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ANOTACE 

V diplomové práci je zpracováno hodnocení účinnosti mechanického čištění 

ÚČOV Ostrava. V první části je popsáno mechanické čištění odpadních vod. 

V další části je popsána technologie Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava a 

kanalizační síť na území města Ostravy. Další část obsahuje popis laserové 

granulometrie, její pouţití v oblasti technologie čištění vod a popisuje 

hydrochemický charakter sedimentujících částic. V této části je popsán 

zetapotenciál suspendovaných částic a vliv sráţek na změnu charakteru 

sedimentujících částic. Další část se zabývá způsobem hodnocení účinnosti 

mechanického čištění. Popisuje odběry a zpracování vzorků odpadní vody a 

zabývá se technologií pro zvýšení účinnosti mechanického čištění. V poslední 

části jsou vyhodnocena experimentální data. 

 

Klíčová slova: ČOV, mechanické čištění, odpadní vody, ÚČOV Ostrava, laserová 

granulometrie, účinnost mechanického čištění, kanalizace 

 

SUMMARY 

This thesis treats evaluation of the Efficiency of mechanical clearing in 

WWTP Ostrava. Forepart describes the mechanical wastewater treatment. Next 

part describes the technologies WWTP Ostrava and sewerage system in the city 

of Ostrava. Next part contains a description of the laser granulometry, its use in 

wastewater technology and describes the hydrochemical character of settling 

particles. This part describes zeta-potencial suspended particles and the influence 

of precipitation on the character of settling particles. Next part deals about the way 

of efficiency mechanical clearing assessment. Describes sampling and wastewater 

sample processing and deals technologies for increasing efficiency of mechanical 

cleaning. In the last part of the thesis are experimental data evaluation. 

 

Key words: WWTP, mechanical cleaning, wastewater, WWTP Ostrava, laser 

granulometry, efficiency of mechanical cleaning, sewerage 
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Seznam zkratek 

 

AOX   Adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

BSK5   Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů 

ĆOV   Čistírna odpadních vod 

ČS   Čerpací stanice 

EO   Populační ekvivalent (ekvivalentní obyvatel) 

EOX   Extrahovatelné organicky vázané halogeny 

HM   Hustoměrná metoda 

CHSK Cr  Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

LDM   Laserová difrakční metoda 

MMD   Hodnota středního průměru (Mass Median Diameter) 

Nanorg   Anorganicky vázaný dusík 

Nc   Celkově stanovovaný dusík 

NL   Nerozpuštěné látky 

N-NH4   Amoniakální dusík 

OVAK a.s.  Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

PAL   Povrchově aktivní látky 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pc   Celkově stanovovaný fosfor 

PCB   Polychlorované bifenyly 

PM   Pipetová metoda 

PSD   Velikostní rozdělení částic (Particle-Size Distribution) 

Q   Průtok odpadních vod 

RL   Rozpuštěné látky 

SHM   Prosévací hustoměrná metoda 

TOC   Celkový organický uhlík 

ÚČOV   Ústřední čistírna odpadních vod 

UN   Usazovací nádrţ 
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ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jedním ze základů principů  tvorby a ochrany ţivotního prostředí obyvatel 

jakéhokoli urbanizovaného území je kontinuální odvod odpadních produktů lidské 

činnosti, mezi které, mimo jiné, patří odpady unášené odpadní vodou. Odvádění 

odpadních vod pomocí stokového systému se zakončením v čistírně odpadních 

vod má stále, vzhledem k produkci odpadních vod jak v kvantitativním, tak 

kvalitativním měřítku, větší význam. Správné posouzení, realizace a následný 

provoz všech sloţek stokového systému je základní podstatou vyváření ţivotního 

prostředí územního celku (Prokešová, 2010). Ke správnému, ekologicky i 

ekonomicky nejvýhodnějšímu provozování čištění odpadních vod je tedy, mimo 

jiné, nutno znát charakter částic odpadních vod, procházejících daným stokovým 

systémem a pro vyhodnocení účinnosti mechanického čištění je znalost tohoto 

charakteru částic podmínkou více neţ nezbytnou. 

 Hlavním cílem této práce je vyhodnocení účinnosti mechanického čištění 

ÚČOV Ostrava. K tomuto účelu poslouţily vzorky odpadních vod odebraných 

z kanalizační sítě na území města Ostravy a vzorky odpadní vody na přítokové a 

odtokové části sedimentační nádrţe ÚČOV Ostrava. 

 Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola popisuje mechanické 

čištění odpadních vod, tedy procesy hrubého předčištění a procesy sedimentace a 

zahušťování. Druhá kapitola se zabývá technologií Ústřední čistírny odpadních 

vod - Ostrava. Popisuje vývoj kanalizační sítě na území města Ostravy a kmenové 

stoky kanalizační sítě. Je zde popsána funkce jednotlivých stupňů ÚČOV Ostrava 

včetně kalového a plynového hospodářství a sledovaných ukazatelů. Třetí kapitola 

popisuje laserovou granulometrie a její pouţití v technologii čištění odpadních vod, 

dále hydrochemický charakter sedimentujících částic a zetapotenciál 

suspendovaných částic. V poslední části se zabývá vlivem sráţek na změnu 

charakteru sedimentujících částic. Čtvrtá kapitola je zaměřena na způsob 

hodnocení účinnosti mechanického čištění. Je zde uveden způsob odběru a 

následného zpracování vzorků odpadních vod a technologie pro zvýšení účinnosti 
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mechanického čištění. V páté kapitole je zpracováno vyhodnocení 

experimentálních dat. Je zde vyhodnocen charakter částic v kanalizační síti, na 

přítoku sedimentačních nádrţí a je zde uvedeno jejich vzájemné posouzení. 

Poslední část této kapitoly je věnována vyhodnocení účinnosti mechanického 

čištění. 

 Cílem diplomové práce je posouzení charakteru částic vyskytujících se 

v kanalizační síti na území města Ostravy, jejich vzájemné posouzení 

s charakterem částic na přítokové části sedimentačních nádrţí ÚČOV Ostrava a 

vyhodnocení účinnosti mechanického čištění na ÚČOV Ostrava.  
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1 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Historie čištění odpadních vod 

 Průmyslová revoluce přinesla společnosti mnoho prospěchu, ale vzrůstající 

vývoj přinášel řadu problémů. Jak se civilizace vyvíjela, lidé se kumulovali na 

menší území, města a průmyslové části byly provázeny upadajícími sanitárními 

podmínkami a rozmachem vodou roznášených nemocí. Cholera, mor a další 

nemoci byly mezi nejvíce rozšiřovanými znečišťovanou vodou (Hlavínek, Hlaváček 

a kol., 1996). 

 Odvádění odpadní vodou tak, jak je známe dnes, neexistovalo. Byly uţ 

suché klozety, ale nebyly ještě známy vodní klozety a splachovací klozety. Bylo 

obvyklé, ţe voda byla přivedena do domu, ale byla přiváděna ze studny nebo 

vodního toku. Jedinou kanalizací byly příkopy, které odváděly špinavou vodu z ulic 

do nejbliţšího vodního toku. Velmi málo vody bylo pouţíváno pro hygienické účely 

a odpadky byly často vyhazovány přímo z domu na ulici. V takových podmínkách 

byli lidé a jejich domy špinavé a ulice byly zaplněny zapáchajícími odpadky, které 

přitahovaly hmyz a krysy. Nemoci byly tehdy velmi časté a řada nemocí byla 

způsobena znečištěnou vodou, mlékem, zdrojem pitné vody a nepříznivými 

sanitárními podmínkami (Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996).  

 Prvním krokem k nápravě této situace byla úvaha, ţe je nutno zajistit pro 

domácnost zdroj čisté vody a instalovat splachovací záchody. Dalším poţadavkem 

byly stoky a organizovaný sběr odpadu. Na začátku 19. století mělo velmi málo 

domů vlastní koupelnu. Splachovací záchod byl vyvinut na začátku 19. století, ale 

paradox byl, ţe rozšíření stokových systémů, které odváděly vodu, způsobilo další 

problémy v řekách a změnilo je v podstatě ve stoky. Nekontrolované vypouštění 

městských průmyslových vod do vodního toku často přesahovalo moţnosti přírody 

čistit vodu. Kvalita většiny řek se začala sniţovat (Hlavínek, Hlaváček a kol., 

1996). 

 Čištění odpadních vod jako takové před rokem 1900 existovalo pouze 

závlahou odpadními vodami. Toto čištění bylo prováděno na tzv. farmách, kde 



 

Bc. Gabriel Gold: Účinnost mechanického čištění – ÚČOV Ostrava 

 

 

 

 

OSTRAVA 2011  Strana 14 

 

odpadní voda byla pouţívána k zavlaţování a růstu obilí. Tento způsob nebyl vţdy 

úspěšný a velkým problémem bylo ucpávání. Protoţe schopnost půdy přijímat 

vodu byla limitována, bylo stále těţší najít dostatečné mnoţství půdy na 

zavlaţování odpadními vodami. Na jednoho obyvatele bylo třeba asi 10 m2 půdy. 

Rozvoj průmyslu a chemických procesů vedl navíc k problémům se vzrůstem 

rozmanitosti odpadních vod (Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996). 

 Jako alternativa čištění odpadních vod bylo tenkrát povaţováno, ţe pevné 

látky mohou být extrahovány chemickou precipitací a přeměny na hnojivo a 

aplikovány do půdy. Chemická precipitace nebyla docela úspěšná, protoţe 

odváděl-li se čistý odtok do toku, stále obsahoval spoustu organické hmoty. Bylo 

tedy nutné začít koagulací. Velké mnoţství kalu způsobovalo problémy a výroba 

hnojiva z kalu nebyla profitující. Chemická precipitace tedy jako metoda čištění 

postupně ztratila smysl a přestala se pouţívat. Je aţ obdivuhodné, ţe počátky 

konečného rozřešení efektivního čištění se objevily jiţ v roce 1870 s prací sira 

Erwina Franklina, který stanovil základní principy filtrace přes půdu, od kterých 

byla moderní praxe čištění odpadních vod vyvinuta (Hlavínek, Hlaváček a kol., 

1996). 

 V roce 1882 Warrington napsal: „Odpadní voda obsahuje organismy pro 

svou vlastní destrukci a tyto mohou být pro tento efekt kultivovány.“ Jako první 

doporučil ideu filtračního loţe, které bude mít větší oxidační kapacitu neţ běţná 

půda. Diodyn v roce 1887 řekl, ţe pravděpodobně správná cesta čištění odpadní 

vody je nejprve separovat kal a potom vybrat správný organismus, speciálně jej 

kultivovat, drţet tuto vodu přes určité období, přes které bude voda aerována a 

dále bude vypouštěna do toku jako vyčištěná. Idea, ţe se jednou bude čistit kal 

biologicky, byla v té době revoluční, ale farmy na čištění odpadních vod ukazovaly, 

ţe odpadní voda, která protéká přes písčitou štěrkovou půdu, se stává méně 

znečištěnou a z toho vznikla idea přirozené půdy, která dále vedla přes kompaktní 

loţe k moderním biologickým filtrům (Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996). 

 U velkých měst vznikaly čistírny odpadních vod, které odstraňovaly 

přerušovanou sedimentací usaditelné látky. Usazovací nádrţ byla naplněna, pak 
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byla staţena voda a nakonec byl vyhrnut usazený kal. Vypouštěná voda měla 

však neuspokojivé vlastnosti, proto byla ještě podrobena filtraci přes pískové loţe. 

Jestliţe přítok odpadních vod nebyl velký, nebylo hospodárné pečovat o plnění a 

prázdnění dekantačních nádrţí a byla pouţita usazovací nádrţ průtočná bez 

soustavného vyklízení kalu. Z tohoto způsobu čištění se vyvinulo anaerobní 

tříkomorové čištění a septiky. Snaha o separaci hnijící vody od vody čerstvé vedla 

k vynálezům štěrbinových nádrţí a v zdokonalené formě k emšerským studnám. 

První pokusy s vyhníváním kalu začaly v roce 1910 a v roce 1914 byla postavena 

první velká ČOV s vyhníváním kalu. Vyhřívaná vyhnívací nádrţ byla vyvinuta 

v Německu, ve 20-ch letech. Z tohoto vývoje vyplynula dodnes uznávaná zásada 

o postupném odstraňování jednotlivých druhů látek v čistírenských celcích 

(Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996). 

 V roce 1912 byly v Anglii poprvé stanoveny standarty na vypouštění 

odpadních vod do řeky. Královská společnost stanovila, ţe odtok nesmí obsahovat 

více neţ 30 mg·l-1 suspendovaných látek a více neţ 20 mg·l-1 BSK5. Podle tohoto 

známého 30-20 standartu jsou dodnes v Anglii projektovány některé ČOV 

(Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996).  

 Od té doby zaznamenalo čištění odpadních vod obrovský rozmach a 

orientovat se v nabízených technologiích čištění odpadních vod je stále obtíţnější 

(Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996). 

 Mezi mechanické procesy, které jsou nejčastěji pouţívány při čištění 

odpadních vod, se řadí usazování a zahušťování suspenzí. K usazování dochází 

při hrubém předčištění odpadních vod, v lapácích písku, v usazovacích, resp. 

dosazovacích nádrţích, kde současně probíhá i zahušťování suspenzí (Dohányos 

et al., 1998). 
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1.1 Hrubé předčištění 

 Cílem hrubého předčištění, které je téţ nazýváno ochrannou částí čistírny, 

je odstranění velkých plovoucích nebo vodou sunutých předmětů. Tyto látky by 

mohly narušovat pracovní procesy vlastního čištění odpadních vod, ale zejména 

by mohly způsobovat neţádoucí poruchy strojního zařízení. Zařízení, která se za 

tím účelem pouţívají, jsou lapáky štěrku a česle (Dohányos et al., 1998). 

 V lapácích štěrku, které mají význam především v období přívalových 

dešťů, se odstraňují velké a těţké předměty. Lapák štěrku je jímka situovaná 

těsně před čistírnou na přivaděči odpadních vod. Významnou částí hrubého 

předčištění městských odpadních vod jsou česle. Jsou určena k zachycování jak 

větších předmětů (větve, shluky trávy, hadry, obaly), tak hrubých nerozpuštěných 

částic (větší zbytky ovoce, zeleniny, papíry, korkové zátky, cigaretové filtry apod.). 

Česle jsou tvořeny řadou ocelových prutů (česlic) kruhového, obdélníkového či 

lichoběţníkového profilu. Jsou zasazeny do pevného rámu, který je umístěn 

většinou pod úhlem 30° aţ 60° v přítokovém ţlabu za lapákem štěrku. Podle 

vzdálenosti mezi česlicemi (průlinami) rozeznáváme česle hrubé a jemné 

(Dohányos et al., 1998). 

