţdodenní potřebu zaměstnanců, především ke 

koupání. Pitná voda je dodávána z OVaK, a.s. a z SmVaK Ostrava, a.s.  

 Jako příklad jednoho z významných systémů vodního hospodářství lze uvést např. 

systém pro plynulé odlévání oceli (dále jen ZPO). Tyto provozy ZPO 1, 2, 3 jsou jednou 

z klíčových výrob podniku. Oběhový systém vodního hospodářství těchto provozů je 

sloţen z přímého a nepřímého chlazení a řádově je dimenzován v tisících m
3
.h

-1
.  

 Pro úpravu vody pro tepelně – energetická zařízení je zde v současné době k 

dispozici demineralizační stanice s celkovým výkonem 350 m
3
.h

-1
 a změkčovací zařízení 

s výkonem 180 m
3
.h

-1
, technologicky umístěné za alkalicky předupravenou surovou vodou 

s kapacitou 700 m
3
.h

-1
.  

 Na úseku čištění odpadních vod provoz 47 zajišťuje, mimo jiné čistírenské systémy 

uvnitř AMO pro jednotlivé závody, dvě koncové čistírny odpadních vod.  

 Podnik je rozdělen na dvě spádová území a odpadní vody jsou svedeny z celé 

společnosti gravitačně a zpracovány v těchto dvou čistírnách s hydraulickou kapacitou 

ČOV Lučina (4 300 m
3
.h

-1
) a ČOV Ostravice (2 500 m

3
.h

-1
).  
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  Většina odpadních vod je ještě před vstupem do ČOV předčištěna jiţ u zdroje 

znečištění. U obou ČOV je vybudován systém recirkulace vyčištěné odpadní vody zpět do 

podniku. 

 Vyčištěná voda z ČOV Ostravice se 100% recirkuluje zpět do podniku. Vyčištěná 

voda z ČOV Lučina byla v posledních 5-ti letech vypouštěna do řeky Lučiny, v současné 

době je z cca 20% recirkulována, zbývající mnoţství je odváděno do stejnojmenného 

recipientu. Závod dále udrţuje a čistí hlavní kanalizační stoky (celková délka cca 26 km, 

s 2 000 různými přítoky).  



Bc.Radek Kaňok : Optimalizace chodu ČOV v hutním podniku AMO 

 

2009 13 

3. Průmyslové odpadní vody  

3.1 Látky obsaţené v průmyslových odpadních vodách 

 Sloţení těchto vod je rozmanité a odráţí druh konkrétní průmyslové výroby. 

Obsahují látky, které jsou běţně přítomny v splaškových odpadních vodách, často však ve 

výrazně odlišných koncentracích. Vedle nich jsou dále přítomny látky připravené 

synteticky. Hlavním zástupcem je anorganické znečištění. 

 V podmínkách hutního podniku jako je AMO lze konstatovat rozdílný charakter 

odpadních vod i v závislosti na spádovém území.  

3.1.1 Látky organické 

 Tyto látky (lipidy, sacharidy, proteiny, atd.) jsou do značné míry biologicky 

rozloţitelné, proto se jejich sumární koncentrace vyjadřuje s výhodou jako biochemická 

spotřeba kyslíku (BSK5). Toto označení představuje koncentraci organických látek 

vyjádřenu jako mnoţství kyslíku, který je spotřebován za definovaných podmínek 

v objemové jednotce vody biochemickými procesy, jimiţ je organická hmota v aerobním 

prostředí rozloţena. Mnoţství tedy odpovídá úbytku rozpuštěného kyslíku ve vodě 

(recipientu), do níţ je odpadní voda vypouštěna, případně spotřebě kyslíku při biologickém 

čištění odpadních vod.  

 U průmyslových čistíren odpadních vod nemusí být, z důvodu velkého mnoţství 

nevhodných látek pro mikrobiologickou kulturu, biologický stupeň čištění zařazen. Jedná 

se o čistírny s mechanickým a chemickým stupněm čištění. 

 Jiným vyjádřením obsahu organických látek v odpadních vodách je chemická 

spotřeba kyslíku CHSK, je odvozena z mnoţství oxidující sloučeniny, která je za 

definovaných podmínek rozloţena redukcí organickými látkami. K oxidaci, probíhající 

v podmínkách analýzy za teploty bodu varu směsi v prostředí kyseliny sírové se pouţívá 

buď K2Cr2O7 nebo KMnO4, proto rozlišujeme CHSKCr a CHSKMn. Při analýze odpadních 

vod se pouţívá CHSKCr, která se blíţí teoretické spotřebě kyslíku, vyjadřující úplnou 

oxidaci organické sloučeniny na CO2 a H2O. 
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  CHSKCr > CHSKMn > BSK5     [1] 

 Poměr CHSK : BSK v odpadní vodě je 2:1, následně ve vyčištěné vodě v poměru 

10:1, ovšem záleţí na specifickém sloţení průmyslové odpadní vody.    [1] 

3.1.2 Látky anorganické 

 K běţným látkám vyskytujícím se v průmyslových odpadních vodách jsou soli 

disociované na kationty a anionty (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, NH

4+
, HCO3

-
, SO4

2-
, Cl

-
, NO3

-
). 

Při zvýšených koncentracích v odpadních vodách se především jedná o zvýšení jedné 

sloţky z kationtů a aniontů. Vysoké koncentrace jsou obsaţeny například ve vodách po 

neutralizaci kyselých nebo alkalických vod a v odpadních vodách z regenerace ionexů. 

 Pro ţivé organismy, tedy pro prostředí ve kterém ţijí, je důleţitá koncentrace 

vodíkových iontů, vyjadřována hodnotou pH. Obecně se poţaduje, aby hodnota pH ve 

vypouštěných průmyslových odpadních vodách do kanalizační sítě respektive do vodního 

recipientu byla v legislativně vymezených hodnotách 6 – 8,5. 

 Z řady makrobiogenních prvků mají ve vodách zvláštní význam dusík (N) a fosfor 

(P), jelikoţ oproti ostatním mohou být limitujícím faktorem s pozitivním dopadem při 

jejich nedostatku (eutrofizace) nebo s negativním dopadem (biologické čištění odpadních 

vod).  

 Z ekologického hlediska jsou velkým problémem těţké kovy (TK). Některé z nich 

jsou mikrobiogenní prvky, ve vyšších koncentracích však působí toxicky (např. Zn, Cu, 

Cr). Některé nebiogenní prvky mají toxický účinek uţ při nízkých koncentracích. Pro 

toxicitu kovu je důleţitá jeho forma, jiný je účinek u rozpuštěných a nerozpuštěných 

sloučenin.  

 Ze sloučenin síry zasluhují pozornost kromě síranů ještě toxické sulfidy případně 

z nich uvolněný sulfan (sirovodík – H2S), coţ můţe být nebezpečné pro lidi pohybující se 

v blízkosti kanalizace (silný zápach). Sulfidy vznikají procesem biochemické přeměny za 

anaerobních podmínek redukcí síranů i rozkladem síry obsahující organické látky 

(bílkoviny).    [1] 
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3.2 Charakteristika průmyslových odpadních vod 

1) Odpadní vody zaměstnanců závodů a výroben, včetně odpadních vod z jídelen, 

kuchyní, jedná se v podstatě o vody splaškové. 

2) Sráţkové odpadní vody z ploch areálu podniku (na rozdíl od ostatních sráţkových 

vod jsou většinou zpoplatněny, převáţně měřeny nepřímou metodou, započítává se 

rozloha podniku, kvalita povrchu a průměrná intenzita ročních sráţek). Jejich jakost 

je dána stupněm znečištění povrchu areálu a charakterem sráţek (intenzita + doba 

trvání). 

3) Odpadní vody chladící. Tvoří významný podíl z celkového objemu odpadních vod 

vypouštěných z průmyslových podniků. Jsou jen málo znečištěné, z tohoto důvodu 

převládá snaha, v rámci efektivního vyuţití k jejich recirkulaci. 

4) Odpadní vody technologické, přímo ze specifických procesů daného podniku. 

