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Summary 

 

The diploma thesis is focused on the possibility of injection of the flocculant to 

intense sedimentation of ferric ions. 

In the theoretical part of this thesis is shortly described the problematic of 

coagulation and flocculation. There is also showed the basic separation of the flocculant 

types. There are mentioned main mechanisms of their influence. 

The practical part begins with the short description of the water processing plant 

in Ostrava – Nová Ves and goes on with the flocculation tests in this water processing 

plant. Tests are divided into two parts. In the first part are described glass tests, which are 

made before service test. In the second part describes the service test and check glass tests 

designed in the mean time. 

Key words: treatment of water, drinking water, flocculation, coagulation, iron removal 

 

 

Anotace 

 

Práce se zabývá moţností dávkování flokulantu na úpravně vody za účelem 

intenzifikace sedimentace.ţeleza. 

V teoretické části této práce je stručně popsaná problematika koagulace a 

flokulace. Také je zde uvedeno základní rozdělení typů flokulantů, zmíněny jsou rovněţ 

hlavní mechanizmy jejich působení. 

Praktická část je uvedena stručným popisem úpravny vody v Ostravě – Nové Vsi 

a pokračuje flokulačními testy v této úpravně vody. Testy jsou rozděleny do dvou etap. 

V první části jsou popsány sklenicové testy provedené před provozním testem. Druhá část 

popisuje provozní zkoušku a sklenicové testy provedené během ní. 

Klíčová slova: úprava vody, pitná voda, flokulace, koagulace, odstraňování ţeleza 
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1 ÚVOD 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je jeden ze základních úkolů vodního 

hospodářství. Kvalita povrchové i podzemní vody určené pro úpravu na vodu pitnou se liší. 

Proto je při výběru technologie úpravy důleţité zaměřit se jak na chemické sloţení vody, 

tak i na její fyzikální vlastnosti a na vydatnost zdroje. Při navrhování technologie je tedy 

nutné provést laboratorní zkoušky i modelové a poloprovozní technologické zkoušky. 

Kvalita vody se v čase mění. A to nejen u vody povrchové, ale i u vody podzemní. 

I na takovéto změny musí být technologická linka úpravny vody připraven. Pokud však 

přijde nečekaná změna kvality, je nutné ji v co nejkratším čase řešit zásahem do 

technologie. 

Nečekaná změna kvality vody nastala i v prameništích Dubí a Nová - Ves 

v Ostravě, které se nacházejí v údolní nivě řeky Odry. Z těchto jímacích území se upravuje 

surová voda na vodu pitnou v úpravně vody v Ostravě – Nové Vsi. 

První polovina roku 2010 byla ve jmenovaném území sráţkově velice 

nadprůměrná. V důsledku toho stoupla hladina podzemní vody v řádu několika jednotek 

metrů a změnilo se i chemické sloţení vody. Změna se projevila v poklesu koncentrací 

obsaţených iontů. [12] 

Limitní změnou pro úpravnu vody byl pokles koncentrace iontů ţeleza aţ o 

polovinu. Stávající technologií nebylo moţné v poţadované míře kvality a mnoţství vody 

sedimentací vodu upravit. Sníţením výroby a menším zásahem do technologie se podařilo 

kvalitu udrţet v poţadované kvalitě. 

Nastala otázka většího zásahu do technologie. Jednou z moţností bylo dávkování 

flokulantu pro intenzifikaci sedimentace. 

Cílem diplomové práce bylo ověření dávkování flokulantu pro intenzifikaci 

sedimentace prostřednictvím laboratorních a provozních flokulačních zkoušek. 
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2 KOAGULACE A FLOKULACE 

Číření je technologický proces uţívaný v úpravě vod na vodu pitnou, někdy i při 

čištění odpadních vod, zejména průmyslových odpadních vod. 

Skládá se z jednotlivých, na sebe navazujících dějů: 

Koagulace – destabilizace koloidních částic 

Flokulace – agregace destabilizovaných koloidních částic do vloček 

Číření – separace vloček sedimentací  

Koagulace a flokulace jsou závislé na pH, iontové síle, oxidačně – redukčním 

potenciálu vody a na koncentraci separovaných částic. [1] 

2.1 TEORIE KOAGULACE A FLOKULACE 

2.1.1 Koloidy a fázové rozhraní 

Přírodní, uţitkové a odpadní vody jsou z fyzikálně chemického hlediska disperzní 

soustavy, které tvoří disperzní podíl a disperzní prostředí. Soustavy se dělí podle: 

velikosti disperzních částic 

Hrubě disperzní (suspenze, emulze, pěny) 

 velikost: nad 500 nm (usaditelné) 

 disperzní částice jsou viditelné v mikroskopu 

 částice se dají zadrţet papírovým filtrem 

 jemnější suspenze vykonávají Brownův pohyb 

 jsou kineticky nestálé 

 

Koloidně disperzní (koloidy), 

 velikost: 1 aţ 500 nm (neusaditelné) 

 disperzní částice lze pozorovat jen v ultramikroskopu nebo v elektronovém 

mikroskopu 
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 částice procházejí papírovým filtrem, ale jsou zadrţovány membránou  

 vykonávají intenzivní Brownův pohyb 

 jsou kineticky poměrně stálé 

 

Analyticky disperzní (pravé roztoky)  

 velikost: < 1 nm (rozpuštěné) 

 disperzní částice nelze vidět ani v elektronovém mikroskopu  

 částice procházejí i membránou  

 vykonávají velmi intenzivní tepelný pohyb 

 jsou kineticky velmi stálé 

 

podle počtu fází na systémy 

 Homogenní - disperzní podíl i disperzní prostředí tvoří jednu fázi. 

 Heterogenní - disperzní podíl je od disperzního prostředí oddělen fázovým 

rozhraním. [2] 

2.1.2 Destabilizace koloidních částic 

Stabilita koloidů vyjadřuje schopnost jednotlivých částic zůstat v roztoku jako 

separátní jedinci. Stabilita vzniká z převahy sil na rozhraní tuhá – kapalná fáze. Stabilitu 

podporuje hlavně náboj na povrchu rozhraní, hydratace povrchu částice. [7] 

Elektrická dvojvrstva – uplatňuje se především u nerozpuštěných koloidních látek. 