 Hrubé česle jsou charakteristické velikostí průlin v rozmezí 50 – 100 mm a 

pouţívají se obvykle na velkých a středních čistírnách jako ochrana strojně 

stíraných jemných česlí a jsou obvykle stírány ručně (Chudoba, 1991). 

 Jemné česle obsahují průliny o velikostech menších neţ 30 mm, jsou 

pouţity na středních a velkých čistírnách vţdy jako strojně stírané a musí být 

chráněny proti povětrnostním vlivům vhodnou stavební úpravou. Prostor musí být 

větratelný a temperovatelný. Navrhují se vţdy jedny rezervní (Chudoba, 1991).  

 Byla vyvinuta celá řada různých konstrukčních typů se stíráním česlic shora 

nebo zespodu. Výhodou horního stírání je umístění všech strojních součástí nad 

vodou. Běţnější stírání zespodu má umístěnou spodní otočnou osu a loţiska 

stíracího pásu trvale pod vodou. V posledně uvedeném systému jsou česle 

mechanicky stírány ze spodní části oběţnými hřebenovými stírači, upevněnými na 

uzavřených řetězech. V horní části rámu pod vyklenutou mříţí se umisťuje ţlab 
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nebo transportér pro odvodnění a odvedení zachycených shrabků. Strojně stírané 

česle musí být robustní konstrukce vyhovující těţkým provozním podmínkám. 

Průtoková rychlost mezi česlicemi má být v rozmezí 0,6 – 1 ms-1, aby se 

neusazoval písek (Chudoba, 1991). 

 Materiál zachycený na česlích se nazývá shrabky. Jejich specifické 

mnoţství (l ob-1·rok-1) závisí na mnoha faktorech, především však na velikosti 

průlin česlí. Na hrubých česlích se zachytí 2 – 3 l·ob-1·rok-1 a na jemných 5 – 10 

l·ob-1·rok-1 (Chudoba, 1991). 

1.1.1 Lapáky písku 

 V lapácích písku se odstraňují suspendované, těţké anorganické látky jako 

písek, úlomky skla, jemná škvára apod. Je třeba je odstranit odděleně od 

ostatních nerozpuštěných látek organického původu, které se jinak odstraňují 

v sedimentačních nádrţích. Při současném odstraňování suspendovaných látek 

anorganického i organického původu v sedimentačních nádrţích by docházelo ve 

vyhnívacích nádrţích k rozvrstvení kalu, písek by se postupně hromadil u dna 

nádrţe a zmenšoval by tak celkový účinný objem vyhnívací nádrţe. Nakonec by 

se musela nádrţ odstavit a písek vyklidit, coţ by bylo z mnoha důvodů nepříjemné 

(Dohányos et al., 1998). 

 Lapáky písku pracují na principu sníţení průtočné rychlosti vody. V ideálním 

lapáku písku by se měl zachytit pouze minerální podíl suspenze do velikosti zrn 

0,1 – 0,2 mm bez organických příměsí (Dohányos et al., 1998). 

 Mnoţství písku v městských odpadních vodách je velmi různé. Závidí na 

konfiguraci terénu, povrchové úpravě odvodňovacích ploch apod. a pohybuje se 

v rozmezí 5 – 12 litrů na obyvatele za rok. V deštivém období jsou uvedené 

hodnoty aţ 20-ti násobně překračovány. Prostor na písek se navrhuje na hodnotu 

50 – 60 litrů na 1000 připojených obyvatel (Dohányos et al., 1998). 

 Podle směru průtoku vody rozlišujeme lapáky písku horizontální, vertikální a 

lapáky s příčnou cirkulací (Dohányos et al., 1998). 
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Lapáky písku s horizontálním průtokem 

 Nejjednodušší lapák písku s horizontálním průtokem je lapák komorový, 

v podstatě obdélníkového profilu. Skládá se ze dvou komor, do kterých je podle 

potřeby voda rozdělena pomocí stavítek. Většinou se pouţívá dvoukomorový 

lapák písku a obě komory bývají zapojeny při maximálním průtoku odpadní vody. 

Jedna komora se pouţívá v případě malých průtoků nebo v případech, kdy je 

z druhé komory písek vyklízen. Je-li komora zaplněna pískem, uzavřou se 

stavítka, otevře se spodní drenáţní systém, písek se odvodní a vyklidí. Po 

uzavření drenáţe a vyklizení písku můţe být ţlab opět zapojen do provozu. 

Nevýhodou těchto lapáků písku je kolísání průtočné rychlosti vody během provozu 

a nepřetrţitý provoz s ručním vyklízením (Dohányos et al., 1998). 

 Průtočná rychlost vody v komorách se má pohybovat v rozmezí 0,15 – 0,45 

m·s-1. Optimální rychlost, na kterou jsou lapáky písku dimenzovány je 0,3 m·s-1. 

Při této rychlosti nedochází k sedimentaci většího mnoţství organických látek. 

Šířka komory bývá kolem 0,4 m (Dohányos et al., 1998). 

 

Obr. 1.1 – Dvoukomorový lapák písku 

(Dohányos et al. 1998) 

 

 V komorových lapácích písku nelze zabránit kolísání rychlosti, která se 

projeví i různou účinností zařízení v důsledku změny průtočného profilu. 

Zachycený písek obsahuje téţ mnoţství organických příměsí, dochází ke změně 

průtočného mnoţství a zanášením kalového prostoru se mění sklon dna a 

průtočný profil (Dohányos et al., 1998). 

 Ve snaze odstranit tyto nedostatky byly vyvinuty horizontální lapáky písku 

s konstantní rychlostí, nazývané téţ lapáky písku s kontrolovanou rychlostí, které 
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mají na konci ţlabu zařazený kontrolní přeliv, clonu. Clona svým zmenšeným 

profilem vzdouvá vodu ve ţlabu, tím se zvětšuje průtočná plocha a průtočná 

rychlost zůstává konstantní. Tvar průtočného profilu ţlabu lapáku a tvar přelivné 

clony spolu souvisí. Nejčastěji se pouţívají tyto kombinace (Dohányos et al., 

1998): 

 

 trojúhelníkový ţlab – parabolická clona 

 obdélníkový ţlab – hyperbolická clona 

 parabolický ţlab – obdélníková clona 

 

   

Obr. 1.2 – Obdélníkový ţlab s hyperbolickou 

clonou (Dohányos et al., 1998) 

Obr. 1.3 – Parabolický ţlab s obdélníkovou 

clonou (Dohányos et al., 1998)

 

Cílem zařazení clony v lapáku písku je udrţovat konstantní průtočnou 

rychlost při různých průtocích, tj. při různé výšce plnění ve ţlabu. Pro malá 

průtočná mnoţství se volí trojúhelníkový ţlab s parabolickou clonou (Dohányos et 

al., 1998).  

 

Obr. 1.4 – Trojúhelníkový ţlab s parabolickou clonou (Dohányos et al., 1998) 
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Usazený písek je sunut po dně lapáku a odtud propadává štěrbinami 

umístěnými ve dně ţlabu do odděleného kalového prostoru. Odtud se pak těţí 

nejčastěji mamutkou (Dohányos et al., 1998). 

 Pro velké čistírny odpadních vod se nejčastěji projektují lapáky písku 

strojně stírané (obr. 1.5). Strojní zařízení shrnuje písek do kalové jímky, odkud je 

vyklízen většinou mamutkou. Nejčastěji pouţívaná clona je obdélníková, tzv. 

Parshallův ţlab. Ţlab lapáku musí mít parabolický tvar, coţ je stavebně značně 

nevýhodné. Proto se staví náhradní, schodovité profily. Parshallův ţlab vedle 

udrţování konstantní rychlosti umoţňuje i měření průtočného mnoţství (Dohányos 

et al., 1998). 

 

 

Obr. 1.5 – Strojně stíraný horizontálně protékaný lapák písku (Dohányos et al., 1998) 

 

 Jiným uţívaným strojně stíraným lapákem písku je Dorrův lapák písku   

(obr. 1.6), který patří k zařízením, u nichţ se zanedbává zásada konstantní 

průtočné rychlosti kolem 0,3 m·s-1. Odpadní voda proudí z přívodního ţlabu do 

usazovacího prostoru a odtéká ţlabem. I kdyţ průtok lapákem je horizontální, 

nelze vzhledem ke konstrukci vtoku a půdorysnému tvaru lapáku dosáhnout 

rovnoměrného rozdělení průtoku, takţe plocha lapáku není rovnoměrně vyuţita. 

(Dohányos et al., 1998) 
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Obr. 1.6 – Doorův lapák písku (Dohányos et al., 1998) 

Lapáky písku s vertikálním průtokem 

 V principu je vertikální lapák písku šachtou o hloubce asi 3 m vytvořenou 

v korytě tekoucí odpadní vody. Norná stěna mění směr vody nejprve ke dnu a za 

nornou stěnou opět o 180° vzhůru, kde jiţ stoupá vlastním usazovacím prostorem 

lapáku. Doba zdrţení v usazovacím prostoru má být při maximálním průtoku asi 2 

minuty. Usazený písek se shromaţďuje v kalovém prostoru a vyklízí se 

mamutkou. Nevýhodou těchto jednoduchých lapáků písku s vertikálním průtokem 

je jejich kontaktní průtočná plocha, která způsobuje změnu vzestupné rychlosti (při 

změně průtoku lapákem) a tím i velikost částic, které jsou v lapáku zachyceny. 

V důsledku toho je písek často znečištěn suspendovanými organickými látkami a 

musí se prát. Stejně tak, jako u lapáků písku s horizontálním průtokem byla snaha 

i u těchto zařízení o konstrukci lapáků, ve které by bylo moţné dosahovat téměř 

konstantní vzestupné rychlosti nezávisle na přiváděném mnoţství. Tento 

poţadavek splňuje Bochumský lapák písku (Dohányos et al., 1998). 

  

Obr. 1.7 – Lapák písku s vertikálním 

průtokem (Dohányos et al., 1998) 

Obr. 1.8 – Bochumský lapák písku 

(Dohányos et al., 1998)
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 Principielně je řešen sadou soustředných válců s odstupňovanou výškou. 

S rostoucím průtokem stoupá i hladina vody v lapáku, přičemţ jsou postupně 

zapojovány jednotlivé válce. Při minimálním průtoku proudí voda pouze vnějším 

mezikruţím, při maximálním průtoku pak celým průtočným profilem lapáku. Tím, 

ţe se postupně zvětšuje průtočná plocha, je moţné vhodnou volbou válců udrţet 

vzestupnou rychlost vody téměř konstantní. Usazený písek se shromaţďuje 

v kalovém prostoru, odkud se těţí mamutkou (Dohányos et al., 1998). 

 Dalším často pouţívaným lapákem písku s vertikálním průtokem je 

vertikální lapák písku s pohyblivou nornou stěnou (Dohányos et al., 1998). 

Lapáky písku s příčnou cirkulací 

 Mezi tyto lapáky patří vírový lapák a provzdušňovaný lapák písku 

(Dohányos et al., 1998). 

1.2 Sedimentace a zahušťování 

 Odpadní voda zbavená hrubých nečistot a písku se přivádí na tzv. 

mechanické čištění (Chudoba, 1991).  

 Usazovací nádrţe jsou zařízení, které slouţí ke gravitační separaci 

suspendovaných látek obsaţených v odpadní vodě (Hlavínek, Hlaváček a kol., 

1996). 

 

Usazovací nádrţe dělíme (Hlavínek, Hlaváček a kol., 1996): 

 

 dle zařazení v technologické lince: 

o primární 

o sekundární (dosazovací) 

 

 dle směru průtoku vody: 

o horizontální 

o radiální 

o vertikální 
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Usazováním rozumíme odstranění tuhých částic vlivem tíhového zrychlení. 

Jestliţe se jednotlivé částice navzájem neovlivňují a klesají konstantní rychlostí, 

mluvíme a prosté sedimentaci. Tak sedimentuje zrnitý kal v málo koncentrovaných 

suspenzích (maximálně 0,5 obj. %). V suspenzích koncentrovanějších dochází 

vlivem sedimentace jedněch částic k ovlivňování sedimentační rychlosti částic 

druhých a jejich pád se zpomaluje. V takovém případě hovoříme o usazování 

rušeném, při kterém si jednotlivé částice zachovávají svoji vlastní usazovací 

rychlost. Vzroste-li však koncentrace suspenze na hodnotu, při které se začíná 

tvořit fázové rozhraní mezi kapalnou a tuhou fází, částice ztrácejí svůj individuální 

charakter, hovoříme o zahušťování suspenzí (Dohányos et al., 1998).  

Prosté usazování 

 Při prostém usazování sedimentuje kaţdá částice suspenze jako částice 

izolovaná a neovlivňuje ostatní. Pro výpočet usazovacích nádrţí, ve kterých 

předpokládáme prosté usazování, musíme znát charakteristiky suspenze, které 

ukazují na zastoupení částic o určité velikosti v suspenzi. Z metod, které se za tím 

účelem pouţívají, je nejrozšířenější sedimentační analýza. Výsledkem je křivka 

usazovacích rychlostí polydisperzní soustavy, kterou lze vyjádřit ve tvaru Pi = f 

(us,i), kde Pi je relativní obsah suspendovaných látek a us,i jsou usazovací rychlosti 

jednotlivých částic. Protoţe při prostém usazování se kaţdá částice chová jako 

izolovaná (po celé dráze jejího pohybu se nemění usazovací rychlost) můţeme 

sedimentační analýzu provádět v malých laboratorních přístrojích, např. v přístroji 

Andreasenově (Dohányos et al., 1998).  

Rušené usazování 

O rušeném usazování hovoříme tehdy, kdy objemová koncentrace částic je 

větší neţ 0,5 %. Tehdy částice sedimentuje současně s jinými částicemi. 

Rychlostní pole, které se vytváří kolem jedné částice, má současně vliv na 

rychlostní pole částic sousedních. Rychlost usazování částic se zpomaluje, avšak 

částice se během usazování nemění a zachovávají si svůj individuální charakter. 
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 Při větší koncentraci suspendovaných látek v suspenzi se začne tvořit 

fázové rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou kalu, částice ztrácejí svůj individuální 

charakter a říkáme, ţe suspenze přešla do oblasti zahušťování (Dohányos et al., 

1998). 

Zahušťování suspenzí 

 Pohyb částic je ovlivňován ve směru tíhového zrychlení blízkostí okolních 

částic, takţe v horních vrstvách suspenze nedochází k větším změnám v jejich 

vzájemné poloze a nevytváří se tam koncentrační gradient. Daleko sloţitější 

procesy však probíhají při pohybu fázového rozhraní ve vrstvě kalu. Informace o 

zahušťování suspenze podává zahušťovací křivka. Zahušťovací křivka se 

sestrojuje z výsledků měření ve skleněných válcích, kde lze sledovat pohyb 

fázového rozhraní mezi kapalnou a tuhou fází. Suspenze o počáteční koncentraci 

c0 se nalije do válce a začne se sledovat poloha rozhraní v závislosti na čase. Její 

typický průběh je uveden na obrázku 1.9 (Dohányos et al., 1998). 