V mnoha případech tvoří látky v nich obsaţené svým mnoţstvím i charakterem 

nejvýznamnější sloţku z celkového znečištění.  [1] 
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4. Teorie čiření – hlavní technologický proces uplatněný na ČOV Lučina  

 Čiření spočívá v dávkování solí hliníku nebo ţeleza do vody, při čemţ se tvoří 

hydroxid hlinitý resp. ţelezitý (podle dávkované chemikálie) v koloidní disperzi. Tyto 

koloidní částice se shlukují (agregují) spolu s koloidními a suspendovanými částicemi 

obsaţenými ve vodě. Uvedeným procesem posléze vznikají hrubé dispergované částice, 

které lze odstranit mechanickými způsoby – sedimentací a filtrací. Proces agregace se 

nazývá koagulace, zbavení vody agregovaných suspendovaných částic nazýváme čiření. 

Nejčastěji se oba procesy nazývají zkráceně jedním z obou názvu.  [2] 

 

Chemická podstata čiřících procesů: 

Fe
3+

 + 3 H2O –> hydrolytické meziprodukty –> Fe(OH)3 + 3 H
+
 

Fe
2+

 + 2 H2O –> hydrolytické meziprodukty –> Fe(OH)2 + 2 H
+
 

 Al
3+

 + 3 H2O –> hydrolytické meziprodukty –> Al(OH)3 + 3 H
+          

[2] 

4.1 Disperzní soustava 

 Systém, který se skládá nejméně ze dvou druhů hmoty, z nichţ jedna je rozptýlena ve 

formě částic. Rozptýlený druh hmoty se nazývá disperzní podíl. Spojitý druh hmoty se 

nazývá disperzní prostředí. Vodíkové ionty uvolněné hydrolýzou musí být neutralizovány, 

jinak by se hydrolýza zastavila vlivem nízké hodnoty pH. Pro neutralizaci vznikajících 

vodíkových iontů buď postačuje přirozená neutralizační kapacita vody, kdy uvolněné 

vodíkové ionty reagují s HCO3
-
: 

H
+
 + HCO3

-
 –> H2O + CO2 * 

 Jestliţe nepostačuje přirozená neutralizační kapacita vody, je třeba dávkovat i 

alkalizační činidlo, vápno nebo sodu:  

Ca(OH)2 + 2 H
+
 –> 2 H2O + Ca2

+
 

* hydroxid vápenatý váţe také vzniklý CO2:  

     Ca(OH)2 + 2 CO2 = Ca(HCO3)2,              [2],[4] 
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Obrázek č.1 – Koloidní částice 

4.2 Koagulační proces 

 Vlastní koagulaci, která proběhne po nadávkování koagulantu a jeho promísení 

s vodou, jako výsledek hydrolýzy ţelezité nebo hlinité soli, si můţeme rozdělit na dvě 

časové etapy:  

1) Perikinetická fáze  

2) Ortokinetická fáze  

 V první fázi vznikají mikrovločky agregací koloidních částic vlivem Brownova 

pohybu. Ve druhé fázi koagulace, se jiţ neuplatňuje pohyb částic, které dosahují velikosti 

nad 1 μm, ale je výsledkem sráţek vyvolaných vnějším působením, např. tíhovým polem 

Země. Účinek ortokinetické fáze, při níţ vznikají makrovločky, je podporován pohybem 

kapaliny, který však nesmí být příliš velký, aby naopak nedocházelo k rozbití vloček. 

Přechod mezi oběma časovými etapami je plynulý.           [2],[4] 
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Úplný proces čiření se skládá z těchto operací: 

1) Dávkování koagulantu a jeho promíchání s upravovanou vodou 

2) Vločkování (koagulace)  

3) Separace vloček (usazování, filtrace) 

4.3 Dávkování koagulantu – velikost dávky 

 Poţaduje se, aby dávka koagulantu byla z ekonomických důvodu co nejmenší, ale 

aby přitom postačila k poţadované jakosti vody. Je závislá na znečištění vody, čím je 

znečištění vyšší, tím musí být dávka vyšší. Přídavkem ţelezitých nebo hlinitých solí 

dochází ke sníţení alkality a hodnot pH. Není-li dosaţeno přídavkem koagulantu 

optimálního pH, provede se jeho úprava přídavkem kyseliny nebo hydroxidu. Optimální 

dávku je vţdy nutné najít experimentálně. Pro odhad optimální dávky se zpravidla pouţívá 

jednoduchého vzorce :  

D = 100.m 

D.... dávka koagulačního činidla v mg.l
-1

 – [Al2(SO4)3.18H2O nebo FeCl3.6H2O] 

m....KNK4,5 [mmol.l
-1

] (u běţných přírodních vod) 

 Tento základní odhad dávky koagulantu vlastně vychází z ekvivalence dávky a 

uvolněných vodíkových iontů a tlumivé kapacity vody. Přepočet molárních a hmotnostních 

koncentrací je reprezentován koeficientem 100, který je shodou okolností pro oba výše 

uvedené koagulanty přibliţně stejný. V ţádném případě ale nelze povaţovat takto 

vypočtenou dávku za optimální.  [4] 
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5. ČOV Lučina 

 Čistírna odpadních vod Lučina je mechanicko (fyzikálně) – chemického typu, 

situovaná mimo areál AMO v těsné blízkosti řeky Lučiny v obci Bartovice. Je na ni 

jednotnou stokovou sítí přiváděna směs průmyslových, splaškových a dešťových 

odpadních vod z východní spádové oblasti kanalizačního systému AMO. Jednotlivé 

sběrače jsou přes odlehčovací komory zaústěny do jímky surových odpadních vod v 

objektu vstupní čerpací stanice. 

 Po vstupu na ČOV jsou vody vedeny přes soustavu česlí k mechanickému 

předčištění. Předčištěné vody jsou pak čerpány do aerační nádrţe, z níţ gravitačně odtékají 

přes lapač písku na 6 kruhových usazovacích nádrţí s vertikálním nátokem. Působením 

dávkovaných chemikálií probíhá v těchto nádrţích vlastní čistící proces – čiření. 

 Vyčištěné odpadní vody z usazovacích nádrţí odtékají do koncové jímky, z níţ jsou 

dvěmi kanalizačními hradítky přes měrnou šachtici s průtokoměrem vypouštěny do řeky 

Lučiny.  

 V případě potřeby mohou vyčištěné vody z nádrţí č. 5 a 6 odtékat potrubím DN 700 

do jímky nízkotlaké čerpací stanice recirkulačního systému ČOV. Odsud jsou čerpány přes 

soustavu mikrochladičů do jímky vysokotlaké čerpací stanice. Z ní jsou následně 

dopravovány vysokotlakými čerpadly přes filtrační stanici s 8 tlakovými pískovými filtry 

do rozvodného systému provozní přídavné vody podniku.  

 Kal z usazovacích nádrţí je odčerpáván do kruhové zahušťovací nádrţe, odkud je 

podávacími čerpadly dopravován do dvou horizontálních odstředivek typu Flottweg. Zde 

dochází k jeho odvodnění. Do směšovacího kusu na vtoku do odstředivek je pro zvýšení 

účinnosti odvodňování dávkován roztok flokulantu, jehoţ příprava probíhá v automatické 

dávkovací stanici. Odvodněné kaly z odstředivek jsou pomocí pásových dopravníků 

sypány do kontejnerů a po zváţení na jedné ze čtyř vah předávány specializované firmě 

k vyuţití nebo odstranění (skládkování). Oddělená kapalná fáze (fugát) odtéká gravitačně 

do kanalizačního systému a je přiváděná zpět do vstupních jímek ČOV.  

 V případě havarijních stavů je moţno kal z dosazovacích nádrţí hydraulickou cestou 

dopravovat na tzv. havarijní rezervu (2 kalová pole).  
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 Pro původní kalové pole, na které byl kal ve zvodnělé formě dopravován před 

realizací kalové koncovky, je v současné době vydáno územní rozhodnutí k jeho technické 

a biologické rekultivaci.  

