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Anotace
Náplní diplomové práce bylo posouzení možnosti použití ozonu

v procesu išt ní odpadních vod.

Teoretická ást práce je v nována jednak charakteristice organických látek

vyskytujících se v odpadních vodách, metodám jejich stanovování a možnostem

eliminace t chto látek v odtoku z istíren odpadních vod, dále pak uvedení

do problematiky ozonizace, její popis a využití.

V experimentální ásti jsou pak uvedeny výsledky provedených experiment

a jejich grafická interpretace. Experimentální ást je tvo ena popisem použitých

vzork  a zd vodn ním jejich použití.

Klí ová slova

Organické látky v odpadních vodách, chemická spot eba kyslíku,

biochemická spot eba kyslíku, celkový organický uhlík, uhlovodíky, polycyklické

aromatické uhlovodíky, huminové látky, ozon, ozonizace.
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Annotation

The main objective of this thesis was to examine the possibility to use an

ozone in the wastewater treatment.

The theoretical part of the work is devoted to individual characteristics of

organic compounds occurring in the wastewaters, methods of their determination

and possibilities to eliminate these substances  in the effluent from sewage

treatment plants and also the introduction to the ozonation process, its description

and usage.

In the experimental part, the results of the experiments and their graphical

interpretations are shown. The experimental part consists of a description of the

samples and the justification of their use.

Key words

Organic compounds in wastewater, chemical oxygen demand, biochemical

oxygen demand, total organic carbon, hydrocarbons, polycyclic aromatic

hydrocarbons, humic substances, ozone, ozonation.
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Seznam zkratek
Ag2SO4 – síran st íbrný

BSK – biochemická spot eba kyslíku
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Fe – železo

H2O2 – peroxid vodíku

H2S – sulfan

H2S2 - disulfan
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CHSK – chemická spot eba kyslíku

CHSKCr – chemická spot eba kyslíku dichromanem

CHSKMn – chemická spot eba kyslíku manganem
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1. ÚVOD

Využití ozonu má v technologii vody i v dalších odv tvích dlouhodobou

tradici. Jako prost edek úpravy vody není ozon novou technologií, po átky jeho

využití se nacházejí již na p elomu 19. a 20. století. Ozon je uznáván jako

nejú inn jší prost edek oxidace v technologii vody.

Ozon je vysoce reaktivní chemický prvek. Je velmi cenný, co se vody

a vodního hospodá ství týká a to p edevším díky své vlastnosti reagovat s látkami

i prvky, jejichž oxida ní síla je mnohem vyšší, než u ozonu. V technologii vody

se ozon používá p i istícím procesu k odbourávání pesticid , pachuti, zápachu aj.

Dále nachází uplatn ní p i nakládání s p ebyte ným kalem, a protože inhibi

sobí na viry a bakterie, užívá se také pro desinfekci pitné vody. Cílem použití

ozonu p i išt ní odpadních vod je dosažení vyšší kvality vy išt né vody.

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda a v jakých koncentracích je možno

použít ozon pro odstran ní ur itého organického zne išt ní z odpadní vody,

v pr hu isticího procesu a tím zajistit vyšší kvalitu vody na odtoku z OV.
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2. ORGANICKÉ LÁTKY V ODPADNÍCH VODÁCH

Organické látky ve vodách mohou být p írodního nebo antropogenního

vodu.

Mezi p írodní organické zne išt ní pat í výluhy z p dy a produkty životní

innosti organism  a bakterií. Mezi antropogenní látky pat í splaškové

a pr myslové odpadní vody, odpady ze zem lství, skládek atd.

Z  vodohospodá ského hlediska se rozlišují látky podléhající biologickému

rozkladu a látky biochemicky rezistentní, tj. látky biologicky t žko rozložitelné.

Organické látky mohou ovliv ovat chemické a biologické vlastnosti vod.

Mohou mít nap íklad karcinogenní, mutagenní, alergenní nebo teratogenní ú inky.

Dále mohou ovliv ovat barvu vody, pach a chu  nebo také p nivost vody.

Koncentrace organických látek v odpadních vodách se pohybuje v desítkách

g·l-1.

Pro stanovení veškerých organických látek ve vodách se používá:

 stanovení chemické spot eby kyslíku (CHSK) dichromanem nebo

manganistanem draselným;

 stanovení organického uhlíku (TOC, DOC);

 stanovení biochemické spot eby kyslíku (BSK);

Tato stanovení ozna ujeme, jako skupinová stanovení.

Mezi organické látky, které se ve vod  vyskytují a mají zvláštní hygienický

význam pro provoz vodáren a istíren odpadních vod pat í huminové látky, fenoly,

uhlovodíky, chlorované organické látky, tenzidy a pesticidy [1].
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2.1. Charakteristika základních ukazatel  organických
látek v odpadních vodách (CHSK, BSK, TOC/DOC)

2.1.1. Chemická spot eba kyslíku (CHSK)

Chemická spot eba kyslíku se stanovuje podle SN ISO 6060 – Jakost vod –

Stanovení chemické spot eby kyslíku.

i jejím stanovování se koncentrace organických látek ve vod  posuzuje

podle množství oxida ního inidla, které se spot ebuje na jejich oxidaci. Výsledky

se p epo ítávají na kyslíkové ekvivalenty a jednotkou je mg·l-1,  u  velmi

zne išt ných odpadních vod g·l-1 [1].

CHSK pat í mezi nespecifické ukazatele vody. Používá se u rozboru pitných

vod, p i kontrole jakosti, p i kontrole odpadních vod, p i vypoušt ní splaškové

a m stské odpadní vody a p i vypoušt ní pr myslových odpadních vod

obsahujících organické látky [3].

Jako oxida ní inidlo se používá dichroman draselný (CHSKCr) nebo

výjime  manganistan draselný (CHSKMn) [1]. Oxidace u obou metod probíhá

v kyselém prost edí, liší se dobou oxidace a teplotou. Dichromanová metoda

je ú inn jší než manganistanová [3].

Organické látky se mohou oxidovat do r zných stup . Stupe  chemické

oxidace se porovnává s teoretickou spot ebou kyslíku (TSK). Je to množství

kyslíku v gramech, pot ebného na úplnou oxidaci jednoho gramu dané látky [1].

Oxidace dichromanem draselným (CHSKCr)

Chemická spot eba kyslíku dichromanem draselným se stanovuje podle SN

ISO 15705 – Jakost vod – Stanovení chemické spot eby kyslíku (CHSKCr)  –

Metoda ve zkumavkách.

Princip spo ívá v oxidaci organických látek dichromanem draselným v siln

kyselém prost edí kyseliny sírové, p i teplot  150°C, po dobu 2h za p sobní síranu
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st íbrného. Nezreagovaný dichroman draselný se stanovuje titrací síranem

diamonno-železnatým na indikátor feroin nebo spektrofotometricky [1].

i dodržení podmínek této metody a s použitím Ag2SO4, se v tšina

organických látek zoxiduje na 90 až 100%. N které dusíkaté báze (metylaminy,

ethylaminy, pyridin) se oxidují pomalu, tedy po provedení metody se zoxidují jen

áste . V tomto p ípad  je vhodn jší použít oxidaci manganistanem draselným

[2].

Tato metoda se používá pro stanovení CHSK všech druh  vod. Pro

jednotlivé druhy vod se metoda liší pouze použitou koncentrací dichromanu

draselného.

U splaškových vod se nacházejí hodnoty CHSK ádov  ve stovkách mg·l-1.

Odpadní vody z potraviná ského pr myslu mají hodnotu v tisících  mg·l-1 [1].

Výhodou této metody je vysoký stupe  oxidace organických látek.

Nevýhodou je velká spot eba inidel, tepelné energie a dlouhá doba

provedení [3].

Oxidace manganistanem draselným (CHSKMn)

Chemická spot eba kyslíku manganistanem draselným se stanovuje podle

SN EN ISO 8467 – Jakost vod – Stanovení chemické spot eby kyslíku

manganistanem draselným (CHSKMn).

Používá se p i analýze pitných, podzemních a povrchových vod. Zásadn

se nepoužívá p i analýze odpadních vod [1].

Princip spo ívá v oxidaci oxidovatelných látek manganistanem draselným

v prost edí okyseleném kyselinou sírovou. Doba trvání oxidace je 10 minut p i

teplot  96 až 98°C. Spot eba manganistanu nesmí být však vyšší, než 60%

idaného manganistanu draselného. Stanovení probíhá tak, že se po ukon ení

oxidace do roztoku p idá kyselina š avelová a titruje se odm rným roztokem

manganistanu draselného.
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Výhodou je jednoduchost provedení, malá spot eba inidel a krátká doba

provedení.