 

Obr. 1.9 – Typický průběh zahušťovací křivky (Dohányos et al., 1998) 

 

 Na zahušťovací křivce je patrno několik oblastí. Z počátku můţe docházet 

k flokulaci, tvorbě kanálkové struktury a pohyb fázového rozhraní je nepatrný. Po 

určitém čase t1 se rozhraní začne pohybovat konstantní rychlostí. Absolutní 
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hodnota směrnice této přímky udává tzv. rychlost volné sedimentace uz, kterou lze 

vyjádřit vztahem: 

  
12

21

tt

hh
u z




       (1.1) 

 V oblasti volné sedimentace se v horních vrstvách kalového sloupce 

nevytváří koncentrační gradient (nedochází k zahušťování), protoţe částice jsou 

tak blízko vedle sebe, ţe se vzájemně omezují v pohybu. U dna, kde se částice 

ukládají, dochází k jejich přímému kontaktu a na rozhraní mezi volně ulehlými 

částicemi a ostatní suspenzí se však koncentrační gradient vyskytuje. V bodě A na 

obr. 1.9 se toto rozhraní setká s viditelným rozhraním kapalná – tuhá fáze, které 

se aţ do času t2 pohybovalo konstantní rychlostí uz. Od tohoto okamţiku jsou jiţ 

všechny částice ve vzájemném styku, pohyb rozhraní se začne zpomalovat a 

suspenze podléhá zahušťování po celé výšce kalového sloupce (Dohányos et al., 

1998). 

V dalším průběhu zahušťovací křivky rozlišujeme oblast deformační (oblast 

3 na obr. 1.9) a oblast kompresní (oblast 4). Zahušťovací křivka se asymptoticky 

blíţí k hodnotě h , coţ odpovídá vrstvě kalu s maximální ulehlostí částic 

(Dohányos et al., 1998). 

1.2.1 Usazovací nádrže 

 K separaci tuhé fáze od kapaliny se pouţívá většinou průtočných 

usazovacích nádrţí. Nádrţe s přerušovaným provozem se nazývají dekantační. 

 Proudění kapaliny v usazovacích nádrţích můţe být laminární nebo 

turbulentní. Při laminárním proudění se kapalina pohybuje v tenkých 

rovnoběţných vrstvách. Při turbulentním proudění se částice kapaliny nepohybují 

ve vrstvách, ale víří se a vykonávají sloţité pohyby. K přechodu laminárního 

proudění v turbulentní dochází při Re = 580 aţ 3000. Vhodnými konstrukčními 

úpravami nádrţí (pouţitím norných stěn) lze udrţet laminární reţim nádrţe i při 

větších hodnotách Re. Mezní hodnota se však povaţuje 3000. U nádrţí, kde se 

často mění hustota vody kolísáním teploty nebo vlivem koncentrace suspenze, 
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dochází často ke vzniku tzv. zkratových proudů. Voda neprotéká rovnoměrně 

celým průtočným profilem, v některých místech se zvyšuje stupeň turbulence a 

můţe docházet k vyplavování usazených látek. Hydraulická stabilita nádrţí se 

posuzuje pomocí Froudeho kriteria Fr, které se vypočítá za vztahu: 

    
Rg

u
Fr




2

    (1.2) 

kde g je tíhové zrychlení, u střední průtočná rychlost kapaliny a R hydraulický 

poloměr nádrţe. Nádrţe hydraulicky stabilní mají hodnotu Fr ≥ 10-5 (Dohányos et 

al., 1998). 

 Mírou doby zdrţení kapaliny v usazovacích nádrţích je teoretická doba 

zdrţení t , definovaná rovnicí: 

   
Q

V
t        (1.3) 

kde V je objem nádrţe a Q průtok kapaliny nádrţí (Dohányos et al., 1998). 

  

Usazovací rychlost částic us lze vyjádřit vztahem: 

   n
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   (1.4) 

kde An je obsah horní plochy usazovací nádrţe o délce l a šířkou b, h je hloubka 

usazovacího prostoru, Q mnoţství přitékající odpadní vody o průtočné rychlosti u 

a vn je povrchové hydraulické zatíţení (Dohányos et al., 1998). 

Z výše uvedené rovnice (1.4) vyjadřující zákon povrchového zatíţení 

vyplývá, ţe účinnost nádrţe nezávisí na její hloubce. Z tohoto důvodu by bylo 

vhodné projektovat mělké nádrţe. Zmenšováním hloubky se však zmenšuje 

průtočný profil, zvětšuje se průtočná rychlost a vlivem turbulence se pak zhoršuje 

účinnost nádrţe (Dohányos et al., 1998).  

 Účinnost usazovacího procesu je podle rovnice (1.4) moţné zvýšit 

zvětšením horní plochy nádrţe. Tento poţadavek lze splnit vhodným konstrukčním 

uspořádáním nádrţí (lamelovou vestavbou nebo etáţovým uspořádáním) 

(Dohányos et al., 1998). 
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Pravoúhlé, horizontálně protékané nádrže 

Tyto nádrţe mají obdélníkový půdorys (viz obr. 1.10), na počátku jsou 

hluboké 2,1 m (typizované nádrţe v ČR), u odtokového ţlabu 1,65 m, délka je 30 

m i větší. Odpadní voda protéká usazovacím prostorem (1) po celé délce nádrţe 

k odtokovému ţlabu (2). Usazené látky se hromadí u dna, odkud jsou stírány 

stěračem upevněným na pojízdném mostě (3) do kaliště (4) (Dohányos et al., 

1998). 

 

Obr. 1.10 – Pravoúhlá horizontálně protékaná usazovací nádrţ (Dohányos et al., 1998) 

 

 Kal se pak vypouští do kalové jímky (5). Plovoucí látky jsou stírány buď 

zvláštním stěračem hladiny, nebo se ke stírání hladiny pouţívá stěrač dna. 

V takovém případě stěrač při pohybu směrem ke kališti shrnuje usaditelné látky a 

při opačném pohybu (zpětném) ve směru průtoku vody shrabuje plovoucí látky do 

ţlabu (6), který je umístěn na norné stěně (7) před odtokovým ţlabem. Rychlost 

pohybu mostu na 0,01 aţ 0,03 m·s-1. Vtok do nádrţe má být uzpůsoben tak, aby 

přiváděnou odpadní vodu rozváděl rovnoměrně do celého průtočného profilu a aby 

proud kapaliny nezasahoval příliš do usazovacího prostoru (Dohányos et al., 

1998). 

Radiální usazovací nádrže 

 Jedná se převáţně o ploché nádrţe kruhového půdorysu, kdy voda je 

přiváděna do středního uklidňovacího válce a odtud protéká radiálně usazovacím 

prostorem k obvodovým přelivným hranám. Kal je stírán do kaliště, které je 
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umístěno ve střední části kalového prostoru. Maximální obvodová rychlost 

sběračů má být asi 4 m·s-1. Důvodem je zabránění víření jiţ usazeného kalu a 

omezení jeho vyplavování z nádrţe. Těchto nádrţí se často pouţívá jako 

dosazovacích nádrţí (Dohányos et al., 1998). 

 

Obr. 1.11 – Schéma radiální usazovací nádrţe (Dohányos et al., 1998) 

Usazovací nádrže s vertikálním průtokem 

 Tyto typy usazovacích nádrţí jsou vhodné pro menší čistírny odpadních vod 

a nevyţadují nákladné strojní zařízení na odstraňování kalu. Odpadní voda přitéká 

do středového válce usazovací nádrţe o průměru D, protéká jím směrem ke dnu, 

kde pak mění směr proudění o 180°, protéká vlastním usazovacím prostorem 

vzhůru ke sběrovým ţlabům s pilovým přepadem. Na výtoku ze středového válce 

je umístěn odrazový štít, který má zabránit víření usazeného kalu v kalovém 

prostoru. Rychlost proudění ve středovém válci nemá být větší neţ 0,1 m·s-1. Kal 

se shromaţďuje v kalovém prostoru, odkud se vypouští hydrostatickým tlakem. 

Aby se kal neusazoval na stěnách kalového prostoru, musí mít stěny sklon 1:1,4 

aţ 1:2. Výhodou těchto nádrţí je, ţe odpadá zařízení na mechanické stírání kalu. 

Nevýhodou je jejich poměrně velká hloubka, která je mnohdy aţ 10 m, takţe 

nádrţe tohoto typu jsou poměrně drahé (Dohányos et al., 1998). 
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Obr. 1.12 – Usazovací nádrţ s vertikálním průtokem (Dohányos et al., 1998) 

1.2.2 Zahušťovací nádrže 

 Vedle usazovacích nádrţí, ve kterých dochází většinou pouze k usazování 

(v kalovém prostoru i k částečnému zahušťování suspenzí), existují zahušťovací 

nádrţe, které slouţí k odvodňování získaného kalu z usazovacích nádrţí před jeho 

dalším zpracováním. Současnému usazování a zahušťování v jedné nádrţi brání 

malá hloubka kalového prostoru. Význam zahušťování kalu je nesporný. Sniţuje 

při následném zpracování kalů např. počet kalolisů, odstředivek, vakuových filtrů 

apod. Pouţití zahušťovací nádrţe před vyhnívacími komorami sniţuje kubaturu 

vyhnívacího prostoru a zlepšuje tepelnou bilanci při jejich vytápění (Dohányos et 

al., 1998). 

 Zahušťovací nádrţe pracují s přerušovaným provozem (dekantační 

zahušťovací nádrţe) nebo s provozem kontinuálním (průtočné zahušťovací 

nádrţe) (Dohányos et al., 1998). 

Dekantační zahušťovací nádrže 

 V dekantačních nádrţích se suspenze po napuštění nechá v klidu. Dochází 

k usazování a posléze k zahušťování suspenze. Po skončení zahušťovacího 

procesu a dekantaci zůstává v nádrţi zahuštěný kal a napouštění čerstvé 

suspenze se několikráte opakuje (Dohányos et al., 1998). 
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Průtočné zahušťovací nádrže 

 V zahušťovací průtočné nádrţi rozeznáváme tři pracovní zóny. Horní tvoří 

zóna relativně čisté kapaliny, ve které probíhá prostá sedimentace, pod ní se 

nachází přechodná oblast, ve které probíhá obvykle rušené usazování a 

v nejspodnější části nádrţe se nachází zóna zahušťovací. Při navrhování 

zahušťovacích nádrţí je podstatná horní plocha zahušťovací nádrţe a její hloubka 

(Dohányos et al., 1998). 

2 TECHNOLOGIE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH 

VOD 

2.1 Vývoj kanalizační sítě na území města Ostravy 

Při návrhu koncepce odvodnění města Ostravy spolu s čištěním odpadních 

bylo nutno překonat řadu obtíţí vyplývajících ze sloţité místní problematiky dané 

charakterem města, zejména jeho prudkým růstem. Ostrava se řadila mezi 

nejprůmyslovější města bývalé rakousko-uherské monarchie. Její význam vzrůstal 

především rozšiřováním těţby uhlí, výroby ţeleza a mohutným chemickým 

průmyslem. Teprve vypracováním směrného územního plánu Ostravy byly určeny 

definitivní směry vývoje města a tím vývoje kanalizace (Prokešová, 2010). 

Výstavba stokové sítě se vyvíjela v jednotlivých obcích na území dnešního 

města před jejich sloučením v roce 1924 zcela samostatně a odděleně od 

ostatních obcí. Tak obec Vítkovice měla vybudovanou stokovou síť podle projektu 

z roku 1903, dokonce včetně čistírny odpadních vod (usazování a filtrační pole), 

která však jiţ dávno zanikla. V městě Moravská Ostrava byla vybudována 

kanalizace podle projektu z roku 1913. V ostatních obcích byla vybudována 

kanalizace bez jakékoliv koncepce. V letech 1926-1936 se přikročilo ke 

komplexnímu řešení a dobudování jednotné kanalizační sítě. Její výstavba byla 

přerušena 2. světovou válkou. V poválečném období tak zůstala na území města 

neúplná stoková síť s řadou velkých kanalizačních výustí a desítkami drobných 
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odpadů do vodotečí. Kanalizace z této doby byla budována ponejvíce z betonu, 

často však jiţ byla porušena důlními poklesy či stářím. Mimo oblast Vítkovic byl na 

celém území vybudován ţumpový systém, jehoţ nutná likvidace se stala dalším 

problémem. V době mezi oběma válkami byla v Ostravě v roce 1932 postavena 

štěrbinová nádrţ pro odpadní vody Svinova, která ovšem nikdy nebyla uvedena do 

provozu (Prokešová, 2010). 

V prvním poválečném období byla výstavba kanalizace v Ostravě zaměřena 

pouze na nová budovaná sídliště, aniţ byla vyřešena celková koncepce 

odvodnění města jako celku. Tak vznikly nové kanalizační oblasti včetně čistíren 

odpadních vod. Nejvýznamnější z nich byla kanalizační oblast pro území Ostrava-

západ, jejímţ základem bylo sídliště Poruba s výhledovým počtem 120 tisíc 

obyvatel. Kanalizaci tvořila jednotná stoková síť, ukončena mechanicko-

biologickou čistírnou odpadních vod v Třebovicích a výustí do řeky Opavy. Pro 

původní sídliště Poruba byla v letech 1953-1958 vybudována provizorní 

mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s výustí do Porubky. V roce 1967 

byla tato čistírna zrušena a odpadní vody byly převedeny kanalizační štolou sever-

jih do čistírny odpadních vod Třebovice. Jako samostatná kanalizační oblast byla 

vybudována téţ kanalizace sídlištní výstavby v Ostravě – Zábřehu, tzv. Bělský Les 

s mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod Zábřeh. Ostatní sídliště 

budovaná na volných plochách v městské zástavbě Ostravy se napojila na 

stávající kanalizační systém Ostravy. U těchto sídlišť však aţ téměř do roku 1960 

byly budovány nadále septiky (Prokešová, 2010). 

Začátky přípravných prací na soustavné kanalizaci města Ostravy, jíţ měla 

být komplexně vyřešena otázka dobudování kanalizace a čištění odpadních vod 

z města, spadají teprve do let 1954-1958. Oblast soustavné kanalizace Ostravy 

tvořilo zájmové území povodí ústřední čistírny odpadních vod Ostrava, která byla 

uvedena do provozu v roce 1969. Do této oblasti spadala celá část Ostravy mimo 

okrajová území příměstských oblastí gravitačně odlehlých nebo s roztroušenou 

zástavbou. Rozsah povodí byl neustále zvětšován novou mohutnou zástavbou 

bytového sektoru Ostrava-Jih. Výhledově se dále počítalo i s napojením 
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okrajových oblastí města jako obcí Ostravy-Radvanic, Výškovic, Hrabová a rovněţ 

i města Vratimova (Prokešová, 2010).  