 Maximální hydraulická kapacita ČOV je 1200 l.s
-1

, coţ odpovídá provozu 6-ti 

vstupních čerpadel, maximální projektovaný výkon recirkulace 350 l.s
-1

. Maximální průtok 

odstředivkou je 35  m
3
.h

-1
. 
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5.1 Blokové schéma ČOV Lučina 
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5.1.1 Přítok odpadních vod na ČOV 

 Systém svodu odpadních vod z kanalizačních sběračů přes odlehčovací komory a 

sběrné galerie na vstupní rozdělovač ČOV. Vody z obou ramen rozdělovače, osazených 

kanalizačními hradítky, protékají přes soustavu hrubých a jemných česlí mírně skloněných 

ve směru toku odpadní vody do jímky vstupní čerpací stanice.  [8] 

5.1.2 Lapač olejů 

 Lapač olejů tvoří ţelezobetonová podélná nádrţ, kam můţe přitékat odpadní voda 

s vysokým obsahem olejových podílů. Přitékající voda je děrovanou stěnou rozdělena do 

příčného profilu nádrţe. Volné oleje ulpí na hladině, kde se shromaţďují před nornou 

stěnou na konci nádrţe, odkud jsou přes sběrný ţlábek přepouštěny do nádrţe olejů 

umístěné v suché části lapače. Pro zvýšení účinnosti můţe být na hladinu sypán sorbent. 

Pro zachycení těchto látek mají jednotlivé závody svůj vlastní primární stupeň předčištění.  

Do provozu je lapač uváděn pouze při přítoku odpadních vod s vysokým obsahem 

olejových podílů, při běţném provozu ČOV je odstaven.  [8] 

5.1.3 Vstupní čerpací stanice 

 Vstupní čerpací stanice je tvořena jímkou surových odpadních vod o objemu 150 m
3
 

a strojovnou čerpadel. Dvěma betonovými přepáţkami, osazenými kanalizačními hradítky, 

je jímka rozdělena na tři části k zabezpečení moţnosti čištění jímky za provozu ČOV. Při 

běţném provozu jsou všechny části propojeny. Výtlačná potrubí jednotlivých čerpadel jsou 

vyústěna do aerační nádrţe.  [8] 

5.1.4 Aerační nádrţ 

 Je otevřená betonová jímka obdélníkového půdorysu o objemu 100 m
3
, překrytá ve 

výšce 1 m pod horním okrajem vzhůru vyklenutou konstrukcí z děrovaného plechu. 

Výtlačná potrubí jednotlivých čerpadel surových vod jsou vyvedena ze dna jímky nad tuto 

konstrukci a zakončena výtokovými hrdly. Přečerpávaná voda stéká kaskádovitě přes 

hranu výtokových hrdel na děrovaný plech a dále do vlastní nádrţe, čímţ se částečně 

ochlazuje a sytí vzdušným kyslíkem. Přes přepadovou hranu v kratší stěně nádrţe pak 

ţlabem odtéká do lapače písku.  [8] 
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Obrázek č.2 – Aerační nádrž 

5.1.5 Lapač písku 

 Je betonová nádrţ kónického tvaru, zapuštěná pod úroveň terénu. Ve spodní části 

zakončená kruhovou jímkou k záchytu sedimentu. Odpadní vody z aerační nádrţe jsou 

přiváděny do horní části lapače. Písek a jiné mechanické nečistoty sedimentují v jímce a 

jsou periodicky v nastavitelném intervalu odčerpávány vzduchovým ejektorem do 

kontejneru umístěného vedle lapače. V případě potřeby je moţno pomocí hradítek na 

přítoku a odtoku vody lapač písku odstavit z provozu a odpadní vody vést z aerační nádrţe 

rovnou k dalšímu čištění obtokovým ţlabem.  [8] 

5.1.6 Kruhové usazovací nádrţe 

 Odpadní vody přitékají z lapače písku a jsou z větší části vedeny otevřeným 

betonovým ţlabem do rozdělovací komory, umístěné pod úrovní terénu ve středovém 

prostoru mezi nádrţemi č. 1 - 4. Část odpadních vod je z lapače odváděna potrubím DN 

700 do rozdělovacího válce nádrţí č. 5 a 6. Vyčištěné vody z těchto dvou nádrţí mohou 

být, v případě potřeby, svedeny do objektu recirkulace.  
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 Jedná se tedy o 6 ks vertikálních usazovacích nádrţí. Jsou otevřené, kruhové, 

betonové s mírně konickým dnem o průměru 25 m a objemu 1000 m
3
 se středovým dutým 

ţelezobetonovým nosným sloupem, na jehoţ vrcholu je otočně uloţena jedna strana 

pojezdového mostu. Druhá strana mostu, opatřená koly a pohonným mechanismem, se 

pohybuje po horní ploše obvodové stěny nádrţe. Na konstrukci mostu je uchyceno 

shrabovací zařízení ke stírání usazeného kalu ze dna nádrţe do kalové jímky. 

 Vody jiţ s nadávkovanými koagulačními činidly jsou z rozdělovací komory 

potrubím DN 500 přiváděny zespodu dovnitř středového sloupu a otvory v horní části jeho 

obvodového pláště natékají do prostoru flokulátoru, kde dochází k vločkování kalu. 

Vzniklý vločkový mrak je spolu s vodou unášen středovým otvorem ve dně flokulátoru do 

usazovací části nádrţe, kde sedimentuje a je při pohybu pojezdového mostu stíracím 

zařízením shrabován do kalové jímky, umístěné pod středem dna kaţdé nádrţe. Vyčištěné 

vody odtékají přes nornou stěnu a přelivovou hranu na obvodové stěně nádrţe.  [8] 

5.1.7 Chladicí věţe (Mikrochladiče) 

 Soustava 4 ks mikrochladičů typu SAV 32 se společnou sběrnou vanou. Vody 

z jímky  nízkotlaké čerpací stanice jsou dopravovány do horní části kaţdého chladiče a 

soustavou trysek rovnoměrně rozprašovány na celou jeho půdorysnou plochu. Po 

prostorově tvarovaných lamelách vestavby stékají do sběrné vany, přičemţ jsou 

ochlazovány protiproudně vedeným vzduchem nasávaným dvou rychlostním ventilátorem 

umístěným nad vestavbou. Ochlazené vody ze sběrné vany jsou gravitačně odváděny 

potrubím DN 600 do jímky vysokotlaké čerpací stanice.  [8] 

5.1.8 Filtrační stanice 

 Je umístěna v objektu recirkulace a skládá se z 8 ks horizontálních tlakových 

pískových filtrů o výkonu 55 l.s
-1

 a technologického zařízení pro praní filtrů s pouţitím 

uzavřeného okruhu prací vody. 

 Průtokem přes vrstvu filtračního písku o zrnitosti 1,6 – 4 mm jsou vody zbavovány 

jemných mechanických nečistot pro opětovné pouţití ve výrobním procesu. Po průchodu 

jednotlivými filtry jsou vody svedeny do společného sběrného potrubí DN 600, jimţ jsou 

dopravovány do rozvodného systému provozní přídavné vody podniku.  [8] 
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5.2 Kalové hospodářství 

5.2.1 Zahušťovací nádrţ 

 Je ocelová nádrţ o průměru 7 m a objemu 126 m
3
 s konickým dnem, slouţící 

k zahuštění a homogenizaci kalu před vlastním odvodněním.  

 Nádrţ je vybavena strojním mícháním pro zajištění homogenizace. Odsazená voda je 

odváděna přepadem do kanalizačního systému a následně do vstupních jímek ČOV. Ze 

zahušťovací nádrţe je kal pomocí dvou podávacích čerpadel MAPE dopravován potrubím 

DN 125 do dvou odstředivek.   [8] 

5.2.2 Odvodňování kalu 

 Vlastní odvodnění kalu probíhá vţdy v jedné ze dvou dvoufázových horizontálních 

odstředivek Flottweg tak, ţe jedna odstředivka je provozní a druhá záloţní.  