Nevýhodou je nízký stupe  oxidace organických látek. Z tohoto d vodu

je tato metoda používána spíš jako ukazatel jakosti vod [3].

2.1.2. Celkový organický uhlík (TOC), rozpušt ný organický uhlík

(DOC)

Celkový organický uhlík a rozpušt ný organický uhlík se stanovuje podle

SN EN 1484 – Jakost vod – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC)

a rozpušt ného organického uhlíku (DOC).

Touto metodou se oxidují veškeré organické látky ve vodách. Metody jsou

založeny na oxidaci organických látek na oxid uhli itý. Tohoto se dosáhne bu

termickou oxidací nebo oxidací na mokré cest . Více se používá termický zp sob,

i n mž se oxidují všechny organické látky [1].

Vzniklý CO2 lze stanovit v plameno-ioniza ním detektoru, nebo ast ji

analýzou v infra ervené oblasti spektra [3]. Výsledky se vyjad ují v miligramech C

na 1 l vody. U odpadních vod se hodnoty (TOC/DOC) pohybují v desítkách až

stovkách mg·l-1.

Spole  s organickým uhlíkem jsou ve vod  p ítomny také anorganické

formy uhlíku, které se musí odstranit bu  p ed vlastním stanovením organického

uhlíku nebo se musí stanovit odd len  [1].

K eliminaci podílu anorganických forem uhlíku se používají dva zp soby

provedení. První je okyselení vzorku a vybublání CO2. Druhým zp sobem

je diferen ní zp sob vyhodnocení.

Pro vyhodnocení r zných forem uhlíku se používá ada metod, nap íklad:

 TC (sou et koncentrací organicky a anorganicky vázaného

a elementárního uhlíku ve vod )

 TIC (sou et koncentrací elementárního uhlíku, všech forem oxidu

uhli itého, uhelnatého, kyanid , kyanatan  a thiokyanatan )



Jitka Rampá ková: Možnosti použití ozonizace k išt ní odpadních vod

2009 6

 TOC (sou et koncentrací organicky vázaného uhlíku ve vod

v rozpušt né i nerozpušt né form )

 DOC (sou et koncentrací organicky vázaného uhlíku ve slou eninách,

které se nezachytí a projdou membránovým filtrem (0,45 m)) [3].

Stanovení organického uhlíku je velice d ležité p i posuzování biologické

rozložitelnosti organických látek. Také se používá pro vyhodnocení míry

stabilizace istírenských kal .

i posuzování zne išt ní u povrchových vod a p i hodnocení biologického

išt ní odpadních vod je vhodn jší zne išt ní vyjad ovat ve spot eb  kyslíku, než

stanovení TOC, z toho d vodu, aby výsledky byly srovnatelné s BSK p i

kyslíkových bilancích [1].

U stanovení míry stupn  oxidace organických látek se používá pom rná

hodnota mezi TSK (CHSK) a TOC. ím je hodnota pom ru menší, tím v tší

je stupe  oxidace [3].

Výhody a nevýhody stanovení CHSKCr  a TOC/DOC

edností stanovení CHSKCr je fakt, že lze stanovení provést v laborato i

s b žným vybavením. Výsledky mohou být porovnány s BSK.

Nevýhodami stanovení CHSKCr jsou velká spot eba chemikálií, doba

stanovení je delší než u TOC, n které látky se neoxidují v bec nebo pouze

zvolna.

edností stanovení TOC/DOC je, že jsou oxidovány všechny organické

látky, mez stanovitelnosti je menší než u CHSK, stanovení je rychlé a není použito

drahých chemikálií.

Nevýhodou stanovení TOC/DOC je, že jsou zde velké investi ní náklady,

hodnoty nelze jednoduše p epo ítat na kyslíkový ekvivalent a hodnoty nejsou

srovnatelné s BSK [1].
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2.2. Biochemická spot eba kyslíku (BSK)

Biochemická spot eba kyslíku se stanovuje podle SN EN 1899-1 – Jakost

vod – Stanovení biochemické spot eby kyslíku po n dnech (BSKn)  –  ást  1:

ovací a o kovací metoda p ídavkem allylthiomo oviny a dle SN EN 1899-2

– Jakost vod – Stanovení biochemické spot eby kyslíku po n dnech (BSKn) – ást

2: Metoda pro ne ed né vzorky.

Biochemická spot eba kyslíku je množství kyslíku spot ebovaného

mikroorganismy pro rozklad organických, pop ípad  anorganických látek

za aerobních podmínek. Jednotkou je mg·l-1. Organické látky jsou

mikroorganism m zdrojem energie a uhlíku [2].

BSK je mírou koncentrace biologicky rozložitelných látek a to z toho d vodu,

že ást látek je použita na tvoru biomasy. Používá se u povrchových a odpadních

vod splaškových, m stských i pr myslových, p i posuzování ú innosti jejich

biologického išt ní [1].

Pr h BSK m že být ovlivn n nitrifikací, tzn., že voda obsahuje amoniakální

dusík nebo dusitany. Nitrifikace zvyšuje hodnotu BSK [2].

Dále m že být pr h biochemické spot eby kyslíku závislý nap . na teplot

i inkubaci, druhu a koncentraci mikroorganism , koncentraci kyslíku ve vod , pH

a ase. Úplná biochemická oxidace organických látek ve vod  trvá p i standardní

ovací metod  20 dní, tato doba je však p íliš dlouhá. Proto se používá

jednotná inkuba ní doba 5 dní (BSK5) [1].

Pro stanovení BSK se používá standardní z ovací metoda, p i níž se m í

úbytek rozpušt ného kyslíku ve vzorku na za átku a na konci doby inkubace,

která probíhá p i teplot  20°C ve tm .

Tato metoda má výhodu v tom, že není t eba zvláštního p ístrojového

vybavení laborato e.

Nevýhodou je, že podmínky stanovení BSK se liší od skute ných podmínek

biologického išt ní odpadních vod [3].



Jitka Rampá ková: Možnosti použití ozonizace k išt ní odpadních vod

2009 8

Mimo z ovací metodu existují také metody respirometrické, které jsou

založené na principech plynom rné analýzy.

Výsledky z ovací a respirometrických metod nejsou srovnatelné [1].

Vztahy mezi BSK, CHSK a TOC

Hodnoty TSK, resp. CHSK a BSK5 slouží k ur ení míry organického

zne išt ní odpadních vod.

CHSK, resp. TOC udávají míru zne išt ní vody organickými látkami bez

toho, jde-li o látky biologicky rozložitelné nebo nerozložitelné.

Z pom ru BSK5 ku CHSK lze vy íst pom r obsahu látek biologicky

rozložitelných ve vod . ím je hodnota podílu v tší, tím je ve vod  více biologicky

rozložitelných látek [1].

2.3. Organické látky v odpadních vodách – základní
charakteristika

2.3.1. Uhlovodíky

Nejv tším zdrojem uhlovodík  jsou ropné produkty (benzín, petrolej, nafta).

Ropné látky jsou tvo eny ropnými uhlovodíky n-alkany, iso-alkany,

cykloalifatickými a aromatickými uhlovodíky.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) tvo í samostatnou skupinu. Jedná

se zejména o naftalen C10H8,  fluoren  C13H10,  pyren  C16H10, benzopyren C20H12

a další.

Z antropogenních zdroj  PAU mají nejv tší podíl na jejich vzniku spalovací

procesy, nap íklad nedokonalé spalování organické hmoty. Dále vzniku pomáhají

lesní požáry, impregnace d eva, dehtové nát ry aj. T mito uhlovodíky

je zne išt na atmosféra, odkud se pak pomocí mokré a suché depozice dostávají

do vody a p dy.
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Uhlovodíky mohou vznikat také p írodními biologickými procesy, nap .

biosyntézou rostlin.

Uhlovodíky mohou být ve vod  v rozpušt né nebo nerozpušt né form  [1].

Vlastnosti a význam uhlovodík

Uhlovodíky p i styku s vodou mohou reagovat r zn . Mohou se rozpoušt t,

kat, m že dojít k emulgaci, sorpci na tuhých fázích a k biochemickému rozkladu.

Tím mohou p sobit toxicky.

Rozpustnost probíhá v po adí: jednoduché aromatické uhlovodíky (mono-,

dicyklické), cykloalifatické, alkeny, alkany a tri- a vícecyklické aromatické

uhlovodíky.

Odv trání závisí na jejich tenzi (tlaku) par, ta není úm rná rozpustnosti látky.

ím vyšší tenze je, tím uhlovodíky lépe t kají. Rychlost závisí na teplot ,

turbulenci vody v toku, rychlosti v tru a tlouš ce filmu na povrchu vody.

Sorpce probíhá v tšinou na suspendované jílové minerály, sedimenty.