Koncepce soustavné kanalizace města Ostravy realizované od roku 1959 

byla výsledkem snaţení o vyřešení problematiky specifické pro poddolované 

území, znásobené neujasněnou koncepcí města s mohutným průmyslem a nově 

budovanou zástavbou. V celém řešení se ukázala jako nejobtíţnější otázka volby 

tras hlavních kanalizačních sběračů a umístění čistírny odpadních vod na stále 

probíhající poklesy území z důvodu poddolování (Prokešová, 2010).  

Pokud se týká koncepce kanalizace, projekt navrhl propojení všech 

stávajících odpadů do řek pomocí hlavních kanalizačních sběračů a svedení 

odpadních vod kanalizačním přivaděčem do čistírny odpadních vod. Systémem 

hlavního sběrače „A“ byl odvodněn střed Ostravy. Sběrač „B“ odvodňoval oblast 

na pravém břehu Ostravice, tj. Slezskou Ostravu, kde z výškových důvodu, bylo 

nutné navrhnout přečerpávací stanici včetně dešťové zdrţe. Systém sběračů „C“ 

odvodňoval oblast Mariánských Hor, Vítkovic, Zábřehu a Ostravy – Jih. Pro 

obytnou zástavbu ve Výškovicích bylo nutné vybudovat přečerpávací kanalizační 

stanici. Na kanalizační sběrač „C“ se rovněţ přepojila oblast čistírny Zábřeh. 

Výstavbou kanalizace byla splněna první základní podmínka, bez níţ by nebyla 

moţná výstavba ústřední čistírny odpadních vod (Prokešová, 2010). 
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2.2 Situování kmenových stok na kanalizační síti 

 

Obr. 2.1: Síť kmenových stok kanalizační sítě na území města Ostravy (Drozdová, 2011) 

 

Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody 

z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze 

Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a C 

III odvádějící odpadní vody z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy – jih, Hrabové a 

Vratimova a sběrač D situovaný podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze 

západní a jiţní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L 

odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic, 

sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jiţní části Poruby, Lázní 

Klimkovic, a je prodlouţen přes Vřesinu do Krásného Pole. Dále je to sběrač D IX 

odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní 

vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody z Výškovic. Bylo 
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realizováno prodlouţení sběrače D do Staré Bělé a Proskovic a napojení sběrače 

Z z Polanky a Klimkovic (Ambroţ, 2009). 

Pro výstavbu hlavních stok bylo pouţito především ţelezobetonu, v menší 

míře bylo pouţito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky prováděné 

tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřním obkladem. 

K výstavbě stok menších profilů bylo pouţito taktéţ trub z kameniny, PVC a 

laminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy – Vítkovic je provedena z cihel 

(Ambroţ, 2009). 

 

PPoolloožžkkaa  hhooddnnoottaa  

CCeellkkoovváá  ddééllkkaa  ssttookkoovvéé  ssííttěě  779955  kkmm  

CCeellkkoovváá  ddééllkkaa  ooddlleehhččoovvaaccíícchh  ssttookk  1199,,55  kkmm  

PPooeett  ddeeššťťoovvýýcchh  oodddděělloovvaaččůů  3322  kkss  

PPooččeett  kkaannaalliizzaaččnníícchh  ppřřííppoojjeekk  1177113311  kkss  

DDééllkkaa  kkaannaalliizzaaččnníícchh  ppřřííppoojjeekk  117755  kkmm  

PPooččeett  ČČOOVV  nnaa  ssttookkoovvéé  ssííttíí  44  kkss  

PPooččeett  ppřřeeččeerrppáávvaaccíícchh  ssttaanniicc  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  2244  kkss  

DDrroobbnnéé  vvooddnníí  ttookkyy  vvee  sspprráávvěě  OOVVAAKK  aa..ss..  1177  kkss  

PPooččeett  oobbyyvvaatteell  nnaappoojjeennýýcchh  nnaa  kkaannaalliizzaaccii  330011  995577  oossoobb  

PPooččeett  oobbyyvvaatteell  nnaapp..  nnaa  kkaannaall..ss  vvyyúússttěěnníímm  nnaa  ČČOOVV  229999  779922  oossoobb  

 

Tabulka 2.1: Údaje o stokové síti k 31.12.2007 (Ambroţ, 2009) 
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2.3 ÚČOV Ostrava – Přívoz 

Současné čištění odpadních vod z území města Ostravy je převáţně 

zajišťováno na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-

Přívoze (dále jen „ÚČOV“). Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města 

Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské 

Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, 

Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré 

Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, 

Třebovic a Svinova a rovněţ odpadní vody z Vratimova.  Zbylá část odpadních 

vod je čištěna na třech čistírnách odpadních vod Heřmanice I, Heřmanice II, 

Michálkovice a Vítkovice. ÚČOV byla uvedena do zkušebního provozu v roce 

1996 a do trvalého provozu v roce 1998. ÚČOV je v majetku statutárního města 

Ostravy a na základě smlouvy ji provozuje právní subjekt Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. (Prokešová, 2010). 

 

 

Obr. 2.2 – Schéma ÚČOV Ostrava (Propagační materiál OVAK a.s.) 
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Projektované parametry ÚČOV 

Ekvivalent obyvatel: 638 850 EO 

Zatížení (BSK5): 38 331 kg·den-1 

Denní průtok Q24: 184 372 m3·den-1 

 

Tabulka 2.2: Projektované parametry ÚČOV Ostrava – Přívoz (Propagační materiál OVAK a.s.) 

 

ÚČOV postupně plně nahradila zastaralé a jiţ značně přetíţené čistírny 

odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Koncepce čištění je zaloţena na 

mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu 

nízkozatíţené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Anaerobně 

stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivkách s automatizovaným systémem 

řízení technologických procesů a je hygienizován vápnem. Toto náročné 

inţenýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality je v historii města 

Ostravy ojedinělé a z hlediska ţivotního prostředí umoţní se svojí kapacitou 638 

000 ekvivalentních obyvatel rozvoj města i v dalších letech (Technická data OVAK 

a.s.). 

 

ČČOOVV  NNAA  ÚÚZZEEMMÍÍ  MMĚĚSSTTAA  OOSSTTRRAAVVYY  

% čištěných odpadních vod 

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) 98,7 % 

Heřmanice I 0,2 % 

Heřmanice II 0,29 % 

Michálkovice 0,8 % 

Vítkovice 0,01 % 

 

Tabulka 2.3: Procentuální přehled čištěných odpadních vod ČOV na území města Ostravy 

(Technická data OVAK a.s.) 
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2.3.1 Hrubé předčištění 

Odpadní voda přitéká z jednotné kanalizační sítě sběrači A a D přes 

odlehčovací komory k čerpacím stanicím (dále „ČS“). Před čerpáním jsou 

vybudovány lapáky štěrku s mechanickým těţením zachycených hmot. Na sběrači 

A je vstupní ČS vybavena ponornými čerpadly Flygt CP 3+1 o výkonu 1,1 m3·s-1 

ks. Na sběrači D je vstupní ČS vybavena šnekovými čerpadly 3+1 o výkonu 1,6 

m3·s-1 ks. Po čerpání protéká odpadní voda jemnými česlemi typu Fontána SČČ 

GVM 2000 4 ks š. 2,4 m a provzdušňovanými lapáky písku, které jsou pro těţení 

písku vybaveny mamutími čerpadly. Produkované mnoţství písku je cca 1000 

t·rok-1. Shrabky z česlí jsou shrnovány na pásový dopravník, kterým jsou 

dopraveny na linku pro zpracování shrabků. V budově je rovněţ dmýchána 

zajišťující provzdušňování lapáků písku a rozdělovacího ţlabu usazovacích nádrţí 

(Propagační materiál OVAK a.s.). 

 

     

Obr. 2.3 – Sdruţený objekt hrubého 

předčištění ÚČOV Ostrava 

Obr. 2.4 – Jemné česle Fontána SČČ  

GMV 2000
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2.3.2 Mechanické čištění 

Pro systém mechanického čištění jsou vybudovány 4 ks kruhových 

usazovacích nádrţí o průměru 40 m. Do nich přitéká odpadní voda z hrubého 

předčištění přes provzdušňovaný rozdělovací ţlab. Nádrţe jsou opatřeny stíracím 

zařízením plovoucího kalu. Dvě čerpací stanice surového kalu čerpají kal do 

vyhnívacích nádrţí. Předpokládaná produkce kalu je 650 m3·den-1. Mechanický 

stupeň je vybaven záchytnými jímkami, ve kterých se v případě ropné havárie tyto 

látky akumulují (Propagační materiál OVAK a.s.). 

Odsazená voda se přivádí na druhý přečerpávací stupeň do čerpací stanice 

mechanicky vyčištěných odpadních vod. V této stanici jsou dva systémy čerpání. 

První umoţňuje čerpání do Qmax = 2,6 m3·s-1 do aktivačních nádrţí s následným 

gravitačním průtokem aţ do recipientu. Druhý v době deště přečerpá mechanický 

předčištěné odpadní vody o průtoku nad 2,6 m3·s-1 aţ do 8,0 m3·s-1 přímo do řeky 

Odry, a to, i za stoletého průtoku. Stanice je vybavena 9 vertikálními čerpadly 

ASQV o výkonu 1,23 m3·s-1 ks (Propagační materiál OVAK a.s.). 

 

     

Obr. 2.5 a 2.6 – Sedimentační nádrţ ÚČOV Ostrava 
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2.3.3 Biologické čištění 

Biologickou linku tvoří aktivační nádrţe a dosazovací nádrţe s čerpacími 

stanicemi vratného kalu. Aktivační nádrţe jsou tvořeny třemi koridory, 

provedenými ve formě selektorů. Předřazené denitrifikační nádrţe jsou míchány 

vrtulovými míchadly firmy Flygt a nitrifikační nádrţe jsou provzdušňovány 

jemnobublinným systémem firmy NOPOL KKI s diskovými aerátory. Celkový 

objem vybudované aktivace je 44800 m3. Oxygenační kapacita dmýchány je 

83500 kg O2·den-1. Vnitřní recirkulaci zajišťují vrtulová čerpadla fy FLYGT. 

Aktivační směs se odvádí do 10-ti kruhových dosazovacích nádrţí o průměru 40 

m, hloubky 3,9 m a celkovém objemu 48 894 m3. Recirkulaci vratného kalu 

zajišťují 2 šnekové čerpací stanice (Propagační materiál OVAK a.s.). 

 

     

Obr. 2.7 – Aktivační nádrţ ÚČOV Ostrava 

 

Obr. 2.8 – Dosazovací nádrţ ÚČOV Ostrava 
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2.3.4 Kalové a plynové hospodářství 

Primární a přebytečný kal, odváděný z usazovacích nádrţí jako surový, je 

čerpán do 3 vyhnívacích nádrţí k anaerobní stabilizaci. Průměr vyhnívacích nádrţí 

je 20 m, výška 25,7 m a celkový uţitečný objem 19 975 m3. Dále je vybudována 

uskladňovací nádrţ o průměru 20 m a objemu 6780 m3. Vyhnilý kal se zahušťuje 

ve dvou kruhových zahušťovacích nádrţích o průměru 21 m a odvodňuje se na 2 

odstředivkách typu FLOTTWEG a ALFA-LAVAL s dávkováním polymerního 

flokulantu. Odstředivka FLOTTWEG má hltnost 35 m3·hod-1. Odstředivka ALFA-

LAVAL má hltnost 20 m3·hod-1. Produkce odstředěného kalu je cca 1500 tun za 

měsíc. Odvodněný kal je dále hygienizován vápnem (Propagační materiál OVAK 

a.s.). 

Bioplyn produkovaný při anaerobní stabilizaci kalu je uskladňován 

v suchém membránovém plynojemu o objemu 2910 m3. Spalováním plynu 

v motorech se produkuje elektrická energie, která je dodávána do rozvodné sítě a 

dále vzniká odpadní teplo. Jsou instalovány 2 plynové motory s generátory 

(kogenerační jednotka) o výkonu 2x 650 kW při spotřebě 300 m3 plynu za hodinu 

na jeden motor. Bioplyn se také pouţívá pro vyhřívání kalu ve vyhnívacích 

nádrţích na teplotu 37 °C, k vytápění objektů ČOV a k míchání kalu ve 

vyhnívacích nádrţích (Propagační materiál OVAK a.s.). 

 

     

Obr. 2.9 – Odvodňovací zařízení 

FLOTTWEG na ÚČOV Ostrava 

Obr. 2.10 – Zahušťovací a vyhnívací nádrţe 

ÚČOV Ostrava
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2.4 Sledované ukazatele 

 Na přítoku odpadních vod ÚČOV Ostrava je sledován denní průtok, 

chemická spotřeba kyslíku, biologická spotřeba kyslíku, rozpuštěné a 

nerozpuštěné látky, amoniakální a celkový dusík a celkový fosfor. Jednotlivé 

ukazatele včetně jednotek jsou znázorněny v tabulce 2.4. 

 

Ukazatel Q CHSK BSK5 RL NL N-NH4 Nc Pc 

jednotka m3·d-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 
 

Tab. 2.4 – Sledované ukazatele na přítoku ÚČOV Ostrava (Ţárský et al., 2006) 

 

 U vypouštěných mechanicky předčištěných odpadních vod je sledováno 

jejich denní mnoţství, dále obsah amoniakálního a anorganicky vázaného dusíku, 

biologická a chemická spotřeba kyslíku a obsah nerozpuštěných látek. Jednotlivé 

ukazatele včetně jednotek jsou znázorněny v tabulce 2.5. 

 

Ukazatel Q N-NH4 BSK5 CHSKCr NL Nanorg 

jednotka m3·d-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 
 

Tab. 2.5 – Sledované ukazatele na odlehčení ÚČOV Ostrava (Ţárský et al., 2006) 

 

 Na odtoku odpadních vod z ÚČOV Ostrava je sledován denní průtok, 

chemická a biologická spotřeba kyslíku, obsaţené rozpuštěné a nerozpuštěné 

látky, amoniakální, anorganicky vázaný a celkový obsah dusíku, mnoţství 

dusitanů a dusičnanů a mnoţství celkového fosforu. Jednotlivé ukazatele včetně 

jednotek jsou znázorněny v tabulce 2.6. 
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Ukazatel Q CHSK BSK5 RL NL N-NH4 

jednotka m3·d-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 

Ukazatel Nanorg Nc NO2 NO3 Pc  

jednotka mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1 mg·l-1  
 

Tab. 2.6 – Sledované ukazatele na odtoku ÚČOV Ostrava (Ţárský et al., 2006) 

 

 V rámci kalového a plynového hospodářství je na ÚČOV Ostrava sledováno 

měsíční mnoţství surového kalu, odvodněného kalu a vyrobeného bioplynu a také 

se sleduje hmotnost vyprodukovaného kalu rovněţ za kaţdý měsíc. Dále jsou 

prováděny rozbory vyhnilého kalu na obsah těţkých kovů (Hg, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, 

Cu a As), nutrientů (Nc, P2O5, K2O, CaO, MgO) a organických uhlovodíků (AOX, 

PAU, PCB, EOX, TOC). Jednotlivé ukazatele včetně jednotek jsou znázorněny 

v tabulce 2.7. 