Útvar sloţený ze dvou opačně nabitých vrstev, který se vytváří při styku nabitého povrchu 

tuhé látky s roztokem elektrolytu. Nabitý povrch tuhé látky tvoří tzv. vnitřní vrstvu, k níţ 

jsou elektrostatickými a adsorpčními silami přitahovány ionty převáţně opačného 

znaménka (protiionty), jejichţ náboj neutralizuje náboj povrchu – tzv. vnější vrstva. Pro 

popis tohoto uspořádání byly vytvořeny různé modely elektrické dvojvrstvy (Helmholtzův, 

Gouyův-Chapmanův, Sternův). [6] 
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Obr. 2-1 Elektrická dvojvrstva [4] 

 

Na jádře se sorbuje vnitřní vrstva iontů. Tato vrstva na jádře pevně ulpívá. Na vnitřní 

vrstvě iontů se sorbuje vnější vrstva. Ta však plně nekompenzuje náboj vrstvy vnitřní. Část 

náboje vnitřní vrstvy je kompenzována aţ v difusní vrstvě. V difusní vrstvě statisticky 

převládají ionty se stejným nábojem, jako je náboj vrstvy vnější. Celkový náboj vnitřní 

vrstvy je tak kompenzován pevně ulpělou vnější vrstvou a difusní vrstvou. Difusní vrstva 

je přechodovou oblastí mezi pevně ulpělou vnější vrstvou a roztokem, ve kterém jsou 

kationty a anionty rozmístěny rovnoměrně. Elektrická dvojvrstva koloidu je znázorněna na 

obrázku 2-1. [4] 

Rozdíl potenciálů, který vzniká v důsledku rozdílných nábojů vnitřní a vnější 

pevné vrstvy se nazývá elektrokinetický potenciál nebo ξ - potenciál (zeta - potenciál). Jde  

o statickou veličinu, nemá stejnou velikost pro všechny koloidní částice, ale vykazuje 

prakticky u všech částic stejné znaménko. Obvykle se jeho hodnota pohybuje v rozmezí  

od 50 do 100 mV. Při potenciálech nad 40 mV je koloidní částice stálá, při hodnotách pod 

30 mV nastává pomalá koagulace a při hodnotách kolem nuly rychlá koagulace. [9] 
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Potenciál zeta koloidních částic je závislý na řadě faktorů, z nichţ za podstatné lze 

povaţovat nejen hodnotu pH a dávku koagulantu, ale i iontovou sílu vody a především 

obsah opačně nabitých iontů. [8] 

Hydratační obal – uplatňuje se především u rozpuštěných hydrofilních 

makromolekulárních organických látek.  

Dipóly molekuly vody, jakoţto silně polární rozpouštědla, se v okolí těchto 

funkčních skupin prostorově orientují a vytvoří okolo organické molekuly prostorově 

orientovaný hydratační obal. 

Díky tomuto prostorově orientovanému hydratačnímu obalu se makromolekuly 

navzájem odpuzují a nekoagulují samovolně do větších celků. Proto pokud chceme 

dosáhnout shlukování znečišťujících látek do větších celků, je nutné alespoň omezit výše 

popsané stabilizující mechanismy. 

Z hlediska fyzikálně chemického lze pouţít poměrně velkého mnoţství prostředků 

pro destabilizaci nečistot v povrchových vodách. V praxi se ale pouţívají pouze některé  

z nich: 

Změna pH 

Cílem je převést disociované látky na nedisociovanou formu nebo alespoň 

disociaci potlačit. Tím se původně disociovaná funkční skupina převede do méně polární 

nedisociované formy. Okolo méně polární nedisociované formy se vytváří tenčí hydratační 

obal a omezuje se tak agregátní stabilita makromolekuly. U přírodních vod, kde jsou 

znečišťujícími látkami především látky kyselého charakteru, je zřejmé, ţe hydratační obal 

okolo organických makromolekul se omezí okyselením vody. U bazických látek by naopak 

bylo třeba provést jejich koagulaci v alkalické oblasti. Pro elektroneutrální nedisociované 

látky, jako jsou například koloidy jílů a hlinitokřemičitanů (zákal vody) nemá vliv pH 

takový význam. [6] 
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Sráţení 

Přídavkem vhodného chemického činidla se velké mnoţství ve vodě přítomných 

organických látek převede na nerozpustné sraţeniny. U těchto sraţenin se jiţ neuplatňuje 

stabilizace hydratačním obalem. 

Přídavek koloidu s opačným znaménkem povrchového náboje 

Pokud jsme schopni do daného disperzního systému nadávkovat nebo v něm 

přímo připravit koloid s opačným znaménkem ξ - potenciálu, pak dojde k nábojovému 

vyrovnání původně přítomných částic nečistot a přidaného koloidu. Vznikají 

elektroneutrální agregáty těchto dvou druhů částic, které se jiţ mohou dále spojovat do 

větších celků, schopných mechanické separace. 

2.1.3 Agregace destabilizovaných částic 

Rychlost agregace destabilizovaných částic, daná jejich vzájemnými sráţkami, 

závisí v systému s určitým počtem částic na dvou faktorech – agregátní stabilitě a 

frekvenci sráţek. [1] 

Agregátní stabilita α – veličina, která vyjadřuje pravděpodobnost spojení částic 

při jejich vzájemné sráţce. Nazývá se také koeficient kolizní účinnosti. Tato veličina 

vyjadřuje poměr mezi počtem úspěšných sráţek (vedoucích ke spojení částic) a počtem 

neúspěšných sráţek. Je-li hodnota koeficientu α rovna jedné, kaţdá sráţka byla úspěšná. 

Není-li ţádná sráţka úspěšná, koeficient α je roven nule. Agregátní stabilita je ovlivněna 

vlastnostmi vodního prostředí a povrchovými vlastnostmi částic. [11] 

Frekvence sráţek – veličina vyjadřující transportní mechanizmy prostředí 

v kapalině. Závisí na fyzikálních vlastnostech prostředí působících na částice (teplota, 

viskozita, proudění, gravitaci). 

Při agregaci destabilizovaných částic rozlišujeme dvě základní fáze, fázi 

perikinetickou a fázi ortokinetickou. [11] 

Perikinetická fáze – flokulace malých částic o rozměru menších neţ 0,1 µm. 