Sorpce je jedním z hlavních faktor  ovliv ujících migraci uhlovodík  v prost edí.

Uhlovodíky ovliv ují organoleptické vlastnosti vody, p edevším pach.

které polycyklické aromatické uhlovodíky mají karcinogenní vlastnosti.

Jedná se p edevším o polycyklické aromatické uhlovodíky, které vznikají p i

spalování, pyrolýze a pyrosyntéze organických hmot.

Další vlastností uhlovodík  je, že ve vod  mohou podléhat fotochemickým,

chemickým a biochemickým transformacím. Ty mohou vést k jejich áste nému

odstran ní z prost edí, ale také mohou vznikat stabilní meziprodukty, které mohou

být toxi jší, než p vodní uhlovodíky [1].

2.3.2. Organické halogenderiváty

Jedná se p evážn  o chlorderiváty. V p írod  se halogenové organické látky

v podstat  netvo í, pocházejí z komunální, pr myslové a zem lské oblasti.
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Nasycené chloralkany, chloralkeny, chlorcykloalkany a chlorcykloalkeny

se používají jako odmaš ovací a isticí prost edky a také rozpoušt dla.

Zvláštní skupinou alifatických halogenderivát  jsou tzv. trihalogenmethany

(THM), které vznikají p i hygienickém zabezpe ování vody chlorací. Jejich vznik

závisí na teplot , pH, koncentraci huminových látek, po áte ní a kone né

koncentraci chloru a reak ní dob .

Další skupinou jsou velmi t kavé halogenované uhlovodíky.  Pat í  sem

fluorované, chlorované a bromované uhlovodíky, které obsahují jeden až šest

uhlíkových atom .

etí skupinou jsou chlorované aromatické uhlovodíky. Mají velké spektrum

použití jak v pr myslu a v n kterých p ípravcích pro domácnost, tak jako pesticidy.

tvrtou skupinou jsou chlorfenoly. Mono-, di- a trichlorfenoly jsou obsaženy

v pr myslových vodách z organických výrob. Pentachlorfenoly (PCP) fungují jako

fungicidy a mají také baktericidní vlastnosti.

Pátou skupinou jsou polychlorované bifenyly (PCB). Vznikají chlorací

bifenylu, p i tom m že vzniknout až 209 derivát  s jedním až deseti atomy chloru

v molekule. Hovo í se o kongenerech. PCB se uplat ují v elektrotechnickém,

léka ském a strojírenském pr myslu.

Zvláštní skupinou nebezpe ných organických chlorderivát  jsou

polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF). Vznikají jako

vedlejší produkty p i výrob  aromatických chlorderivát , p i chlorovém b lení

papíru a jako produkty spalování organických odpad  obsahujících chlor (PVC).

Do organismu se dostávají hlavn  potravou, kontaminovanou mokrou a suchou

depozicí [1].

Výskyt ve vodách

Organické chlorderiváty jsou obsaženy v malých koncentracích tém

ve všech užitkových a p írodních vodách.

Trihalogenmethany (THM) jsou p ítomné ve všech vodách, které byly

chlorovány.
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Koncentrace polychlorovaných bifenyl  (PCB) ve vodách, kalech

a sedimentech se udává jako suma p ítomných kongener .

Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD)  a polychlorované dibenzofurany

(PCDF) se ve vodách b žn  nestanovují. Nacházejí se v atmosférických vodách

a odtud se pak dostávají do životního prost edí a kontaminují ho [1].

Vlastnosti

Z fyzikáln -chemického hlediska jsou nejd ležit jší vlastnosti rozpustnost,

kavost a lipofilní charakter.

Rozpustnost chlorovaných uhlovodík  ve vod  je velká. Zmenšuje

se s po tem vázaných atom  chloru, její rychlost závisí na hydraulických

parametrech toku a koeficientech p estupu hmoty.

Pro odv trávání platí to samé, co u rozpustnosti a krom  toho je závislé na

tenzi par dané látky.

Další vlastností chlorovaných uhlovodík  je adsorpce na tuhých fázích

ve vodách. Zv tšuje se s rostoucí hodnotou rozd lovacího koeficientu.

Z chemického hlediska je v tšina chlorovaných uhlovodík  chemicky stálá.

Fotochemická degradace (fotolýza) probíhá u aromatických chlorderivát .

Existuje fotolýza p ímá a nep ímá. P ímá fotolýza je u látek, které samy absorbují

zá ení a tím se uvád jí do excitovaného stavu. U nep ímé fotolýzy dochází

k p enosu energie z elektronov  excitované ástice na molekuly látek, které samy

zá ení neabsorbují.

Z organoleptického hlediska jsou nejškodliv jší chlorfenoly, pak aromatické

chlorované uhlovodíky, alifatické chlorderiváty, které mají nejvyšší prahové

koncentrace prachu a chuti.

Z biologického hlediska je v tšina organických chlorderivát  škodlivá.

Hromadí se v sedimentech, p , biomase vodních organism  a tukových tkáních

a tím kontaminují potravní et zec.



Jitka Rampá ková: Možnosti použití ozonizace k išt ní odpadních vod

2009 12

Z vodohospodá ského hlediska jsou nejzávadn jší málo t kavé a chemicky

a biologicky stabilní halogenderiváty.

U organických chlorderivát  se mohou projevit toxicita, karcinogenita,

mutagenita, hepatotoxicita, neurotoxicita a také genotoxicita.

Polychlorované bifenyly (PCB) mají mimo ádnou chemickou a biologickou

stálost. Tepelný rozklad je až p i teplotách vyšších než 1000°C. Z hygienického

hlediska závisí škodlivost PCB na chemickém složení [1].

2.3.3. Huminové látky

Z odum elé rostlinné a živo išné hmoty se rozkladem a syntetickými pochody

tvo í humus, což je tmavá amorfní organická složka p dy. Rozlišujeme humus

dní a vodní, které se svým složením liší.

Vodní humus vzniká rozkladem planktonu a vodních rostlin, je mén

stabilizovaný, než p dní. Složení závisí na jeho p vodu (zda se jedná o vodu

stojatou nebo tekoucí).

Huminové látky vznikají p i humifika ních pochodech nebo také p i

biologickém išt ní fenolových odpadních vod nebo také áste  p i išt ní

splaškových vod.

Lze je z vody izolovat a d lit na základ  jejich rozpustnosti v kyselém

a alkalickém prost edí. Podle rozpustnosti se huminové látky d lí na huminové

kyseliny a fulvinové kyseliny. Dále se mohou d lit podle chemických a fyzikáln -

chemických vlastností.

Huminové látky pat í mezi vysokomolekulární cyklické slou eniny

aromatického charakteru, tmavohn  zbarvené. adí se do skupiny polyfenol

a polykarboxylových kyselin. Obsahují asi 50% organického uhlíku, dále kyslík,

vodík a dusík. Fulvinové kyseliny se liší hlavn  obsahem kyslíku, který je u nich

vyšší, než u huminových kyselin.

Fulvinové kyseliny jsou organické látky, z stávající v roztoku po kyselém

vysrážení huminových kyselin. Na rozdíl od huminových látek mají menší

molekulovou hmotnost, v tší obsah kyslíku, v tší po et karboxylových skupin,



Jitka Rampá ková: Možnosti použití ozonizace k išt ní odpadních vod

2009 13

kyselejší charakter, mén  aromatický charakter a lépe se rozpoušt jí ve vod .

Mají žlutou až sv tle hn dou barvu [1].

Výskyt ve vodách

Huminové látky se vyskytují tém  ve všech p írodních vodách.

Z huminových látek v tšinou p evládají fulvinové kyseliny. Nejnižší koncentrace

huminových látek se nachází v podzemních vodách.

Pro vody z rašeliniš  je typická nízká hodnota pH, vysoká hodnota CHSK

a také vyšší koncentrace železa, manganu a amoniakálního dusíku. Díky tomu

vznikají problémy s odmanganováním a odželezováním vody. Amoniakální dusík

je vysv tlován rozkladem et zc  obsahujících vázaný dusík a také je amoniakální

dusík jeden z kone ných produkt  mineralizace rostlinné hmoty [1].

Vlastnosti

Vyjad ování koncentrace huminových látek, s ohledem na jejich obtížn

definovatelné složení, je doporu ováno jako DOC v mg·l-1.

Fulvinové a huminové kyseliny v rašelinných vodách jsou p inou jejich

kyselosti. Roztoky huminových kyselin mají hodnoty pH kolem 3,5. Fulvinové

kyseliny jsou ješt  kyselejší.

Huminové látky jsou chemicky dob e oxidovatelné. CHSKCr tém  odpovídá

TSK.