 

Obrázek č.3 – Odstředivka 
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 Jedná se o rotační stroje, jejichţ hlavními částmi jsou šnek a buben. Do odstředivky 

je podávacím čerpadlem přiváděn zahuštěný kal s flokulantem. Mnoţství přiváděného kalu 

je regulováno a podle něj se řídí mnoţství dávky flokulantu. 

 Oddělená kapalná fáze (fugát) prochází čisticí zónou ve směru výtoku kapaliny a je 

zaústěn do kanalizačního systému a následně do vstupních jímek ČOV. Usazené pevné 

částice na plášti bubnu jsou vynášeny šnekem přes kuţelovou část bubnu k vynášecím 

otvorům a jsou vyhozeny v krytu pevné fáze do odpadového ţlabu.  [8]  

5.2.3 Flokulační stanice 

 Flokulační stanice slouţí k přípravě roztoku flokulantu z jeho práškové formy a 

k následnému dávkování do provozované odstředivky v závislosti na mnoţství 

odvodňovaného kalu.  [8]  

5.2.4 Kalové pole 

 Kalové pole slouţí k odvodňování kalu z čištění odpadních vod na ČOV Lučina 

v případě nemoţnosti provozování strojního odvodnění. Prostor pole je ohraničen sypanou 

hrází s mělkým zaloţením. Celková plocha pole je rozdělena na dvě části o projektovaných 

kapacitách 8 825 m
3
 (jiţní část) a 9 283 m

3
 (severní část).  [8] 

5.3 Provozní chemikálie  

5.3.1 Nalco 7750 

 Bílá, netoxická a nehořlavá viskózní kapalina, pouţívaná jako koagulant i flokulant 

při čištění odpadních vod. Nízkomolekulární organický kationický polymer, pH 3 – 4,3. 

Pro dávkování se vyuţívá 0,1% roztok. 

5.3.2 Síran ţelezitý 

 Je tmavohnědý, kysele reagující roztok Fe2(SO4)3 pouţívaný k neutralizaci 

alkalických odpadních vod, popř. jako náhradní anorganický koagulant k čiření. Pro 

dávkování se vyuţívá 40% roztok. 
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5.3.3 Hydrát vápenatý  

 Hydrát vápenatý je práškový, alkalicky reagující CaO.H2O pouţívaný k úpravě pH 

kyselých odpadních vod. Je přiváţen v práškové formě a dávkován, jako roztok vápenného 

mléka, do surové odpadní vody do výtlaku čerpadel vstupní čerpací stanice.  

5.3.4 Preastol 851  

 Bílý, slabě kationický, netoxický, snadno rozpustný ve vodě a nehořlavý prášek 

pouţívaný jako organický flokulant ke zvýšení účinnosti odvodňování kalu na 

odstředivkách. Účinný v oblasti pH 1 – 14. Práškový flokulant je na základě 

automatického sepnutí od signálu minimální hladiny v rozpouštěcí nádrţi dopravován do 

automatické dávkovací stanice, kde je ředěn vodou na 0,3% roztok a následně dávkovacími 

čerpadly, v závislosti na mnoţství kalů, dávkován do směšovacího kusu na nátoku 

provozované odstředivky.  [8] 

 

 

5.4 Způsob aplikace jednotlivých chemikálií 

 Na ČOV přitékají zejména odpadní vody z hutní prvovýroby, které jsou svým 

charakterem alkalické. V současnosti jsou provozním řádem čistírny schváleny dva reţimy 

aplikace chemikálií k neutralizaci a následné koagulaci odpadních vod. K úpravě jejich pH 

je pouţíván síran ţelezitý. K vlastnímu čištění odpadních vod je pouţívána organická 

chemikálie Nalco 7750, jejíţ účinnost není hodnotou pH přímo ovlivňována. Rovnocennou 

alternativou je provoz pouze se síranem ţelezitým, který je dávkován v mnoţství 

potřebném pro neutralizaci i pro čiření. V ojedinělých případech, kdy je hodnota pH na 

přítoku odpadních vod nízká, je pro případnou neutralizaci těchto kyselých vod dávkován 

hydrát vápenatý. 
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5.4.1 Pouţití Nalco 7750 

 Chemikálie Nalco 7750 je ze zásobní nádrţe odebírána dávkovacím čerpadlem typu 

PROMINENT. Ve směšovacím zařízení instalovaném na výtlačné straně čerpadla je 

ředěno vodou na 0,1% roztok a po průchodu zařízením zajišťujícím potřebnou dobu 

zdrţení mezi naředěním a aplikací je dávkováno do nátokového ţlabu za aerační nádrţí. 

Mnoţství dávkovaného roztoku je automaticky regulováno v závislosti na mnoţství 

odpadních vod přiváděných na čistírnu, tak aby jeho dávka činila 1,3 – 1,5 mg.l
-1

 

odpadních vod. Pro zabezpečení hodnoty pH < 9 ve vyčištěných odpadních vodách je 

dávkován síran ţelezitý, a to v koncentrované formě, rovněţ do nátokového ţlabu za 

aerační nádrţí.  [8] 

5.4.2 Pouţití síranu ţelezitého 

 Síran ţelezitý je aplikován pro úpravu pH na poţadovanou hodnotu 8,5 a následně ke 

koagulaci. Mnoţství pro neutralizaci se řídí dle potřeby a aktuální hodnoty pH přitékající 

odpadní vody. Dávka pro čiření je 90 – 95 mg.l
-1

 odpadních vod.  [8] 

5.4.3 Pouţití hydrátu vápenatého 

 Hydrát vápenatý je pouţíván výhradně k úpravě hodnoty pH odpadních vod. Na 

ČOV Lučina je dávkován pouze výjimečně. Aplikován je ve formě suspenze vápenného 

mléka o koncentraci 10 g CaO.H2O.l
-1

. Mnoţství se řídí podle potřeby tak, aby byla ve 

vyčištěných odpadních vodách zabezpečená hodnota pH v rozmezí 6 – 9.  [8] 

5.4.4 Pouţití Preastol 851  

 Preastol 851 je po naředění na 0,3 % dávkován v závislosti na mnoţství kalů, do 

směšovacího kusu na nátoku provozované odstředivky. Velikost dávky se řídí tak, aby 

výsledný obsah sušiny v odvodněném kalu dosahoval hodnotu minimálně 36 %. Výstup 

sušiny do kontejneru a výstup fugátu z odstředivky je snímán kamerovým systémem.  [8] 
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6. CO2 – vlastnosti a význam v technologii neutralizace odpadních vod 

6.1 Charakteristika CO2 

 Oxid uhličitý byl první chemickou sloučeninou, která byla popsána jako plyn odlišný 

od vzduchu. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu, při vyšších koncentracích můţe mít slabě 

nakyslou chuť. Je těţší neţ vzduch. Je nedýchatelný a ve vyšších koncentracích můţe 

způsobit ztrátu vědomí a smrt. Naruší totiţ uhličitanovou rovnováhu v krvi a způsobí tak 

acidosu. Stejně tak ovšem pokles pod jeho normální koncentraci můţe způsobit alkalosu. 

 Vzniká :   

  reakcí uhlíku s kyslíkem (spalováním): 

C + O2 → CO2 

 hořením organických látek (např. methanu): 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

a to vţdy za vývinu značného mnoţství tepla. Je také produktem dýchání většiny ţivých 

organismů, kde je spolu s vodou konečným produktem metabolické přeměny ţivin 

obsaţených v potravě. 