Základním mechanismem flokulace v této fázi je Brownův pohyb částic. Po krátkém čase, 

v řádu několika sekund se utvoří mikrovločky o velikosti 1 aţ 100 µm. 
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Změnu počtu částic v čase při perikinetické fázi flokulace lze zjednodušeně 

vyjádřit rovnicí: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝛼𝑝

−4𝐾𝐵𝑇𝑁
2

3𝜂
 

N – celkový počet částic v čase t 

t – čas[s]  

KB – Boltzmanova konstanta [1.38.10
-23

 J.K
-1

] 

T – teplota [K]  

αp – koeficient kolizní účinnosti v perikinetické fázi 

η - dynamická viskozita prostředí [N.s.m
-2

] [11] 

Ortokinetická fáze – je flokulace částic o rozměru větším neţ 1µm vzniklých při 

perikinetické fázi. Hlavním mechanizmem flokulace v této fázi je pomalé proudění 

kapaliny, kdy proudění je transportním mechanizmem. Částice se dostávají do kontaktu a 

vytvářejí větší vločky. [9] 

Podobně jako u perikinetické fáze lze i zde zjednodušeně vyjádřit změnu počtu 

částic v čase t rovnicí: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −

2

3
𝛼0𝐺𝑑

3𝑁2 

G – rychlostní gradient [s
-1

] 

d – průměr částic [m] 

αo
 
– koeficient kolizní účinnosti v ortokinetické fázi 

 

Parametr G – rychlostní gradient vyjadřuje v této rovnici pohyb kapaliny 

vyvolaný vnějším vlivem. [11] 
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Dalším mechanizmem flokulace v ortokinetické fázi je působení gravitační síly na 

částice. Částice, které jiţ nejsou unášeny proudem kapaliny z důvodu své hmotnosti, 

sedimentují. Díky rozdílné sedimentační rychlosti, částice do sebe naráţejí a mohou se 

opět shlukovat ve větší vločky. [7] 

2.2 KOAGULACE A FLOKULACE PŘI ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU 

Při chemické úpravě vody je koagulace procesem destabilizace koloidních částic a 

flokulace shlukování koagulací destabilizovaných částic. 

Oba procesy jsou realizovány v sedimentačních nádrţích nebo čiřičích. 

Technologie je realizovaná tak, aby mohla proběhnout fáze rychlého míchání a následovala 

fáze pomalého míchání.  

Ve fázi rychlého míchání je v upravované vodě rozmíchán koagulant, případně 

flokulant, a následuje fáze pomalého míchání. 

Jedny z nejdůleţitějších látek při chemické úpravě vody jsou koagulanty, případně 

pomocné flokulanty. [10] 

2.3 FLOKULANTY 

Flokulanty jsou především organické polymerní sloučeniny přírodního, nebo 

umělého původu, rozpustné ve vodě. Název flokulanty byl pro tyto vysokomolekulární 

látky zvolen na šestém mezinárodním kongresu International Water Supply Association ve 

Stockholmu v roce 1964. [5] 

Malé dávky těchto činidel jsou schopny destabilizujících účinků při úpravě vody, 

a to pro široký rozsah podmínek. 

2.3.1 Přírodní flokulanty 

Přírodními flokulanty jsou převáţně látky rostlinného původu: škroby a jejich 

deriváty, celulózy a jejich deriváty, přírodní gumy. Přírodní flokulanty ţivočišného původů 

představují látky proteinové: ţelatina, klih, kasein. [5] 
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Přírodní flokulanty, zejména škroby a celulózy, jsou za účelem zintenzivnění 

flokulačních vlastností chemicky upravovány. Úprava spočívá v zabudování aktivních 

skupin do jejich struktury. 

Přírodní flokulanty nemají v současné době tak velký význam jako flokulanty 

syntetické. [5] 

2.3.2 Syntetické flokulanty 

K přípravě syntetických flokulantů se pouţívá velké mnoţství organických látek 

různého typu. Například: 

Polyvinylakohol (PVA) 

Polyethylenoxid (PEN) 

Polyakrylamid (PAM) [5] 

V současné době mají největší význam flokulanty tvořené sloučeninami kyseliny 

akrylové (CH2=CH-COOH), zejména amidem této kyseliny (CH2=CH-CO-NH2). [1] 

Syntetické organické flokulanty rozpuštěné ve vodě existují ve formě molekul, 

popřípadě shluku molekul, v nedisociované podobě, nebo disociují v různém stupni na 

ionty. A právě iontové funkční skupiny nesoucí stejný náboj se odpuzují. Tím napřimují 

vláknitou strukturu makromolekul, coţ zajišťuje její největší účinnost. [5] 

Podle stavu disociace ve vodném roztoku dělíme tyto látky na kationtové, 

aniontové a neiontové flokulanty. Příklady základních částí těchto typů flokulantů jsou 

znázorněny na obrázcích 2-2, 2-3 a 2-4. 
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Obr. 2-2 Strukturní základ aniontových flokulantů [1] 

 

 

Obr. 2-3 Strukturní základ neiontových flokulantů [1] 

 

 

Obr. 2-4 Strukturní základ kationtových flokulantů [1] 

2.3.3 Působení organických flokulantú 

Působení organických flokulantů můţeme popsat dvěma základními mechanizmy. 

Je to buď flokulace neutralizací náboje částic v disperzi nebo tzv. mostění. Případně můţe 

nastat kombinace zmíněných mechanizmů. [5] 
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Flokulace neutralizací náboje částic v disperzi spočívá v působení flokulantu 

na koloidní a jemně dispergované látky ve vodě stlačením elektrické dvojvrstvy kolem 

povrchu částic. Tím umoţní přiblíţení částic a jejich agregaci. Při ztrátě části, nebo celé 

dvojvrstvy chemickou reakcí s flokulantem dochází k iontové vazbě. [5] 

Mostění je nejdůleţitějším působením flokulantů. Po nadávkování flokulantu do 

koloidní disperze jsou části polymerních molekul adsorbovány na povrchu 

suspendovaných částic. Mezi flokulantem a koloidními částicemi vznikají vodíkové 

můstky, adsorpce, chemisorpce nebo elektrostatické vazby. Intenzita a počet vazeb mezi 

flokulantem a částicemi určují velikost a stabilitu vločky. [5] 

3 VÝSKYT ŢELEZA VE VODĚ 

Ţelezo se ve vodě vyskytuje jak ve formě rozpuštěné, tak i ve formě 

nerozpuštěné. Forma výskytu závisí hlavně na hodnotě pH a oxidačně - redukčním 

potenciálu. Z analytického hlediska rozlišujeme celkové ţelezo, rozpuštěné ţelezo, 

nerozpuštěné ţelezo a ţelezo organicky vázané. Ve vodách se vyskytují dva oxidační 

stupně ţeleza – oxidační stupeň II a oxidační stupeň III. [3] 