 

 

Ukazatel Hg Zn Pb Cd Ni Cr Cu As 

jednotka mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 

         

Ukazatel Nc P2O5 K2O CaO MgO    

jednotka % % % % %    

         

Ukazatel AOX PAU PCB EOX TOC    

jednotka mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 % v suš.    
 

Tab. 2.7 – Sledované ukazatele rozborů vyhnilého kalu ÚČOV Ostrava na obsah těţkých kovů, 

nutrientů a organických uhlovodíků (Ţárský et al., 2006) 
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3 LASEROVA GRANULOMETRIE 

Koloidní soustavy 

Koloidní soustavy představují takové systémy, v nichţ je jedna látka – 

disperzní fáze – velmi jemně rozptýlena (avšak aţ na výjimky ne molekulárně) 

v jiné látce – disperzním prostředí. Takový systém se jiţ nechová jako pravý 

roztok, ale rovněţ se svými vlastnostmi odlišuje od hrubých disperzí, kde velikost 

rozptýlených částic dosahuje obvykle rozměrů pozorovatelných pouhým okem (či 

okem vyzbrojeným optickým mikroskopem). (Kvítek, 2006) 

Ačkoliv historie vědeckého studia koloidních soustav je poměrně krátká, 

vyuţívá lidstvo a koneckonců sama příroda koloidy od pradávna (vlastně od 

vzniku Vesmíru). Díky silám, které vládnou v této oblasti, vznikly z vesmírného 

prachu první hvězdy, díky jejichţ unikátním vlastnostem vznikaly první civilizace 

na úrodných naplaveninách v ústí řek (koagulace částeček půdy vlivem slané 

vody), díky nim známe nejen první umělecké výtvory pravěkého člověka 

(vytvořené koloidní disperzí oxidu ţeleza), ale i první písemné záznamy 

dochované na hliněných tabulkách vyrobených opět na základě pradávných 

koloidních technologií. Koneckonců mraky a s nimi spojený ţivotadárný déšť 

existují pouze díky koloidním systémům, či lépe řečeno, chovají se jako koloidní 

soustavy (Kvítek, 2006). 

Vědecký výzkum koloidů z pohledu jejich praktického pouţití historicky 

dlouho pokulhával a výrazný impuls dostal aţ ve druhé polovině 20. století 

s rozvojem makromolekulárních technologií a ještě o pár desítek let později 

s nástupem technologií s přídomkem nano. Z moderních přístrojových technik 

přinášejících pokrok do oblasti studia koloidů lez jmenovat elektronovou 

mikroskopii, metody zaloţené na rozptylu světla (zejména dynamický rozptyl 

světla), ale i nukleární magnetickou rezonanci i optickou spektroskopii či rozvinuté 

reologické metody (Kvítek, 2006). 

 



 

Bc. Gabriel Gold: Účinnost mechanického čištění – ÚČOV Ostrava 

 

 

 

 

OSTRAVA 2011  Strana 44 

 

 

Obr. 3.1 – Základní rozdělení disperzních soustav (Kvítek, 2006) 

 

Koloidní soustavy se vyznačují vysokým stupněm disperzity, tj. velkým 

stupněm rozptýlení částic disperzní fáze v disperzním prostředí. Na rozdíl od 

pravých roztoků jsou však tyto částice větší neţ molekuly, takţe vykazují vlastnosti 

samostatné fáze (takto se ovšem mohou chovat i obrovské jednotlivé molekuly – 

makromolekuly).  Koloidní soustava je tedy na rozdíl od pravého roztoku systém 

heterogenní, coţ dokazuje např. rozptyl světla koloidními soustavami. Vzhledem 

k velikosti částic jsou navíc koloidy oproti pravým roztokům termodynamicky 

nestálé (coţ ovšem neplatí zcela obecně) – koloidně rozptýlená látka se postupně 

ze systému vylučuje díky spojování částic – koagulaci – a jejich následné 

sedimentaci. Mírou rozptýlení jakékoliv disperzní soustavy je buď přímo lineární 

rozměr rozptýlené částice a, respektive jeho převrácená hodnota D = 1/a, 

nazývaný stupeň disperzity. Za koloidy povaţujeme obvykle disperzní soustavy 

s velikostí částic přibliţně v rozmezí od 1 nm do 1 µm. Dolní hranice velikosti 

částic koloidní soustavy se jiţ blíţí typické velikosti molekuly běţných chemických 

sloučenin a souvisí rovněţ s praktickou rozlišovací schopností elektronového 

mikroskopu, horní hranice je pak dána rozlišovací schopností optického 

mikroskopu. Pro koloidní soustavy je charakteristický jejich vysoký specifický 

povrch, který je mimo jiné odpovědný za specifické chování koloidů, zejména 

jejich vysokou katalytickou aktivitu, ale rovněţ i jiţ zmíněnou termodynamickou 

nestálost. Tato nestálost souvisí s navýšením celkové energie koloidní soustavy o 

ohromný příspěvek povrchové energie, který je u makroskopických heterogenních 

soustav podstatně méně významný a u homogenních soustav (roztoků) neexistuje 

vůbec. Při koagulaci tak dochází ke zmenšení celkového povrchu a tedy i energie 
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koloidní soustavy – soustava tak spěje do rovnováţného stavu. Ovšem tato 

termodynamická nestálost ještě nemusí nutně znamenat rychlý zánik koloidní 

soustavy po jejím vytvoření. Důleţitou roli v tomto ději hraje kinetika koagulace 

částic, tedy kinetická stálost koloidní soustavy, daná vzájemným vyváţením 

přitaţlivých a odpudivých sil mezi jednotlivými koloidními částicemi. Přitaţlivé síly 

jsou obvykle dány slabými van der Waalsovými interakcemi, odpudivé jsou pak 

převáţně elektrostatického charakteru (Kvítek, 2006). 

Optické vlastnosti koloidních soustav 

Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na 

fyzikálních vlastnostech koloidních částic – zejména jejich velikosti, elektrické 

vodivosti a vlastní absorpci světla látkou tvořící disperzní fázi. Z jevů spojených 

s interakcí světla s koloidními soustavami poskytují nejvíce informací rozptyl a 

adsorpce světla (Kvítek, 2006). 

 

Statický rozptyl světla 

 Čistý rozptyl světla nastává za podmínky, ţe vlnová délka   je podstatně 

větší, neţ koloidní částice v soustavě (o poloměru r), tedy platí podmínka  >> r. 

Je-li tomu naopak, dochází přednostně k odrazu světla a pak pozorujeme zákal 

(hrubě disperzní soustavy). Klasickou teorii statického rozptylu světla za uvedené 

podmínky  >> r vypracoval Rayleigh. Podle této teorie na základě představy 

částice jako oscilujícího dipólu, vyzařujícího pohlcenou světelnou energii do všech 

stran beze změny vlnové délky (rozptyl světla), závisí rozptýlená intenzita   jak 

na elektrických vlastnostech rozptylující částice (polarizovatelnost  ), tak na 

vlnové délce světla a rovněţ na pozorovací vzdálenosti R a pozorovacím úhlu  : 
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 Úhlová závislost intenzity rozptýleného světla není okolo částice kulově 

symetrická, ale díky závislosti na 2cos má sigmoidní tvar. V soustavě N vzájemně 

se neovlivňujících částic, kdy nedochází k interferenci rozptýleného záření lze 

celkovou intenzitu rozptýleného světla R v daném směru popsat jen mírně 

pozměněným vztahem: 
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 Protoţe polarizovatelnost částice  je závislá na jejím objemu V a na jejím 

indexu lomu n podle vztahu: 
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lze pro intenzitu rozptýleného světla R v daném úhlu pozorování psát vztah, který 

podle této klasické teorie ukazuje, ţe intenzita rozptýleného světla je nepřímo 

úměrná čtvrté mocnině vlnové délky světla a šesté mocnině velikosti rozptylujících 

částic: 
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 I kdyţ rovnice (3.4) deklaruje jasnou závislost R  na rozměru rozptylujících 

částic, získáváme reálně oscilující funkci, z níţ lze pouze zjistit, ţe pro dané 

měření vyhovuje podmínce několik rozměrů částic. Proto je nutné takové měření 

provádět buď při více pozorovacích úhlech, nebo při více vlnových délkách světla. 

V praxi se ovšem metoda měření statického rozptylu světla pro komplikovaný 

výpočet rozměru rozptylujících částic neujala, ale je vyuţívána pro určení 
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molekulové hmotnosti makromolekulárních látek, protoţe pro tuto veličinu 

získáváme ze statického rozptylu světla poměrně jednoduchou rovnici: 

 

  KcMR        (3.5) 

 

kde c je koncentrace částic v soustavě a K představuje konstantu rozptylu (ta je 

určena vlastnostmi měřicího zařízení a vlnové délky světla). Uvedený vztah (3.5) 

platí pouze pro ideálně se chovající soustavy, pro reálné situace se komplikuje a 

rozptýlená intenzita závisí na koncentraci částic komplikovaněji (vyjádřeno pro 

rozptylový úhel 90°): 

 

  cB
MR

cK
´2

1´

90

      (3.6) 

 

kde veličina B´ představuje druhý viriální koeficient soustavy (korekce na její 

neideální chování). Celé měření se v reálu provádí pro různé rozptylové úhly a pro 

různé koncentrace, přičemţ výsledná hodnota molekulové hmotnosti se určuje 

z extrapolace na nulové hodnoty obou proměnných (Zimmova metoda). 

 Pro částice nesplňující podmínku  >> r, ale srovnatelnou velikostí 

s vlnovou délkou pouţitého světla, byla vytvořena nadstavbová teorie (Debye), 

která ukazuje, ţe rozptylová křivka jiţ není zrcadlově symetrická a ţe původní 

Rayleighovy rovnice stačí upravit vynásobením vhodným korekčním faktorem. Pro 

ještě větší částice vytvořil novou teorii Mie, který ukázal, ţe závislost rozptýlené 

intenzity na úhlu pozorování je jiţ značně nelineární, a není prakticky pouţitelná 

pro výpočet rozměru rozptylující částice. Navíc závislost na vlnové délce 

pouţitého světla rovněţ neodpovídá Rayleigho teorii a příslušná mocnina je menší 

neţ 4. 

 Další komplikace přináší elektrická vodivost částic disperzního prostředí, 

kdy dochází vlivem existence povrchového plasmonu (kolektivní oscilace 

vodivostních elektronů ve fázi s elmg. vlněním – světlem) k masivní absorpci 
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světla při určitých vlnových délkách, coţ opět narušuje výše uvedené vztahy mezi 

rozptýlenou intenzitou světla a dalšími parametry soustavy (Kvítek, 2006). 

Dynamický rozptyl světla 

 Při obecném rozptylu světla je světlo, rozptýlené od různých částic, 

v náhodné fázi, takţe nedochází k jeho interferenci. Při pouţití laseru je světlo 

koherentní a po jeho interakci s částicemi k interferenci dochází. Protoţe se malé 

částice v kapalině pohybují díky Brownově pohybu, mění se vzdálenost, kterou 

musí urazit rozptýlené světlo k detektoru. Rozptýlené vlnění můţe interferovat 

v závislosti na vzdálenosti mezi částicí a detektorem. Výsledkem jsou fluktuace 

intenzity rozptýleného záření okolo průměrné hodnoty intenzity. Z fluktuací 

intenzity se získá korelační funkce, která představuje vztah mezi průměrem 

intenzity v čase  t  a v čase t. Při velkém  (zpoţdění) jsou )(tI a  tI  na 

sobě nezávislé, zatímco při velmi krátkém zpoţdění na sobě závislé jsou. 

V případě kulovitých částic stejných velikostí lze korelační funkci vyjádřit 

v jednoduchém exponenciálním tvaru: 

 

    











c

g



 exp      (3.7) 

 

kde parametr c  je úměrný difúznímu koeficientu D částic: 

 

  2

2

1
DQc         (3.8) 

 

kde Q je vlnový vektor (Kvítek, 2006). 

 Vynesením  gln  proti   se získá c . Hydrodynamický poloměr částic R 

je, za pouţití Stokes-Einsteinovy rovnice pro difúzní koeficient (
a

kT
D

6
 ) dán 

vztahem: 
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      (3.9) 

 

 V praxi se měří c  při různých úhlech rozptylu (různých hodnotách Q) a 

vynáší se 
c

1
 proti Q2, čímţ se získává D a odtud R (Kvítek, 2006). 

 Metoda dynamického rozptylu světla, nazývaná téţ jako foton korelační 

spektroskopie je v současné době široce pouţívána pro stanovení velikosti 

koloidních částic. Obvykle jsou výsledky v přiměřené dobré shodě s výsledky 

elektronového mikroskopu. Určité nesrovnalosti ve výsledcích mohou být 

přisouzeny buď rozdílu mezi hydrodynamickým poloměrem (který můţe obsahovat 

solvatační obal či neadsorbovanou vrstvu na povrchu částic) a skutečným 

poloměrem nebo změnám ve velikosti částice, vznikajícím při přípravě vzorku pro 

elektronový mikroskop (vysoušení) či změnám pocházejícím od ozařování 

elektrony. V případě polydisperzních systémů se musí vzít do úvahy pohyb částic 

rozdílných velikostí a korelační funkce má poté sloţitější formu. 

 Získaná průměrná velikost koloidních částic je váţena podle páté mocniny, 

takţe velké částice jsou v této hodnotě velmi nadhodnoceny a dokonce se můţe u 

některých přístrojů stát, ţe frakce malých částic se úplně ztratí ve velké intenzitě 

záření rozptýleného na větších částicích. Rozsah metody je oproti sedimentačním 

metodám výrazně jiný – dolní mez se dnes pohybuje okolo 0,5 nm a maximální 

pak okolo 3 µm (větší částice jiţ nepodléhají Brownovu pohybu) (Kvítek, 2006). 
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3.1 Možnosti použití laserové granulometrie v technologii 

čištění vod 

3.1.1 Prosévací – hustoměrné metody (SHM) 

Velikostní rozdělení částic (Particle-Size Distributions-PSDs) je základní 

fyzikální vlastnost půd a ta je obvykle prezentována jako procentuální zastoupení 

částic dané velikosti frakce v celkové suché hmotnosti zeminy. Tato vlastnost se 

běţně pouţívá pro klasifikaci půd a pro odhad určitých hydraulických vlastností 

(Campbell & Shiozawa, 1992). 