Huminové látky jsou z biochemického hlediska velmi rezistentní. Jejich

biologický rozklad hodnota BSK5 nedokáže zjistit.

Pokud voda obsahuje huminové látky, projevuje se to žlutým až žlutohn dým

zbarvením. Barva se m ní s hodnotou pH, barevn jší vody mají vyšší pH.

Huminové látky mají oxida -reduk ní vlastnosti, vyplývá to z jejich

chemického složení. Fulvinové kyseliny jsou siln jším reduk ním inidlem, než

huminové.

Dále mají huminové látky komplexa ní vlastnosti, které zp sobují v tší

koncentraci kov  a jejich komplexace s huminovými látkami zp sobuje snížení
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jejich toxicity, leh í migraci v prost edí a ovlivn ní jejich využitelnosti jinými

organismy.

Sorp ní schopnost pro r zné organické a anorganické látky je další vlastností

huminových látek. Huminové látky se mohou sorbovat na aktivním uhlí, tím ale

snižují jeho sorp ní kapacitu pro jiné organické látky a to negativn  p sobí na

innost aktivního uhlí.  Pro odstran ní této negativní vlastnosti se navrhuje pro

edúpravu membránová filtrace nebo ozonizace [1].

Význam

Mezi negativní vlastnosti huminových látek pat í: zvyšování intenzity barvy

vody, zvyšování kyselosti, biochemická stabilita, komplexace kov  a složité

odstra ování nízkomolekulárních fulvinových kyselin koagulací.

Díky t mto vlastnostem jsou huminové látky nežádoucí jak v pitných,

užitkových, tak i v provozních vodách.

Huminové látky jsou ze zdravotního hlediska v podstat  nezávadné.

Z technologického hlediska je problém huminových látek p i úprav  vody ten,

že koagulací jsou odstra ovány vysokomolekulární huminové kyseliny, naproti

tomu u nízkomolekulárních fulvinových kyselin je ú innost odstran ní menší nebo

nelze n které frakce odstranit v bec. Nejv tší ú innost má išt ní huminových vod

ením v kyselé oblasti, pH 4 až pH 6 [1].

2.3.4. Fenoly

Fenoly ve vodách pocházejí hlavn  z pr myslového zne išt ní (sulfitové

výluhy z výroby celulosy, tepelné zpracování uhlí, petrochemie), ale mohou

vznikat i p írodní cestou (vyskytují se v orgánech rostlin a d evin) nebo také

živo išného p vodu (mo ).

Dle po tu hydroxyskupin se d lí na jednosytné a vícesytné. Podle velikosti

molekuly na nízkomolekulární a vysokomolekulární (rostlinné t ísloviny

a huminové látky) [1].
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Výskyt ve vodách

V povrchových vodách se nestanovují s výjimkou toxického pentachlorfenolu.

Ve splaškových vodách se mohou vyskytovat fenoly živo išného p vodu

v koncentracích až 1 mg·l-1.

V odpadních vodách z tepelného spalování uhlí se vyskytují jednosytné

i vícesytné fenoly. V odpadních vodách z koksárenského pr myslu se objevují

nejvíce jednosytné fenoly, u odpadních vod z tlakových plynáren p evládají

vícesytné fenoly. Hovo íme o fenolových odpadních vodách [1].

Vlastnosti

Kyselost fenol  je významnou vlastností. Fenolová skupina má kyselejší pH

než alkoholová skupina, ale mén  kyselé, než skupina karboxylová.

Komplexotvorné vlastnosti mají p evážn  polyfenoly. Nejjednodušší

je kyselina salicylová.

Rozpustnost fenol  ve vod , s výjimkou vysokomolekulárních polyfenol ,

je dobrá.

Zbarvení vody do žluta zp sobují vysokomolekulární polyfenoly [1].

2.3.5. Tenzidy

Název tenzidy se používá pro povrchov  aktivní látky (PAL). Je to skupina

organických látek, které se už p i malé koncentraci hromadí na fázovém rozhraní

a snižují tak povrchovou energii. Vykazují tak povrchovou aktivitu, která

se projevuje p ním jejich vodných roztok .

Jsou hlavní sou ástí pracích, istících, emulga ních, disperga ních

a p nících prost edk .

Z chemického hlediska se d lí na aniontové (mýdlo), kationtové (kvarterní

amoniové a pyridiniové slou eniny), neiontové (adukty alkylenoxid ) a amfolytické

(mají dv  hydrofilní skupiny – kyselou a zásaditou).
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Povrchov  aktivní látky mohou být bu  p írodního (saponiny, obsažené

v odpadních vodách z cukrovarnického pr myslu) nebo antropogenního p vodu.

írodní p vod je biologický, takové látky nazýváme biotenzidy. Jsou

syntetizovány bakteriemi, houbami a kvasinkami.

Velký význam má tvorba biologických p n p i išt ní odpadních vod

v aktivaci. P ní je zp sobeno p ítomností mikroorganism  produkujících

biotenzidy [1].

Výskyt ve vodách

V podzemních vodách se obvykle tenzidy nenacházejí v dokazovatelném

množství.

Také v povrchových vodách bývají koncentrace tenzid  nízké.

tší koncentrace tenzid  jsou u odpadních vod z textilního pr myslu

a v odpadních vodách z výroby pracích a istících prost edk .

Po p echodu na výrobu biologicky dob e rozložitelných tenzid  nejsou

v sou asné dob  povrchov  aktivní látky významným kontaminantem p írodních,

užitkových a komunálních odpadních vod [1].

Vlastnosti

Vlastnosti tenzid  vyplývají z jejich povrchov  aktivních vlastností, které jsou

inou ní vody, dále z jejich sorp ní schopností a z jejich toxicity.

nivost je závislá na chemické struktu e tenzid .

Sorp ní schopnost je p inou jejich významné sorpce na istírenském kalu

a sedimentech.

Toxicky se projevují hlavn  kationtové tenzidy, používané jako desinfek ní

prost edky [1].
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Význam

Vývoj problém  s používáním pracích a istících prost edk  se d lí do t í

generací.

První generace problém  se projevovala p ním na istírnách odpadních

vod a na tocích. To bylo vy ešeno výrobou a aplikací biologicky rozložitelných

tenzid .

Druhá generace problém  souvisela s rostoucí eutrofizací vod. áste

se problém eší používáním bezfosfore nanových pracích prost edk .

etí generace problém  souvisí s tvorbou stabilních a také toxických

meziprodukt  biodegradace [1].

2.3.6. Pesticidy

Pesticidy jsou biocidní látky používané na ochranu užitkových rostlin, proti

plevel m, houbám a živo išným šk dc m.

lí se podle biologické ú innosti na insekticidy (prost edky na hubení

hmyzu), herbicidy (prost edky proti plevel m) a fungicidy (prost edky proti

škodlivým parazitickým houbám).

Dále se d lí podle chemického typu ú inné látky.

Mohou být organické a anorganické. Organické se d lí do n kolika skupin,

jako jsou organochlorové a organofosforové pesticidy.

Pesticidy se používají v podob  post ik , poprašk  nebo aerosol .

Nejvýznamn jším zdrojem je splach z polí a transport p i leteckém post iku, dále

pak pr myslové odpadní vody z výroby pesticid  nebo také p ímá aplikace

ve vodním hospodá ství [1].

Výskyt ve vodách

Ve vodách mohou být rozpušt né nebo nerozpušt né. Mohou být sorbovány

na nerozpušt ných látkách a proto je nezbytná také analýza sediment , kal

a p dy.
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Do podzemních vod pronikají pesticidy v omezené mí e, protože se sorbují

v p . Proto se vyskytují p evážn  v povrchových vodách [1].

Vlastnosti

Rozpustnost se díky nejednotnému složení liší. Nejmén  rozpustné jsou

organochlorové látky, nejvíce rozpustné jsou organofosforové pesticidy.

Pesticidy mohou podléhat chemickému (hydrolýza), fotochemickému

(izometrace, epoxidace a aromatická substituce) nebo biologickému rozkladu

(t žko se rozkládají organochlorové pesticidy, snadn ji se rozkládají karbamáty

a organofosforové slou eniny).

Biochemická a chemická stálost se projevuje p edevším u chlorovaných

pesticid .

Sorpce na nerozpušt ných látkách a kumulace v biomase m že vést

ke snížení koncentrace pesticid  ve vod  [1].
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3. TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI ODSTRA OVÁNÍ
ORGANICKÝCH LÁTEK NA ODTOKU Z OV

Chemická oxidace a redukce

K likvidaci nežádoucích látek v odpadních vodách se n kdy používá

chemické oxidace nebo redukce. K oxidaci dochází, když daný iont i atom

elektrony ztrácí, p i redukci je naopak p ijímá. Je-li jedna látka v systému

oxidována, musí zde být jiná látka, která je redukována. Takové d je se nazývají

redoxní.