 Průmyslově se vyrábí tepelným rozkladem (ţíháním) vápence (uhličitanu 

vápenatého): 

CaCO3 → CaO + CO2 

 Po chemické stránce je oxid uhličitý velice stálý a ani při velmi vysokých teplotách 

nad 2 000 °C se znatelně nerozkládá. Ve vodě se snadno rozpouští, přičemţ se zčásti (asi z 

0,003 %) slučuje s vodou na kyselinu uhličitou: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 
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 V zelených rostlinách je oxid uhličitý asimilován v procesu zvaném fotosyntéza za 

katalytického působení chlorofylu a dodávky energie ve formě světelných kvant na 

monosacharidy podle celkové rovnice: 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

Vyuţití CO2: 

 chemická surovina  

 součást perlivých nápojů  

 náplň sněhových hasících přístrojů  

 chladicí médium (suchý led)  

 v medicíně se přidává (do 5 %) ke kyslíku pro zvýšení efektivity dýchání       [12] 

6.2 Neutralizace odpadních vod pomocí CO2 

 Dosud nejběţnější metodou sniţování pH alkalických odpadních vod je pouţití 

minerálních kyselin. Jejich aplikace je však provázena řadou problémů. K těm patří vysoká 

citlivost hodnoty pH na přidané mnoţství často koncentrované kyseliny, zvyšování obsahu 

solí v odpadních vodách (chloridy, sírany) a tedy tvorba vysokých vrstev úsad, častá 

koroze instalovaných zařízení, obtíţná manipulace a skladování minerálních kyselin a 

nakládání s nimi.  

 Alternativou k této metodě je pouţití oxidu uhličitého, který se při rozpuštění ve 

vodě chová jako slabá kyselina uhličitá. Neutralizací vod touto kyselinou vznikají 

uhličitany a hydrogenuhličitany, které jsou přirozenou sloţkou vody. Neutralizační křivky 

minerálních kyselin a CO2 lze porovnat níţe (viz. Graf č.1), kde je vyznačena nejběţnější 

přípustná oblast pH odpadních vod pro jejich vypouštění. Výsledkem je moţnost dosaţení 

poţadované hodnoty pH přesněji. 
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Graf č.1 – Neutralizační křivky 
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7. Praktická aplikace neutralizačních a koagulačních činidel 

7.1 Původ alkalických vod na ČOV Lučina 

 Odpadní vody na vstupu do ČOV Lučina se vyznačují vysokou hodnotou pH           

(10 – 12). Důvodem je, ţe zpracovaná ocel obsahuje vysoký obsah fosforu a síry, jenţ se 

do oceli dostávají převáţně ze surového ţeleza (fosfor a síra) a z ocelového odpadu ve 

formě šrotu (převáţně síra). Tyto neţádoucí příměsi je nutno odstranit, protoţe mají 

negativní vliv na parametry oceli, převáţně zvýšení křehkosti. 

 Odfosfoření oceli se provádí za pomocí vápenných přísad – páleným nebo 

dolomitickým vápnem a souběţného zkujňování oceli kyslíkem dle reakce: 

2 Fe3P + 5 FeO ↔ P2O5 + 11 Fe  

3 CaO + P2O5 ↔ (CaO)3.P2O5 

 Pro odsíření oceli je nejvhodnější redukční prostředí, proto se odsíření provádí 

nejčastěji u mimo pecního odsíření surového ţeleza a na pánových pecích. AMO je jedna 

z mála oceláren, která provádí odsíření částečně jiţ v oxickém prostředí tandemové pece. 

K odsíření je nutná vysoká teplota lázně. 

FeS + CaO → CaS + FeO 

 Vedlejším produktem těchto reakcí je pecní struska, která je po vylití z pece dále 

zchlazena a zpracována. Převáţná část strusky se pouţívá jako vsázka do aglomerátu pro 

vysoké pece. Menší podíl je vyuţíván pro účely stavebnictví. 

Tabulka č.2 – Hlavní složky strusky  

Složka Hmotnost [%] 

FeO 38,6 

CaO 21,4 

MgO 9,3 

SiO2 8,5 

Al2O3 8,0 

Fe2O3 4,1 

 Právě voda z chlazení vysokopecní strusky, se zvýšeným obsahem CaO, tvoří 

převáţnou část přitékajícího mnoţství odpadních vod na ČOV Lučina.  [8] 
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7.2 Reţimy neutralizačních a koagulačních činidel na ČOV 

 Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 5, na čistírně jsou dnes aplikovatelné různé reţimy 

čištění odpadních vod. Nejdůleţitějším činidlem je zde síran ţelezitý [Fe2(SO4)3] 

v obchodním označení také jako [PIX 113]. Je vyuţíván, jak k neutralizaci odpadních vod, 

tak ke koagulaci dispergovaných částic.  

 Druhým činidlem je Nalco 7750, které je rovněţ podrobně popsáno v kapitole 5, je 

vyuţíváno ke koagulaci po předchozí úpravě pH v odpadní vodě, právě síranem ţelezitým.  

 Reţimy jsem experimentálně vyzkoušel jako součást této práce. Včetně reţimu 

s pouţitím CO2 jako neutralizačního činidla a následné aplikace kombinací síranu 

ţelezitého a Nalco 7750.  

7.3 Koagulační zkoušky 

 Ke koagulačním zkouškám jsem pouţil laboratorní míchací zařízení (míchací 

kolony). Jedná se o sadu čtyř míchacích míst, na kterých jsou 0,5 l kádinky. Kaţdé místo je 

opatřeno míchadlem. Kvůli tomu, aby intenzita míchání ve všech kádinkách byla stejná, 

mají míchadla společný pohon. Tímto se vlastně jednoduchým způsobem modeluje úprava 

vody koagulací za pouţití odstupňovaných dávek koagulačního činidla. Podle výsledků se 

pak volí provozní dávka koagulačního činidla.  

 Samotný koagulační pokus byl proveden tak, ţe do sady kádinek s rychle 

promíchávanou testovanou vodou jsem nadávkoval odstupňované mnoţství koagulačního 

činidla. Směs se pak rychle promíchávala po dobu 3 minut (perikinetická fáze) a následně 

15 minut pomalé míchání (ortokinetická fáze). Závěrem 30 minutová sedimentace vzorku. 

 Zvolil jsem tedy modifikovaný postup provedení koagulačních zkoušek, lišící se od 

normy MZe ČR TNV 75 5931 Laboratorní technologické zkoušky úpravy vody. 

K dispozici byla 4 míchací místa se stejným počtem sklenic, norma vyţaduje nejméně 6 

těchto míst, nicméně následný postup byl proveden dle této normy, coţ znamená 

perikinetická fáze (rychlé míchání) po dobu 3 minut při 140 otáčkách a následná 

ortokinetická fáze (pomalé míchání) při 20 otáčkách po dobu 15 minut. 
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Obrázek č.4 – Míchací zařízení a láhev s CO2 při koagulačních zkouškách 

 

 
Tabulka č.3 – Limity sledovaných ukazatelů dle integrovaného povolení pro AMO  

Ukazatel Limit [mg.l
-1

] 

Fe celk. 2 – 3 

Cd 0,005 

Pozn. Zákal je sledován jen pro provozní účely, jeho mezní limit není dán 
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7.3.1 I. REŢIM – Fe2(SO4)3 k neutralizaci a zároveň ke koagulaci 

 

Neutralizace:   40% Fe2(SO4)3 – úpava pH na 8,5  

Koagulant: 40% Fe2(SO4)3  

Dávky:    0 mg.l
-1

; 45 mg.l
-1

; 90 mg.l
-1

; 120 mg.l
-1

 

Analýzy:   Zákal, Cd, pH, Fe, 

 

Pracovní postup:  

 Odběr vzorku surové odpadní vody 

 Stanovení pH vstupního vzorku 

 Postupné dávkování Fe2(SO4)3 k sníţení pH odpadní vody aţ k poţadované 

hodnotě 8,5 

 Stupňovité dávkování koagulantu dle předem zvoleného reţimu s cílem 

dosaţení optimální koagulační dávky 

 Rychlé míchání (Perikinetická fáze) – 3 minuty 

 Pomalé míchání (Ortokinetická fáze) – 15 minut 

 Sedimentace vzorku – 30 minut 

 Analýzy 

 
Tabulka č.4 – I.režim koagulačních zkoušek – výsledky  

K neutralizaci a koagulaci Fe2(SO4)3     

Vzorek Koagulační dávka Zákal Cd celk. pH Fe celk. 