3.1 ŢELEZO V PODZEMNÍCH VODÁCH 

V podzemních vodách, ale i u dna hlubokých nádrţí a jezer se vyskytuje ţelezo 

v oxidačním stupni II. Je to dáno zejména anoxickým redukčním prostředím. Rozpustnost 

dvojmocného ţeleza v takovém prostředí je limitována rozpustností Fe(OH)2 , FeCO3 a 

FeS. Minimum rozpustnosti Fe(OH)2 je při pH 10 aţ 11. [3] 

V praxi se pro odstranění dvojmocného ţeleza z vody vyuţívá oxidace na 

trojmocnou formu. Provzdušňováním vznikají hydratované oxidy ţelezité, které patří mezi 

nejméně rozpustné sloučeniny tohoto typu. Vznikající červenohnědá sraţenina v zásaditém 

prostředí obsahuje zvláště Fe2O3.xH2O, FeO(OH) a amorfní Fe(OH)3. [3] 
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4 ÚPRAVNA VODY V OSTRAVĚ – NOVÉ VSI 

Úpravna vody v Ostravě – Nové Vsi je provozovaná společností Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s.. 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje pitnou vodou obyvatele 

Ostravy. Téměř čtyřicet procent vody pro Ostravu je upraveno z podzemních zdrojů 

nacházejících se na území města nebo v jeho blízkém okolí. Jsou to tyto zdroje: 

ČS Důlňák se zdroji Zimnice, Stará Datyně, Les a Rakovec nacházející se ve 

Vratimově. 

ČS II. vodovod situovaný v Bělském lese. 

ČS Palesek který se nachází ve Staré Bělé. 

ČS Pešatek sousedící s Paleskem ve Staré Bělé. 

ČS Ještěrka 1 a 2 v Ostravě – Bartovicích. 

Úpravna vody v Ostravě – Nové Vsi, která vyuţívá prameniště Nová Ves a Dubí. 

Úpravna vody v Ostravě - Nové Vsi je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody 

provozovaným společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. [14] 

V lokalitě, kde dnes úpravna vody stojí, se jímala voda pro Ostravu jiţ před více 

neţ 120 lety. Předchůdkyně dnešní úpravny zde byla zprovozněna v roce 1908. [13] 

4.1 POPIS TECHNOLOGICKÉ LINKY 

Úprava vody je zde vícestupňová z důvodu vyšších koncentrací iontů ţeleza a 

manganu, a také amonných iontů. Přehled průměrných koncentrací těchto iontů za rok 

2009 v surové i upravené vodě jsou uvedeny v tabulce 4–1. Pro porovnání jsou v tabulce 

uvedeny limity těchto iontů, které stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 

Sb. kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody. 
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Tab. 4-1 Průměrné hodnoty koncentrací iontů za rok 2009 

 Surová voda Upravená voda Vyhláška 

Celková koncentrace Fe [mg.l
-1

] 15,30 0,097 0,20 

Celková koncentrace Mn [mg.l
-1

] 1,12 0,004 0,05 

Celková koncentrace NH4
+

 [mg.l
-1

] 2,42 0,010 0,50 

 

Celá úpravna vody se skládá ze dvou samostatných linek. Kaţdá z nich je schopna 

upravit asi 110 l.s
-1

 vody. Linky jsou z hlediska technologie totoţné. 

 

Obr. 4-1 Linka úpravny vody v Ostravě – Nové Vsi 

 

Na obrázku 4-1 je znázorněno jednoduché schéma jedné z linek. 
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Aerace 

Surová voda z pramenišť Nová Ves a Dubí je čerpána na aeraci, kde je na vodních 

skocích do vody přisáván vzduch, který v aerační nádrţi vytlačí z vody sirovodík a oxid 

uhličitý. Oba plyny jsou odsávány z aerační nádrţe ventilátorem. Kyslík rozpuštěný ve 

vodě začíná oxidovat ţeleznaté ionty. 

Sráţení a sedimentace 

Pro úspěšnější oxidaci a následnou koagulaci se upravuje pH vody dávkováním a 

rozmícháním vápenného mléka s upravovanou vodou v rychlomísiči. 

Následně putuje upravovaná voda do sedimentační nádrţe. Zde natéká ke dnu 

středového válce, ze kterého přetéká horními otvory do prvního vnějšího válce. 

Upravovaná voda putuje ke dnu nádrţe, kde přechází do volného prostoru sedimentace. 

V sedimentační nádrţi se tok vody zpomaluje z důvodu vytvoření podmínek pro koagulaci 

a následnou flokulaci hydratovaných oxidů ţelezitých. Vločky zde sedimentují, vzniklý kal 

je ze dna nádrţe odčerpáván. Odsazená voda putuje do akumulačních nádrţí, ze kterých je 

čerpána na filtraci 

Filtrace 

Před filtrací je do upravované vody dávkován flokulant za účelem intenzifikace 

odstraňování zbylých hydratovaných oxidů ţeleza na filtrech. 

Filtrace je realizovaná na deseti uzavřených filtrech. Na filtrech se z upravované 

vody odstraňují nejen sloučeniny ţeleza, ale probíhá zde kontaktní oxidace iontů manganu 

a odstraňování amonných iontů pomocí bakterií. 

Hygienické zabezpečení vody 

Takto upravená voda je hygienicky zabezpečena plynným chlorem. 
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5 FLOKULAČNÍ TESTY 

V měsíci květnu 2010 napršelo v úhrnu 227 mm dešťových sráţek, dlouhodobý 

průměr pro měsíc květen na stanici ČHMU v Porubě se pohybuje kolem 78 mm.  

V důsledku povodní pak došlo k promyvu koryta řeky Odry a přechodnému 

výraznému zvýšení hydraulické komunikace toku s podzemními vodami údolní nivy. Coţ 

se projevilo ve zvýšení hladin podzemní vody na prameništích Nová Ves a Dubí a 

k naředění a tím ke změně kvality čerpaných vod. [12] 

Limitujícím faktorem pro technologii úpravny se stala nízká koncentrace iontů 

ţeleza v surové vodě. V sedimentačních nádrţích se tvořily vločky menších rozměrů, neţ 

je obvyklé. Sníţila se jejich schopnost sedimentovat, a proto se obsah ţeleza na výstupu 

zvýšil. 