Oxida  reduk ní reakce jsou ovliv ovány teplotou, pH, použitým

katalyzátorem a typem reagujících látek.

Nevýhodou je velká spot eba dávkovaných oxida ních nebo reduk ních

inidel, tzn. vysoké náklady. Oxida ní a reduk ní inidla mají mít vysokou ú innost

a rychlost reakce, nízkou cenu, snadnou manipulaci a nízkou toxicitu.

Pro chemickou oxidaci se nej ast ji používají inidla, jako jsou slou eniny

chloru, ozon nebo sm s ozonu a vzduchu, manganistan draselný, peroxid vodíku

a vzdušný kyslík [2].

Oxidace chlorem a jeho slou eninami

Oxidace organických látek chlorem je ovlivn na teplotou, pH a pom rem

mezi množstvím chloru a organických látek v odpadní vod .

pH ovliv uje hydrolýzu chloru ve vod , disociaci chlornanu a pom r

zastoupení jednotlivých forem chloru.

Vyšší teplota pozitivn  ovliv uje rychlost oxidace, p emž pH musí být nízké.

Úsp šnost oxida ní chlorace se projevuje nap íklad u aromatických

slou enin se skupinami –OH, -NH2 vázanými na benzenovém jádru. Tyto

slou eniny se vyskytují v odpadních vodách z výroby barviv a termického

zpracování paliv.
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Nevýhodou oxida ní chlorace je možná tvorba chlorovaných derivát

organických látek v nep edvídatelném množství a složení, p emž se tímto

zvyšuje jejich toxicita oproti p vodní toxicit . Lze tomu zamezit použitím oxidu

chlori itého.

Výhodou oxida ní chlorace je její úsp šnost p i oxidaci n kterých

anorganických slou enin, nap íklad kyanid  [2].

Oxidace ozonem a sm sí ozonu se vzduchem

Ozon je velmi ú inný oxida ní prost edek. Rozpušt ním ve vod , dojde

k jeho rychlému rozkladu, za vzniku atomárního kyslíku. Atomární kyslík reaguje

s organickými látkami, pokud ve vod  žádné organické látky nejsou, pak

se slu uje na molekulární kyslík. Rychlost rozpadu ozonu je závislá na pH

a teplot , ím vyšší tyto hodnoty jsou, tím se ozon rozpadá rychleji.

K výrob  ozonu se používá generátoru ozonu, kde probíhá syntéza ozonu

z kyslíku. Zdrojem kyslíku m že být p edhušt ný vzduch nebo istý kyslík.

i oxidaci organických látek musí být ozon, pro jeho efektivní využití,

ve vod  rozptýlený co nejjemn ji. Používá se jemnobublinná aerace nebo v žové

výpl ové kolony v protiproudném uspo ádání.

Ozon se používá p i išt ní odpadních vod z textilního, chemického pr myslu

a p i oxidaci fenolových odpadních vod nebo také jako koncový stupe  po

biologickém išt ní odpadních vod, kde zárove  dochází k hygienickému

zabezpe ení odtoku.

Nevýhodou ozonizace je toxicita ozonu, která m že být nebezpe ná pro

obsluhu ozoniza ní stanice [2].

Oxidace peroxidem vodíku

Peroxid vodíku se používá k eliminaci tvorby H2S ve stokových sítích, který

pak zapáchá a p sobí korozi. Peroxid lze také použít k oxidaci fenol . Pokud

spolu s peroxidem p sobí také UV zá ení, urychlí se reakce a zvýší se ú innost



Jitka Rampá ková: Možnosti použití ozonizace k išt ní odpadních vod

2009 21

oxidace. Vznikají pak nerozpustné polykondensáty, vylu ující se ve form

sraženiny.

Výhodou peroxidu vodíku je nezávadnost a jednoduchá aplikace, tzn. snadné

a p esné dávkování.

Nevýhodou je vysoká cena [2].

Oxidace manganistanem draselným

Manganistan draselný je velmi silné oxida ní inidlo, používá se k likvidaci

anorganických slou enin (H2S, CN-) a k oxidaci organických látek.

Použití manganistanu draselného v odpadních vodách je výhodn jší tam,

kde je menší množství koncentrovaných odpadních vod a kde jsou kontinuální

metody išt ní neefektivní nebo selhávají.

Oxidace se provádí tak, že se do nádrže s odpadní vodou nadávkuje roztok

manganistanu draselného a dalších inidel k úprav  pH a poté se sm s promíchá.

Po ukon ení reakce vznikne sraženina, která se odd lí sedimentací od vy išt né

odpadní vody. Tento zp sob se nazývá odstavný [2].

Katalytická oxidace kyslíkem

Oxidace organických i anorganických látek kyslíkem je relativn  pomalá.

Urychlit se m že p idáním vhodného katalyzátoru, jehož volba závisí na povaze

odpadní vody. Nej ast ji používané jsou slou eniny Mn, Cu, Ni, Fe, Co aj.

ve form  solí nebo oxid .

Katalytická oxidace kyslíkem se m že provád t za studena nebo p i zvyšující

se teplot . Stejn  tak m že probíhat p i normálním nebo zvýšeném tlaku.

innost katalytické oxidace kyslíkem není moc vysoká, tím pádem nezajistí

požadovaný stupe  jakosti vody, a proto se kombinuje s dalšími postupy

(adsorpce, koagulace, biologické išt ní) [2].
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Chemická redukce

Vzhledem k tomu, že odpadní vody obsahují zne iš ující látky s vyšším

oxida ním íslem jen velmi z ídka, chemická redukce se používá mén , než

chemická oxidace.

kdy je redukcí zm na biologická istitelnost, u organicky zne išt ných

vod, p em nou skupiny –NO2 na –NH2. Redukce se provádí v kyselém prost edí

2%  H2SO4. Po redukci následuje neutralizace, p i níž pak prob hne koagulace

a tím dojde k odstran ní ásti organických látek.

Dalším druhem odpadních vod, kde je možné použít redukci, jsou vody

z galvanizoven. Jako inidlo se používá nap íklad síran železnatý, si itany nebo

hydrogensi itany. A vzniklá sraženina se odstraní sedimentací [2].

3.1. Terciární zp soby išt ní odpadních vod

Mezi zp soby terciárního išt ní pat í:

 biologické do iš ovací nádrže

 filtrace

 sorpce

 hygienické zabezpe ení odtoku

3.1.1. Biologické do iš ovací nádrže

Jedná se o biologické rybníky, což je p írodní zp sob do iš ování.

Výhodou této metody je fakt, že je-li doba zdržení delší než 5 dní, odstra ují

se nerozpušt né látky sedimentací. Dále pak je zde možný efekt na ed ní, rybníky

se mohou provzduš ovat a je možné snížení koncentrace dusíku a fosforu

syntézou do biomasy ve vegeta ním období.

Nevýhodou je možné sekundární zne išt ní odtoku, proto se provád jí

pravidelné kontroly a následné vy išt ní.

Biologické do iš ovací nádrže se používají zejména za pr myslovými

istírnami odpadních vod [7].
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3.1.2. Filtrace

Filtrace se používá tam, kde jsou požadavky na nízkou koncentraci

nerozpušt ných látek na odtoku nebo p i separaci chemického kalu, také p i

odstra ování specifického zne išt ní nebo slouží p i do išt ní odtoku

z biologických istíren [7].

i filtraci se používají pískové filtry a síta pro separaci chemického kalu.

Používá se filtrace suspenzí s malou koncentrací vrstvou zrnitého materiálu nebo

filtrace koncentrovaných suspenzí p es filtra ní p epážku.

i prvním zp sobu ulpívají nerozpušt né látky na povrchu zrnek, p i pr toku

vody vrstvou zrnitého materiálu. Filtrace se m že spojit s adsorpcí, použije-li

se výpl  s granulovaným aktivním uhlím. Filtrací p es koks, keramzit nebo perlit

lze zachytit ropné látky. Výhodou tohoto zp sobu filtrace je lehká nápl  a snadné

praní filtru.

Druhý zp sob filtrace se používá pro odvod ování koncentrovaných

suspenzí nebo kal . Je zde filtra ní p epážka, kde se odd lují pevné látky od

kapaliny. Nerozpušt né látky zachycené na p epážce vytvá ejí filtra ní kolá .

Výhodou tohoto zp sobu filtrace je získání filtrovaného materiálu s vysokým

obsahem sušiny. Tyto látky se pak mohou zlikvidovat nebo použít k jiným ú el m.