  [mg.l
-1

] [ZF] [mg.l
-1

]   [mg.l
-1

] 

1.1. 0 80,00 0,00620 8,7 1,16 

1.2. 45,00 10,40 0,00340 8,3 0,26 

1.3. 90,00 4,50 0,00290 8,0 0,28 

1.4. 120,00 3,70 0,00320 8,0 0,35 

            

2.1. 0 30,20 0,00350 8,6 1,39 

2.2. 45,00 7,20 0,00280 8,2 0,95 

2.3. 90,00 4,20 0,00250 7,9 0,76 

2.4. 120,00 3,30 0,00320 7,9 1,25 

            

3.1. 0 19,20 0,00430 8,3 1,18 

3.2. 45,00 6,80 0,00110 7,5 0,51 

3.3. 90,00 6,70 0,00091 7,3 0,44 

3.4. 120,00 4,60 0,00076 7,2 0,84 
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Graf č.2 – I.režim koagulačních zkoušek - Zákal 
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Graf č.3 – I.režim koagulačních zkoušek - Cadmium 
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Graf č.4 – I.režim koagulačních zkoušek – Železo 
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7.3.2 II. REŢIM – CO2 k neutralizaci a Fe2(SO4)3 ke koagulaci 

Neutralizace:    CO2 – úprava pH na 8,5 

Koagulant:    40% Fe2(SO4)3  

Dávky:    0 mg.l
-1

; 45 mg.l
-1

; 90 mg.l
-1

; 120 mg.l
-1

 

Analýzy:   Zákal, Cd, pH, Fe, 

 

Pracovní postup:  

 Odběr vzorku surové odpadní vody 

 Stanovení pH vstupního vzorku 

 Postupné dávkování CO2 k sníţení pH odpadní vody aţ k poţadované hodnotě 

8,5 

 Stupňovité dávkování koagulantu dle předem zvoleného reţimu s cílem 

dosaţení optimální koagulační dávky 

 Rychlé míchání (Perikinetická fáze) – 3 minuty 

 Pomalé míchání (Ortokinetická fáze) – 15 minut 

 Sedimentace vzorku – 30 minut 

 Analýzy 

 

Tabulka č.5 – II.režim koagulačních zkoušek 

K neutralizaci CO2 a koagulaci Fe2(SO4)3  

Vzorek Koagulační dávka Zákal Cd celk. pH Fe celk. 

  [mg.l
-1

] [ZF] [mg.l
-1

]   [mg.l
-1

] 

1.1. 0,00 16,60 0,00170 8,1 0,90 

1.2. 45,00 5,90 0,00055 7,8 0,78 

1.3. 90,00 3,10 0,00039 7,6 0,75 

1.4. 120,00 2,20 0,00046 7,4 0,77 
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7.3.3 III. REŢIM – CO2 k neutralizaci a ke koagulaci Fe2(SO4)3 s Nalco 7750  

Neutralizace:    CO2 – úprava pH na 8,5  

Koagulant:    40% Fe2(SO4)3 + Nalco 7750  

Dávky: 40% Fe2(SO4)3 : 0 mg.l
-1

; 45 mg.l
-1

; 90 mg.l
-1

; 120 mg.l
-1

 

 Nalco 7750 : 1,5 mg.l
-1

 (konstantní dávka)  

Analýzy:   Zákal, Cd, pH, Fe, 

 

Pracovní postup:  

 Odběr vzorku surové odpadní vody 

 Stanovení pH vstupního vzorku 

 Postupné dávkování CO2 k sníţení pH odpadní vody aţ k poţadované hodnotě 

8,5 

 Stupňovité dávkování koagulantu dle předem zvoleného reţimu s cílem 

dosaţení optimální koagulační dávky 

 Rychlé míchání (Perikinetická fáze) – 3 minuty 

 Pomalé míchání (Ortokinetická fáze) – 15 minut 

 Sedimentace vzorků – 30 minut 

 Analýzy 

 

Výsledky měření 

Tabulka č.6 – III.režim koagulačních zkoušek 

K neutralizaci CO2 a koagulaci Fe2(SO4)3 + Nalco 7750  

Vzorek Koagulační dávka Zákal Cd celk. pH Fe celk. 

  [mg.l
-1

] [ZF] [mg.l
-1

]   [mg.l
-1

] 

1.1. 0,00 + 1,5 17,60 0,00210 7,9 0,92 

1.2. 45,00 + 1,5 9,40 0,00095 7,8 0,72 

1.3. 90,00 + 1,5 3,90 0,00062 7,6 0,64 

1.4. 120,00 + 1,5 3,00 0,00051 7,2 0,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc.Radek Kaňok : Optimalizace chodu ČOV v hutním podniku AMO 

 

2009 40 

Graf č.5 – II. a III.režim koagulačních zkoušek – Zákal 
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Graf č.6 – II. a III.režim koagulačních zkoušek – Cadmium 
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Graf č.7 – II. a III.režim koagulačních zkoušek – Železo 
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 CO2 při zkouškách jsem aplikoval v plynné formě z láhve o objemu 10 l přímo do 

vzorku surové odpadní vody v mnoţství 1 l.min.
-1

 po dobu potřebnou ke sníţení hodnoty 

pH na poţadovaných 8,5. 

 Jak vyplývá z výsledků, v době zkoušek byly odpadní vody vzhledem ke standardům 

podniku relativně „čisté“, coţ bylo způsobeno současnou hospodářskou krizí, která se zde 

projevila na jakosti podnikových odpadních vod. Lehce rozeznatelný je tento fakt dle 

počátečních hodnot Fe celk., Cd a především pH vstupní surové odpadní vody, která se 

pohybovala maximálně do hodnoty 9,4 právě z důvodu sníţené výroby podniku (viz 

Tabulky č.7 a č.8).  

 Dostačující dávka neutralizačního činidla Fe2(SO4)3 pro úpravu pH na poţadovanou 

hodnotu 8,5 byla ve všech případech zhruba 20 mg.l
-1

, coţ by v závěrečném vyhodnocení 

bylo velmi zkreslující, proto je provedeno dle provozních údajů a skutečných spotřeb 

v období plné výroby tekuté oceli a surového ţeleza. 
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7.4 Porovnání sledovaných ukazatelů při aplikaci CO2 

 v průběhu testu aplikace CO2 v období únor a březen 2008 – tabulka č.7 

 v průběhu mnou provedených koagulačních zkoušek – tabulka č.8 

Tabulka č.7 – Vstupní a výstupní hodnoty OV (test technologie – únor a březen 2008) 

Vzorky Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup 

  Cd  Cd  Fe celk. Fe celk. pH 

  [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

]   

1.1. 0,040 0,0029 36,00 0,63 11,4 

1.2. 0,043 0,0027 34,80 0,58 11,4 

1.3. 0,035 0,0054 52,27 0,67 11,5 

1.4. 0,086 0,0017 27,52 0,76 10,8 

1.5. 0,056 0,0006 – – 10,6 

1.6. 0,029 0,0008 – – 11,2 

 

Tabulka č.8 – Vstupní a výstupní hodnoty OV z koagulačních zkoušek 

Vzorky Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup 

  Cd  Cd  Fe celk. Fe celk. pH 

  [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

]   

1.1. 0,0062 0,0029 1,16 0,28 8,7 

1.2. 0,0043 0,0009 1,39 0,76 9,2 

1.3. 0,0017 0,0004 0,92 0,64 8,8 

1.4. 0,0021 0,0006 0,90 0,75 8,9 

1.5. 0,0035 0,0025 – – 9,4 

1.6. – – – – 8,9 
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8. Vyhodnocení aplikace CO2  

 Tato technologie, jak jsem jiţ výše uvedl, byla v podniku testována v období 

1.2.2008 – 31.3.2008, proto v závěrečném hodnocení částečně vycházím i z provozní údajů 

z tohoto období.  

  Dle provedených koagulačních zkoušek jsou výsledné hodnoty sledovaných 

ukazatelů pod povoleným limitem a potvrzují výsledky laboratorních zkoušek z období 

testování technologie. Tím mohu hodnotit aplikaci všech neutralizačních a koagulačních 

činidel jako vyhovující pro čistírenský proces.  

