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Summary 

Not too long time ago Czech Republic was going thru constant increasing of 

production capacity. It was not different in our plant. Increasing of production capacity meant 

increasing of production machines and that meant power consuption and production of bigger 

amount of waste. But not allways people took into account the environment and power 

consuption. My thesisis focused on one scarce resource - WATER. Simple water which was 

always enough of water in the past and is in the present but will be there enough water in the 

future? It can change very fast, that´s why companies same as our company are taking 

importance of this precious fluid seriously. Our company is taking care of water-savings and 

reducing of waste for couple years allready. In my thesis I am focusing on water-saving, but 

also on cleaning proccess of the water which is returning back to the river. 

I am convinced, that it make sense from economical view, but ecpecially it´s very important in 

question of enviromental protection and keeping it for our next generation. 

Keywords: water, saving, treatment 

 

Anotace 

V nedávné minulosti zažívala ČR proces neustálého zvyšování výrobních kapacit. Ne 

jinak tomu bylo v našem výrobním závodě. Zvyšování výrobních kapacit znamenalo 

zvyšování počtu výrobních strojů, a tím zvyšování spotřeby energií a produkování většího 

množství odpadů. Ale ne vždy se bral ohled na životní prostředí a spotřebu energií. 

V diplomové práci se věnuji jednomu vzácnému zdroji - vodě. Obyčejná voda, které bylo 

vždy dostatek a zatím dostatek je. Ale to se může velice rychle změnit, a proto firmy, jako je 

ta naše, pochopily vzácnost této tekutiny. Vodou, její úsporou, snižováním odpadů ve vodě, 

se zaobírám již několik let. V diplomové práci se zaměřuji jednak na úsporu vody a také na 

její čištění před návratem do řeky. Jsem přesvědčen, že to má smysl, a to z ekonomického 

důvodu, ale zejména pro ochranu životního prostředí a jeho uchování pro budoucí generace, 

včetně dostatku vody. 

Klíčová slova: voda, úspora, čištění    
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BSK5  Biochemická spotřeba kyslíku 

CD-C1  Přípravná linka Bystronic 1 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká státní norma 

ČR  Česká republika 

DN  Dosazovací nádrž 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

Ncelk  Dusík celkový 

NH4
+
  Amoniakální dusík 

NL  Nerozpuštěné látky 

NO2  Dusitany 

NO3  Dusičnany 

OMRON Značka řídícího systému 

PU  Polyurethan 

PVC  Polyvinylchlorid 

Q   Množství  

VŠB-TUO Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

   

Cizojazyčné zkratky 

AGC  Asahi GLASS Corporation Automotive Europe / Název společnosti 

AVO  Added Value Operations  / Operace přidané hodnoty na skla 
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MBR  Membrane bioreaktor / Membránový biologický reaktor 
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1 Úvod  
 

Téma diplomové práce jsem si vybral z několika důvodů. Prvním důvodem je, že vodu 

používám jako každý zaměstnanec a při jejím spotřebování se snažím o její úsporu. K tomu mě 

vede vzácnost vody a její omezené množství. Stejně tak se snažím hospodařit s vodou i 

v domácím prostředí. 

Druhým důvodem je má dlouholetá práce s vodou v oblasti používání vody jako média 

pro chlazení při broušení skla. Na tomto projektu jsem nejdříve pracoval jako technolog výroby. 

Již od roku 2000 se v našem závodě začal budovat uzavřený systém pro chladící vodu. Do této 

doby se veškerá znečištěná voda odvážela k likvidaci jako nebezpečný odpad. Jako technolog 

jsem se podílel na technologickém zapojení a uvedení celého uzavřeného systému do chodu. 

Podařilo se nám snížit jednak spotřebu vody, ale také se podařilo snížit odpad 

(voda+emulze+obrus), který se odváží a likviduje. Toto celé proběhlo na provoze kalených skel. 

V roce 2007 jsem akci zopakoval, jako pracovník investic, na druhém provoze laminovaných 

skel. Od tohoto roku je voda, která se používá pro chlazení při broušení pod kontrolou. Celá 

akce má velmi vysoký ekonomický přínos s návratností okolo 2 let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny v kapitole 4.3. 

Dalším důvodem je vysoká spotřeba vody na mycích strojích, kterou jsem zaznamenal 

již jako technolog, ale nikdy se mi nepodařilo přesvědčit investiční oddělení o nutnosti 

investovat do této oblasti. To se však změnilo při mém novém pracovním zařazení, kde jsem 

nastoupil právě do investičního oddělení. V roce 2010 jsem provedl modifikaci jednoho mycího 

stroje, viz kapitola 5.1. Akce se ukázala jako velmi přínosná do ekonomického rozpočtu firmy. 

Návratnost investice do této linky bude kolem jednoho roku. V jedné kapitole (části) diplomové 

práce popisuji další plánované kroky pro úsporu pitné vody na mycích strojích. 

Snad posledním důvodem bylo mé studium na vysoké škole, které mi ukázalo další 

možnosti ve směru ochrany životního prostředí a dalo mi určité vědomosti v tomto oboru. Ve 

stejném období začal v naší firmě narůstat problém s kvalitou vody (zejména CHSKCr), která 

odchází z areálu jako vyčištěná odpadní voda do řeky Bíliny. Naše firma má velmi přísný limit 

pro CHSKCr (70 mg/l), jelikož řeka Bílina byla v minulosti značně znečištěná zejména 

chemickým průmyslem v Severočeském kraji. Zejména v zimním období jsme se velice často 

přibližovali k této hranici a někdy jsme ji i překročili. Na území firmy máme stanici ČOV, která 

je již zastaralá a je na konci životnosti vzhledem k dnešním požadavkům. Tato ČOV byla 

vybudována před 30 lety a poslední větší investice byla provedena před 10 lety. Druhá část mé 

diplomové práce je právě věnována modernizaci této ČOV. Prvním krokem bylo zastřešení celé 

ČOV, které nám pomůže stabilizovat teplotu vody, a tím zlepší podmínky pro biologický 

proces. Zastřešení proběhlo v lednu 2011 již na můj návrh, který popisuji v kapitolách 6.1 až 

6.3. Myslím si, že ČOV by si zasloužila i modernizaci, a tím pomohla šetřit životní prostředí 

(řeku Bílinu) a možná i finanční zdroje, přestože investice je velmi nákladná. Finanční 

návratnost by byla za předpokladu, že bychom použili nový moderní MBR systém a vyčištěnou 

vodu vrátili do procesu jako užitkovou. Toto vrácení by si však vynutilo další velkou investici 

do rozvodu této vody ke spotřebičům. Snad jakožto osobě odpovědné za investice se mi to 

v budoucnu podaří. 
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2 Základní informace o vodě 
 

Voda, sumárním vzorcem H2O, systematicky oxidan, je chemická sloučenina vodíku a 

kyslíku (viz obrázek č.1). Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní 

podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina 

bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: 

v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára. 

Systematicky se nazývá „oxidan―. Častokrát se i v odborné literatuře označuje jako 

„dihydrogenmonooxid― či „oxid vodný―, nebo dokonce jako „kyselina hydroxylová―. Všechny 

tyto tři názvy jsou ale chybné: nejedná se ani o oxid, ani o kyselinu, ale o anorganický 

jednojaderný hydrid. Název oxidan byl užíván již dříve, ale byl to název triviální. Kromě toho se 

užívalo a užívá i triviální označení „voda―. Pojem voda se ale používá i jako označení pro směs, 

jejímž hlavním základem je právě sloučenina oxidan. Někdy se oxidan označuje i termínem 

„destilovaná voda―, ale ani to není správné, protože destilovaná voda je jen jedním druhem 

oxidanu (oxidanu získaného destilací). [3] 

 

2.1 Rozdělení vody podle počtu neutronů 

Podle počtu neutronů v atomu vodíku rozlišujeme: 

 

- lehkou vodu (oba vodíky jsou protia, strukturní vzorec je 
1
H2O), 

  

- polotěžkou vodu (jeden vodík je protium a jeden deuterium, strukturní vzorec se dá 

zapsat jako HDO), 

 

- těžkou vodu (oba vodíky jsou deuteria, strukturní vzorec je 
2
H2O, ale dá se také zapsat 

jako D2O, voda vyrobená z těžkých atomů vodíku, v přírodě se nachází zcela běžně ve směsi 

s normální vodou v nízké koncentraci, těžká voda sloužila ke konstrukci prvních atomových 

reaktorů),  

 

- tritiovou vodu (zvaná též supertěžká voda, oba vodíky jsou tritia, strukturní vzorec je 
3
H2O, ale dá se zapsat i jako T2O. [3] 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednojadern%C3%BD_hydrid&action=edit&redlink=1
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Deuterium
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2.2 Rozdělení vody podle skupenství 

 podle skupenství  
o pevné – led, sníh  

o kapalné – voda, (přechlazená voda)  

o plynné – vodní pára  

 podle hydrologie a meteorologie  
o povrchová  

 voda v oceánech (většinou slaná), např. mořská voda  

 voda v ledovcích (sladká, v pevném skupenství)  

 podle umístění  

 voda v řekách, potocích a potůčkách (většinou sladká; vždy 

tekoucí)  

 voda v jezerech (někdy slaná, někdy sladká; někdy tekoucí, 

někdy stojatá)  

 podle stojatosti  

 tekoucí voda  

 stojatá voda  

 ostatní povrchová voda  

o podpovrchová  

 půdní vláha  

 podzemní voda  

o voda v atmosféře – ve formě páry nebo ve formě srážek  

 podle tvrdosti  
o měkká – obsahuje málo minerálních látek  

o tvrdá – z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek  

 podle salinity (slanosti)  
o slaná voda  

o sladká voda  

o brakická voda  

 podle mikrobiologie  
o pitná voda – je vhodná ke každodennímu použití, je zbavená nečistot, obsahuje 

vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily zdraví  

o užitková voda – v průmyslových závodech (sníží se tvrdost vody a ta se zbaví 

Fe
2+

 a Mn
2+

) a v potravinářství – vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórování, 

ozonizace, ozařování ultrafialovým zářením), např. napájecí voda (voda pro 

parní kotle, zbavená minerálních solí, aby nevznikl kotelní kámen, který zanáší 

potrubí, nebo voda určená k napojení)  

o odpadní voda, např. splašková voda  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A9_skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapaln%C3%A9_skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voda_(kapaln%C3%A9_skupenstv%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echlazen%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plynn%C3%A9_skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_p%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voda_v_oce%C3%A1nech&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voda_v_ledovc%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%AF%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voda_v_jezerech&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tekouc%C3%AD_voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stojat%C3%A1_voda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podpovrchov%C3%A1_voda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%AFdn%C3%AD_vl%C3%A1ha&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%AD_voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voda_v_atmosf%C3%A9%C5%99e&action=edit&redlink=1
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 podle obsahu ţivin (dusík, fosfor, popřípadě i přítomnost draslíku a 

mikrobiologických prvků)  

o ultraoligotrofní vody (velmi slabě úživné až neúživné vody)  

o oligotrofní vody (slabě úživné)  

o dystrofní vody – obsahují velké množství huminových kyselin mesotrofní vody 

(středně úživné)  

o eutrofní vody (silně úživné)  

o polytrofní vody (velmi silně úživné)  

o hypertrofní vody (vysoce úživné)  

 podle přírodní medicíny  
o mrtvá voda  

o živá voda  

 v náboţenství  
o svěcená voda  

 pseudovědecké druhy vody  
o magnetizovaná  

o diamantová     

[3] 
 Obrázek č. 1 – Molekula 

vody[11] 

2.3 Základní pojmy technologie čištění odpadních vod 

Je také třeba vysvětlit pojmy používané v technologii čištění odpadních vod, jejichž 

význam není obecně znám. Uvádím zde jen základní a nejpoužívanější. Jedná se o speciální 

výrazy sloužící k popisu množství a druhu znečištění odpadní vody nebo o popis druhu 

znečištění majícího významný vliv na jakost vody. 