V posledních desetiletích byly vyvinuty různé nové metody pro zrnitostní 

analýzu částic. Tyto nové metody, (počítání částic za základě jejich elektrického 

odporu, době přechodu, laserové difrakce, optické metody vyuţívající obrazovou 

analýzu) (Goossens, 2008; McCave & Syvitski, 1991), mají obecně tu výhodu, ţe 

dokáţí pokrýt širokou škálu velikostí zrn a dokáţí rychle analyzovat malé vzorky 

(Di Stefano et al., 2010). 

Částečky písku o velikosti (0,05 – 2,00) mm jsou obvykle stanovovány 

pomocí prosévací metody. Síto definuje průměr částic přes něj procházejících jako 

délku strany čtvercového otvoru (Allen, 1990). Jemnější částice jsou obvykle 

určovány klasickými sedimentačními metodami, jako je metoda hustoměrná (HM) 

nebo pipetová (PM) (Gee & Bauder, 1986). Prosévací – hustoměrná metoda 

(SHM) byla přijata jako mezinárodní standard pro stanovení PSD půd (Allen, 1990; 

Cooper, Haverland, Hendricks, & Knisel, 1984). Při podobné technice předčištění 

podává metoda pipetová i hustoměrná srovnatelné výsledky (Liu, Odell, Etter, & 

Thornburn, 1966; Walter, Hallberg, & Fenton, 1978), avšak pipetová metoda 

vyţaduje, aby jíl a bahno frakce menší neţ 0,05 mm byly odděleny od frakce písku 

pomocí prosévání za mokra (Di Stefano et al., 2010). 

Sedimentační metody jsou časově náročné, zejména pro stanovení částic o 

velikostech menších neţ 2 µm, neboť vyţadují relativně velké vzorky (10-20 g pro 

PM a 50 g pro HM). Podávají také nespolehlivé výsledky pro částice o velikostech 
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1 µm z důvodu účinku Brownova pohybu částic na rychlost sedimentace. Průměr 

částic získaných laserovou difrakční metodou (LDM) odpovídá velikosti kulové 

plochy, blíţící se k velikosti difrakčních částic. Laserový difrakční analyzér “vidí” 

částici jako dvourozměrný objekt a pomocí něj určuje velikost zrna jako funkci 

průřezu částic (Di Stefano et al., 2010). 

Pipetová nebo hustoměrná metoda definuje průměr částic jako ekvivalentní 

průměr odpovídající průměru koule se stejnou konečnou rychlostí klesání jako 

vybraná nepravidelná částice při laminárním toku v tekutině stejné hustoty a 

viskozity, který je také nazýván jako „Stokesův průměr“ (Allen, 1990; Konert & 

Vandenberghe, 1997). Kouli je obvykle přiřazena hustota křemene. 

Hustoměrné analýzy pouţívají hustoměr s odstupňovanou stopkou a 

hmotností baňky k měření specifické hustoty suspenze. Specifická hustota závisí 

na hmotnosti půdních částic v suspenzi v době měření (Wen, Aydin, & Duzgoren-

Aydin, 2002). 

Hustoměrná metoda je zaloţena na Stokesově zákoně, který stanovuje 

rychlost, při které se částice v suspenzi usazují, ovšem za předpokladu, ţe (Di 

Stefano et al., 2010):  

 půdní částice jsou tuhé, kulovité a hladké 

 půdní částice mají stejnou hustotu 

 interference mezi jednotlivými částicemi a hraniční efekty na stěnách 

sedimentačního sloupce jsou zanedbatelné 

 velikosti částic jsou tak malé, ţe zaručují laminární reţim indukovaného 

proudění kapaliny. 

Velikost částic se vypočítá ze Stokesova zákona s ekvivalentním kulovým 

průměrem sedimentační částice (McCave & Syvistki, 1991). 

Odchylky od Stokesova zákona můţeme očekávat, pokud mají částice 

nepravidelný tvar, coţ má většina kalových částic, nebo jsou deskového či 

válcového tvaru tak, jako většina jílových částic. Účinek tvaru částic se projevuje 

tak, ţe nejstabilnější pozici při usazování nekulových částic je dosaţeno 

v momentě, kdy maximální průřez částice je kolmý na směr jejího pohybu. 



 

Bc. Gabriel Gold: Účinnost mechanického čištění – ÚČOV Ostrava 

 

 

 

 

OSTRAVA 2011  Strana 52 

 

Důsledkem toho je očekávaný zvýšený odpor částic a sníţení usazovací rychlosti. 

Jinými slovy tento efekt má za následek tzv. „nadhodnocení“ vybrané frakční 

velikosti, u které se deskovitý tvar objeví (Di Stefano et al., 2010). 

Platnost kulového předpokladu byla v minulosti zkoumána v mnoha 

dokumentech. Nettleship, Cisko a Vallejo (1997) zjistili, ţe standardní hustoměrná 

analýza by neměla být doporučena pro submikronové materiály. Vitton a Sadler 

(1997) zkoumali jedenáct druhů půd pomocí hustoměru i laserovým měřením a 

zjistili, ţe u hustoměrové metody bylo zaznamenáno vyšší procento jemných 

částic neţ u LMD. Podobně Konert a Vandenberghe (1997) porovnávali výsledky 

získané pipetovou analýzou a laserovou difrakční metodou a došli k závěru, ţe 

rozdělení velikostí částic byly srovnatelné u „blokovitých“ krystalických částic, ale 

významně různé pro zploštělé částice jílu. Nedávno uskutečnili Lu, Ristow a Likos 

(2000) teoretickou analýzu rozdělení usazovacích rychlostí u zploštělých a 

protáhlých tvarů částic. Jejich analýza ukázala, ţe pro zploštělé a protáhlé tvary 

částic o velikostech od 0,1 µm do 100 µm podhodnocuje Stokesův zákon 

maximální velikost částic aţ o dva řády. Experimentální výsledky Lueho et al. 

(2000), kteří pouţili různé techniky, potvrdily chyby vzniklé podhodnocením při 

určování velikostí částic u hustoměrné analýzy (Di Stefano et al., 2010). 

Pro půdní a zemní materiály je hustota částic obyčejně stanovena 

konstantně na 2,65 mg·m-3. Clifton, McDonald, Plater and Oldfield (1999) navrhli, 

ţe hustota sedimentačních částic se můţe pohybovat mezi 1,66 a 2,99 mg·m-3. 

Půda je sloţena z částic s různou hustotou, která je převáţně určena jejich 

minerálním sloţením. Nepřesnost hustoty částic můţe výrazně zkreslit celé 

rozdělení velikostí částic (Wen et al., 2002). 

Účinkům, způsobeným vzájemným ovlivňováním jednotlivých částic a 

narušováním ze strany stěnového sloupce, coţ omezuje pouţitelnost Stokesova 

zákona, se lze vyhnout omezením maximální koncentrace půdy v suspenzi (50 g 

suché půdy v 1000 ml suspenze). Tento předpoklad je ověřen pro horní mez 

Reynoldsova čísla hodnotou v rozmezí 0,1 aţ 1 (Allen, 1990; Bernhardt, 1994). 
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Tyto hodnoty odpovídají voně padající kulové částici křemene o průměru ≤ 2 mm 

(Lu et al., 2000). 

Klasická technika SHM představuje „standard“ pro půdní analýzu velikostí 

částic a dalších moţných souvislostí, jako jsou funkce půdního přenosu, které byly 

stanoveny s pouţitím hustoměrných-pipetových strukturních měření (Di Stefano et 

al., 2010). 

3.1.2 Laserová difrakční metoda (LDM) 

Principem laserové difrakční metody je rozklad světelného paprsku na 

částicích určité velikosti přes daný úhel. Úhel difrakce je nepřímo úměrný velikosti 

částic a intenzita rozloţeného paprsku na daném úhlu je mírou počtu částic se 

specifickou průřezovou oblastí v optické dráze (Di Stefano et al., 2010). 

 Paralelní paprsek monochromatického světla prochází suspenzí obsahující 

vzorky částic a rozloţený paprsek je snímán detektory. Pro výpočet velikostí částic 

ze světla zachyceného detektory se běţně pouţívají tyto dvě metody: 

Fraunhoferova difrakce a Mieho teorie (Gee & Or, 2002). Obě teorie 

předpokládají, ţe částice mají kulovitý tvar; jinými slovy, ţe rozměr částic je 

optického kulového průměru, tj. kulový průměr průřezové oblasti odpovídá měřené 

jednotce laserové difrakce (Di Stefano et al., 2010). 

 Fraunhoferova teorie je zaloţena na úvaze, ţe laserový paprsek je paralelní 

a detektor je v jisté vzdálenosti, která je však velmi velká ve srovnání s velikostí 

rozkládaných částic. Fraunhoferova teorie se stane nepouţitelnou v případě, kdy 

se bude průměr částic blíţit k vlnové délce světla ( ), kdy v tomto rozmezí 

velikostí částic značně roste lom světla (Loizeau et al., 1994). 

 Tato okolnost by mohla vysvětlovat, proč je detekce jílových částic pomocí 

laserové granulometrie často velmi obtíţná. Fraunhoferův difrakční model podává 

nepřesné výsledky pro částice < 10  (de Boer et al., 1987). 

 Matrice zaloţené na Fraunhoferově teorii jsou počítány z difrakcí částic a 

rozdíly v adsorpci a indexech lomu nemají ţádný vliv na granulometrické 
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rozdělení. Tato hypotéza není zcela odpovídající pro organické látky, jelikoţ ty 

mohou část světla adsorbovat (Di Stefano et al., 2010). 

 Mieho teorie je řešením pomocí Maxwellových rovnic popisující šíření 

elektromagnetické vlny světla v prostoru. Tato teorie poskytuje řešení pro případ 

rovinné vlny v homogenním poli dané velikosti (Eshel et al., 2004). Mieho teorie 

bere v úvahu jevy přenosu prostřednictvím částic, a proto vyţaduje znalost indexu 

lomu (RI) testované půdy. Index lomu materiálů je funkcí jak velikostí částic, tak i 

sloţení materiálu. Vezmeme-li v úvahu, ţe půdy jsou obecně v přírodním stavu 

sloţeny z různých velikostí částic a minerálních látek, pak můţe být obtíţné zvolit 

správný index lomu pro danou půdu. Index lomu je komplexní číslo (Eshel et al., 

2004), zahrnující reálnou část nr, reprezentující změnu rychlosti světla 

v testovaném materiálu ve srovnání s rychlostí světla ve vakuu a imaginární část 

ni, představující průhlednost a nasákavost testovaného materiálu (Di Stefano et 

al., 2010). 

 Podle Konerta a Vandenbergeho (1997) je Fraunhoferova teorie vhodná i 

pro nekulové jílové částice. Avšak de Boer et al. (1987) naznačují, ţe 

Fraunhoferův model není dostatečně přesný pro stanovení frakcí jílových částic. 

 Další autoři (Beuselinck et al., 1998; Konert & Vandenberge, 1997; Loizeau 

et al., 1994) došli k závěru, ţe Fraunhoferova teorie přeceňuje jílové frakce 

s ohledem na Mieho teorii. Loizeau et al. (1994) zjistili, ţe Fraunhoferova teorie 

rozpozná podstatně větší podíl jílových částic měřením metodou prosévací pipety 

v porovnání s Mieho teorií (Di Stefano et al., 2010). 

 Laserové difrakční metody analyzují malé vzorky v krátkém časovém 

období (10-15 minut na vzorek), takţe jsou vhodné pro rychlou a přesnou analýzu 

velkého počtu vzorků. Laserové difrakční metody rovněţ pokrývají široký rozsah 

velikostí zrn a mohou také slouţit k analýze nerozptýlených vzorků (Muggler et al., 

1997). Ačkoli plně rozptýlené rozdělení velikostí je důleţité s ohledem na 

chemické a fyzikální vlastnosti určitých půd, další důleţité procesy, jako je eroze 

půdy a transport sedimentů povrchovými toky, jsou závislé na rozdělení velikostí 
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půdních částic (Buurman et al., 1997; Di Stefano & Ferro, 2002; Foster, Young & 

Neibling, 1985). 

 

 

Obr. 3.2 – Příklad rozdělení částic dle velikosti pomocí SHM (a) a LDM (b) 

(Di Stefano et al., 2010) 

 

3.2 Hydrochemický charakter sedimentujících částic 

Specifické vlastnosti koloidů se odráţejí v jejich reálném chování, značně 

v mnoha směrech odlišném od ostatních typů soustav. Zmíněné nejvýznamnější 

vlastnosti koloidů jsou mnohdy pozorovatelné i v praxi bez pouţití speciálních 

experimentálních technik (Kvítek, 2006). 

Všechny koloidní soustavy rozptylují světlo. Velmi efektní demonstraci 

tohoto rozptylu světla představuje Tyndallův jev, kdy se paprsek světla pozoruje 

bočně při průchodu koloidním prostředím. Vlivem rozptylu se paprsek zviditelní ve 

formě jasně zářícího kuţele s vrcholem na straně vstupu světla do systému 

(Tyndallův kuţel). Na obdobném principu je zaloţen první přístroj, který umoţnil 

alespoň nepřímé pozorování částic – ultramikroskop, který objevil v roce 1903 

Zsigmondy. Nutno podotknout, ţe se zmenšováním částic rozptyl světla klesá, 

takţe Tyndallův kuţel je v soustavách s velmi malými částicemi (v jednotkách nm) 
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prakticky nepozorovatelný. Difuze koloidních částic probíhá velmi pomalu, velké 

částice vykazují velký odpor prostředí (Kvítek, 2006). 

Koloidní soustavy mají velmi malý osmotický tlak, coţ je důsledek malého 

počtu částic při poměrně vysoké hodnotě hmotnostního zlomku. Koloidní soustavy 

mohou být dialyzovány, protoţe koloidní částice neprochází díky své velikosti 

polopropustnými membránami, které jsou ale průchozí pro malé molekuly či ionty. 

Koloidní systémy jsou agregátně nestálé. Jiţ malý podnět způsobí 

vyloučení disperzní fáze ze systému (koagulace). Přitom čím je koloidní soustava 

koncentrovanější, tím je nestálejší. Mezi podněty vyvolávající koagulaci lze uvést 

teplotu, míchání či jiný mechanický podnět, ultrazvuk, přídavek elektrolytů. 

Mnohé koloidní soustavy vykazují elektroforetickou pohyblivost, přičemţ při 

těchto jevech neplatí Faradayovy zákony (Kvítek, 2006). 

Pro popis vlastností koloidních soustav mají základní význam tyto 

vlastnosti: 

 Velikost částic disperzní fáze (resp. stupeň disperzity) a její 

distribuce. U monodisperzních systémů (jednotná velikost částic) 

postačuje pouhé zjištění velikosti částic, u polydisperzních nestačí 

obvykle údaj o průměrné velikosti částic, ale je nutno definovat 

polydisperzitu soustavy dalším údajem, nejlépe distribuční křivkou. 