 

 

V průběhu měsíce června byly osloveny společnosti zabývající se distribucí 

flokulantů. Společnost CSC Distribuce nabídla pro podmínky na úpravně vody anionický 

flokulant s obchodním názvem Magnafloc LT 25, společnost Ashland nabídla anionický 

flokulant s obchodním názvem Praestol 2540 TL. Koncem měsíce června a začátkem 

července postupně zástupci společností navštívili úpravnu vody v Ostravě – Nové Vsi a 

provedli vlastní sklenicové zkoušky pro stanovení optimální dávky flokulantu.  

Koncentrace celkového železa ve vodách z jednotlivých  pramenišť  
Nová Ves a Dubí 2008 - 2010 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

6.8.2007 3.1.2008 1.6.2008 29.10.2008 28.3.2009 25.8.2009 22.1.2010 21.6.2010 18.11.2010 
Datum 

Fe [mg.l-1] 

Prameniště Nová Ves  
Prameniště Dubí 

Obr. 5-1 Koncentrace celkového železa ve vodách z jednotlivých pramenišť v období 2008 - 2010 
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5.1 SKLENICOVÉ TESTY 

Pro zahájení flokulačních zkoušek byl vybrán anionický flokulant Praestol 2540 

TL, coţ je vysoce molekulární, středně anionický polyelektrolyt na bázi akrylamidu a 

akrylátu sodného. Tento flokulant je bílý aţ naţloutlý prášek, který se pouţívá především 

při úpravě vody na vodu pitnou. Je určen především pro flokulaci minerálních částic a 

koloidů a částic hydratovaných oxidů kovů. Principem funkce flokulantu Praestol 2540 TL 

je nábojová výměna mezi elektrickým nábojem polymerních řetězců ve formě vodného 

roztoku a náboji na povrchu suspendovaných částic. Dochází k neutralizaci povrchových 

nábojů nerozpuštěných částic a k jejich flokulaci. 

5.1.1 Sklenicový test č. 1 

Tento test byl proveden 19.7.2010. Cílem testu bylo určit místo v technologii 

vhodné pro dávkování flokulantu. Za tímto účelem byly odebrány vzorky upravované vody 

linky II z těchto míst: 

vzorek č. 1 – z rychlomísiče 

vzorek č. 2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

vzorek č. 3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

vzorek č. 4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe  

pH surové vody při odebrání vzorků (v rychlomísiči) bylo 8,59. 

Testovaný flokulant Praestol 2540 TR byl dávkován do 500 ml vzorku ve formě 

zředěného 0,001%-ního roztoku. Dávka flokulantu v tomto testu byla 0,4 ml, coţ 

představovalo 0,008 g.m
-3

. Vzorky byly podrobeny rychlému míchání po dobu 30-ti 

sekund a poté pomalému míchání po dobu 5 minut na míchacím zařízení Lovibond 

Následovala hodinová sedimentace. Po sedimentaci byly odebrány vzorky ke stanovení 

koncentrací ţeleza v odsazené vodě. 
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Obr. 5-2 vzorky v pořadí 1, 2, 3, 4 po rychlém míchání 

 

Obr. 5-3 vzorky v pořadí 1, 2, 3, 4 po pomalém míchání  
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Obr. 5-4 vzorky v pořadí 1, 2, 3, 4 po sedimentaci 

 

Tab. 5-1 Výsledky rozboru odebraných vzorků 

č. vzorku celkové železo [mg∙l-1] 

1 0,35 

2 0,32 

3 0,29 

4 0,17 

 

Největší vločka se tvořila ve vzorku č. 3, coţ je vzorek odebraný z vnějšího válce 

sedimentační nádrţe. Ve vzorku č. 4, který byl odebrán na odtoku ze sedimentační nádrţe, 

se vytvořilo malé mnoţství vloček. Je tedy zřejmé, ţe ve vnějším válci probíhá flokulace a 

přidáním flokulantu se zintenzivní. 
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5.1.2 Sklenicový test č. 2 

Druhý sklenicový test byl proveden 20.7.2010 a byl rozšířením a upřesněním testu 

prvního. Pro porovnání byly do testu zařazeny i vzorky z linky I. Byly zde také ověřovány 

dvě koncentrace anionického flokulantu Praestol 2540 TR, a to 0,016 g.m
-3

 a 0,008 g.m
-3

.  

Za tímto účelem byly odebrány vzorky upravované vody linek I a II z těchto míst: 

 z rychlomísiče 

 z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

 z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

 z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Testovaný flokulant byl dávkován do 500 ml kaţdého vzorku ve formě zředěného 

0,001%-ního roztoku. Poté byly vzorky podrobeny rychlému míchání po dobu 30-ti sekund 

a následně pomalému míchání po dobu 5 minut. Následovala hodinová sedimentace. Po 

sedimentaci byly odebrány vzorky ke stanovení koncentrací ţeleza a TOC (jen z vnějšího 

válce a odtoku) v odsazené vodě. 

Test byl rozdělen na čtyři části – A, B, C, D. V části A byly testovány vzorky 

z linky II a dávkován anionický flokulant Praestol 2540 TR o koncentraci 0,016 g.m
-3

, v 

části B o koncentraci 0,008 g.m
-3

. V části C byly testovány vzorky z linky I a dávkován 

anionický flokulant Praestol 2540 TR o koncentraci 0,016 g.m
-3

, v části D o koncentraci 

0,008 g.m
-3

. 

  



Jiří Rajnošek: Flokulační zkoušky na úpravně vody Ostrava-Nová Ves 

2011  20 

 

Část A 

Označení vzorků odebraných z linky II: 

A1 – z rychlomísiče 

A2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

A3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

A4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Dávka anionického flokulantu Praestol 2540 TR 0,8 ml (0,001%), coţ je 

0,016g.m
-3

. pH naměřené při odběru vzorků (měřeno v rychlomísiči) bylo 8,79. 