Jelikož je potřeba vyjádřit a stanovit celkové znečištění organickými látkami v 

odpadních vodách, byly v minulosti vyvinuty metody, jak toto znečištění stanovit, a to buď 

biochemickým testem, nebo chemickým stanovením. Koncentrace organických látek v odpadní 

vodě je vyjadřována souhrnnými označeními BSK5 a CHSK. [4, 5, 6] 

 

2.3.1 Biochemická spotřeba kyslíku 

Biochemická spotřeba kyslíku – BSK5 - vyjadřuje množství kyslíku spotřebovaného 

mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek přítomných ve 

vodě za aerobních podmínek. Protože organické látky jsou jednou z hlavních znečišťujících 

složek vody, patří BSK mezi důležité ukazatele čistoty či znečištění vody. Tyto organické látky, 

stanovené jako BSK, hrají důležitou úlohu při odčerpávání rozpuštěného kyslíku z vody. 
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Rozpuštěný kyslík je limitujícím faktorem pro některé organismy žijící ve vodním prostředí. 

Typickým projevem nedostatkem kyslíku ve vodním prostředí je např. úhyn ryb. 

 

Index připojený za symbolem BSK vyjadřuje délku testu ve dnech, tzn., že při BSK5 = 

10 mg/l vyjadřuje, že je ve vodě právě tolik organických látek, aby se oxidací jednoho litru této 

vody spotřebovalo 10 mg rozpuštěného kyslíku za pět dní. Vlastní stanovení obvykle probíhá 

tak, že vzorek naředěný maximálně okysličenou čistou vodou je po 5 dní skladován za stálé 

teploty v termostatu a měří se koncentrace rozpuštěného kyslíku před a po zahájení pokusu. 

Hodnota BSK vyjadřuje tedy poměrně dobře vliv znečišťujících látek na vodní prostředí, bez 

ohledu na konkrétní složení odpadní vody. Nevýhodou je dlouhá doba provádění testu. Pět dní 

je nicméně nezbytná doba. [4, 5, 6] 

2.3.2 Chemická spotřeba kyslíku 

Chemická spotřeba kyslíku – CHSK - vyjadřuje množství organických látek 

obsažených ve vodě, které jsou chemicky oxidovatelné (a tedy mohou spotřebovávat rozpuštěný 

kyslík). Vlastní stanovení obvykle probíhá tak, že vzorek je spolu s oxidačním činidlem dvě 

hodiny vařen pod zpětným chladičem a měří se úbytek oxidačního činidla. Hodnota CHSK je 

vyšší než hodnota BSK5 (u koncentrovaných odpadních vod obvykle 2x, u vyčištěné vody cca 

5x). Toto stanovení je používáno pro rychlé určení celkové koncentrace znečištění. Hodnoty 

CHSK lze stanovit totiž již v den, kdy byly odebrány vzorky vody. [4, 5, 6] 

 

2.3.3 Ostatní  

Z dalších stanovení obecně vyjadřujících kvalitu znečištění jsou důležité údaje o obsahu 

nerozpuštěných látek (NL), rozpuštěných anorganických solí (RAS), pH, amoniakálního dusíku, 

celkového dusíku a celkového fosforu. 

 

Koncentrace nerozpuštěných látek ve vodě vyjadřuje množství toho znečištění, které 

lze teoreticky zachytit fyzikálními postupy, to je sedimentací a filtrací. Vlastní stanovení se 

provádí zvážením na filtru zachycených látek po usušení vzorku do konstantní váhy. 

 

Koncentrace rozpuštěných anorganických solí ve vodě je naopak údajem o tom, kolik 

je ve vodě látek mechanickými postupy čištění neodstranitelných (jde i o hůře biologicky 

odstranitelné látky). Vlastní stanovení je založeno na zvážení vzorku zfiltrované vody a pak 

zvážení vysušené nádoby, popř. je nádoba ještě žíhána a je stanoven rozdíl před a po spálení 

vzorku (údaj označovaný jako ztráta žíháním svědčí o množství rozpuštěných organických látek, 

které je možné spálit za vzniku oxidu uhličitého).  

  

Amoniakální dusík (N-NH4) - pokud je přítomen ve vodě, je i v poměrně malých 

koncentracích jedovatý pro ryby. Informace o jeho koncentraci jsou důležité také z toho důvodu, 

že jde o hlavní a nejrychleji stanovitelný podíl z celkového dusíku. 
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Koncentrace celkového dusíku a fosforu vypovídá hodně o tom, nakolik je vyčištěná 

voda v prostředí stabilní. Pokud je ve vyčištěné odpadní vodě málo těchto tzv. "nutrientů", 

nemůže v odtoku z ČOV docházet k růstu rostlin a živočichů (pro který jsou tyto prvky, vedle 

uhlíku, kyslíku a vodíku, nezbytné). Úbytek celkového dusíku a fosforu je tedy důležitým 

údajem o funkci ČOV. 

 

pH vody vyjadřuje, nakolik se její složení liší od normálu (pH = 7) obsahem kyselin 

nebo zásad (pH = O - 14). Vysoké nebo naopak příliš nízké pH odpadní vody je pro proces 

čištění i pro životní procesy v toku nepřijatelné. Navíc voda, která má vysoký obsah kyselin 

nebo louhů, je obvykle i jinak výrazně znečištěna. Tedy změna pH je signálem změny kvality 

odpadní vody. Měření pH je přitom velmi jednoduché, lze jej stanovit okamžitě speciálními 

přístroji i v terénu. Měření pH se proto mnohde na ČOV provádí kontinuálně (měřicí sonda je 

instalována na přítoku a výsledky měření jsou odečítány ve strojovně, velínu ČOV) a jde o 

jediný okamžitý zdroj údajů o kvalitě přitékající odpadní vody. [4, 5, 6] 
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3 Představení firmy AGC Automotive Czech a.s. 

3.1 Stručná charakteristika firmy AGC Automotive Czech a.s.  

AGC Automotive Europe – závod Chudeřice vyrábí bezpečnostní skla (tvrzená boční 

okna, zadní vyhřívaná skla, lepená čelní skla, speciální lepené sklo velkých formátů) pro 

automobilový průmysl.  

AGC Automotive Europe patří mezi tři nejvýznamnější dodavatele automobilového skla 

v Evropě se svým 25% podílem na trhu. Společnost je zastoupena v pěti zemích: Belgii, Francii, 

Itálii, České republice a Rusku. 

 

AGC Automotive Czech a.s. (viz obrázek č. 2) vyrábí cca 15 miliónů kusů 

automobilových skel za rok pro nejrůznější evropské výrobce aut, jako jsou například PSA 

(Peugeot, Citroën), Fiat (Fiat, Alfa Romeo), General Motors (Opel, Vauxhall), BMW, 

Volkswagen Group (Audi, Škoda, Volkswagen), Ford (Ford, Jaguar, Volvo), Toyota, Honda, 

DaimlerChrysler (Mercedes, Chrysler, Smart), Renault-Nissan, VAZ, GAZ, Webasto, Suzuki, 

Mitsubishi. [1] 

 

 

 
 

Obrázek č. 2 – Letecký pohled na závod AGC Automotice Czech a.s., pořízen pro komerční účely v roce 

2008, zdroj archiv AGC. 
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3.2 Historie firmy AGC Automotive Czech a.s. 

 

Historie firmy Splintex Czech a.s. Chudeřice sahá až do roku 1925, viz  

 [PhDr. Miroslav Grisa, CSc. 1996], [2] kdy Dr. Edmund Weinmann dostal živnostenské 

oprávnění k provozování hutě na zrcadlové sklo. Tehdy se ovšem firma jmenovala 

„Koksovna Edmunda Weinmanna― a soustřeďovala se především na výrobu koksu 

z nedalekých uhelných dolů. Až od roku 1925, po získání příslušného povolení, se začala 

firma věnovat výrobě tzv. leštěného, zrcadlového skla. Od této chvíle se stala tato firma velmi 

významným dodavatelem skla pro stavebnictví a automobilový průmysl v Evropě. 

 V době okupace zabrali firmu nacisté. V roce 1944 byla firma bombardována 

spojeneckými letadly. Jedna bomba nevybuchla a slouží dodnes jako památník obětem války. 

Po skončení války se v roce 1946 firma přejmenovala na „Sklárny Union, n.p.― a snažila se 

navázat na předválečné úspěchy. Problém byl ovšem v tom, že firma neměla v podstatě žádné 

odborníky. Důvodem toho bylo, že před a v průběhu války pracovala ve firmě drtivá většina 

Němců a jenom malé procento Čechů. Němci byli po válce odsunuti a nezbyl v podstatě 

nikdo, kdo by znal technologii nebo výrobu jako takovou. Docházelo poté, z pohledu dnešní 

doby, k úsměvným situacím, když např. přišlo politické nařízení z bývalého Sovětského svazu  

o dodávkách skla a nikdo ze zaměstnanců neuměl rusky. Jako absolutní perlička pak působí 

vyprávění jednoho z pamětníků o tom, jak firma dostala zakázku na skleněné víko rakve pro 

Klementa Gottwalda. Víko bylo vyrobeno až na třetí pokus a za asistence StB, která 

podezírala skláře ze sabotáže. 

 V roce 1965 byla firma přejmenována na „Sklo Union, o.p.Teplice― a byla zakoupena 

licence Float (plavení skla v cínové lázni). V roce 1973 byla v Chudeřicích ukončena výroba 

plochého skla, které se od té doby vyrábí v Teplicích a firma se soustředila na výrobu skla 

tvrzeného, izolačního a pěnového. Výroba pěnového skla, které bylo vyráběno nepřetržitě od 

roku 1957 a které vyráběli, kromě Československa, už pouze ve Spojených státech 

amerických a v bývalém Sovětském svazu, byla ukončena v roce 1990 s nástupem 

polystyrenu jako izolačního materiálu. Po revoluci, v roce 1991, se společnost změnila na 

akciovou společnost „Glavunion Teplice a.s.― a došlo k rozdělení firmy na dvě části, 

„Glavostav―, který se i nadále zabývá výrobou plochého bezpečnostního skla a výrobou 

izolačních dvojskel, a na „Thorax―, který se soustřeďoval na výrobu bezpečnostních autoskel. 

V roce 1996 se firma Thorax přejmenovala na „Splintex Czech a.s.―, dceřiná společnost firmy 

„Glaverbel Czech a.s. Teplice―. 

Firma Splintex Czech a.s. je držitelem několika certifikátů ISO řady 9000 – Systém 

řízení kvality, ISO 14001 – Ochrana životního prostředí, OHSAS 18001 – BOZP, 

zákaznických norem ISO TS 16949 – souhrn norem VDA.6 – Německá norma pro kvalitu, 

QS 9000 – Americká norma pro kvalitu aj. 

Poslední přejmenování společnosti bylo v roce 2006. Novým a posledním názvem 

společnosti je „AGC Automotive Czech a.s.―. Důvodem bylo sjednocení názvu s vlastníkem 

společnosti AGC Group. [2] 
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3.3 Hlavní produkty společnosti AGC Automotive Czech a.s. 

- Laminovaná automobilová skla 

  - čelní a boční 

- Kalená automobilová skla 

  - boční, zadní nevyhřívaná, zadní vyhřívaná 

- Operace přidané hodnoty na skle - "AVO"  

  

3.3.1 Laminovaná automobilová skla 

Se svou odolností proti nárazu a úderu byla laminovaná skla povinná pro čelní skla 

automobilů již od začátku osmdesátých let minulého století. Tato skla mohou být rovněž použita 

pro boční okna, zadní okna i pro skleněné střechy. 

 Laminované čelní sklo je sklo, které při výrobě prochází takovým technologickým 

procesem, který upravuje a zlepšuje jeho požadované vlastnosti. Tento technologický proces 

mění jeho tvar, pevnost, barvu a i vlastní pevnostní a mechanické schopnosti jeho použití. Sklo 

se uřízne v požadovaném tvaru a velikosti z tabule skla (přířezu). Pokud nepožadujeme 

neprůstřelné sklo, je běžně používané čelní sklo vyráběno ze dvou vrstev skla a jedné fólie. Tato 

skla se nejdříve uříznou diamantovým nástrojem, poté se obrousí hrany, skla se umyjí, 

popřípadě potisknou a položí na formu (vždy pár skel). Po průjezdu skla pecí dostane sklo 

požadovaný tvar. Následně se skla znovu umyjí, mezi ně se vloží fólie a sklo pokračuje do 

vakuové pece a autoklávu, ve kterém dostane sklo požadované vlastnosti (průhlednost, pevné 

spojení skla a fólie). 