 Specifický povrch částic, resp. stav povrchu – povrchová energie, 

související se schopností adsorbovat jiné částice (molekuly, ionty). 

 Elektrický náboj částic, kdy existence elektricky nabitého fázového 

rozhraní ovlivňuje výrazně vlastnosti a chování koloidních soustav. 

velikost tohoto náboje je kvalifikována veličinou nazývanou 

elektrokinetický nebo rovněţ zeta-potenciál (Kvítek, 2006). 

 

Koloidní soustavy vykazují mnohdy překvapivé chování, dané velkým 

povrchem částic a tudíţ velkou frakcí molekul ne zcela pevně vázaných v částici a 

tedy nesoucích vyšší energii oproti molekulám uvnitř fáze (v objemu částice). Při 

změně disperzity soustavy tak dochází současně ke změně fyzikálně chemických 
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vlastností soustavy, přičemţ obvykle tyto vlastnosti závisí na stupni disperzity 

nelineárně. Tak se při změně stupně disperzity mění současně i rozptyl světla, 

absorpce světla, vodivost, katalytická aktivita a další vlastnosti koloidních soustav 

(Kvítek, 2006). 

Klasifikace koloidních soustav 

 Pro klasifikaci bohatých moţností existence koloidních soustav (jejich 

rozčlenění do skupin podle podobných vlastností) lze zvolit různá kritéria. 

Nejběţněji pouţívanými jsou skupenský stav disperzní fáze a disperzního 

prostředí za normálních podmínek a rovněţ tak významnou vlastnost pro 

klasifikaci koloidů představují vzájemné interakce mezi disperzní fází a disperzním 

prostředím (Kvítek, 2006). 

 Rovněţ častý způsob třídění koloidů podle vzájemných interakcí mezi 

disperzním prostředím a částicemi disperzní fáze je zaloţeno na 

charakteristických vlastnostech fázového rozhraní, vznikajícího na povrchu částic 

a s ním související vratnosti či nevratnosti přechodu mezi koloidní soustavou a 

dvěma oddělenými samostatnými fázemi. Nejčastěji je tento systém třídění 

pouţíván pro soustavy s kapalným disperzním prostředím, kde existence fázového 

rozhraní a jeho vlastnosti ovlivňují chování koloidů nejvíce (Kvítek, 2006). 

 Podle vzájemných interakcí tak rozlišujeme koloidy vratné, nebo téţ lyofilní, 

kdy vzniká velmi neostré fázové rozhraní mezi koloidní částicí a disperzním 

prostředím (tvorba solvatačních obalů). Obvykle se jedná o tzv. molekulární 

koloidy – tedy pravé roztoky makromolekulárních látek, které vznikají samovolně a 

jsou tedy obvykle termodynamicky stálé. Mnohdy jsou tyto koloidní soustavy 

oprávněně nazývány jako koloidní roztoky (Kvítek, 2006). 

 V případě, ţe mezi koloidní částicí a disperzním prostředím existuje ostře 

ohraničené fázové rozhraní, mluvíme o nevratných (lyofobních či fázových) 

koloidech. Na jejich vytvoření je tedy třeba vynaloţit jistou porci energie (vytvoření 

příslušného fázového rozhraní), jsou tedy v energeticky bohatším stavu, neţ 

odpovídá rovnováţnému uspořádání soustavy (dvě makrofáze oddělené menším 
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fázovým rozhraním). Pro dlouhodobou existenci takovýchto koloidů (přes 

termodynamickou nestálost vykazují kinetickou stálost) je třeba je stabilizovat 

(ochránit před koagulací) – buď elektrickým nábojem (vzájemné odpuzování 

částic) nebo ochrannou vrstvou lyofilního koloidu (stabilizátoru či ochranného 

koloidu). Specifickou skupinou koloidních soustav z hlediska interakcí mezi 

disperzní fází a disperzním prostředím představují tzv. asociativní koloidy – 

koloidy, v nichţ koloidní částice vzniká asociací malých organických molekul 

bifidního charakteru – povrchově aktivních látek (PAL). Koloidní částice se v tomto 

případě nazývá micela, která podle koncentrace povrchově aktivní látky mění svůj 

tvar od sférických micel přes elipticky deformované micely aţ po tzv. páskové 

micely (vrstvy PAL) (Kvítek, 2006). 

Sedimentační analýza koloidních soustav 

 Na rozdíl od pravých roztoků jsou částice disperzní fáze v koloidních 

soustavách ve svém pohybu významně ovlivněny působením gravitační síly (to 

ovšem neplatí pro nejmenší částice o velikosti v řádu jednotek aţ desítek nm). 

Pod vlivem gravitace se koloidní částice v soustavě výškově rozdělí tak, ţe 

největší částice jsou koncentrovány v blízkosti dna nádoby – tyto částice 

sedimentují. Pokud k takovému rozdělení koloidní soustavy nedochází a částice 

jsou stále rovnoměrně rozptýleny v celém jejím obsahu, říkáme o takové soustavě, 

ţe je sedimentačně (kineticky) stálá. Hrubé disperze jsou sedimentačně nestálé, 

kdeţto vysoce disperzní soustavy (pravé roztoky) jsou naopak sedimentačně 

stálé, protoţe sedimentace je u nich vyváţena tepelným pohybem molekul. 

Koloidní soustavy pak tvoří přechod mezi oběma typy, ty s nejmenšími částicemi 

se z hlediska sedimentačního chování podobají pravým roztokům, ty s nevětšími 

částicemi naopak hrubým disperzím. U velmi malých částic disperzní fáze můţe 

totiţ Brownův pohyb (difúze) účinně působit proti snaze částic sedimentovat, u 

velkých částic se Brownův pohyb prakticky neuplatňuje (Kvítek, 2006). 

 Sedimentace velkých částic neovlivněná Brownovým pohybem se týká 

zpravidla částic o rozměrech větších neţ 1 µm, coţ jsou tedy částice hrubě 
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disperzních soustav. V tomto případě musíme při ustavování sedimentační 

rovnováhy brát v úvahu pouze tři síly – gravitační Fg, vztlakovou Fvztl a viskozitní 

odpor prostředí proti pohybu částice Fn. V polydisperzních soustavách je celá 

situace výrazně komplikována odlišnou sedimentační rychlostí různě velkých 

částic disperzní fáze a získání analytického řešení celého problému je podstatně 

komplikovanější. U sedimentace, která je ovlivněna Brownovým pohybem je nutno 

do rovnováhy působících sil započítat vliv difúzního toku, namířeného proti 

sedimentací vznikajícímu koncentračnímu gradientu ve směru vertikální osy z. 

Výsledkem je pak ustanovení rovnováhy mezi rychlostí difúze a rychlostí 

sedimentace, které je základem vztahu, definujícího rozdělení koncentrace částic 

podle výšky h (hypsometrický zákon). Sedimentační analýza koloidních soustav 

můţe být realizovatelná jen v soustavách s dostatečně velkými částicemi (přibliţně 

nad 100 nm). Koloidní soustavy s menšími částicemi nelze tímto způsobem 

efektivně analyzovat a je nutné řádově zvýšit síly působící na koloidní částice – 

např. v odstředivém poli ultracentrifugy (Kvítek, 2006). 

3.3 Zetapotenciál suspendovaných částic 

Na površích téměř všech částic, které jsou v kontaktu s kapalinou, se 

vytváří elektrický náboj. Tento elektrický potenciál vznikající na smykové ploše se 

nazývá ξ - potenciál (zeta – potenciál). Smykovou plochou rozumíme imaginární 

povrch oddělující tenkou vrstvu kapaliny (vrstva kapaliny s proti-iony) vázanou na 

pohybující se pevné částice. Zeta potenciál je důleţitým a uţitečným indikátorem 

nabití povrchu částic, podle kterého můţeme předpovídat a řídit stabilitu 

koloidních suspenzí a emulzí (Heurtault et al., 2003). 

Čím je zeta potenciál větší, tím větší je stabilita suspenze, jelikoţ nabité 

částice odráţejí částice jiné a tím překonávají přirozenou tendenci ke shlukování. 

Měření zeta potenciálu umoţňuje předvídat uchování stability koloidní disperze. 

V současné době je obecně stanoveno, ţe zeta potenciál pod |30| mV je optimální, 

nad |60| mV je nezbytný pro úplnou elektrostatickou stabilizaci; potenciály mezi |5| 

a |15| mV jsou v oblasti omezené flokulace a mezi |5| a |3| mV v oblasti maximální 
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flokulace (Ney, 1973). Je méně pravděpodobné, ţe by došlo k agregaci nabitých 

částic (vysoký zeta potenciál) v důsledku elektrického odpuzování. Avšak toto 

pravidlo není striktně aplikovatelné pro systémy obsahující sterické stabilizátory, 

jelikoţ adsorpce na sterické stabilizátory sníţí zeta potenciál v důsledku posunu 

smykové plochy částic. Mimo to je také nutno pamatovat na silnou závislost mezi 

zeta potenciálem a ionty, přítomnými v médiu (Heurtault et al., 2003). 

Modely elektrické dvojvrstvy 

 

Obr. 3.3 – Modely elektrické dvojvrstvy (Bartovská, Šišková, 2005) 

(a) – Helmholtzův model, (b) – Gouyův-Chapmanův model, (c) – Sternův model 

 

Představy o struktuře elektrické dvojvrstvy, formulované na základě analýzy 

elektrostatických interakcí a tepelného pohybu iontů v elektrické dvojvrstvě. Kaţdý 

z navrţených modelů se přibliţuje skutečnosti do určité míry; jejich věrohodnost je 

posuzována podle toho, jak dalece jsou matematické vztahy a kvalitativní závěry 

z modelové představy vyplývající ve shodě s experimentálními fakty (Bartovská, 

Šišková, 2005). 

Helmholtzův model (obr. 3.3 a): náboj vnitřní vrstvy (nabitého povrchu) je 

úplně kompenzován těsně přiléhající vrstvou protiiontů; plošná hustota náboje této 

vnější vrstvy je stejná jako plošná hustota náboje nabitého povrchu (elektrická 

dvojvrstva je obdobou deskového kondenzátoru). Tento první model (1879) 
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popisuje chování reálných systémů při vysokých koncentracích elektrolytů (velké 

iontové síle roztoku), kdy difuzní Gouyova-Chapmanova vrstva je stlačena a celý 

náboj vnitřní vrstvy je neutralizován nábojem plošné vnější vrstvy (Bartovská, 

Šišková, 2005). 

Gouyův-Chapmanův model (obr. 3.3 b): koncentrace iontů ve vnější 

vrstvě plynule klesá se vzdáleností od nabitého povrchu. Stav této vrstvy je dán 

rovnováhou mezi elektrostatickými silami a tepelným pohybem iontů. Za 

předpokladu, ţe ionty jsou elektricky nabité body bez vlastních rozměrů, 

vypracovali Gouy (1910) a Chapman (1913) matematickou teorii, která popisuje 

úbytek potenciálu a hustoty náboje v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Pro 

změnu potenciálu V  se vzdáleností od povrchu x plyne z jejich teorie vztah:  
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je tzv. efektivní tloušťka dvojvrstvy (tj. vzdálenost desek, jakou by musel mít 

kondenzátor, aby měl stejnou kapacitu, 
l

C or  
 , jako uvaţovaná dvojvrstva), e 

- elementární náboj, zi  - počet elementárních nábojů, nesených iontem typu i, νio - 

koncentrace (počet částic v jednotce objemu) iontů i v objemové fázi, I  - iontová 

síla roztoku, kB - Boltzmannova konstanta, εr - relativní permitivita prostředí, εo - 

permitivita vakua a V0 - potenciál nabitého povrchu (Bartovská, Šišková, 2005).  

V reálných systémech tvoří difuzní vrstva jenom část vnější vrstvy elektrické 

dvojvrstvy, ale její význam stoupá při velkých zředěních elektrolytu (Bartovská, 

Šišková, 2005). 

Sternův model (obr. 3.3 c): vnější vrstva elektrické dvojvrstvy se skládá 

z těsně přiléhající plošné vrstvy (tzv. Sternovy vrstvy), která je tvořena ionty 

vázanými k vnitřní vrstvě převáţně adsorpčními silami (které mají proti silám 
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elektrostatickým krátký dosah) o plošné hustotě náboje σ1, která je zpravidla 

menší neţ plošný náboj vnitřní vrstvy σ0, a z difuzní vrstvy, tvořené ionty vázanými 

elektrostatickými silami (tato část vnější vrstvy bývá označována jako Gouyova-

Chapmanova vrstva), které neutralizují zbytek náboje vnitřní vrstvy. Potenciál 

dvojvrstvy klesá nejprve prudce na hodnotu potenciálu Sternovy vrstvy a pak 

pozvolna k nule. Pro závislost poměru nábojů ve vnější a vnitřní plošné vrstvě na 

iontové síle roztoku I odvodil Stern za zjednodušujících předpokladů vztah (k je 

konstanta)  

Ik

I
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Popis elektrické dvojvrstvy tímto modelem nejlépe odpovídá experimentu, zvláště 

při středních koncentracích elektrolytů (Bartovská, Šišková, 2005). 

3.4 Vliv srážek na změnu charakteru sedimentujících částic 

Rozpuštěné látky představují minerály, soli, kovy, kationty nebo anionty 

rozpuštěné ve vodě. Zahrnují tedy vše přítomné ve vodě, mimo čisté molekuly 

vody a nerozpuštěné látky. Nerozpuštěnými látkami jsou pevné částice, které 

mohou být zachyceny např. na filtrech, v sedimentačních nádrţích apod. a mohou 

zahrnovat širokou škálu materiálů, jako např. bahno, rozkládající se ţivočišné a 

rostlinné látky, apod. Vysoké koncentrace těchto látek mohou způsobit značné 

zdravotní problémy nejen ţivota ve vodě (Cooke, 2000). 