Tento druh filtrace se realizuje procesem vakuové filtrace, kalolis nebo pásové síto

[2].

i filtraci se využívají i membránové technologie, mezi které pat í

elektrodialýza, reverzní osmóza a ultrafiltrace.

Elektrodialýza

Elektrodialýza je d j, p i n mž nastává transport iont  rozpušt ného

elektrolytu membránou. Hnací silou je gradient elektrického potenciálu, vloženého

na membránový systém. Používá se ionexová membrána selektivn  propustná

bu  pro kationy (katexové membrány) nebo pro aniony (anexové membrány). Pro

opa  nabité ionty je membrána nepropustná. Mezi jeden pár elektrod
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se st ídav  umís ují katexové a anexové membrány, ty odd lují oddíly odsolovací

a koncentra ní.

ležitá je p edúprava vstupní vody, musí se odstranit koloidní

a suspendované látky, které zp sobují mechanické zanášení membrány.

Elektrodialýza dokáže snížit obsah solí ve vod  až na 500 mg·l-1.

Reverzní osmóza

Osmózou se rozumí samovolný transport rozpoušt dla (vody) z roztoku

ed jšího do koncentrovan jšího a to membránou, která umož uje pouze tok

rozpoušt dla a nikoliv rozpušt ných látek. Pokud se p sobí na koncentrovan jší

roztok tlakem, tok rozpoušt dla se zpomaluje, až se p i osmotickém tlaku zastaví.

i dalším zvyšování tlaku za ne rozpoušt dlo proudit v opa ném sm ru

a nastává reverzní osmóza.

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace se od reverzní osmózy liší pouze v pórovitosti a ú innosti

separace. Zadržuje látky molekulární hmotnosti 500 - 500 000, což jsou viry

a baterie.

3.1.3. Sorpce

Sorpce je definována jako hromad ní rozpušt né látky, nazývané též

adsorbát, na povrchu tuhé fáze, nazývané též adsorbent.

Nejvíce používaným adsorbentem je aktivní uhlí. Dále se také používají

adsorbenty na základ  organických polymer , elektrárenský popílek a škvára.

Sorpci d líme na iontovou, kde se sorbují jednotlivé ionty a na molekulovou

sorpci, p i které se sorbují celé molekuly. Iontová sorpce se m že dále d lit

na vým nnou a hydrolytickou sorpci.

Podle sil, které vážou rozpušt nou látku k povrchu tuhé fáze se sorpce d lí

na fyzikální, chemisorpci a iontovou sorpci.
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Sorpce se používá k odstran ní toxických, mutagenních, karcinogenních

látek, látek biologicky t žko rozložitelných, páchnoucích látek atd.

Nevýhodou této metody je problém s likvidací vzniklých vy erpaných

sorbent  [7].

3.1.4. Hygienické zabezpe ení odtoku

Používá se ve výjime ných p ípadech, nap íklad u medicínských nebo

výzkumných za ízení.

Také se používá u zp tného využívání vody (chladící a kotelní vody, závlahy,

rekultivace, mytí stroj , prací vody filtr  atd.).

Možnosti hygienického zabezpe ení jsou:

1. Metoda chlorace, kde musí být vyhotovena kontaktní komora s dobou

zdržení minimáln  20 minut.

2. Metoda ozonizace a UV zá ení.

3. Termická metoda, jejíž použití je omezené vysokými finan ními

náklady [7].
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4. MOŽNOSTI POUŽÍTÍ OZONIZACE K IŠT NÍ
ODPADNÍCH VOD

4.1. Ozon

Ozon je nejsiln jší oxidant, který je k dispozici pro praktické procesy išt ní

odpadních vod. Ozon se vyskytuje samostatn  nebo ve slou eninách s OH°

radikály.

Oxida ní ú inek ozonu je výsledkem:

 rozpustnosti ozonu ve vod  (p em na plyn - kapalina),

 interakce mezi organickou hmotou a okysli ovadlem.

Oxida ní potenciál ozonu (+2,07 V) je p ekonán pouze OH° radikálem

(+2,8 V), který vzniká p i jedné z následujících reakcí:

 O3 + UV

 O3 + H2O2

 H2O2 + UV

Univerzálních chemicko-oxida ních a dezinfek ních vlastností ozonu bylo

použito v celé ad  r zných proces  v souvislosti s technologií vody.

i išt ní odpadních vod, které jsou kontaminovány organickými látkami

je chemická oxidace ozonem inovativní technologií. Tímto procesem lze provést

úplnou p em nu organických látek na oxid uhli itý. Organické slou eniny

se mohou v pr hu procesu rozkládat na neškodné produkty.

Ve srovnání s ostatními technickými alternativami, nap . adsorpcí na aktivním

uhlí nebo reverzní osmózou, je oxidace ozonem metoda, p i které vzniká

minimální množství kalu, se kterým by muselo být dále ur itým zp sobem

nakládáno.
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Pro jakýkoliv oxida ní proces musí být zvažován elektrochemický potenciál.

Tabulka . 1: Oxida ní potenciály

OXIDANT OXIDA NÍ POTENCIÁL (V)

Fluor (F) 3,03

Oxida ní radikál (OH°) 2,80

Atom kyslíku (O) 2,42

Ozon (O3) 2,07

Peroxid vodíku (H2O2) 1,76

Oxid manganistanový (MnO4) 1,67

Oxid chlori itý (ClO2) 1,15

Chlor (Cl2) 1,36

Hodnoty v tabulce 1 ukazují, že vyšší hodnotu oxida ního potenciálu než

samotný ozon má pouze OH° radikál.

i ozonizaci reaguje ást rozpušt ného ozonu s látkami p ítomnými ve vod .

ást ozonu se ale rozpouští ješt  d ív, než sta í reagovat s rozpušt nými látkami.

i p ímých reakcích ozonu má velký vliv i malá zm na chemické struktury

oxidované látky na rychlost oxida ní reakce [6].

4.2. Ozonizace

Ozonizace byla za len na do výrobních proces , které využívají její oxida ní

potenciál, nap íklad v procesu b lení v celulózovém a v papírenském pr myslu,

k oxidaci kov  v polovodi ovém pr myslu. Její ú innost je založena na oxida ním

a desinfek ním p sobením ozonu a jeho OH° radikál .

innost každé ozoniza ní jednotky a spot eba ozonu závisí na charakteru

vstupní vody a ú innosti p ed azených proces  (nap . na koncentraci

nerozpušt ných látek nebo na p ítomnosti metabolických produkt

mikroorganism ). Ozonizace má také výrazný vliv na následné technologické

kroky procesu, nap . zvýšení ú innosti aktiva ního procesu.
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Nový zájem o procesy založené na oxidaci ozonem byl vyvolán objevením

nových druh  mikroorganism , jako jsou cysty a oocysty parazit  (Giardia,

Cryptosporidium), identifikací velkého množství chemických polutant  ve vod

a r stem nárok  na úrove  kvality pitné vody a vy išt né odpadní vody. Nicmén ,

i aplikaci ozonizace je t eba opatrnosti, protože mohou vznikat nebezpe né

vedlejší produkty, nap . bromi itan p i ozonizaci vod obsahujících bromid.

Hlavní oblasti použití ozonu jsou:

 desinfekce

 oxidace anorganických látek

 oxidace organických látek, v etn  odstra ování chut , zápachu, barvy

a pevných ástí [6]

4.3. Desinfekce odpadních vod

Desinfekce odpadních vod p ed jejich vypušt ním do vodních recipient

je požadována legislativou upravující vypoušt ní vod do vod povrchových

(Na ízení vlády 229/2007 Sb.).

Nej ast ji je využíván chlor nebo chlorové slou eniny. Ozon je primárn

využíván jako desinfek ní inidlo, s pozitivními vedlejšími ú inky ve form :

 eliminace zápachu,

 odstran ní suspendovaných ástic,

 vzniku snadn ji biologicky rozložitelných látek ze zbytkového DOC na

odtoku [6].

4.4. Oxidace anorganických látek

Ozonizace anorganických látek v odpadních vodách s cílem zni it toxické

látky je v tšinou omezena na odstran ní kyanid . Kyanid je asto používán

i galvanickém pokovování a elektronickém pr myslu, kde se m že vyskytovat

jako volný kyanid (CN-), ale ast ji se vyskytuje ve form  komplexu se železem



Jitka Rampá ková: Možnosti použití ozonizace k išt ní odpadních vod

2009 29

nebo m dí. Zatímco ozon reaguje s volným kyanidem velmi rychle, komplexy

kyanidu jsou ú inku molekulárního ozonu odolné. Proto je v tomto p ípad

nad jn jší použití neselektivních hydroxylových radikál . Pro tento proces by

mohla být použita kombinace H2O2/UV.