3.3.2 Temperovaná (kalená) automobilová skla 

Temperované sklo (jiným slovem kalené sklo). Jedná se o tvarované sklo, které se 

nejprve uřízne, obrousí, umyje, popřípadě potiskne, zahřeje na teplotu cca 650 °C a poté se 

vychladí tlakem vzduchu. Důležité je dodržet technologii zahřátí a prudkého ochlazení. Tím 

získává svoji pevnost a vnitřní předpětí. Výhodou tohoto skla je jeho tříštivost. Tato vlastnost je 

vyhovující, neboť se netvoří při rozbití dlouhé a ostré jehlovité střepy, které by byly nebezpečné 

pro posádku při nehodě. Tato skla dále používáme pro vyplnění bočních a zadních otvorů i pro 

konstrukci vlepovaných technologických skel uzavírající buď aerodynamické, nebo karosářské 

výplně karoserie. 

 Temperované sklo má pětinásobnou odolnost proti rozbití. Ve srovnání s běžným sklem 

má temperované sklo schopnost roztříštit se na tisíce drobných a relativně bezpečných 

fragmentů; tato schopnost je činí obzvláště vhodným pro automobilové prostředí. 

Temperované sklo je používáno především pro výrobu bočních oken, zadních oken a 

skleněných střech. 

3.3.3 Operace přidané hodnoty na skle "AVO" 

Naše další činnost "Operace přidané hodnoty" (Added Value Operations) zahrnují 

veškeré činnosti, které přidávají laminovanému nebo temperovanému sklu jeden nebo několik 

komponentů - zejména dešťové a světelné senzory a vyhřívací systémy u čelních skel a zadních 

oken, a rovněž fixační systémy otevírání bočních oken. 
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4 Aktuální stav hospodaření s vodou v AGC a její čištění 
 

Firma AGC je výrobcem automobilových skel. Při výrobě se postupně sklo opracovává 

(řeže, brousí, vrtá, myje, potiskuje, ohýbá, tvrdí, skládá, lepí, autoklávuje, kontroluje). Při 

jednotlivých operacích se používá voda zejména na chlazení a mytí. Veškerá voda končí na 

centrální čistírně odpadních vod (dále již jen ČOV). Spotřeba vody je v nepřetržitém procesu, 24 

hodin denně, a patří mezi významné nákladové položky. 

4.1 Voda pro mytí skel 

Voda pro mytí skel je voda, která se používá v procesu výroby, když je nutné umýt sklo 

v návaznosti na další operaci. V AGC Automotiv Czech máme dva základní provozy. Provoz 

pro kalená (tvrzená skla) a provoz pro laminovaná skla (zejména čelní skla). 

4.1.1 Provoz kalených skel 

Na provoze pro kalená skla je 7 přípravných linek a na každé z nich je mycí stroj pro 

umytí skel před uložením na paletu. Dále na tomto provoze je 6 potiskovacích linek a na každé 

je mycí stroj pro umytí skel před nanesením barvy na sklo. Před kalícími agregáty již mycí stroje 

nemáme. Na provoze Rx je celkem 13 mycích strojů.  

 Pro spotřebu vody jsou zejména důležité mycí stroje na přípravných linkách, jelikož 

máme na každé nainstalovaný předoplach pitnou vodou a mytí demi-vodou. Do nedávné doby 

byl předoplach napojen na řád pitné vody a tlak pro trysky byl tvořen tlakem řádu. Jelikož se 

jednalo o mimořádně vysokou spotřebu vody, byl tento provoz, konkrétně přípravná linka CD-

C1, vybrána jako pilotní projekt pro snížení spotřeby vody (viz kapitola 5.1). 

4.1.2 Provoz laminovaných skel 

Na provoze pro laminovaná skla jsou 3 přípravné linky a na každé je mycí stroj. Tato 

část se nazývá Pre-process. Na navazující části Post-process máme další 4 mycí stroje. Pro 

spotřebu vody jsou důležité zejména 2 mycí stroje na Pre-procesu a jeden mycí stroj na Post-

procesu. Jedná se o provoz, který byl vybudován v roce 1994, a spotřeba vody nebyla důkladně 

řešena. Zbylé mycí stroje byly vybudovány v letech 2007 a později a již je na nich řešena úspora 

mycí vody.    

4.1.3 Doporučení 

Z analýzy spotřeby pitné vody je zřejmé, že největší spotřeba pitné vody je právě na 

mycích strojích, jelikož jejich provoz je nepřetržitý a jejich technické řešení není zcela šetrné 

pro spotřebu pitné vody. Dá se řící, že se jedná o největší spotřebu pitné vody v rámci celého 

areálu AGC. Z tohoto důvodu se v další části mé diplomové práce budu věnovat úspoře pitné 

vody na mycích strojích => kapitola 5. 
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4.2 Technologická voda pro chlazení 

Při opracovávání skel se používají diamantové nástroje, které při kontaktu se sklem 

vytvářejí teplo. Z tohoto důvodu je nutné používat chladící vodu. Pro zvýšení účinnosti chlazení 

se do chladící vody přidává chladící emulze. Do nedávna se používal pro chlazení uzavřený 

okruh pro každou přípravnou linku zvlášť. Nádrž byla v úrovni podlahy, emulze se dávkovala 

přiměřeně a voda se průběžně nečistila. Bylo nutné každý týden vodu z nádrže vyčerpat a odvézt 

k likvidaci. Bylo to velice náročné jak na organizaci, tak nákladově. 

4.2.1 Provoz kalených skel 

Na provoze pro kalená skla je vybudovaný systém pro sběr znečištěné vody, její čištění a 

návrat k dalšímu použití. Na tomto provoze byl systém vytvořen jako první. Každá linka má 

nádrž pro čistou vodu (zásoba vody na chlazení) a nádrž na znečištěnou vodu (sběrná nádrž od 

linky). Voda koluje z čisté nádrže přímo do brusné (chladící hlavy) a odtud dále pokračuje 

(znečištěná) do nádrže znečištěné vody, z této nádrže je přečerpána na čistící stanici, kde 

procesem chemického srážení je oddělena voda s emulzí od znečišťujících látek (zbytky skla, 

zbytky materiálu brusných kotoučů, zbytky materiálů oživovacích plátků). Voda se vrací do 

čisté nádrže k dalšímu použití. 

 

Tímto systémem se nám podařilo: 

- prodloužit periodu čištění nádrží z jednoho týdne na dva týdny, 

- prodloužit životnost brousících kotoučů zhruba o 30 %, 

- zvýšit kvalitu broušené hrany, 

- snížit spotřebu vody a chladící emulze, 

- zmenšit zatížení životního prostředí, 

 původně se likvidovalo 25 m
3 

brusných vod s emulzí každý týden, 

 nyní likvidujeme 3-4 m
3
 za týden. 

 

Jelikož byl tento projekt velice úspěšný a s výbornou návratností (cca 1,5 roku), rozhodli 

jsme se investovat i do druhého provozu laminovaných skel. 

4.2.2 Provoz laminovaných skel 

Na tomto provoze je vybudovaný obdobný systém s drobnými vylepšeními, která jsme 

zjistili na základě provozování systému na provoze pro kalená skla. Celý systém je řízen jedním 

řídícím systémem OMRON (na provoze Rx je několik řídících systémů – pro každou linku 

zvlášť). Tímto se dosáhlo významné úspory při investici. Celý systém je na konci doplněn 

vakuovým lisem, který odsává zbytky vody z odpadu a sníží tak objem výsledného odpadu o 

dalších 40-60 %.   

4.2.3 Doporučení 

Momentálně používaný systém je velmi šetrný ke spotřebě pitné vody. Snad vylepšení 

pro budoucnoust by byla instalace kalové koncovky i na provoz Rx, která by snížila obsah vody 

v kalu o cca 40-60 %. Dopad by to nemělo na snížení spotřeby vody, ale na snížení množství 

odpadu, který se likviduje jako nebezpečný odpad. Jelikož se nejedná o úsporu vody, v mé práci 

se touto problematikou již dále nezabývám. 
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4.3 Aktuální stav centrální čistírny odpadních vod (ČOV) 

 

V areálu AGC Automotive Czech a.s. je oddílná kanalizace. Na ČOV přitéká odpadní 

voda gravitačně splaškovou kanalizací o průměru 500 mm. Do splaškové kanalizace jsou 

svedeny vody sociální a technologické. Z komunikací a střech jsou dešťové vody svedeny 

dešťovou kanalizací s vyústěním do recipientu – řeka Bílina. Rozdělení vod na splaškové, 

technologické a vody dešťové není dokonalé. Za deště dochází k výraznému zvýšení průtoků ve 

splaškové kanalizaci. 

4.3.1 Popis současného stavu 

Splaškové a technologické vody přitékají do akumulační a čerpací nádrže ČOV. Nádrž 

tvoří současně první sedimentační stupeň ČOV, aniž by byla vystrojena potřebným technickým 

zařízením pro čištění dna nádrže a pravidelné odstraňování sedimentujících látek. Nádrž byla 

vybudována pod ochranou larsenových stěn jako spouštěná ocelová nádrž. Pro záchyt hrubých 

nečistot je na přítoku instalován česlicový koš se zvedacím zařízením na vysunutí koše. Objem 

nádrže je cca 25 m
3
. Čerpadla (2 ks typ 50 GFHU) přečerpávají odpadní vodu do rozdělovacího 

objektu, který zajišťuje rozdělení přítoku odpadní vody na 2 samostatné koridory a současně 

zajišťuje přepad přebytečné vody zpět do akumulační a čerpací nádrže. V případě zvýšeného 

přítoku odpadních vod (za deště), nebo v případě poruchy obou čerpadel, dojde po naplnění 

objemu nádrže k přepadu odpadní vody bezpečnostním odtokem do recipientu. Splašková 

kanalizace před zaústěním do nádrže je doplněna stavítkovou šachtou, která umožňuje odvést 

odpadní vody mimo ČOV.  

 

Množství vody přiváděné na ČOV, dle autorizovaného měření, činí  Qd  = zhruba 255 až 

320 m
3
/den. Výroba pracuje v nepřetržitém režimu s odstávkami v letním a zimním období, kdy 

se provádí opravy a údržba výrobních zařízení.  

 

Kvalita vody na přítoku se pohybuje v těchto intervalech: 

Ukazatel:  CHSKCr                   150 až 750 mg/l                                     ø = 300 mg/l 

                  BSK5                         63 až 145 mg/l                                     ø = 100 mg/l 

                  NL                             57 až 570 mg/l                                     ø = 200 mg/l 

 

Biologická část ČOV je sestavena ze 2 ks ocelových, balených ČOV typ VHS - III/k s 

těmito čistícími objemy:      

- aktivační část =   2 x á 80 m
3 

- dosazovací část = 2 x á 18,5 m
3 

      

Ocelové nádrže ČOV jsou kotveny do železobetonové základové desky, spuštěné mezi 

larsenové stěny. Kolem sestavy nádrží jsou studny na snížení hladiny spodní vody pro případ 

vyprázdnění nádrží při jejich opravě nebo čištění.  

 

Pro zajištění recirkulace kalu jsou v každé dosazovací nádrži instalovány 3 ks 

přečerpávacích mamutek vratného kalu. Plovoucí kal z hladiny vody v každé dosazovací nádrži 
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je vracen 1 ks mamutky zpět. Vratné kaly i kaly z povrchu vody v dosazovací nádrži jsou 

recirkulovány zpět do aktivační nádrže. 

 

Pohon mamutek a dodávka vzduchu do aktivační směsi v aktivačních nádržích je 

zajištěna pomocí 2 ks dmychadel firmy VHS Kubíček, s.r.o. typ 3D16C, vždy 1 ks pro jeden 

koridor a pomocí provzdušňovacích trubkových elementů, vyjímatelných za provozu.  

 

Na odtoku z dosazovací části je v každém koridoru umístěn měrný Parshalův žlab s 

ultrazvukovým měřidlem a vyhodnocovacím zařízením. 