 Experimentální a praktické část diplomové práce potvrdila optimální dávky 

koagulantů a vhodnost aplikace CO2 jako neutralizačního činidla.  

 Pro vyhodnocení jsem vyuţil hodnoty z provedených zkoušek, provozních údajů a 

nabídky externí firmy, která by byla dodavatelem technologie aplikace CO2.  

8.1 Nabídka externí firmy k poskytování technologie aplikace CO2 

 Na základě teoretických výpočtů a provedených dlouhodobých zkoušek dávkování 

oxidu uhličitého jako neutralizačního média spolu s chemikáliemi pro zajištění koagulace 

odpadních vod jsou předpokládány odběry plynu v mnoţství cca 500 t/rok. Zařízení by 

bylo poskytnuto do pronájmu. 

Tabulka č.9 – Podmínky pro AMO k využívání nové technologie (ceny k 31.3.2009) 

Náklad Cena 

CO2 - pronájem zařízení 19 460 Kč/měsíc 

CO2 - kapalný 4,50 Kč/kg 

Fe2(SO4)3 2,80 Kč/kg 

Nalco 7750 68,45 Kč/kg 

Zneškodnění kalu 530 Kč/t 

8.2 Ekonomické vyhodnocení 

 Vyhodnocení je zaloţeno na výsledcích koagulačních zkoušek a provozních 

hodnotách z února a března roku 2008. Do hodnocení jsem zahrnul hodnoty výroby 

podniku leden – červenec 2008. V tomto období byla v podniku plná výroba jak tekuté 

oceli, tak surového ţeleza. Při vyhodnocení měsíců srpen – prosinec 2008 hodnoty nejsou 

reprezentativní z důvodu omezené výroby v podniku a tím odlišné jakosti odpadních vod.  
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 Závislost na výrobě tekuté oceli a surového ţeleza je vybrána záměrně, jako hlavní 

ukazatele výroby podniku, od kterých se odvíjí ostatní druhy výroby. 

8.2.1 I. REŢIM – Fe2(SO4)3 k neutralizaci a zároveň ke koagulaci 

 Jako nejvhodnější doporučená dávka koagulačního činidla Fe2(SO4)3 je 90 mg.l
-1

. 

K tomuto mnoţství nutno přičíst potřebnou dávku stejného činidla k neutralizaci, kterou je 

nutno empiricky stanovit. Je závislá na aktuální hodnotě pH surové odpadní vody na 

vstupu do ČOV. Proto jsem vycházel z průměrných spotřeb z roku 2008 v závislosti na pH. 

Tabulka č.10 – Vyhodnocení dávek Fe2(SO4)3 – I.režim 

Rok 2008 Fe2(SO4)3 

Měsíc Množství OV pH Spotřeba Náklady 

  [m
3
]   [kg] [Kč] 

Leden 1 472 841 9,72 279 709 783 185 

Únor 1 074 709 – – – 

Březen 1 092 004 – – – 

Duben 1 043 620 10,77 308 378 863 458 

Květen 1 216 746 10,66 311 752 872 906 

Červen 1 188 358 10,73 301 948 845 454 

Červenec 1 371 916 10,26 263 264 737 139 

Průměr/Měsíc 1 208 599 10,43 293 010 820 429 

 Teoretické roční náklady na síran ţelezitý při průměrném objemu odpadních vod  

1 208 599 m
3
/ měsíc a spotřebě 293 010 kg Fe2(SO4)3/ měsíc:   

12*820 429 = 9 845 148 Kč 

Tabulka č.11 – Produkce kalu – I.režim 

Rok 2008 Produkce kalu [t] 

Leden 851,9 

Duben 847,2 

Květen 813,6 

Červen 870,0 

Červenec 808,0 

Průměr/Měsíc 838,2 

 Teoretické roční náklady na zneškodnění kalu při průměrné produkci 838,2 t / měsíc: 

(832,2*530)*12 = 5 292 792 Kč 

 Celkové roční náklady při tomto reţimu:  

9 845 148 + 5 292 792 = 15 137 940 Kč 
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8.2.2 II. REŢIM – CO2 k neutralizaci a Fe2(SO4)3 ke koagulaci 

 Tento reţim byl testován, není však provozně vyzkoušen. Vychází z koagulačních 

zkoušek a teoretické produkce kalu. 

 Neutralizace CO2 a následná koagulace síranem ţelezitým. Dle koagulačních 

zkoušek počítáno s optimální dávkou 90 mg.l
-1

 na dané mnoţství odpadní vody. 

Tabulka č.12 – Vyhodnocení dávek Fe2(SO4)3 – II.režim 

Rok 2008 Fe2(SO4)3 

Měsíc Množství OV pH Spotřeba Náklady  

  [m
3
]   [kg] [Kč] 

Únor 1 074 709 10,43 96724 270827 

Únor* 1 208 599 10,43 108774 304567 

Březen 1 092 004 10,59 98280 275185 

Březen* 1 208 599 10,59 108774 304567 

Průměr/Měsíc 1 208 599 10,51 108 774 304567 

* pro objektivní posouzení je třeba vztahovat spotřeby chemikálií ke konstantnímu množství 

odpadních vod ve všech režimech, je tedy počítáno s průměrným množstvím odpadních vod za 

období leden – červenec 2008 (viz. I.režim) a k němu úměrně vypočítány spotřeby chemikálií.  

 Teoretické roční náklady na síran ţelezitý při průměrném objemu odpadních vod  

1 208 599 m
3
/ měsíc a spotřebě 108 774 kg Fe2(SO4)3/ měsíc: 

304 567*12 = 3 654 804 Kč 

 Produkce kalu v tomto reţimu vychází z teoretického výpočtu při stejné dávce 

koagulantu – 90 mg Fe2(SO4)3 .l
-1

 odpadní vody jako v prvním reţimu a platí: 

293 010 kg Fe2(SO4)3............838,2 t kalu 

108 774 kg Fe2(SO4)3.............................x 

x = 311,2 t kalu   

 Teoretické roční náklady na zneškodnění kalu při průměrné produkci 311,2 t / měsíc: 

 (311,2*530)*12 = 1 979 232 Kč 

 Náklady na neutralizační činidlo CO2 dle poţadovaného odběru 500 t / rok:  

4,5*500000 = 2 250 000 Kč 

 Roční pronájem zařízení – CO2:  

12*19 460 = 233 520 Kč 
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 Celkové roční náklady při tomto reţimu jsou:  

3 654 804 + 1 979 232 + 2 250 000 + 233 520 = 8 117 556 Kč 

8.2.3 III. REŢIM – CO2 k neutralizaci a ke koagulaci Fe2(SO4)3 s Nalco 7750 

 Úprava pH oxidem uhličitým. Síran ţelezitý je dávkován ke koagulaci. Současně 

aplikováno i Nalco 7750 v konstantní dávce 1,5 mg/l. V tomto případě se jeví jako 

nejvhodnější dávka 45 mg Fe2(SO4)3 .l
-1

 a 1,5 mg Nalco 7750 .l
-1

 

Tabulka č.13 – Vyhodnocení dávek Fe2(SO4)3 – III.režim 

Rok 2008 Fe2(SO4)3 

Měsíc Množství OV pH spotřeba náklady skut. 

  [m
3
]   [kg] [Kč] 

Únor 1 074 709 10,43 31 996 89 589 

Únor* 1 208 599 10,43 35 982 100 750 

Březen 1 092 004 10,59 145 160 406 448 

Březen* 1 208 599 10,59 160 659 449 845 

Průměr/Měsíc 1 208 599 10,51 98 321 275 298 

* pro objektivní posouzení je třeba vztahovat spotřeby chemikálií ke konstantnímu množství 

odpadních vod ve všech režimech, je tedy počítáno s průměrným množstvím odpadních vod za 

období leden – červenec 2008(viz. I.režim) a k němu úměrně vypočítány spotřeby chemikálií.  