Ozonizací mohou být z odpadních vod odstra ovány také dusitany a sulfidy,

které s ozonem reagují rychle. Prakticky se však používají rozší ené a levn jší

postupy, nap íklad biologická denitrifikace nebo odstran ní sulfidu [6].

4.5. Oxidace organických látek

tšina problematických látek v odpadních vodách jsou organického p vodu.

Jedná se asto o sm s r zných látek obsažených v odpadní vod  v r zných

koncentracích (od mg.l-1 do g·l-1).

Základní úkoly ozonizace v procesu išt ní odpadních vod:

 rozklad toxických látek ( asto se vyskytujících v pom rn  nízkých

koncentracích),

áste ná oxidace biologicky odolné ásti DOC, v tšinou aplikovaná

s cílem zlepšit podmínky následné aktivace,

 odstran ní zabarvení.

Použití ozonizace k celkové mineralizaci DOC by nebylo ekonomicky

únosné, a proto je doporu ována kombinace ozonizace s dalšími používanými

procesy. Úsp šnost takového postupu oxidace organických látek by m lo být

posuzováno na základ  úrovn  odstran ní DOC.

Ozoniza ní systémy bývají využívány p i išt ní skládkových vod, odpadních

vod z textilního, farmaceutického a chemického pr myslu.

Nej ast jší problémy technologického provozu ozonizace odpadních vod

jsou p ní a vznik vápenatých a železitých slou enin, což m že zp sobovat

zanášení reaktoru, potrubí, armatur a erpadel [6].
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ÁST

Pro laboratorní experimenty byly v první fázi použity modelové vody (5 %

roztok kyseliny octové, výluh s obsahem huminových látek, vodný roztok

naftalenu). Ve druhé fázi byly použity vzorky vody z odtoku Ú OV Ostrava –

ívoz.

Z ekonomických a asových d vod  byla u modelových vod pro zhodnocení

pr hu procesu ozonizace použita metoda stanovení CHSKMn.

5.1. Charakteristika vzork

Kyselina octová (C2H4O2)

Kyselina octová (ethanová kyselina) je druhá nejjednodušší jednosytná

organická  kyselina a je jedním z p irozených metabolit  v živých organismech.

Vyskytuje se b žn  v rostlinách, a to jako volná kyselina nebo ve form  solí

(octan ). Ve v tším množství je obsažena v kvasícím ovoci.

Kyselina octová se mísí s v tšinou polárních i nepolárních kapalin (voda,

alkoholy, ethery). Ale je také velmi dobrým rozpoušt dlem. Mohou se v ní

rozpoušt t jak organické, tak anorganické slou eniny, nap íklad plynné

halogenvodíky (chlorovodík nebo prvky jako síra nebo jód).

Pat í ke st edn  silným jednosytným kyselinám. Ve vod  disociuje na

acetátový neboli octanový aniont: CH3COOH + H2O  CH3COO  + H3O+.

Díky tomu, že je kyselina octová produkována bakteriemi

(nap íklad Acetobacter), které se používají p i biologickém išt ní odpadní vody na

istírnách, byla vybrána pro experimentální ást. Protože se p irozen  vyskytuje

na odtoku z istíren odpadních vod.

Huminové látky

Charakteristika huminových látek viz kapitola 2.2.3 Huminové látky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karboxylov%C3%A9_kyseliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aniont
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Pat í mezi p irozené organické látky, které se vzhledem ke svým vlastnostem

z vody obtížn  odstra ují. Ú innost jejich odstran ní ením bývá 50 – 70 %,

emž nízkomolekulární frakce tém  odstranit nelze. Navíc vodu zabarvují.

Ozonizace u huminových látek vyvolává strukturální zm ny a redukuje jejich

molekulovou hmotnost.

Naftalen

Naftalen pat í mezi polycyklické aromatické uhlovodíky. Vyzna uje se akutní

toxicitou pro n které organismy. Je ve vod  málo rozpustný a sorbuje se na

zných materiálech, odkud se postupn  uvol uje a proniká do okolí.

Vzorky vy išt né odpadní vody

Voda pro tyto experimentální ú ely byla odebrána na odtoku z úst ední OV

Ostrava – P ívoz.

5.2. Výpo ty

Výpo et produkovaného množství ozonu

GOO Vcm
33

3Om - množství ozonu [g·h-1]

3Oc  - koncentrace ozonu [g·m-1 (NTP)]

GV  - pr tok plynu [m3·h-1 (NTP)]
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5.3. Kyselina octová

Pokus . 1:

Tabulka . 2: Nastavené a vypo tené hodnoty – Kyselina octová, pokus .1

množství vzorku 2l

pr tok plynu 100 l·h-1

asový interval odb ru 30 minut

koncentrace ozonu 17 g·Nm-3

množství ozonu 1,7 g·h-1

Tabulka . 3: CHSK, pokus . 1

vzorek . as [min] CHSKMn [mg·l-1]

vstup 2,76

1. 2 3,04

2. 2 2,37

3. 5 2,20

4. 5 2,40

5. 10 2,26

6. 10 2,16
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Graf . 1: Kyselina octová – pokus . 1

Pokus . 2:

Tabulka . 4: Nastavené a vypo tené hodnoty – Kyselina octová, pokus . 2

množství vzorku 2l

pr tok plynu 30 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 10 minut

koncentrace ozónu 40 g·Nm-3

množství ozonu 1,2 g·h-1

Tabulka . 5: CHSK, pokus . 2

vzorek . as [min] CHSKMn [mg·l-1]

vstup 1,91

1. 10 2,19

2. 20 1,58
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Graf . 2: Kyselina octová – pokus . 2

Záv r:

Kyselina octová je jedním z finálních produkt  aerobního išt ní odpadních

vod. Jak je z výsledk  z ejmé, CHSKMn se zmenšilo jen minimáln . Ke snížení její

koncentrace použitím O3 nedochází také proto, že se jedná o organickou látku

v nejvyšším oxida ním stupni. Snížení hodnot CHSKMn m že ukazovat na

narušení struktury molekuly kyseliny octové a tím umožn ní lepší dostupnosti

uhlíku pro mikroorganismy ve vod .
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5.4. Huminové látky

Tabulka . 6: Nastavené a vypo tené hodnoty – Huminové látky

množství vzorku 5l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 30 minut

koncentrace ozónu 33 g·Nm-3

množství ozonu 1,6 g·h-1

Tabulka . 7: Nam ené hodnoty – Huminové látky

vzorek
.

as
[hod]

CHSKMn

[mg·l-1]
TOC TN absorbance

i 436 nm

vstup 40,2 30,64 5,96 0,824

1. 0,5 31,2 45,47 5,70 0,236

2. 1,0 27,3 43,51 5,52 0,165

3. 1,5 19,5 43,90 5,72 0,152

4. 2,0 23,2 38,42 5,40 0,141

5. 2,5 13,0 38,85 5,42 0,145
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Graf . 3: Huminové kyseliny

Záv r:

V první fázi došlo k odbarvení vody, což odpovídá látkové strukturní zm

sobení ozonu na huminové látky a potvrzení ú innosti O3 p i odstra ování

zabarvení vody.

Pr h zm n ve sledovaných parametrech v pr hu ozonizace je patrný

z grafu . 3. Hodnoty CHSKMn se snižovaly, u hodnot TOC došlo nejprve k

výraznému zvýšení, dalším p sobením ozonu hodnoty mírn  klesaly. Hodnota TN

se nezm nila. Uvedené skute nosti lze vysv tlit pravd podobnými zm nami ve

struktu e molekul huminových látek p sobením ozonu.
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5.5. Naftalen

Tabulka . 8: Nastavené a vypo tené hodnoty - Naftalen

množství vzorku 10l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 10 minut

koncentrace ozónu 20 g·Nm-3

množství ozonu 1 g·h-1

Tabulka . 9: Nam ené hodnoty -  Naftalen

vzorek . as [min]
koncentrace

naftalenu

[mg·l-1]

innost
odstran ní

[%]

vstup 25,56

1. 10 19,00 25,67

2. 20 3,61 85,88

3. 30 1,28 95,00

4. 30 0,16 99,38

Graf . 4: Naftalen
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Záv r:

innost odstran ní naftalenu byla více než 99 % po 60 min p sobení

ozonu.

Naftalen je nejjednodušší polycyklický aromatický uhlovodík. Rozpustnost

naftalenu ve vod  je 0,03 g·l-1. Byl zvolen mimo jiné kv li dostupnosti stanovení

koncentrace metodou plynové chromatografie.