 

Vyčištěná voda odtéká z ČOV do recipientu - řeky Bíliny, která je v tomto profilu 

značně znečištěná, a proto vodohospodářský limit byl stanoven velmi přísně. V ukazateli 

CHSKCr limit „p― = 70 mg/l a limit „m― = 120 mg/l.   

 

Kalové hospodářství na ČOV je řešeno buď vypouštěním přebytečného kalu na 4 ks 

kalových polí, která byla v r. 2009 rekonstruována, nebo odvozem kalu cisternami FEKA. 

Na fotce (viz obrázek č. 3) je pohled na čistírnu před zakrytováním. 

 

 
 

Obrázek č. 3 – Stav stanice ČOV k 1.12.2010, vlastní foto, 2010. 
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4.3.2 Problémy a zvláštnosti 

Poměr mezi CHSKCr a BSK5 v surových odpadních vodách je vysoký, BSK5 činí 

přibližně 30 až 40 % z hodnoty CHSKCr, to nasvědčuje o zhoršené biochemické rozložitelnosti 

přiváděného znečištění. Příčina tohoto stavu byla identifikována analýzami chladících emulzí, 

používaných ve výrobě. Analýzy technologických vod prokázaly vysokou biologickou toxicitu a 

vysoké hodnoty CHSKCr.  

Poměr mezi BSK5 a NL signalizuje přítok vody s vyšším obsahem inertních látek 

(zřejmě obrus skla a písek).   

V minulosti a rovněž v poslední době (od 11/2009 až dosud) se zhoršila účinnost čištění. 

Příčinu lze spatřovat ve vypouštění technologických vod s obsahem chladících emulzí do 

splaškové kanalizace. Ve výrobě jsou používány tyto kapaliny:           

    

FUCHS OIL GLASOL FS (příloha č.2)   

SUPERCAT SC550SL  (příloha č.3)                              

ACECOOl 6511  (příloha č.4)   

 

Provedenými analýzami byly zjištěny hodnoty CHSKCr v pracovních roztocích 

technologické vody v úrovni 11000 až 17000 mg/l. Vypouštění technologických vod s obsahem 

chladících emulzí nelze v současné době zcela vyloučit. Hlavním zdrojem přítoku 

technologických vod na ČOV je čerpání vody ze sběrné jímky v hale „J― provozu Restex. 

Dochází k hydraulickému a při vypouštění technologických vod i k látkovému přetížení 

biologické části ČOV. 

4.3.3 Doporučení 

Jednoznačně se jedná o problém, který v budoucnosti bude gradovat. Z tohoto důvodu se 

v další části mé diplomové práce budu věnovat modernizaci ČOV => kapitola 6. 
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5 Návrh na úsporu vody pro mycí stroje 
 

5.1 Pilotní projekt pro úsporu vody na provoze kalených skel 

 

Jako pilotní projekt pro úsporu vody jsem si vybral v provozu kalených skel mycí stroj 

na lince Bystronic 1. Na tomto mycím stroji byl předoplach napojen přímo na řád pitné vody a 

pro tlak byl využit tlak řádu pitné vody. Hodinový průtok vody se pohyboval od 700 l/hod do 

1100 l/hod. 

 

Pro analýzu skutečného stavu jsem použil metodu „Rybí kost― (viz obrázek č. 4). 

 

5.1.1 Eliminace spotřeby pitné vody na mycím stroji – rybí kost 

 

Obrázek č. 4 – Rybí kost k problematice spotřeby vody na mycím stroji CD-C1, vlastní foto, 2011. 

 

Z této metody je jednoznačně vidět, že hlavní příčinou je špatné (nelogické) zapojení, 

které je z doby, kdy pitná voda byla velmi levná a firmám se nevyplatilo investovat do 

složitějšího zařízení. Toto však neplatí dnes. Jednak se za vodu platí poměrně velké částky a 

účet za vodu je jedním z hlavních sledovaných ukazatelů. Konkrétně v AGC se sleduje spotřeba 

vody na 1m
2
 skla a každý rok je cíl nižší a nižší. Druhým důvodem je, že naše firma je držitelem 

několika certifikátů souvisejících s životním prostředím (např. ISO 14001, OHSAS). Tato 

skutečnost nás zavazuje neustále zlepšovat negativní vliv na životní prostředí. 
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5.1.2 Linka CD-C1 před modifikací 

Původní technologické zapojení (viz 

obrázek č. 5) bylo zcela primitivní. Červený 

přívod vody je pitná voda, kde byl využitý tlak 

řádu pro tlak v tryskách. Přívod byl přes 

mechanický ventil, který se otevřel po 

preventivní údržbě a byl otevřený 14 dní do 

další preventivní údržby. Z předmytí 

pokračovala voda do kanalizace. Spotřeba vody 

byla od 800 l/hod do 1100 l/hod. Obdobný 

princip byl použitý i pro demi-vodu (zelený 

přívod). S tím rozdílem, že průtok byl pouze od 

80 l/hod do 120 l/hod. Při zastavení mycího 

stroje voda i demi-voda tekla dále. Z nádrží 

přebytek vody pokračoval do kanalizace na 

ČOV.  

 

 

 

 

 
Obrázek č. 5 – Schéma zapojení CD-C1 před modifikací, vlastní 

schéma. 

5.1.2.1 Linka CD-C1 po modifikaci 

 

Po modifikaci (viz obrázek č. 6) 

došlo ke dvěma zásadním změnám. První 

výraznější změnou bylo uzavření okruhu 

pitné vody. Přidáním čerpadla se vytvořil 

potřebný tlak pro trysky. Přidáním 

hladinového čidla a elektro ventilu se 

zabezpečilo dopouštění vody do první 

nádrže zleva pouze při poklesu vody. 

Tímto opatřením se snížila spotřeba. 

Druhým podstatným opatřením byla 

regulace hladin ve všech ostatních 

nádržích a velmi důležité bylo zastavení 

vody i demi-vody při zastavení mycího 

stroje. 

Obrázek č. 6 – Schéma zapojení CD-C1 po modifikaci, vlastní 

schéma. 
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5.1.3 Vyhodnocení spotřeby vody na lince CD-C1 

Po provedené modifikaci byla znovu měřena spotřeba vody. Spotřeba vody klesla 

v průměru o 95 %.  

 

Roční spotřeba vody před modifikací byla 7920 m
3
/rok (odečet z měření spotřeby).  

Přepočtená spotřeba vody po modifikaci je 792 m
3
/rok.  

Úspora na této lince bude představovat 7128 m
3
/rok. 

Cena za jeden m
3
 pitné vody je cca 34 Kč. 

Roční úspora na této lince bude představovat 242.352 Kč/rok. 

 

Investice do linky cca 200.000 Kč. 

Vyšší energetická náročnost cca 17.500 Kč za rok (1ks čerpadlo-1,1 kW, cena 2 Kč/kW). 

Návratnost investice do jednoho roku. 

 

Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o investici na všechny mycí stroje. 

 

5.2 Další kroky pro úsporu vody  

5.2.1 Instalace na provoz kalených skel 

Na tomto provoze se provede obdobná technická modifikace na dalších 6 mycích 

strojích. Instalace proběhne v tomto roce a bude zejména zaměřena na úsporu pitné vody. 

 

5.2.2 Instalace na provoz laminovaných skel 

Na provoze je situace poněkud odlišná. Na mycích strojích nejsou předmycí stroje s 

vysokou spotřebou pitné vody (vyjma jednoho mycího stroje). Z tohoto důvodu je technické 

řešení zaměřené zejména na spotřebu demi-vody. Pokud se mycí stroj zastaví, zastaví se i demi-

voda. Sice se nejedná o tak velkou úsporu kvantity vody, ale demi-voda je zase dražší. 

Zastavování mycích strojů je na tomto provoze velice časté, jelikož se jedná o on-line proces. 

Celkem se jedná o 3 mycí stroje. 

 

Poznámka (pro výpočet jsem použil): 

 

- cena vody je 34 Kč/m
3 

- cena demi-vody je 60 Kč/m
3 

- pro 1 rok jsem použil 330 dní 
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5.3 Ekonomická návratnost 

Tabulka č. 1 – Teoretická úspora vody a pitné vody po modifikaci myček, vlastní příprava.  

Linka Poznámka

Rok 

realizace 

modifikace

Spotřeba 

vody před 

modifikací 

l/hod

Spotřeba 

demi-vody 

před 

modifikací 

l/hod

Spotřeba 

vody po 

modifikací 

l/hod

Rozdíl za 

hodinu 

l/hod

Rozdíl za 

hodinu v 

Kč

Rozdíl za 

den   

l/den

Rozdíl za 

den v Kč

Rozdíl za 

rok      l/rok

Rozdíl za 

rok v Kč

CD-C1 Pilotní projekt 2010 1000 100 900 30,6 21600 734 7128000 242352

CD-C2

S odděleným 

předoplachem 2011 600 100 500 17 12000 408 3960000 134640

CD-C3

S odděleným 

předoplachem 2011 1000 100 900 30,6 21600 734 7128000 242352

CD-C4

S odděleným 

předoplachem 2011 800 100 700 23,8 16800 571 5544000 188496

CD-C12 

CD-C7

Náhrada nové linky 

za starší linku 2011 800 100 700 23,8 16800 571 5544000 188496

CD-C11

S odděleným 

předoplachem 2011 900 100 800 27,2 19200 653 6336000 215424

CD-C14

S odděleným 

předoplachem 2011 900 100 800 27,2 19200 653 6336000 215424

CD-L1

Bez zastavování 

demi-vody 2012 700 200 500 30 12000 720 3960000 237600

CD-L2

Bez zastavování 

demi-vody 2012 700 200 500 30 12000 720 3960000 237600

CD-LC21

Bez zastavování 

demi-vody 2012 500 200 300 18 7200 432 2376000 142560

6 000 1 300 6 600 258 158 400 6 197 52 272 000 2 044 944

Přehled všech mycích strojů a jejich spotřeba pitné vody

 

 

Celkovou investici do mycích strojů předpokládám ve výši cca 2.000.000 Kč. Z tohoto je 

vidět, že návratnost je přibližně jeden rok (viz tabulka č. 1). 

Kdybych šel do detailů, musel bych od návratnosti ještě odečíst energetickou náročnost 

pro nová čerpadla (17.500 Kč za energie pro provoz 1 ks čerpadla) a finance věnované údržbě 

nového zařízení. Tato částka však nepřesáhne 250.000 Kč za rok. Takže každý následující rok 

bude úspora minimálně cca 1.800.000 Kč a bude narůstat vlivem zvyšující se ceny za vodu. 
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6 Návrh na modernizaci centrální čistírny odpadních vod 
 

Pro modernizaci, resp. zvýšení kapacity ČOV navrhuji dva kroky. Prvním je zakrytí 

všech nádrží z důvodu zimního období, ve kterém klesá teplota vody pod hranici biologické 

aktivity aktivovaného kalu (poznámka) v biologickém stupni ČOV. Druhým krokem je vlastní 

modernizace ve dvou navržených variantách. První varianta řeší pouze intenzifikaci ČOV pro 

zvýšení kapacity, druhá varianta řeší nejen zvýšení kapacity ČOV, ale současně i zvýšení 

účinnosti čistícího procesu a kvality vyčištěné vody, a to použitím MBR systému. Druhá 

varianta řešení intenzifikace ČOV umožňuje využít vyčištěnou vodu pro potřeby výrobního 

procesu, případně pro závlahy zeleně v areálu naší společnosti apod. 

 

Poznámka: 

- při teplotě vody 10 
o
C je účinnost pouze cca 30 % 

- při teplotě vody 7 
o
C je účinnost téměř 0 % 

6.1 Důvod pro zakrytování nádrží 

Hlavním důvodem pro zakrytování ČOV bylo zjištění, že v zimním období se vlivem 

nízkých teplot snižuje účinnost biologického stupně ČOV (viz obrázek č. 7) a hlavní sledovaný 

parametr CHSKCr není redukován s potřebnou účinností. Hodnoty CHSKCr ve vyčištěné vodě 

překračují často povolenou limitní hodnotu. 