 

 

Obr. 5-5 vzorky v pořadí A1, A2, A3, A4 po rychlém míchání 
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Obr. 5-6 vzorky v pořadí A1, A2, A3, A4 po pomalém míchání 

 

 

Obr. 5-7 vzorky v pořadí A1, A2, A3,A4 po sedimentaci 
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Tab. 5-2 Výsledky rozborů vody části A 

č. vzorku celkové železo [mg∙l-1] TOC [mg∙l-1] 

A1 0,07 neměřeno 

A2 0,34 neměřeno 

A3 0,06 2,5 

A4 <0,02 2,4 

 

Část B 

Označení vzorků odebraných z linky II: 

B1 – z rychlomísiče 

B2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

B3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

B4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Dávka anionického flokulantu Praestol 2540 TR 0,4 ml (0,001%), coţ je 

0,008g.m
-3

. pH naměřené při odběru vzorků (měřeno v rychlomísiči) bylo 8,85. 

 

Obr. 5-8 vzorky v pořadí B1, B2, B3, B4 po rychlém míchání  
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Obr. 5-9 vzorky v pořadí B1, B2, B3, B4 po pomalém míchání 

 

Obr. 5-10 vzorky v pořadí B1, B2, B3, B4 po sedimentaci 
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Tab. 5-3 Výsledky rozborů vody části B 

č. vzorku celkové železo [mg∙l-1] TOC [mg∙l-1] 

B1 0,23 neměřeno 

B2 0,10 neměřeno 

B3 <0,02 2,2 

B4 <0,02 2,3 

 

Část C 

Označení vzorků odebraných z linky I: 

C1 – z rychlomísiče 

C2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

C3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

C4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Dávka anionického flokulantu Praestol 2540 TR 0,8 ml (0,001%), coţ je 

0,016g.m
-3

. pH naměřené při odběru vzorků (měřeno v rychlomísiči) bylo 8,91. 

 

Obr. 5-11 vzorky v pořadí C1, C2, C3, C4 po rychlém míchání  
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Obr. 5-12 vzorky v pořadí C1, C2, C3, C4 po pomalém míchání 

 

 

Obr. 5-13 vzorky v pořadí C1, C2,C3, C4 po sedimentaci 

  



Jiří Rajnošek: Flokulační zkoušky na úpravně vody Ostrava-Nová Ves 

2011  26 

 

Tab. 5-4 Výsledky rozborů vody části C 

č. vzorku celkové železo [mg∙l-1] TOC [mg∙l-1] 

C1 <0,02 neměřeno 

C2 0,10 neměřeno 

C3 0,04 2,8 

C4 0,04 2,4 

 

Část D 

Označení vzorků odebraných z linky I: 

D1 – z rychlomísiče 

D2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

D3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

D4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Dávka anionického flokulantu Praestol 2540 TR 0,4 ml (0,001%), coţ je 

0,008g.m-3. pH naměřené při odběru vzorků (měřeno v rychlomísiči) bylo 9,15. 

 

Obr. 5-14 vzorky v pořadí D1, D2, D3, D4 po rychlém míchání 
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Obr. 5-15 vzorky v pořadí D1,D2, D3, D4 po pomalém míchání 

 

 

Obr. 5-16 vzorky v pořadí D1, D2, D3, D4 po sedimentaci 
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Tab. 5-5 Výsledky rozborů vody části D 

č. vzorku celkové železo [mg.l-1] TOC [mg.l-1] 

D1 0,1 Neměřeno 

D2 0,09 Neměřeno 

D3 0,06 3,0 

D4 0,04 2,7 

 

Zhodnocení sklenicového testu č. 2 

Tab. 5-6 Přehled výsledků rozborů vody 

Místo odběru vzorku 

celkové ţelezo [mg.l
-1

] TOC [mg.l
-1

] 

Část 

A 

Část 

B 

Část 

C 

Část 

D 

Část 

A 

Část 

B 

Část 

C 

Část 

D 

Rychlomísič 0,07 0,23 <0,02 0,10 neměřeno neměřeno neměřeno neměřeno 

Vnitřní válec 

sedimentační nádrţe 
0,34 0,10 0,10 0,09 neměřeno neměřeno neměřeno neměřeno 

Vnější válec 

sedimentační nádrţe 
0,06 <0,02 0,04 0,06 2,5 2,2 2,8 3,0 

Odtok ze sedimentační 

nádrţe 
<0,02 <0,02 0,04 0,04 2,4 2,3 2,4 2,7 

 

Největší vločky se vytvořily ve vzorcích odebraných z vnějšího válce 

sedimentačních nádrţí (z linky I i II a to při dávkách flokulantu 0,016 i 0,008 g.m
-3

). Také 

se však v těchto vzorcích nejvíce vloček zůstalo při hladině. Z výsledků rozboru odsazené 

vody na celkové ţelezo je vidět, ţe při vyšší dávce flokulantu byla flokulace účinnější ve 

vzorku z rychlomísiče (linky I i II) neţ z vnitřního válce sedimentační nádrţe. U niţší 

dávky na lince II tomu bylo naopak. 

5.1.3 Zhodnocení sklenicových testů 

Z výsledků sklenicových testů lze usoudit, ţe nejlepší podmínky k flokulaci jsou 

ve vnějším válci sedimentační nádrţe. Před provozními testy je důleţité zvolit správné 

místo dávkování flokulantu, aby v prostoru vnějšího válce sedimentace byl jiţ dobře   
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rozmíchán v upravované vodě. Podle výsledků sklenicových testů je dostačující dávka 

flokulantu 0,008 g.m
-3

 upravované vody. 

5.2 PROVOZNÍ TESTY NA LINCE II  

Na základě úvodních sklenicových testů bylo rozhodnuto vedoucí Střediska 

technologie úpravy vody zahájit flokulační zkoušky na lince II. Pro přípravu flokulantu 

bylo zprovozněno zařízení firmy TOMAL BRAN + LUEBE GROUP. Bylo také 

připraveno dávkovací čerpadlo s hadicí pro distribuci flokulantu do místa určení. 

 

Obr. 5-17 Zařízení pro přípravu flokulantu 

22.7.2010 byly zahájeny flokulační testy s dávkováním do středového válce. 

Flokulant byl do středového válce dávkován jednobodově. Na úvod zkoušek byla zvolena 

nejmenší dávka – 0,008 g.m
-3

. Ve dvouhodinových intervalech byly odebírány vzorky 

z odtoku sedimentační nádrţe pro stanovení koncentrací celkového ţeleza. 
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Pro nepřesvědčivé výsledky, koncentrace celkového ţeleza na odtoku ze 

sedimentační nádrţe se pohybovala v intervalu 1,8 aţ 2,1 mg.l
-1

, bylo 26.7.2010 

přistoupeno k vyšší dávce flokulantu. Dávka byla zvýšená na 0,012 g.m
-3

. 