Vstupní koncentrace naftalenu v modelové vod  byla 0,025 g·l-1.
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5.6. Odtok z OV

Pokus . 1:

Tabulka . 10: Nastavené a vypo tené hodnoty – Odtok z OV (7.4.09), pokus . 1

datum odb ru 7.4.2009

množství vzorku 5l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 15 minut

koncentrace ozónu 20 g·Nm-3

množství ozonu 1 g·h-1

Tabulka . 11: Nam ených hodnot – Odtok z OV (7.4.09), pokus . 1

vz.
.

as
[min]

CHSKMn

[mg·l-1]

CHSKCr

[mg·l-1] TOC TN DOC TN CHSK/TOC

vstup 12,14 31,55 13,89 17,57 13,28 17,28 2,28

1. 15 10,48 27,15 13,56 16,66 12,84 15,74 2,00

2. 30 8,89 24,76 12,46 17,41 12,18 16,52 1,99

3. 45 8,68 37,58 12,59 17,21 11,17 15,05 2,99

4. 60 7,98 23,07 11,22 16,37 11,13 16,22 2,06
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Graf . 5: Odtok z OV (7. 4. 09) – pokus . 1

Pokus . 2:
Tabulka . 12: Nastavené a vypo tené hodnoty – Odtok z OV (7.4.009), pokus . 2

datum odb ru 7.4.2009

množství vzorku 5l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 15 minut

koncentrace ozónu 40 g·Nm-3

množství ozonu 2 g·h-1
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Tabulka . 13: Nam ených hodnot – Odotok z OV (7.4.09), pokus . 2

vz. .
as

[min]
CHSKMn

[mg·l-1]

CHSKCr

[mg·l-1] TOC TN DOC TN CHSK/TOC

vstup 12,14 31,55 13,89 17,57 13,28 17,28 2,28

1. 15 9,00 24,54 12,37 16,91 12,09 16,23 1,99

2. 30 7,23 25,19 11,82 17,20 11,67 16,49 2,13

3. 45 6,92 20,43 12,59 17,67 12,37 15,91 1,62

4. 60 5,67 16,93 11,59 17,88 11,40 16,90 1,46

Graf . 6: Odtok z OV (7. 4. 09) – pokus . 2
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Pokus . 1:

Tabulka . 14: Nastavené a vypo tené hodnoty – Odtok z OV (14.4.09), pokus .1

datum odb ru 14.4.2009

množství vzorku 5l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 15 minut

koncentrace ozónu 140 g·Nm-3

množství ozonu 5 g·h-1

Tabulka . 15: Nam ených hodnot – Odtok z OV (14.4.09), pokus . 1

vz.

.

as

[min]

CHSKMn

[mg·l-1]

CHSKCr

[mg·l-1] TOC TN DOC TN CHSK/TOC

vstup 12,14 30,46 14,79 22,14 14,17 21,55 2,06

1. 15 9,00 18,79 13,17 22,13 12,67 21,37 1,43

2. 30 7,23 16,03 12,43 22,49 12,12 12,26 1,29

3. 45 6,92 11,88 11,11 24,39 10,57 23,56 1,07

5. 60 5,67 9,64 11,11 23,47 10,98 22,56 0,87

Graf . 7: Odtok z OV (14. 4. 09) – pokus . 1
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Pokus . 2:

Tabulka . 16: Nastavené a vypo tené hodnoty – Odtok z OV (14.4.09), pokus . 1

datum odb ru 14.4.2009

množství vzorku 5l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 15 minut

koncentrace ozónu 100 g·Nm-3

množství ozonu 7 g·h-1

Tabulka . 17: Nam ených hodnot – Odtok z OV (14.4.09), pokus .2

vz.
.

as
[min]

CHSKMn

[mg·l-1]

CHSKCr

[mg·l-1] TOC TN DOC TN CHSK/TOC

vstup 12,14 30,46 19,77 25,99 19,15 25,49 2,06

1. 15 9,00 24,22 19,87 24,23 19,16 23,86 1,23

2. 30 7,23 24,04 22,03 26,96 21,25 26,23 1,21

3. 45 6,92 15,20 23,37 26,04 22,57 25,87 0,69

4. 60 5,67 14,67 19,77 25,99 19,15 25,49 0,63

Graf . 8: Odtok z OV (14. 4. 09) – pokus . 2
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Pokus . 1:

Tabulka . 18: Nastavené a vypo tené hodnoty – Odtok z OV (20.4.09)

datum odb ru 20.4.2009

množství vzorku 5l

pr tok plynu 50 l·h-1

doba, po jaké byl vzorek odebírán 30 minut

koncentrace ozónu 140 g·Nm-3

množství ozonu 7 g·h-1

Tabulka . 19: Nam ených hodnot – Odtok z OV (20.4.09)

vz. . as [hod] CHSKCr [mg·l-1] TOC TN DOC CHSK/TOC

vstup 31,40 12,83 18,37 12,02 2,45

1. 0,5 51,35 62,47 18,96 62,00 0,82

2. 1,0 51,53 62,19 18,65 60,90 0,83

3. 1,5 51,40 59,83 18,60 59,11 0,86

4. 2,0 51,44 53,59 19,31 53,00 0,96

Graf . 9: Odtok z OV (20. 4. 09)
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Záv r:

i ozonizaci vzorku vody z odtoku Ú OV Ostrava – P ívoz byla použita

zná množství produkovaného ozonu.

i použití nízkých koncentracích ozonu vstupujícího do kolony se vzorkem

vody docházelo ke snižování hodnot CHSKCr. Ostatní sledované parametry se

v pr hu ozonizace výrazn  nem nily.

Zvýšení produkovaného množství ozonu zp sobilo nár st v hodnot  CHSKCr

i TOC.
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6. ZÁV R

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda a v jakých koncentracích je možno

použít ozon pro odstran ní ur itého organického zne išt ní z odpadní vody,

v pr hu isticího procesu a tím zajistit vyšší kvalitu vody na odtoku z OV.

Problematika využití ozonu v procesu išt ní odpadních vod je tak široká, že

není možné v rámci asu ur eného pro zpracování jedné diplomové práce dojít

k definitivním záv m. áste ným ov ením ú inku ozonu na modelové vody

reprezentující n které organické látky obsažené v odtoku z OV a reálné vzorky

odtoku z OV došlo k potvrzení p edpoklad  vyplývajících z citované literatury

(nap . odbarvení vody, zm na struktury organických látek reprezentovaná

zvýšením hodnot TOC, kdy se tyto staly použitou metodou stanovení

detekovatelné).

Z údaj  uvedených v citované literatu e a výsledk  získaných vlastními

experimenty je možno vyvodit díl í záv r, že za azení ozonizace do procesu

išt ní odpadních vod je možné, nicmén  je nezbytné mít ucelené informace o

charakteru zne iš ujících látek v odpadní vod , ú innosti ozonizaci p ed azených

technologických krok  a možných strukturních zm nách polutant  v pr hu

istícího procesu.

Z výše uvedeného je z ejmé, že použití ozonu je jednou z možností

odstra ování organických látek v odpadních vodách a za azení procesu ozonizace

do technologického schématu išt ní odpadních vod má do budoucna velký

potenciál. Nap íklad p i op tovném využívání n kterých druh  odpadních vod.
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íklady organických látek identifikovaných v odtoku z Ú OV Ostrava –

ívoz vyhodnocením screening chromatografické analýzy GC/MS:

4-methylsulfonyl-4-benzoyl-butyronitril;

2,2,2-trifluoro-1-fenyl ethanole;

2,2-dimethyl-1-fenyl-3-buten-1-one;

3-hexanol,

1-(2-methoxypropoxy)-2-propanol;

benzeneethanamin; 2- methylchinolin (4);

2,4-dimethylchinolin (2,6);

4-(1-hydroperoxy-2,2-dimethyl-6-methylen-cyklohexyl);

4,4,8-trimethyltricyklododekan-2,9-diol;

1,4-methanoazulen-7(1H)-one,

oktahydro-4,8,8,9-tetramethyl;

1,1,-dimethylethyl-fenol;

2-methyl-2-propyl methylfosfonofluorid;

n-pentyl methylfosfonofluorid; benzenesulfonamid;

tributylphosphate;

1-amino-2-methylnaftalen;

2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2,2,4,4,7,7-hexamethyl-1H-inden;

octacosahydro-9,9´-biofenantren;

2,2,5,5,8,8,-hexamethyl-(1. alfa., 6-beta., 7. alfa., 9. alfa)-tricyklononan.
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Legenda:

1 zdroj kyslíku (0,7 až 7,0 bar)

2 regulátor tlaku

3 bezpe nostní ventil (1,2 bar) — dodate né vybavení

4 tlakom r (0 až 1,6 bar)

5 analyzátor koncentrace ozonu (0 až 300 gO3/Nm3 )- dodate né vybavení

6 pr tokom r (10 až 110 I/h)

7 škrtící ventil
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