 

Závislost teploty a hodnoty CHSK na výstupech z ČOV 
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Obrázek č. 7 – Graf závislosti CHSKCr na teplotě vody od 1.11.2009 do 28.2.2010, vlastní příprava grafu, data 

z monitorovacího systému AGC. 
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6.2 Vlastní zakrytování 

ČOV se skládá ze tří nádrží. První nádrž č. 1 je nádrž, kam přitéká odpadní voda. Voda 

má minimální teplotu 15 
o
C. Z této nádrže se voda přečerpává do dvou aktivačních nádrží. Při 

chladném počasí klesala teplota vody až pod kritický bod a výrazně se zhoršovala účinnost 

čistírny.  

Nádrž č. 1 jsem doporučil zakrytovat materiálem z PU pro jeho dobré tepelně-izolační 

vlastnosti. Původní rošty byly nahrazeny tímto materiálem. 

Nádrž č. 2 jsem doporučil zakrytovat způsobem, který je vidět na obrázku č. 8. Celé 

zakrytování je z PU. Z boku je velké množství nejrůznějších otvorů pro dobrou obslužnost. Celé 

zakrytování je rozebíratelné z důvodu možné následné modifikace ČOV nebo nejrůznějších 

oprav. Nádrž č. 3 je věrnou kopií nádrže č. 2 (viz obrázek č. 8). 

Instalací nového materiálu jsme se zároveň zbavili nutné údržby zejména železných 

prvků, jako bylo zábradlí, mostík, rošty apod. 

 

 

Obrázek č. 8 – Stav stanice ČOV k 15.1.2011, vlastní foto.  
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6.3 Vyhodnocení zakrytování 

 

Nejprve bylo provedeno zakrytování nádrže č. 1 – nátoková nádrž. Zakrytování proběhlo 

v prosinci 2010 a bylo dokončeno 20.12.2010. Na grafu (viz obrázek č. 9) je viditelné malé 

zlepšení. 

Již v průběhu zakrytování aktivačních nádrží č. 2 a 3, které proběhlo v lednu 2011 při 

teplotách prostředí okolo 5 
o
C, bylo vidět, že musí dojít ke zlepšení. V této době měla teplota 

vody 12 
o
C a ihned druhý den stoupla teplota vody na 15 

o
C. Zakrytování bylo dokončeno 

15.1.2011. 

Ještě větší rozdíl bylo možno pozorovat na konci ledna 2011, kdy teploty prostředí klesly 

pod bod mrazu. Při teplotách prostředí kolem -7 
o
C byla teplota vody stále kolem 12 

o
C. Za 

stejných teplotních podmínek byla před zakrytováním teplota vody kolem 7 
o
C. Zakrytováním 

se nám povedlo stabilizovat teplotu vody v aktivačních nádržích na úrovni, která zabezpečuje 

lepší účinnost aktivovaného kalu. 

 

Závislost teploty a hodnoty CHSK na výstupech z ČOV 

Listopad 2010 - únor 2011
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Obrázek č. 9 – Graf závislosti CHSKCr na teplotě vody od 1.11.2011 do 28.2.2011, vlastní příprava grafu, data 

z monitorovacího systému AGC. 
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6.4 Informativní výpočet pro výhledový stav 

6.4.1 Množství vody 

Množství vody přiváděné na ČOV Qd = 350 m
3
/den.  

Nepřetržitý výrobní provoz.   

 

Qd max. (Kd =1,5) =   412 m
3
/den  17,2 m

3
/hod = 4,7 l/s     

Qhod.max (k=1,8 až 2,1) = 30,9 m
3
/hod  8,5 l/s 

 

Poznámka: Kd = koeficient nerovnoměrnosti den a hodina. [3] 

 

6.4.2 Posouzení biologické části ČOV 

Předpokládám využití celého objemu nádrží ČOV. 

 

Posouzení dle platných ČSN 75 6401, 75 6402 provedeno pro aktivaci bez primární 

sedimentace: 

 

Aktivace   (předpokládaný VAN = 200 m
3
) 

 

Poznámka: VAN     Objem aktivační nádrže. 

       

 VAN   200 m
3
   

T = ————————— = 13,7 hod                  T = doba zdržení 

 Qd    14,6 m
3
/hod 

                                                 |  

Splněna ČSN 75 6402 pro dlouhodobou aktivaci s částečnou stabilizací kalu. 

 

 

Pro provoz 3 ks mamutek je potřeba vzduchu 60 m
3
/hod. Aerační systém, aerační trubky 

výklopné za provozu pro snadnou údržbu. [4] 

 

 

6.5 Návrh řešení 

Navržená rekonstrukce a intenzifikace ČOV řeší stávající problémy i plánované rozšíření 

výroby a nárůst zaměstnanců. 

Ve výpočtu uvažuji s nátokem většího množství odpadních vod při zhruba stejné kvalitě 

jako v současnosti. 

Pro výhled uvažuji Qd = 350 m
3
/den, tj. včetně balastních vod. Látkové zatížení uvažuji 

na současné úrovni. 
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Úpravy ČOV navrhuji ve dvou variantách a ve variantě I i několik možných modifikací 

biologického stupně ČOV. Pro všechny varianty jsou společné objekty a technická opatření, 

která řeší primární předčištění odpadních vod, tzn., snižují obsah mechanických nečistot před 

přítokem do stávající akumulační a čerpací nádrže ČOV. 

 

Obě níže navržené varianty rekonstrukce a intenzifikace ČOV zahrnují nový objekt 

mechanického předčištění odpadních vod. 

 

6.5.1 Mechanické předčištění odpadních vod 

Navržená opatření řeší snížení obsahu hrubých nečistot a písku v čištěné odpadní vodě 

před jejich přítokem do akumulační a čerpací nádrže a aktivačních nádrží ČOV, tzn. zabránění 

průniku podstatné části mechanických nečistot a písku do objektů ČOV, které v současné době 

způsobují zanášení nádrží částicemi, které sedimentují a způsobují zejména v aktivační nádrži 

značné provozní problémy (zanášení provzdušňovacích elementů a snížení účinnosti přenosu 

kyslíku do aktivační směsi). 

 

Navrhuji tyto úpravy a rozšíření ČOV: 

- primární záchyt hrubých nečistot – ručně stírané česle s průliny 15 – 20 mm, 

- vertikální lapák písku s vytěžováním sedimentu mamutkou, 

- jemné automaticky stírané česle s automatickým vynášením shrabků, 

- vyspádování dna stávající akumulační a čerpací nádrže,  

- instalace hrubobublinné aerace na dno nádrže. 

 

6.5.2 Biologický stupeň ČOV - Varianta I – klasická koncepce 

Spočívá zejména ve využití současně provozovaných koridorů ČOV tak, že sdružené 

aktivační a dosazovací nádrže budou upraveny a využity pouze jako aktivační stupně 

rekonstruované ČOV. Doporučuji důsledně zachovat dělení biologického stupně ČOV na dva 

koridory. Obě současně provozované sdružené ocelové nádrže (aktivační a dosazovací část), 

budou rekonstruovány pouze jako aktivační nádrže. Příčky, odtokové žlaby a mamutky budou 

z nádrží odstraněny.  

 

6.5.2.1 Alternativy řešení aktivačních nádrţí 

a) Zóna denitrifikace (26 m
3
), nitrifikace (72 m

3
) - toto řešení bude redukovat  CHSKCr, 

BSK5, Ncelk. a NH4
+
. 

 

b) Zóna denitrifikace (40 m
3
), nitrifikace (58 m

3
) - toto řešení bude redukovat CHSKCr, 

BSK5 a s vyšší účinností než alternativa a) Ncelk. a NH4
+
. 

 

c) Zóna nitrifikace (98 m
3
) - toto řešení bude redukovat zejména CHSK Cr a BSK5. 
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Obrázek č. 10 – Schéma modifikované čistírny pro variantu I, vlastní schéma. 

 

U alternativ a) a b) je nutné vybudovat v nádržích přestavovatelné přepážky, a tak 

vytvořit denitrifikační a nitrifikační zónu (viz obrázek č. 10) Voda v denitrifikační zóně bude 

míchána lopatovým míchadlem, voda v nitrifikační zóně bude provzdušňována vzduchem 

z dmychadla. Celkově tedy existuje 6 možných sestav, které se v rámci zkušebního provozu 

ověří. [3, 6] 

 

6.5.2.2 Dosazovací nádrţe (DN) 

DN - navrhuji 2 ks o rozměrech 5 x 5 m,  h = 4 m, k dispozici VDN = 2 x  33 m
3
, F =  2 

x  25 m
2
, Qd =  315 m

3
/den. 

 



Pavel Vaněk: Hospodaření s vodou, návrh pro její úsporu a čištění, ekonomická kalkulace budoucího stavu 

 

2011  - 25 - 

6.5.2.3 Sekundární sedimentace 

Pro Variantu I je nutné vybudovat nové dosazovací nádrže, které budou zajišťovat 

oddělení aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Navrhuji vybudovat 2 ks dosazovacích nádrží 

s příslušným technickým vybavením, recirkulací vratných kalů do aktivačních nádrží ČOV a 

čerpáním přebytečných kalů do kalojemu. 

 

6.5.2.4 Kalové hospodářství 

Produkce kalu (informativní): 56 až 123 kg/den  kal sušiny 100 %  = 1,4  až 3,0 m
3
 

kalu/den při 4 % kal. sušiny. 

Navrhuji vybudovat kalojem o objemu V = 90 m
3
, který zajistí ukládání kalu po dobu 30 

až 65 dní. S ohledem na další stabilizaci kalu v kalojemu (dojde k další mineralizaci kalu) 

očekávám, že kalojem umožní ukládání kalu po dobu min. 2 měsíců.   

Měrné objekty průtoku vody budou přemístěny za nové dosazovací nádrže. 

 

6.5.2.5  Návrh stavebních objektů a technických úprav 

6.5.2.5.1 Úpravy mechanického předčištění a stávající čerpací stanice     

Před zaústěním splaškové kanalizace do stávající akumulační a čerpací nádrže bude 

vybudován objekt hrubých česlí a lapáku písku. Navazovat budou automaticky stírané jemné 

česle s automatickým vynášením shrabků.  

Dno stávající akumulační a čerpací nádrže bude vyspádováno a na dně nádrže bude 

instalována hrubobublinná aerace pro odstranění sedimentace nerozpuštěných látek.  

Před zaústěním kanalizace do stávající akumulační a čerpací nádrže bude vybudován   

nový objekt, který bude zahrnovat: 

- hrubé, ručně stírané česle s průliny 20 mm, 

- vírový lapák písku, typový pro max. průtok 15 l/s, s odlehčovacím přepadem, lapák 

písku bude vystrojen mamutkou pro čerpání sedimentu,  

- automaticky stírané jemné česle s automatickým vynášením shrabků, 

- dno stávající akumulační a čerpací nádrže bude vyspádováno a bude vybudována 

čerpací šachta o rozměrech 500 x 500 x 200 mm pro možnost kvalitnějšího vyklízení 

sedimentovaného kalu. Na dně nádrže budou instalovány hrubobublinné aerační elementy, pro 

omezení sedimentace kalu na dně nádrže. 

 

6.5.2.5.2 Úpravy stávající ČOV  

Koncepce 2 koridorů bude zachována. Objem ocelových van zůstane beze změn. 

Stávající zdvojená příčka před dosazovací částí bude vyříznuta. Vzniklý objem bude rozdělen 

novou přemístitelnou lehkou příčkou na zónu předřazené denitrifikace a následné 

nitrifikace/aktivace. 
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Aerační systém bude řešen s 3 dmychadly o celkovém výkonu 180 m
3
 vzduchu za 

hodinu. 

Prostupy stěnou pro odtokové potrubí (2x).  

Demontáž dvojité kovové přepážky (2x). 

Na svislé stěny + do dna bude přivařena vodící drážka pro přemístitelnou příčku (4x).                

Drážka z ocelového U profilu č. 8 (cca 50 m). 

Plastová příčka, přemístitelná, 4 x 4 m (2x).  

 

6.5.2.5.3 Sdružený vodohospodářský objekt       

V sestavě budou 2 ks nových dosazovacích nádrží, které budou spojeny s novým  

kalojemem. Navrhuji čtvercový typ s půdorysnými rozměry 5 x 5 m, který je stavebně 

nejjednodušší. Dno DN bude ve tvaru obráceného jehlanu s výškou h = 5 m. 