Dne 28.7.2010 byla dávka opět zvýšená, a to na 0,016 g.m
-3

. 

Po celou dobu zkoušek bylo problémem zajistit přesné dávkování flokulantu 

z důvodu zavzdušňování dlouhé hadičky, coţ vyţadovalo zvýšenou kontrolu dávky. 

30.7.2010 bylo rozhodnuto změnit místo dávkování flokulantu v technologii. Při 

dávkování do středového válce sedimentační nádrţe zřejmě nedocházelo k dostačujícímu 

promíchání flokulantu s upravovanou vodou. Proto byl zvolen pro dávkování výstup 

z rychlomísiče, kde by mohlo docházet k dokonalejšímu promíchání. Také vzdálenost mezi 

zařízením pro přípravu flokulantu a místem dávkování se výrazně zkrátila. Dávka zůstala 

na hodnotě 0,016 g.m
-3

. 

Výsledky však nevykazovaly lepšící se koncentrace celkového ţeleza (1,8 aţ 2,1 

mg.l
-1

) na odtoku ze sedimentační nádrţe. Proto byla koncentrace flokulantu v upravované 

vodě zvýšena 2.8.2010 na 0,024 g.m
-3

 a 4.8.2010 na 0,05 g.m
-3

. 

5.8.2011 byla koncentrace flokulantu v upravované vodě zvýšena na 0,1 g.m
-3

. 

Bylo také přistoupeno ke kontrolnímu sklenicovému testu. 

5.2.1 Sklenicový test č. 3 

Cílem tohoto testu provedeného 5. 8. 2010 bylo ověřit účinnost pomalého míchání 

na lince II při dávkování flokulantu (Praestol 2540 TR) do odtoku z rychlomísiče. 

Koncentrace flokulantu v upravované vodě byla 0,024g.m
-3

. 

Za tímto účelem byly odebrány vzorky upravované vody linky II z těchto míst: 

1. z rychlomísiče 

2. z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

3. z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

4. z odtoku ze sedimentační nádrţe  
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Z kaţdého místa byly odebrány dva vzorky. Vţdy jeden vzorek byl podroben 

pomalému míchání na míchacím zařízení Lovibond po dobu 1 hodiny při otáčkách  

60 min
-1

 a poté hodinu sedimentoval. Druhý vzorek byl pro porovnání vystaven jen 

sedimentaci. 

Označení vzorků určených pro pomalé míchání a následnou sedimentaci: 

vzorek č. 1.1 – z rychlomísiče 

vzorek č. 1.2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

vzorek č. 1.3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

vzorek č. 1.4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 

 

Označení vzorků určených jen pro sedimentaci: 

vzorek č. 2.1 – z rychlomísiče 

vzorek č. 2.2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

vzorek č. 2.3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

vzorek č. 2.4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 
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Obr. 5-18 vzorky v pořadí 1.1,1.2,1.3,1.4 po pomalém míchání 

 

 

Obr. 5-19 vzorky v pořadí 2.1,1.1,2.2,1.2,2.3,1.3,2.4,1.4 po sedimentaci 
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Obr. 5-20 vzorky v pořadí 2.1,1.1,2.2,1.2 po sedimentaci detail 

 

2  

Obr. 5-21 vzorky v pořadí 2.3,1.3,2.4,1.4 po sedimentaci detail 
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Na vzorcích 1.1 a 2.1 z rychlomísiče a na vzorcích 1.2 a 2.2 ze středového válce je 

patrné, ţe vzorky podrobené pomalému míchání sedimentují lépe. V rychlomísiči 

neprobíhá pomalé míchání, coţ je pochopitelné. Ani ve středovém válci pomalé míchání 

neprobíhá. Větším problémem je fakt, ţe pomalé míchání, důleţité pro tvorbu vloček, 

neprobíhá v dostatečné míře ani ve vnějším válci sedimentace. To je zřejmé z porovnání 

vzorků 2.3 a 1.3 na obrázku 5-21. 

5.2.2 Sklenicový test č. 4 

Tento test provedený 6.8.2010 vychází z předešlého testu. Pro porovnání byly 

zkoumány i vzorky z linky I. Na lince II je do odtoku z rychlomísiče dávkován anionický 

flokulant Praestol 2540 TR. Linka I je v provozu bez dávkování flokulantu. Linkou I 

protéká cca 100 l.s
-1

, linkou II protéká cca 80 l.s
-1

. 

Ze čtyř míst linky jsou odebrány dva vzorky, z nichţ jeden je podroben míchání 

po dobu pěti minut při otáčkách 30 min
-1

 a pak sedimentuje po dobu 1 hodiny. Druhý 

vzorek je podroben jen sedimentaci. 

Místa odběru vzorků: 

1. z rychlomísiče 

2. z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

3. z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

4. z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Test 1 

Z linky II odebrány vzorky: 

1.1 a 2.1 – z rychlomísiče 

1.2 a 2.2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

1.3 a 2.3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

1.4 a 2.4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe  
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Vzorky 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 promíchány 

pH v rychlomísiči - 8,76 

pH ve vnitřním válci sedimentační nádrţe - 8,78 

pH ve vnějším válci sedimentační nádrţe - 8,71 

pH na odtoku ze sedimentační nádrţe - 8,73 

 

 

 

Obr. 5-22 Po míchání (vzorky v pořadí 1.1, 2.1, 1.2, 2.2, 1.3, 2.3, 1.4, 2.4) 
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Obr. 5-23 po míchání – detail (vzorky v pořadí 1.1, 2.1, 1.2, 2.2) 

 

 

Obr. 5-24 po míchání – detail (vzorky v pořadí 1.3, 2.3, 1.4, 2.4)  
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Obr. 5-25 po sedimentaci (vzorky v pořadí 1.1, 2.1, 1.2, 2.2, 1.3, 2.3, 1.4, 2.4) 

 

 

Obr. 5-26 po sedimentaci (vzorky v pořadí 1.1, 2.1, 1.2, 2.2)  
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Obr. 5-27 po sedimentaci (vzorky v pořadí 1.3, 2.3, 1.4, 2.4) 

Na obrázcích 5-23 a 5-24 je zřetelně vidět, jak vzorky podrobené pomalému 

míchání vločkují. Na obrázku 5-25 je zřejmé totéţ, co v minulém testu. Promíchané vzorky 

lépe sedimentují 

Test 2 

Z linky I odebrány vzorky: 