 Teoretické roční náklady na koagulační činidlo síran ţelezitý při průměrném objemu 

odpadních vod 1 208 599 m
3
/ měsíc a spotřebě 98 321 kg Fe2(SO4)3/ měsíc: 

275 298*12 = 3 303 576 Kč 

Tabulka č.14 – Vyhodnocení dávek Nalco 7750 – III.režim 

Rok 2008 NALCO 7750 

Měsíc Množství OV pH spotřeba náklady skut. 

  [m
3
]   [kg] [Kč] 

Únor 1 074 709 10,43 1 473 100 827 

Únor* 1 208 599 10,43 1 657 113 388 

Březen 1 092 004 10,59 1 322 90 491 

Březen* 1 208 599 10,59 1 463 100 153 

průměr/měsíc 1 208 599 10,51 1 560 106 770 

* pro objektivní posouzení je třeba vztahovat spotřeby chemikálií ke konstantnímu množství 

odpadních vod ve všech režimech, je tedy počítáno s průměrným množstvím odpadních vod za 

období leden – červenec 2008(viz. I.režim) a k němu úměrně vypočítány spotřeby chemikálií.  

 Teoretické roční náklady na Nalco 7750 při průměrném mnoţství odpadních vod  

1 208 599 m
3
/ měsíc a spotřebě 1 560 kg / měsíc:  

106 770*12 = 1 281 240 Kč 
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Tabulka č.15 – Produkce kalu – III.režim 

Rok 2008 Produkce kalu [t] 

Únor 717,3 

Únor* 806,7 

Březen 657,4 

Březen* 727,6 

Průměr/Měsíc 767,2 

* pro objektivní posouzení je třeba vztahovat spotřeby chemikálií ke konstantnímu množství 

odpadních vod ve všech režimech, je tedy počítáno s průměrným množstvím odpadních vod za 

období leden – červenec 2008(viz. 1.režim) a k němu úměrně vypočítány spotřeby chemikálií.  

 Teoretické roční náklady na zneškodnění kalu při průměrné produkci 752,3 t / měsíc: 

 (767,2*530)*12 = 4 879 392 Kč 

 Náklady na neutralizační činidlo CO2 dle nabídky poţadovaného odběru 500 t / rok:  

4,5*500000 = 2 250 000 Kč 

 Roční pronájem zařízení – CO2:  

12*19 460 = 233 520 Kč 

 Celkové roční náklady při tomto reţimu jsou:  

3 303 576 + 1 281 240 + 4 879 392 + 2 250 000 + 233 520 = 11 947 728 Kč 

8.3 Produkce čistírenských kalů v závislosti na výrobě oceli 

Tabulka č.16 – Závislost produkce kalu na výrobě 

Rok 2008 Tekutá Ocel [t] Surové železo [t] Produkce kalu [t] 

Leden 249 957 234 197 852 

Únor 255 647 256 502 717 

Březen 277 463 281 599 657 

Duben 276 778 272 737 847 

Květen 279 924 272 113 814 

Červen 259 571 264 413 870 

Červenec 265 835 270 022 808 

Srpen 185 559 218 390 691 

Září 216 463 235 163 725 

Říjen 143 030 189 718 619 

Listopad 106 156 125 516 340 

Prosinec 99 552 133 992 386 

Celkem 2 615 935 2 754 362 8326 
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Graf č.8 – Závislost produkce kalu na výrobě oceli a železa 
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 V grafu č.8 jsem pro celkový přehled uvedl výrobu jak tekuté oceli tak surového 

ţeleza a na nich závislé mnoţství čistírenských kalů na ČOV Lučina. Je zde zahrnut celý 

rok 2008. Křivka vyznačující mnoţství kalu v průběhu celého roku relativně koresponduje 

s výrobou, ale v období aplikace technologie CO2 jako neutralizačního činidla, tedy únor a 

březen 2008 je mnoţství kalu výrazně niţší vzhledem k výrobě (tekutá ocel, surové 

ţelezo), coţ dokazuje niţší produkci tohoto odpadního produktu při aplikaci CO2 namísto 

Fe2(SO4)3 k neutralizaci odpadních vod na ČOV Lučina.   



Bc.Radek Kaňok : Optimalizace chodu ČOV v hutním podniku AMO 

 

2009 49 

9. Závěr 

 Provedl jsem experimentální část diplomové práce, tzn. praktické zkoušky 

neutralizace a koagulace ve 3 reţimech, ve kterých byly pouţity kombinace 

neutralizačních a koagulačních chemikálií. 

 Pro úplnost nutno doplnit, ţe byl testován laboratorně i provozně „IV.reţim“ 

(neutralizace CO2 + koagulace Nalco 7750). Ovšem nesplnil poţadavek na sníţení hodnot 

Kadmia ve vyčištěných odpadních vodách. Z toho důvodu není uveden ani hodnocen, 

ačkoliv se jeví, dle cen pouţitých chemikálií, jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 Lze konstatovat, ţe reţimy I. – III. jsou technicky plně funkční. Bylo dosaţeno 

poţadovaných výsledků v souladu se zákonnými předpisy a nařízeními, které se vztahují 

na koncentrační limity vybraných látek ve vyčištěných odpadních vodách AMO a tím 

potvrzena spolehlivost technologie a vhodnost optimálních dávek koagulačních činidel. 

Rozdíly v jednotlivých reţimech spočívají v jejich ekonomických efektech.  

 Vyhodnocení ekonomických ukazatelů jednotlivých reţimů jsem stručně shrnul do 

následující tabulky č.17: 

Tabulka č.17 – Ekonomické vyhodnocení jednotlivých režimů 

  1.REŽIM [Kč] 2.REŽIM [Kč] 3.REŽIM [Kč] 

Fe2(SO4)3 9 845 148 3 654 804 3 303 576 

Nalco 7750 – – 1 281 240 

Technologie CO2 – 2 483 520 2 483 520 

Zneškodnění kalu 5 292 792 1 979 232 4 879 392 

Celkové roční náklady [Kč] 15 137 940 8 117 556 11 440 200  

 Jak je uvedeno výše, zabezpečení poţadované jakosti vyčištěných odpadních vod na 

ČOV Lučina splňují všechny tři vyzkoušené reţimy. Z ekonomického hlediska, je patrné, 

ţe nejvýhodnější variantou je tzv. II.reţim, tedy neutralizace odpadních vod oxidem 

uhličitým [CO2] a následná koagulace síranem ţelezitým [Fe2(SO4)3] s optimální dávkou 

90 mg.l
-1

 odpadní vody.  

 Úprava pH odpadních vod v AMO oxidem uhličitým, jako náhrada dávkování 

roztoku síranu ţelezitého, představuje ekologičtější metodu. Ve srovnání s korosivní 

kyselou anorganickou solí je oxid uhličitý a jeho produkty neutralizace (uhličitany, 

hydrogenuhličitany) přirozenou součástí vody a nezvyšuje zatíţení ţivotního prostředí 
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těmito látkami. Současně aplikace CO2 představuje sníţení ekonomických nároků na 

čištění odpadních vod společně s niţší produkcí čistírenského kalu a nákladů na jeho 

likvidaci. Pro provoz ČOV Lučina pak aplikace CO2 můţe znamenat niţší nároky na 

údrţbu zařízení, protoţe nedochází k intenzivní korozi technologických zařízení díky 

pouţití inertního plynu, zamezení problémů s případným předávkováním neutralizačního 

činidla a vyšší automatizaci provozu. 

 Jako optimální variantu pro ČOV Lučina hodnotím tzv. II.reţim s tím, ponechat si 

moţnost příleţitostně dávkovat i Nalco 7750 pro dosaţení lepší účinnosti i za cenu vyšších 

nákladů. Samozřejmostí je zásoba hydrátu vápenatého pro případy, kdy je zapotřebí 

upravovat pH opačným směrem, tedy do zásadité oblasti. 

 Celá technologie aplikace CO2 je pro AMO, dle mého názoru a zjištěných výsledků, 

vhodná. Ovšem pouze v případě, ţe podnik bude nadále vyuţívat k výrobě tekuté oceli 

tandemové pece.  
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