Nový kalojem bude sloužit pro stabilizaci a zahuštění kalu na cca 4 % kal. sušiny a 

oddělení kalové vody. Navrhuji kalojem čtvercového půdorysu 5 x 5 m. Hloubka 4 m. 

Kalojem bude vybudován na společné základové desce s DN.  Užitný objem kalojemu bude 90 

m
3
. Kalojem bude zastropen prefabrikáty Spirol. Pro založení objektu předpokládáme otevření 

základové jámy pod ochranou larsenových stěn.  

 

- 2 ks dosazovacích nádrží 

 

Konstrukčně řešen bude jako podzemní železobetonová jímka z vodostavebního betonu 

HV4 A1 T100 - B20 + ocel. síť  ø 7,6 mm, oka 10 x 10 cm.  

 

Odstupňované dno + svislé stěny: 

- plocha celkem 256 m
2
,
 

- objem celkem 90 m
3
,
 

- stupeň vyztužení  1-2 %, 

-výplňové betony dnové části 6 m
3
.
 

 

 

Nový kalojem pro stabilizaci kalu na 1 ks:                           

- čtvercový půdorys o straně 5 x 5 m, hloubka 4 m, 

- užitný objem 90 m
3
, 

- odtok odsazené vody je sveden zpět na aktivaci. 

 

Konstrukčně řešeno jako podzemní železobetonová jímka z vodostavebního betonu: 

- ploché dno + svislé stěny plocha celkem 116 m
2
,
 

- zastropení kalojemu -  prefabrikáty Spiroly  PPD 20 m
2
. 

 

Cenová kalkulace (viz tabulka č. 2).
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6.5.2.6 Technologická část  

6.5.2.6.1 Vodohospodářské zařízení  

- 1 ks česle - ruční, šířka 600 mm, mezery 2 cm, ruční stírání, 

- 1 ks strojně stírané česle typové s automatickým chodem a vynášením shrabků, 

- 1 ks vytěžovací mamutka  na písek ø 75 mm, délka 3 m,  

- 1 ks horizontální lopatové míchadlo (míchání denitrifikační zóny),                                

- 2 ks mamutka  na vratný kal a interní recirkulaci, délka 4 m, umístěná v DN 1, 2, 

- 2 ks mamutka na odsávání plovoucích nečistot  ø  63 mm, délka 3 m,  

umístěná v DN 1 a DN 2, 

- 1 ks ponorné kalové čerpadlo na přečerpávání zahuštěného kalu z kalojemu do 

původního kalového pole, 

- 2 ks  vystrojení dosazovací nádrže 5 x 5 m, žlaby s pilovým přepadem +  norné  

stěny + uklidňovací nátokový válec ø 600 mm (materiál nerez ocel). 

6.5.2.6.2 Aerační  zařízení 

- 3 ks dmychadlo, 

- kompenzátor chvění, manometr,   

- aerační systém (vyjímatelný za provozu) do ocelových van o délce 4 m, 

- aerační systém (vyjímatelný za provozu) do kalojemu o délce 4 m.   

6.5.2.6.3 Elektro instalace, silové napojení, ovládání 

-  1 ks strojní česle,  

-  3 ks dmychadel, 

-  1 ks  kalového čerpadla na  zahuštěný přebytečný kal, 

-  2 ks  horizontální míchadlo,  

-  2 x přemístění ultrazvukového čidla do nového umístění měrného žlabu. 

 

Cenová kalkulace (viz tabulka č. 3).
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6.5.2.7 Cenový propočet 

6.5.2.7.1 Stavební část 

Tabulka č. 2 – Orientační náklady stavební části pro variantu I. 

 

Mechanické předčištění a úprava akumulační a čerpací nádrže:      

Stavební práce (cca 100 m
3
) 525 000 Kč

Úpravy pro instalací česlí 45 000 Kč

Vírový lapák písku s bezpečnostním přepadem 320 000 Kč

Stavební úpravy dna nádrže 115 000 Kč

CELKEM 1 005 000 Kč

Úpravy stávající ČOV:

Prostupy stěnou pro odtokové potrubí 40 000 Kč

Demontáž dvojité kovové přepážky 30 000 Kč

Vodící drážka U č. 8 40 000 Kč

Dělící stěna z PP 110 000 Kč

CELKEM 220 000 Kč

Sdružený vodohospodářský objekt :                

2ks Dosazovací nádrže 

1ks Nový kalojem  pro stabilizaci kalu  

Obestavěný prostor celkem 420 m
3       

2 750 000 Kč

Materiál celkem 360 m
2

1 325 000 Kč

Montáže – beranění 1 100 000 Kč

 Příčná výztuha  v 1/3  hloubky  z Larsen 4n = 50 m 180 000 Kč

CELKEM 5 355 000 Kč

Propojovací potrubí

Dle výše uvedené specifikace 

CELKEM 380 000 Kč

CELKEM stavební část 6 960 000 Kč  
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6.5.2.7.2 Technologická část    

      Tabulka č. 3 – Orientační náklady technologické části pro variantu I 

 

Vodohospodářské zařízení:

Ruční česle 45 000 Kč

Strojní česle 560 000 Kč

Mamutka - písek 95 000 Kč

Mamutky - vratné kaly 140 000 Kč

Mamutky na odsávání plovoucích nečistot 55 000 Kč

Ponorné kalové čerpadlo 45 000 Kč

Horizontální míchadla 240 000 Kč

Vyzbrojení dosazovacích nádrží 180 000 Kč

Ocelové obslužné lávky DN 60 000 Kč

CELKEM 1 420 000 Kč

Aerační  zařízení:

3 ks Dmychadlo 630 000 Kč

Hrubobublinná aerace, rozvod vzduchu 135 000 Kč

Aerační systém AN 240 000 Kč

Aerační systém kalojemu 55 000 Kč

CELKEM 1 060 000 Kč

El. motorická instalace, ovládání:

Dle uvedené specifikace

CELKEM 225 000 Kč

CELKEM technologická část 2 705 000 Kč  
 

 

 

  

ORIENTAČNÍ NÁKLADY PRO VARIANTU I  CELKEM …….  9.665.000,- Kč 
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6.5.3 Biologický stupeň ČOV - Varianta II - systém MBR 

Opatření navržená v této variantě rekonstrukce a intenzifikace ČOV využívají aplikaci 

moderní a v současné době se stále více prosazující technologie tzv. membránového čištění 

odpadních vod, která má řadu výhod a v oblasti čištění odpadních vod přináší zcela nové 

možnosti využití vyčištěné vody. 

Princip systému MBR (membránové reaktory pro čištění vody) spočívá v tom, že proces 

biologického čištění vody je doplněn, místo sedimentačního stupně v dosazovacích nádržích 

podtlakovou filtrací aktivační směsi přes speciální ultrafiltrační tkaninu s velikostí pórů 0,05 

mikronů. Membrány jsou umísťovány do membránových jednotek a membránových modulů, 

které jsou vybaveny hrubobublinným aeračním zařízením pro čištění membrán.  Membrány 

zajišťují 100% záchyt nerozpuštěných látek. V současné době je doporučován režim aplikace 

membránových modulů přímo do aktivačních nádrží (pokud to umožňuje objem aktivačních 

nádrží). Aplikace systému MBR vylučuje nutnost budování dosazovacích nádrží. Voda po 

průchodu membránou neobsahuje žádné nerozpuštěné látky, vykazuje i minimální organické 

znečištění a kvalita vyčištěné vody umožňuje její následné využití, bez nákladných 

hygienických úprav vyčištěné vody. Membrány jsou během běžného procesu regenerovány 

jednak vzduchem, přiváděným do membránových modulů, jednak protisměrným proplachem 

vyčištěnou vodou. Proplach vyčištěnou vodou probíhá v cyklech cca každých 9 minut po dobu 

zhruba 40 s. Celková plocha instalovaných membrán je dimenzována s potřebnou rezervou. 

V případě zanesení membrán a zvýšení tlakové ztráty se provádí chemické čištění membrán 

(obvykle 2x ročně), čištění se provádí v samostatné nádrži pomocí níže uvedených chemikálií 

(viz tabulka č. 4).
 

 
Tabulka č. 4 – Chemikálie potřebné pro čištění membrán. [10]  

 

 Jednotky Spotřeba Specifická spotřeba 

(j/m
3
) 

NaOCl kg 89 kg/rok 0,0024 

Kyselina  

citrónová 

kg 0,33 kg/rok 0,0000092 

NaOH kg 0,5 kg/rok 0,000013 

 

Odpady po čištění membrán je možné vypouštět do odpadní vody na přítoku do ČOV. 

Významnou výhodou membránových systémů je zvýšení koncentrace kalu 

v biologickém stupni ČOV až na úroveň 10 – 15 g sušiny kalu na litr aktivační směsi, což je 

hodnota až 3x vyšší, než je hodnota obsahu kalu v konvenčních aktivačních systémech.  Zvýšení 

obsahu kalu, tzn. i zvýšení stáří kalu, je pro proces filtrace optimálnější a současně přináší tyto 

výhody: 

- větší stabilita biologického stupně ČOV, 

- vyšší odolnost vůči negativním vlivům odpadní vody na proces čištění (kolísavé 

látkové znečištění, kolísavé pH apod.). 

Určitou nevýhodou tohoto systému je zvýšení nároků na dotaci kyslíku do čištěné vody a 

pro čištění membrán a nutnost výměny přibližně 15 % membrán za rok.  
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6.5.3.1 MBR systémy - efektivní způsob čištění odpadní vody 

6.5.3.1.1  Základní charakteristiky MBR systému 

- Nízké prostorové nároky instalace. 

- Odstranění nutnosti výstavby dosazovacích nádrží. 

- Odstranění problému s usazováním kalu. 

- Hygienizace vody - součást čistícího procesu. 

- Snížení produkce kalu. 

- Redukce pachu v kalovém hospodářství. 

- Snížení nároku na obsluhu. [10] 

 

 

Obrázek č. 11 – MBR desky. [10] 

 

6.5.3.1.2  Schéma čištění  

  

Obrázek č. 12 – Schéma čištění při použití MBR systému. [7] 
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6.5.3.1.3  Charakteristiky čistícího systému 

- Konstantní tlak 

- Dlouhá životnost membrán 

- Nevyžaduje permanentní čerpání pro extrahování čištěné vody 

- Pravidelné chemické čištění je vyvoláno změnou průtoku, nikoliv změnou tlaku 

- Vysoce účinné čištění 

- Kontinuální čištění účinným provzdušňováním 

- Denní čištění bez potřeby chemikálií 

- Modulární systém 

- Maximálně odolný 

- Snadné zvětšení kapacity [10] 

6.5.3.1.4  Oblasti vyuţití 

- Aplikace v oblastech s citlivými podmínkami životního prostředí 

- Aplikace v oblastech s prostorovými omezeními 

- Zvyšování kapacity zařízení 

- Snížení produkce kalu 

- Čištění průmyslových odpadních vod vyžadujících systém schopný pracovat s vysokým 

stářím kalu 

- Aplikace s nízkou biologickou stabilitou [10] 

6.5.3.1.5  Výhody systému MBR 

- Úspora objemu nádrží 

- Vlastnosti permeátu nejsou závislé na vlastnostech kalu 

- Možnost znovuvyužití permeátu 

- Možnost intenzifikace stávajících čistíren 

- Systémy nevyžadují akumulaci a zahuštování kalu 

- Redukce zápachu 

- Bakteriální zabezpečení permeátu 

- Využití i při vyšších koncentracích kalu [10] 

6.5.3.1.6 Účinnost čištění (příklad čištění komunálních odpadních vod) 

Tabulka č. 5 – Příklad účinnosti čištění. [10]  

Parametr Přítok MBR MP odtok Účinnost %

CHSK (mg/l) 412 <20 95

BSK5 (mg/l) 175 <5 97

NL (mg/l) 165 <6 96

Ncelkem 38 4 90

Amoniakální dusík (mg/l) 25 4 85

NEL (mg/l) 2,9 <1 65

Koliformní bakterie (kolonie/100 ml) 4000000 Nezjištěny 100

E. Coli (kolonie/100 ml) 2000000 Nezjištěny 100  
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6.5.3.2 Stavební objekty a technické úpravy 

6.5.3.2.1 Úpravy mechanického předčištění a stávající čerpací stanice      

Před zaústěním splaškové kanalizace do stávající akumulační a čerpací nádrže bude 

vybudován objekt hrubých česlí a lapáku písku. Navazovat budou automaticky stírané jemné 

česle s vynášením shrabků. Dno stávající akumulační a čerpací nádrže bude vyspádováno a na 

dně nádrže bude instalována hrubobublinná aerace pro odstranění sedimentace nerozpuštěných 

látek. Před zaústěním kanalizace do stávající akumulační a čerpací nádrže bude vybudován   

nový objekt, který bude zahrnovat: 

- hrubé ručně stírané česle, 

- vírový lapák písku, typový pro max. průtok 10 l/s, s odlehčovacím přepadem, lapák 

písku bude vystrojen mamutkou pro čerpání sedimentu,  

- automaticky stírané jemné česle s automatickým vynášením shrabků,   

- dno stávající akumulační a čerpací nádrže bude vyspádováno a bude vybudována 

čerpací šachta o rozměrech 500 x 500 x 200 mm pro možnost kvalitnějšího vyklízení 

sedimentovaného kalu.  