3.1 a 4.1 – z rychlomísiče 

3.2 a 4.2 – z vnitřního válce sedimentační nádrţe 

3.3 a 4.3 – z vnějšího válce sedimentační nádrţe 

3.4 a 4.4 – z odtoku ze sedimentační nádrţe 

Vzorky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 promíchány 
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pH  v rychlomísiči - 9,18 

pH  ve vnitřním válci sedimentační nádrţ - 9,20 

pH  ve vnějším válci sedimentační nádrţe - 9,14 

pH  na odtoku ze sedimentační nádrţe - 9,04 

 

Obr. 5-28 Po míchání (vzorky v pořadí 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.3, 4.3, 3.4, 4.4) 
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Obr. 5-29 po sedimentaci (vzorky v pořadí 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.3, 4.3, 3.4, 4.4) 

 

Obr. 5-30 po sedimentaci - detail (vzorky v pořadí 3.1, 4.1, 3.2, 4.2) 
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Obr. 5-31 po sedimentaci - detail (vzorky v pořadí 3.3, 4.3, 3.4, 4.4) 

Na obrázku 5-29 je vidět, ţe vzorky z linky I sedimentují i bez pomalého míchání. 

S mícháním je sedimentace účinnější. 

5.2.3 Zhodnocení provozního testu 

Test probíhal od 22.7.2010 do 11.8.2010. Byl pouţit anionický flokulant Praestol 

2540 TR. V úvodu byl flokulant dávkován do středového válce sedimentace (na hladinu) 

linky II. Po problémech se zavzdušňujícím se dávkováním a nepřesvědčivých výsledcích 

bylo rozhodnuto o změně dávkovacího místa flokulantu. Ve středovém válci zřejmě 

nedocházelo k účinnému rozmíchání flokulantu. 

Od 30.7.2010 byl tedy flokulant dávkován do odtoku z rychlomísiče. Tím bylo 

zabezpečeno promíchání flokulantu s upravovanou vodou. K očekávanému zlepšení 

výsledků nedošlo. Koncentrace ţeleza na odtoku ze sedimentační nádrţe byly stále 

v intervalu 1,8 aţ 2,1 mg.l
-1

. 

V průběhu provozního testu byly provedeny dva sklenicové testy. Úkolem bylo 

prověřit rozmíchání flokulantu po dávkování na lince II. Bylo také nutné zjistit účinnost 

pomalého míchání na lince.  
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Sklenicové testy byly provedeny 6. a 9.8.2010. Ve druhém testu byly zkoumání 

podrobeny i vzorky z linky I, která byla provozovaná bez dávkování flokulantu. 

Z výsledků vyplývá, ţe na lince II probíhá pomalé míchání v nedostatečné míře. Linka 

číslo jedna prokazuje lepší výsledky v sedimentaci i bez dávkování flokulantu.  

11.8.2010 byly první testy ukončeny a 27.8.2010 byla zvýšená dávka vápenného 

mléka do rychlomísičů. pH se tak změnilo z 8,7 na 9,2. Při udrţení takové hodnoty pH je 

koncentrace celkového ţeleza na odtoku ze sedimentace na hodnotě do 1,5 mg.l
-1
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6 ZÁVĚR 

Nečekaná změna v kvalitě surové vody, která je upravovaná na vodu pitnou na 

úpravně vody v Ostravě – Nové Vsi, zapříčinila zvýšení koncentrací celkového ţeleza na 

odtoku ze sedimentace a zvýšené zatíţení filtrů. Koncentrace celkového ţeleza v surové 

vodě poklesla asi na polovinu, coţ zapříčinilo tvorbu jen nepatrných vloček v sedimentaci, 

jeţ měly omezenou schopnost sedimentovat. Jednou z moţností řešení tohoto problému 

bylo dávkovat do upravované vody flokulant. 

Po oslovení firem zabývajících se prodejem flokulantů byli vybráni dva zástupci, 

kteří nabídli svůj produkt odpovídající aktuálním podmínkám na úpravně vody. Provedli 

vlastní sklenicové testy se vzorky z úpravny a doporučili optimální dávkování svého 

produktu. Pro pilotní flokulační testy na úpravně byl zvolen anionický flokulant 

s obchodním názvem Praestol 2540 TL společnosti Ashland. 

Pro testy byla zvolena linka II úpravny. V úvodu flokulačních testů byly 

provedeny sklenicové zkoušky pro určení místa dávkování flokulantu v technologii. Jako 

vhodné se jevilo dávkování flokulantu do středového válce sedimentace. Výsledky však 

neprokazovaly výrazné sníţení koncentrací celkového ţeleza na odtoku ze sedimentační 

nádrţe. Proto bylo místo dávkování změněno. Předpokládalo se, ţe dávkování do odtoku 

z rychlomísiče zajistí dokonalejší rozmíchání flokulantu v upravované vodě. 

Po změně místa dávkování se však lepší výsledky nedostavily, a bylo přistoupeno 

k ověřovacím sklenicovým zkouškám. Z výsledků těchto zkoušek je zřejmé, ţe na lince II 

úpravny vody neprobíhá v dostatečné míře pomalé míchání důleţité pro flokulaci. Z testů 

je také zřejmé, ţe se technologické linky na úpravně vody od sebe liší z hlediska 

hydraulických poměrů. 

Testy ovlivnilo mnoho faktorů. V prvé řadě nestálost kvality a mnoţství 

upravované vody zapříčiněné přepínáním studní na obou prameništích a sniţování výkonu 

úpravny v nočních hodinách. Prokázala se také sníţená účinnost pomalého míchání 

v sedimentační nádrţi. Dále se na výsledcích projevilo kolísání pH v rychlomísiči a také 

nespolehlivé jednobodové dávkování flokulantu. 
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Pro další flokulační testy na úpravně vody v Ostravě – Nové Vsi lze doporučit 

následující opatření: 

Zajistit vyrovnanou kvalitu a mnoţství vody tím, ţe se během testu nebudou 

střídat studny z pramenišť a ţe se nebude omezovat výkon úpravny. 

Pořídit spolehlivější, pokud moţno vícebodové dávkování flokulantu a znovu 

uváţit přesné místo dávkování. 

Pro srovnání doporučuji pouţít i druhý zmíněný anionický flokulant s obchodním 

názvem Magnafloc LT 25 společnosti CSC Distribuce. 
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