Na dně nádrže budou instalovány hrubobublinné aerační elementy, pro omezení 

sedimentace kalu na dně nádrže. 

 

6.5.3.2.2 Úpravy stávající ČOV  

Koncepce 2 koridorů bude zachována. Objem ocelových van zůstane beze změn. 

Stávající zdvojená příčka před dosazovací částí bude vyříznuta. Nádrže budou využity jako 

aktivační (nitrifikační) a do nádrží budou instalovány membránové moduly, každý o ploše 

membrán 210 m
2
 a hmotnosti 3800 kg. Membrány s polysulfonovou vrstvou, pórovitost – 

ultrafiltrace. Aerační systém bude řešen 3 dmychadly o celkovém výkonu 240 m
3
 vzduchu za 

hodinu. Bude pouze nutná demontáž dvojité kovové přepážky. 

 

6.5.3.2.3 Technické zařízení systému MBR 

- 2 ks hladinová sonda v biologické nádrži, 

- 4 ks čerpadlo pro odčerpání permeátu, 

- 2 ks automatický ventil, 

- 2 ks vakuový spínač pro permeát, kontrola podtlaku, 

- 2 ks elektromagnetické průtokoměry, pro měření průtoku vyčištěné vody, 

- 1 ks nádrž pro čištění membránových modulů - rozměry 3 x 3 x 3,5 m, 

- 1 ks kontejner (buňka) pro umístění technických zařízení MBR, elektrického rozvaděče 

a řídícího panelu elektrického zařízení. 
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6.5.3.2.4 Kalové hospodářství 

Produkce kalu (informativní): 

- 56 až 123 kg/den  kal sušiny 100 % = 1,4 až 3,0 m
3
 kalu/den při 4 % kalové sušiny. 

 

Navrhuji kalojem s objemem V = 90 m
3
, který zajistí ukládání kalu po dobu 30 až 65 dní. 

S ohledem na další stabilizaci v kalojemu (dojde k další mineralizaci kalu) očekávám, že 

kalojem umožní ukládání kalu po dobu min. 2 měsíců.   

Kalojem pro stabilizaci kalu 1 ks, navrhuji čtvercový půdorys o rozměrech 5 x 5 m, 

hloubka 4 m.  

Užitný objem 90 m
3
. Odtok odsazené vody je sveden zpět na aktivaci. 

Konstrukčně řešeno jako podzemní železobetonová jímka z vodostavebního betonu, ploché dno 

+ svislé stěny  plocha celkem 116 m
2
. 

 

Zastropení kalojemu prefabrikáty Spiroly  PPD 20 m
2
.
  

Nádrž na chemické čištění membránových modulů. 

Navrhuji čtvercový půdorys o rozměrech 3 x 3 m, hloubka 4 m. 

Odtok kalové vody je sveden zpět na aktivaci. 

Konstrukčně řešeno jako podzemní železobetonová jímka z vodostavebního betonu. 

 

Cenová kalkulace (viz tabulka č. 6).
 

 

6.5.3.3 Technologická část  

6.5.3.3.1 Vodohospodářské zařízení  

- 1 ks česle - ruční, šířka 600 mm, mezery 2 cm, materiál nerez ocel,   

- 1 ks strojně stírané česle typové s automatickým chodem a vynášením,  

- 1 ks vytěžovací mamutka  na písek  75 mm, délka 3 m,  

- 1 ks ponorné kalové čerpadlo na přečerpávání zahuštěného kalu z kalojemu  

do původního kalového hospodářství,  

- 2 ks hladinová sonda v biologické nádrži,  

- 4 ks čerpadlo pro odčerpání,  

- 2 ks automatický ventil,  

- 2 ks vakuový spínač pro permeát, kontrola podtlaku,  

- 2 ks elektromagnetické průtokoměry. 

6.5.3.3.2 Aerační zařízení 

- 3 ks dmychadlo, 

- kompenzátor chvění a manometr,   

- aerační systém (vyjímatelný za provozu) do ocelových van o délce 4 m, 

- 2 ks aerační systém membránových provzdušňovačů, odběr vzduchu (100  m
3
/h), 

- aerační systém (vyjímatelný za provozu) do kalojemu.  
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6.5.3.3.3 Elektroinstalace, silové napojení, ovládání 

-  1 ks strojní česle, 

-  3 ks dmychadel, 

-  1 ks kalového čerpadla na  zahuštěný přebytečný kal, 

-  2 ks horizontální míchadlo,  

-  2 ks hladinová sonda v biologické nádrži, 

-  4 ks čerpadlo pro odčerpání permeátu, 

-  2 ks  automatický ventil, 

-  2 ks vakuový spínač pro permeát, kontrola podtlaku, 

-  2 ks elektromagnetické průtokoměry, pro měření průtoku vyčištěné vody. 

 

Cenová kalkulace (viz tabulka č. 7)
 

 

6.5.3.4 Cenový propočet 

6.5.3.4.1 Stavební část 

Tabulka č. 6 – Orientační náklady stavební části pro variantu II.  

 

Mechanické předčištění a úprava akumulační a čerpací nádrže:      

Stavební práce (cca 100 m
3
)  525 000 Kč

Úpravy pro instalací česlí 45 000 Kč

Vírový lapák písku s bezpečnostním přepadem 320 000 Kč

Stavební úpravy dna nádrže 115 000 Kč

CELKEM 1 005 000 Kč

    

Úpravy stávající ČOV:

Demontáž dvojité kovové přepážky 30 000 Kč

Objekt umístění technického zázemí MBR 180 000 Kč

CELKEM 210 000 Kč

Kalové a chemické hospodářství:     

1ks kalojem pro stabilizaci kalu

1ks nádrž pro chemické čištění membránových modulů 

Obestavěný prostor celkem 420 m
3       

825 000 Kč

Materiál celkem 130 m
2 

395 000 Kč

Montáže – beranění 330 000 Kč

Příčná výztuha  v 1/3  hloubky  z Larsen 4n = 50 m 60 000 Kč

CELKEM 1 610 000 Kč

STAVEBNÍ  část celkem   2 825 000 Kč  
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6.5.3.4.2 Technologická část    

      Tabulka č. 7 – Orientační náklady technologické části pro variantu II. 

 

Vodohospodářské zařízení 

Ruční česle 45 000 Kč

Strojní česle 560 000 Kč

Kompletní MBR systém 5 795 000 Kč

Ponorné kalové čerpadlo 45 000 Kč

CELKEM 6 445 000 Kč

Aerační  zařízení  

3 ks Dmychadlo 860 000 Kč

Hrubobublinná aerace, rozvod vzduchu 135 000 Kč

Aerační systém AN 240 000 Kč

Aerační systém kalojemu 55 000 Kč

CELKEM 1 290 000 Kč

El. motorická instalace, ovládání

 Dle uvedené specifikace

CELKEM 370 000 Kč

CELKEM technologická část 8 105 000 Kč  
 

 

 

ORIENTAČNÍ NÁKLADY PRO VARIANTU II by byly 10.930.000,- Kč. 
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6.6 Porovnání varianty I a varianty II 

 

Současné problémy ČOV vyplývají z její stavebně technické koncepce, která spadá 

zhruba do 60. let minulého století. ČOV nevyhovuje pro zajištění účinného čištění v současné 

době produkovaných odpadních vod. 

Navržené řešení intenzifikace ČOV využívá všechny současně provozované objekty. 

Klade velký důraz na účinnost mechanického předčištění odpadních vod. Odstranění hrubých 

nečistot a zejména písku zvýší provozní stabilitu ČOV, omezí zanášení nádrží a zabrání 

zalepování aeračních elementů.  

Navržené varianty řešení rekonstrukce a intenzifikace biologického stupně ČOV jsou 

zcela odlišné koncepce. Varianta I řeší především zlepšení způsobu separace kalu. Z hlediska 

biologického procesu čištění umožňuje v případě uspořádání biologického stupně jako 

nitrifikační a denitrifikační zónu, a tím zvýšení účinnosti odbourávání dusíku. S ohledem na 

koncentrace celkového dusíku v odpadní vodě nepovažujeme toto za prioritu. V případě dalších 

problémů s přítokem technologických vod s obsahem chladících emulzí na ČOV bude 

biologický stupeň stále negativně ovlivňován a jeho účinnost bude kolísat. Kvalita vody na 

odtoku z ČOV bude v parametru CHSKCr stále závislá na přítoku technologických vod 

s obsahem chladících emulzí. 

 

Pro variantu I předpokládám tyto parametry vyčištěné vody na odtoku z ČOV (viz 

tabulka č. 8): 

 
Tabulka č. 8 – Předpokládané parametry pro variantu I. 

 

parametr mg/l 

CHSKCr 70 

BSK5 30 

NL 25 

 

 

Varianta II představuje zcela nové řešení čištění odpadních vod. Zvýšená koncentrace 

aktivovaného kalu až na hodnoty 12 g/l zajišťuje vyšší odolnost biologického stupně ČOV vůči 

negativním vlivům, tzn. např. i vůči přítoku odpadních vod s obsahem chladících emulzí. 

Membránová ultrafiltrace aktivační směsi zajišťuje vysokou kvalitu vyčištěné vody (permeátu) i 

částečnou hygienizaci vody. Kvalita vody na odtoku z ČOV bude vyšší, ve srovnání s řešením 

uvedeným ve variantě I. Vyčištěnou vodu lze případně recirkulovat jako vodu technologickou 

nebo užitkovou. 
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Pro variantu II předpokládám tyto parametry vyčištěné vody na odtoku z ČOV (viz 

tabulka č. 9): 

 
Tabulka č. 9 - Předpokládané parametry pro variantu II. 

 

parametr mg/l 

CHSKCr 50 

BSK5 10 

NL menší než 5 

 

 

Rozdíl v investičních nákladech je přibližně 11 % mezi variantou I a II. Za předpokladu 

budoucího využití vody z varianty II je rozdíl zanedbatelný. 

 

V první fázi je nutné zpracovat projektovou dokumentaci díla, která upřesní stavebně 

technické řešení a cenu díla. [10] 
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7 Závěr 
 

V diplomové práci jsem postupně popisoval vodu a její vlastnosti, naši firmu, aktuální 

stav hospodaření s vodou v AGC a její čištění a v neposlední řadě návrh pro úsporu a čištění. 

Nejdříve jsem uvedl základní informace o vodě a vybrané vlastnosti zejména pro čištění 

vody.  

Poté jsem představil naši firmu AGC Automotive Czech a.s. jako výrobce 

automobilových skel pro všechny možné značky aut. Naše firma je držitelem několika ISO 

certifikátů pro výrobu, kvalitu a životní prostředí.  Zejména ISO certifikáty pro životní prostředí  

nás zavazují k šetrnému zacházení s přírodou a řešení problematiky odpadů a jejich vlivu na 

životní prostředí.  

Ve čtvrté kapitole jsem podrobně popsal skutečný stav hospodaření s technologickou 

vodou a její následné čištění. Voda se u nás používá zejména pro technologické účely a 

znečištění vody je nejvýraznější právě při technologických operacích. Jednoznačně největší 

spotřeba vody je na mycích strojích. Druhá největší spotřeba vody je při broušení skel, ale 

chladící voda koluje v uzavřeném okruhu a pouze se doplňují úniky. Ostatní technologie 

používají vodu minimálně. Ve stejné kapitole je také popsán stav ČOV. Na ČOV máme největší 

problém v zimním období při teplotách pod nulou, ale i kapacita ČOV je na konci stávajících 

možností. 

V páté kapitole jsem se věnoval úspoře vody. Práci jsem začal pilotním projektem na 

přípravné lince CD-C1 tak, abych si potvrdil účinnost mého navrženého opatření. Investice do 

linky byla cca 200.000 Kč a roční úspora bude zhruba 250.000 Kč. Za předpokladu, že 

energetická náročnost bude přibližně 17.500 Kč za rok, návratnost investice bude do jednoho 

roku. V tomto případě se jedná o velice výhodnou investici, jelikož životnost zařízení je 

přibližně 10 let. Dá se říci, že za první rok se investice zaplatí a zbylých 9 let bude vydělávat, 

lépe šetřit vodu. Z tohoto důvodu doporučuji udělat investici i na ostatní mycí stroje. Celkovou 

investici předpokládám v objemu cca 2.000.000 Kč a celkovou roční úsporu předpokládám 

1.800.000 Kč po odečtení zvýšené energetické náročnosti za provozování nových čerpadel. 

Snížená spotřeba vody bude mít i příznivý dopad na ČOV, jelikož výrazně snížíme nátok 

špinavé vody na ČOV. Předpokládám snížení nátoku o 150 m
3
/den, což představuje 30 až 50 % 

současného množství vody, které přivádíme na ČOV. I na tomto čísle je vidět, že spotřeba vody 

na mycích strojích je největší v celém areálu AGC. 

V poslední, šesté kapitole jsem se věnoval modernizaci stávající ČOV. Jako první fázi 

jsem navrhnul zakrytování celé ČOV, jelikož hlavní problém byl v zimním období při teplotách 

pod nulou. Při těchto teplotách docházelo ke snížení účinnosti čistírny a až k zastavení života 

aktivního kalu. Zakrytování proběhlo v zimním období, přesněji 15.1.2011bylo dokončeno. Od 

tohoto datumu je možné sledovat výrazné zlepšení hodnot CHSKCr na výstupu. Sledování jsem 

ukončil na začátku března 2011. Za celé sledované období jsme pouze 2x překročili hranici 70 

mg/l pro CHSKCr. Limitní hranici 120 mg/l jsme nepřekročili ani jednou. Zároveň jsme dosáhli 

toho, že rozdíl teplot na přítoku a odtoku byl pouze 1-2 
o
C, tudíž nejmenší naměřená hodnota za 

sledované období byla 11,6 
o
C na výstupu, což znamenalo stálý proces čištění ve sledovaném 

období. Tato teplota zaručuje život aktivního kalu. 
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Ve druhé části šesté kapitoly popisuji možné dvě varianty modernizace stávající ČOV. 

Množství vody přiváděné na ČOV uvádím za dnešní situace, což je Qd = 350 m
3
/den. Nový stav 

po modifikacích mycích strojů předpokládám na úrovni 200 m
3
/den, což pravděpodobně odsune 

modernizaci o 3-4 roky. V každém případě bude jednou nutné stávající ČOV zmodernizovat. 

První varianta je pouhé rozšíření kapacity bez další možnosti využití vyčištěné vody. Druhá 

varianta je moderní variantou za použití MBR systému a následné možnosti využití vyčištěné 

vody zpět do procesu. Pokud porovnám tyto dvě varianty, pak osobně doporučuji druhou 

variantu. Rozdíl investičních nákladů je pouze 11 %, ale existuje možnost vyčištěnou vodu 

znovu využít. Celkem se jedná přibližně o 115.000 m
3
 vody, což představuje přibližně 4 miliony 

českých korun za rok. Tato voda by byla po chemické úpravě znovu použitelná jako průmyslová 

voda do výroby. Otázkou zůstává velikost investice do rozvodu této vody k technologickým 

zařízením. 
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Příloha č. 1: Současný stav ČOV (poslední modifikace) 

 



 

 

Příloha č. 2: Výběr důležitých informací z bezpečnostního listu pro FUCHS OIL GLASOL FS 

1. Identifikace látky nebo přípravku  

GLASOL FS, číslo A04135 

 

2. Dovozce 

Jméno nebo obchodní jméno FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo Otice č. 40, 251 63 STRANČICE 

Identifikační číslo (IČ) 41188063 

Telefon 323637793 

Fax 323637990 

Adresa elektronické pošty fuchs.praha@fuchs 

3. Chemická charakteristika přípravku 

Vodný roztok s přísadami. 

 

4. Fyzikální a chemické vlastnosti 

4.1 Obecné informace: 

Skupenství:      kapalné při 20°C 

Barva:       světle žlutá 

Zápach (vůně):     charakteristický 

4.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

Hodnota pH:      9  

Teplota varu:      100 °C 

Viskozita:      cca 12 mm2/s při 20 °C 

Relativní hustota:     1 g/cm3 při °C 

4.3 Další informace 

Teplota tání:      0 °C 

Obsah organických rozpouštědel (VOC):  0 kg/kg 

5. Toxikologické informace 

5.1 Nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látky nebo přípravku: 

Dlouhodobý nebo opakovaný styk s přípravkem vede k odmaštování a vysušování pokožky. 

Zasažení oka může vyvolat podráždění a reversibilní poškození. Při používání podle 

návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na 

člověka. 

5.2 Akutní toxicita přípravku: 

Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Vzhledem k vlastnostem 

jednotlivých komponent jde o přípravek akutně prakticky nejedovatý. 

5.3 Známé dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky plynoucí z krátkodobé i 

dlouhodobé expozice: 

Chronická toxicita: Pro přípravek nestanovena, komponenty přípravku nezpůsobují 

chronickou otravu.  

Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena, není pravděpodobná. 

Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena, komponenty přípravku nemají karcinogenní 

účinek. 

mailto:fuchs.praha@fuchs


 

 

Příloha č. 3: Výběr důležitých informací z bezpečnostního listu pro SUPERCAT SC550SL  

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

Materiál čís. : 1357584  
Obchodní název : 10-399C Prec Glass Grind GL 1050 kg Tote  

  

Firma : Supercut Europe GmbH 

Attn: Tiziana Recanatini 

Glasstrasse 1 

50134 Herzogenrath  

Deutschland 

Telefonní : +49 2406 822032 

Fax : +49 2406 822881 

E-mail address  : Tiziana.Recanatini@supercut-europe.de  

Použití látky nebo 

přípravku 

: Surovina pro průmyslové účely 

 

 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

Není nebezpečnou látkou nebo přípravkem podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 

1999/45/ES. Není nebezpečnou látkou nebo přípravkem podle směrnic EU 67/548/EHS 

nebo 1999/45/ES.  

3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH 

Chemická podstata 

Výrobek obsahuje: 

-Amin /(sulfon) amid, 

-anorganické kyseliny / báze, 

-multifunkční organické spojení, 

-voda, 

-syntetický polymer. 

 

Údaje o součástech/Nebezpečné sloţky  

 triethanolamine  Koncentrace  5% - 7% 

Reg.č. CAS 102-71-6 Č.ES 203-049-8 

 boric acid  Koncentrace  5% - 7% 

Reg.č. CAS 10043-35-3 Č.ES 233-139-2 

Symbol(y) T R-věty R60, R61 

 ethanolamine  Koncentrace  3% - 5% 

Reg.č. CAS 141-43-5 Č.ES 205-483-3 

Symbol(y) C R-věty R20/21/22, R34 



 

 

4. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Vzhled 

Forma kapalný 

Barva světlezelený 

Zápach charakteristický 

Bezpečnostní údaje 

Stav agregátu  kapalný    

 

Dolní mez výbušnosti 3,4 %(V)   

 

Horní mez výbušnosti 27 %(V)   

 

Hustota cca. 1,05 g/cmł (20 °C) 

Rozpustnost ve vodě rozpustné 

 

5. STÁLOST A REAKTIVITA 

Podmínky, kterých je třeba 

se vyvarovat 

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních 

podmínek. 

  

Materiály, kterých je třeba 

se vyvarovat 

žádné známé 

 

Údaje o nebezpečných 

produktech rozkladu 

žádné známé 

 

6. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  A EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Biologická 

odbouratelnost 

Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na 

anorganické látky. 

 

Fyzikálně chemické 

způsoby likvidace 

data neudána 

 

Ekotoxické účinky 

Specifické údaje pro tento produkt nejsou k dispozici.  

Toxicita pro ryby 

triethanolamine LC50 ryba:  10.000,00 mg/l  / 96 h 

Toxicita pro Dafnie 

triethanolamine EC50 Dafnie:  1.390,00 mg/l  / 24 h 

Toxicita pro řasy 

triethanolamine IC50 řasy:  750,00 mg/l  / 48 h 

 



 

 

Příloha č. 4: Výběr důležitých informací z bezpečnostního listu pro ACECOOl 6511 

 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 

 

1.1 Údaje o výrobku: 

Obchodní název výrobku: ACECOOL 6511 

 

1.2 Doporučená oblast pouţití: 

- chladící kapalina. 

 

1.3 Identifikace společnosti/podniku 

Místo podnikání nebo sídlo: Aachener Chemische Werke GmbH 

Adenauerstrasse 20, Europark C3 

52146 Würselen, BRD 

Odpovědná osoba: Dr. Esser / Dr. Emonds 

Telefon/fax: +49 (0)2405 4497-0/+49 (0)2405 4497-30 

Odbornězpůsobilá osoba: Dr. Joachim Esser 

Telefon: +49 (0)2407 5631 00 

Telefonní číslo pro naléhavé situace SRN: +49 (0)2405 4497-0 

 

1.4 Jméno nebo obchodní jméno distributora: 

Místo podnikání nebo sídlo: DBCZ, a.s. 

Pražská 16 

102 21 Praha 10, CZ 

Telefon/fax: +420 2810 17 268/+420 2810 17 270 

Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 

128 01 Praha 2, CZ 

 

2. IDENTIFIKACE RIZIK 

Styk s koncentrovaným produktem může vést k podráždění kůže nebo očí. 

Tento výrobek není klasifikován podle zákona č. 356/2004 Sb. v platném znění jako 

nebezpečný. 

 

3. SLOŢENÍ NEBO INFORMACE O SLOŢKÁCH 

Chemická charakteristika: 

- soli amin. 

 

4. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Forma:      kapalná 

Barva:       zelená 

Zápach (vůně):     lehký 

Teplota tuhnutí/rozsah teplot:   data neudána 

Bod varu:      > 100°C 

Bod vzplanutí:     nepoužitelné 



 

 

Teplota vznícení:     nepoužitelné 

Bod samozápalu:     není samozápalný 

Výbušné vlastnosti: dolní mez:   nepoužitelné 

            horní mez:   nepoužitelné 

Tlak par:      data neudána 

Hustota (při 20°C):     cca 1,04 g/cm3 Metoda: DIN 51757 

Rozpustnost ve vodě:    plněmísitelná látka 

pH- hodnota (při 20°C, při 10 g/L) :  cca 9 

Viskozita (při 20°C):     cca 4 mPa*s Metoda: DIN 54453 

 

5. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Akutní orální toxicita 

LD50, orálně, krysa (mg.kg-1): >2000. 

Oční dráţdivost: 

Vniknutí do očí může způsobit podráždění. 

Zkušenosti u člověka: 

Opakovaný nebo pokračující styk může způsobit na základě odmašťujícího působení výrobku 

podráždění pokožky a dermatitidu. 

Toxikologické informace: 

Vdechování aerosolu může vyvolávat podráždění horních cest dýchacích. 

 

6. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK): 

- cca 270 mg/g. 

AOX: 

Produkt neobsahuje žádné organické halogeny. 