Průtok vody, se kterým je spojena rychlost proudění, je primárním faktorem 

ovlivňujícím koncentrace nerozpuštěných látek. Rychle tekoucí vody mohou 

obsahovat více těchto částic, především pak mohou být unášeny částice větších 

rozměrů. Vydatnější deště mohou uvolňovat ze zemského povrchu vlivem erozní 

činnosti částice písku, bahna nebo jílu a dále se pak mohou do povrchových vod 

dostávat částice organického původu, jako jsou listy, půda nebo otěr pneumatik 

z pozemních komunikací (Cooke, 2000). 
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Pozitivní vliv vydatnějších sráţek na mnoţství ať uţ rozpuštěných či 

nerozpuštěných látek prostupujících kanalizační sítí můţe spočívat ve zvýšeném 

průtoku, kdy je koncentrace těchto znečišťujících látek sníţena vlivem naředění ve 

větším objemu protékajících odpadních vod. Avšak ani tento fakt nelze uplatnit 

v obecné rovině. Dle Raclavské et al. (2010) je prokazatelné, ţe koncentrace 

zinku, vyskytující se v odpadních vodách, naopak se zvyšujícím se mnoţstvím 

sráţek roste.  
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4 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI MECHANICKÉHO ČIŠTĚNÍ 

4.1 Odběry vzorků odpadních vod 

Ke studiu charakteru odpadních vod kmenových stok kanalizační sítě na 

území města Ostravy a jejich následnému zpracování byly pouţity bodové vzorky 

odpadní vody jednotné kanalizace sběrače Martinov, Vratimov, A Cihelní, A I 

Myslbekova, A II Sokolská třída, B Bohumínská, C III Novinářská, C Novoveská, D 

IV Třebovice, D IX Říční, D VI Svinov, Z Polanka, A před ÚČOV a D před ÚČOV 

odebrané ve dnech 24.5.2010, 3.11.2010 a 15.2.2011. Dále pak bylo odebráno 24 

vzorků odpadní vody přitékající na vstupní část sedimentačních nádrţí ÚČOV 

Ostrava ve dnech 10.-11.1.2011, z čehoţ byl první vzorek odebrán 10.1.2011 

v 10:00 hodin a poslední 11.1.2011 v 9:00 hodin.  Odběr vzorků odpadní vody 

probíhal pomocí přenosného automatického odběrného zařízení (vzorkovače) 

Sigma 900 MAX s pouţitím vzorkovnic typu 24 x 1 litr. 

 

                      

Obr. 4.1 – Automatický vzorkovač Sigma 900 

MAX 

Obr. 4.2 – Vzorkovnice automatického 

vzorkovače Sigma 900 MAX
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4.2 Zpracování vzorků odpadních vod 

Zpracování odebraných vzorků odpadních vod probíhalo za pouţití 

analyzátoru velikosti částic vyuţívajícího dynamický rozptyl světla Mastersizer 

2000 s dispergační jednotkou HYDRO 2000 MU, fy. Malvern. 

 

              

Obr. 4.3 – Mastersizer 2000 Hydro MU Obr. 4.4 – Dispergační jednotka HYDRO 

2000 MU 

 

Tento typ analyzátoru byl vyvíjen s cílem vyhovět stále přísnějším 

poţadavkům průmyslu na globální srovnatelnost naměřených dat, jejich 

vystopovatelnost k mezinárodním etalonům, regulatorní shodu a efektivnost v 

laboratorní praxi. Dokončením vývoje tohoto modelu a jeho uvedením na trh 

Malvern dosáhl stavu, kdy je měření velikosti částic jednoduchým, přímočarým a 

rutinním úkonem. Vysoká reprodukovatelnost je zajištěna softwarově ovládanou 

standardní operační procedurou, která eliminuje variabilitu nastavených podmínek 

uţivatelem a zároveň poskytuje přenosnost metody mezi přístroji stejného typu a 

konfigurace. Veškeré pouţité parametry jsou automaticky propojeny s 

naměřenými daty ve výsledkových souborech a mohou být kriticky posouzeny 

jakýmkoliv adresátem pomocí e-mailového transferu. Měření mohou být shodně 
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opakována za podmínek vytvořené standardní operační procedury (Malvern 

Instruments Ltd, 2011). 

Mastersizer 2000 pracuje na základě Fraunhoferovy a Mieho (viz kap. 3) 

teorie. V optické jednotce přístroje je ve skutečnosti „skládán“ rozptýlený obrazec 

vytvořený průchodem laserového paprsku přes jednotlivé částice, který ve 

výsledku slouţí k určení velikostí těchto jednotlivých částic. Detektorové pole 

v optické jednotce je tvořeno z mnoha jednotlivých detektorů, přičemţ kaţdý 

z těchto detektorů zachycuje rozptýlené světlo z jednotlivé řady úhlů. Míra rozptylu 

světla na daném úhlu pak odpovídá zastoupení částic určité velikosti ve 

sledovaném vzorku (Firemní dokumentace k přístroji). 

4.3 Technologie pro zvýšení účinnosti mechanického čištění 

Je prokazatelné, ţe odpadní vody přitékající na vstupní část 

sedimentačních nádrţí ÚČOV Ostrava obsahují z 40% částice anorganického 

původu a z 60% organického původu (Raclavská et al., 2010). Teoretické zvýšení 

účinnosti mechanického čištění by tedy mohlo být dosaţeno pouţitím selektivní 

flokulace, tedy přidáváním flokulačního činidla do sedimentačních nádrţí, čímţ by 

se větší část organických látek odstranila společně s primárním kalem. Jeho 

zpracováním by se zvýšila produkce metanu, coţ by mělo příznivý účinek např. na 

ekonomickou vyuţitelnost vlastních tepelných zdrojů ÚČOV Ostrava zejména 

v zimním období. Avšak bylo by nutné, před samotným uvedením této teorie do 

provozu, provést studii vlivu zapojení flokulačního procesu v sedimentačních 

nádrţích na účinnost aktivačního procesu, jelikoţ nadměrné sníţení přísunu 

organických látek do aktivačního procesu by mělo negativní vliv na stabilitu a 

účinnost čištění odpadních vod, na ÚČOV Ostrava, jako celku. 
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5 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

V rámci řešení diplomové práce jsou posuzovány velikosti částic a mnoţství 

nerozpuštěných látek obsaţených v odpadní vodě. Jako základní ukazatele 

charakterizující velikost částic obsaţených v daném vzorku odpadní vody 

poslouţily parametry d (0,1), d (0,5) a d(0,9). Tyto parametry jsou standardní 

„procentní“ čtení z analýzy vzorků odpadní vody a můţeme je charakterizovat 

takto: 

 

 d (0,1) – rozměr v mikrometrech, udávající velikost částice, kterou 

nepřekročí 10% z naměřených velikostí částic obsaţených ve vzorku 

odpadní vody 

 d (0,5) – rozměr v mikrometrech, rozdělující vzorek odpadní vody na 

dvě poloviny. Jedna polovina vykazuje velikost obsaţených částic 

pod touto hodnotou, druhá polovina obsahuje částice větší. Tato 

hodnota je také známá jako Mass Median Diameter – hodnota 

středního průměru (MMD) 

 d (0,9) – rozměr v mikrometrech, udávající velikost částice, kterou 

nepřekročí 90% z naměřených velikostí částic obsaţených ve vzorku 

odpadní vody 

 

Statistické zpracování sledovaných ukazatelů odpadních vod přiváděných 

na ÚČOV Ostrava a odpadních vod odebraných z kmenových stok kanalizační 

sítě na území města Ostravy je provedeno pomocí statistických ukazatelů v rámci 

aplikace programu Microsoft Office Excel a programového vybavení přístroje 

Mastersizer 2000 (viz kap. 4.2). 

Byly vybrány základní statistické ukazatele, které jsou charakteristické pro 

základní srovnání nashromáţděných dat ve sledovaném období, vypovídající o 

jejich charakteru: 
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 Minimální hodnota  - provádí se porovnáním jednotlivých parametrů a 

výsledkem je hodnota toho parametru, který se při porovnání se všemi 

ostatními jeví jako nejniţší. 

 Maximální hodnota - provádí  se porovnání jednotlivých parametrů a 

výsledkem je hodnota toho parametru, který se při porovnání se všemi 

ostatními jeví jako největší.  

 Aritmetický průměr - vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha 

hodnot. Aritmetický průměr je součet všech hodnot vydělený jejich počtem. 

 Medián – je hodnota, jeţ dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na 

dvě stejně početné poloviny. Platí, ţe nejméně 50 % hodnot je menších 

nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu 

(Prokešová, 2010). 

 

 

 

5.1 Vyhodnocení charakteru částic v kanalizační síti 

 

 

  
 

Graf 5.1 – Porovnání velikostí částic d(0,1) 

v kanalizační síti 

Graf 5.2 – Histogram d(0,1) – kanalizační síť 
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Graf 5.3 – Porovnání velikostí částic d(0,5) 

v kanalizační síti 

Graf 5.4 – Histogram d(0,5) – kanalizační síť 

  
 

Graf 5.5 – Porovnání velikostí částic d(0,9) 

v kanalizační síti 

Graf 5.6 – Histogram d(0,9) – kanalizační síť 

 

Velikost částic frakce d(0,1) v odpadních vodách kanalizační sítě na území 

města Ostravy (viz graf 5.1) se pohybuje v rozmezí 5,049 – 19,242 µm z čehoţ 

nejniţší hodnota byla naměřena 3.11.2010 v Martinovském sběrači a nejvyšší 

rovněţ ve stejném datu, avšak na sběrači D VI Svinov. Průměrná hodnota velikosti 

částic této frakce (10,596 µm) je velice blízká hodnotě mediánu pro tuto frakční 

velikost částic, která činí 10,234 µm, coţ potvrzuje i četnost zastoupení třídy 11 

µm, která je stanovena pro rozmezí velikostí částic od 9,5 µm po 12,5 µm, jak 

vyplývá z grafu 5.2. Můţeme tedy říci, ţe velikost částic frakce d(0,1) v kanalizační 

síti je poměrně vyrovnaná a v důsledku změny ročního období, resp. 

klimatologických a meteorologických podmínek, nedochází k jejímu 

významnějšímu kolísání. 
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Částice frakce d(0,5) (viz graf 5.3) se pohybují v rozmezí 18,26 µm 

(3.11.2010 – Martinovský sběrač) aţ 86,05 µm (15.2.2011 – Sběrač A Cihelní) 

s průměrnou hodnotou 41,163 µm a mediánem 39,354 µm. Ve srovnání 

s histogramem (viz graf 5.4) znázorňujícím četnost zastoupení velikostí částic 

d(0,5) v jednotlivých třídách, jsou tyto hodnoty ovlivněny vyššími hodnotami 

zejména sběračů A Cihelní a A II Sokolské třídy z 15.2.2010, avšak, jak vyplývá 

z tohoto histogramu, jedná se spíše o ojedinělý výskyt neţ o pravidelně se 

opakující jev. Hodnoty aritmetického průměru a mediánu velikosti částic pro danou 

frakci tedy odpovídají charakteru histogramu, kde můţeme pozorovat nejvyšší 

četnost ve třídách 30 µm a 40 µm, které zahrnují velikosti částic v rozmezí 25-45 

µm. 

Jak je patrno z grafu 5.5, velikost částic frakce d(0,9) nabývá hodnot od 

65,874 µm (15.2.2011- sběrač Z Polanka) do 389,938 µm (15.2.2011 – sběrač C 

III Novinářská). Průměrná hodnota velikosti částic této frakce je 194,473 µm a 

medián činí 178,787 µm. Tyto hodnoty odpovídají charakteru histogramu částic 

frakce d(0,9), který je znázorněn na grafu 5.6, kde je moţno pozorovat nejvyšší 

zastoupení částic ve třídě pro 190 µm, která zahrnuje velikosti částic od 165 µm 

do 215 µm. Z výše uvedených grafů 5.3 a 5.5 porovnávajících velikosti částic 

frakce d(0,5) a d(0,9) v jednotlivých obdobích měření, lze pozorovat např. u 

sběrače C III Novinářská výrazně niţší hodnoty v letním období (24.5.2010) neţ u 

období zimních (3.11.2010 a 15.2.2011), coţ můţe být spojeno s vlivem vyšších 

průtoků odpadních vod na materiál potrubí, které je právě v této lokalitě, ve 

srovnání s ostatními kmenovými stokami na území města Ostravy, nejstarší. Můţe 

zde tedy docházet k uvolňování inkrustů vlivem jiţ zmíněného vyššího průtoku 

odpadních vod, resp. vyšší průtokové rychlosti a tím pádem ke zvýšení velikosti 

částic převáţně frakce d(0,5) a d(0,9). Avšak ze získaných a zpracovaných dat 

není moţno jednoznačně prokázat vliv změn klimatologických a meteorologických 

podmínek na změnu velikosti zastoupených částic. 
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5.1.1 Porovnání charakteru částic vybraných míst sběrače A a 

sběrače A+D 

  
 

Graf 5.7 – Srovnání velikostí částic d(0,5) 

vybraných odběrných míst sběrače A 

Graf 5.8 – Histogram velikostí částic d(0,5) 

sběrače A 

  
 

Graf 5.9 - Srovnání velikostí částic d(0,5) 

vybraných odběrných míst sběrače A+D 

Graf 5.10 – Histogram velikostí částic d(0,5) 

sběrače A+D 

   
 

Graf 5.11 – Celkové srovnání velikostí částic 

vybraných odběrných míst sběrače A 

Graf 5.12 – Celkové srovnání velikostí částic 

vybraných odběrných míst sběrače A+D
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Velikost částic frakce d(0,5) odpadních vod protékajících sběračem A      

(viz graf 5.7), který odvádí odpadní vody severovýchodních městských částí 

Ostravy, se pohybuje v rozmezí 29,326 µm (3.11.2010 – sběrač A ÚČOV) aţ 

86,054 µm (15.2.2011 – sběrač A Cihelní), přičemţ průměrná hodnota velikosti 

této frakce činí 44,14 µm a medián je stanoven na 39,66 µm. Jak je patrno z grafu 

5.8, jsou obě tyto hodnoty výrazně ovlivněny vyššími velikostmi částic, které byly 

naměřeny 15.2.2011 na sběračích A Cihelní a A II Sokolská. Třída 30 µm tedy dle 

výše uvedeného histogramu vykazuje nejvyšší četnost dané velikosti částic frakce 

d(0,5) a zahrnuje částice o velikostech 25 µm aţ 35 µm. 

Velikosti částic frakce d(0,5) odpadních vod protékajících vybranými místy 

sběrače A a D (viz graf 5.9), které odvádějí odpadní vody ze západních aţ jiţních 

městských částí Ostravy, se pohybují v rozmezí 18,26 µm (3.11.2010 – sběrač 

Martinov) aţ 66,13 µm (3.11.2010 – sběrač C III Novinářská), přičemţ aritmetický 

průměr velikosti částic této frakce (39,45 µm) je takřka totoţný s mediánem, který 

činí 39,068 µm. Vyrovnanost těchto hodnot potvrzuje histogram znázorňující 

četnost zastoupení jednotlivých tříd velikostí částic d(0,5) vybraných míst sběrače 

A a D (viz graf 5.10), dle kterého je nejčetnější třída 40 µm zahrnující velikosti 

částic v rozmezí 35 – 45 µm. Srovnáním grafů 5.11 a 5.12 zobrazujících celkový 

přehled velikostí částic frakcí d(0,1; 0,5 a 0,9) sběračů A a A+D a shrnutím výše 

uvedených poznatků můţeme poznamenat, ţe ačkoli jihozápadní část sběrače A 

společně se sběračem D odvádí odpadní vody z mnohem většího území neţ 

samostatná část severovýchodního sběrače A, ve výsledku obsahují odpadní vody 

jimi protékané téměř totoţné velikosti částic frakcí d(0,1) i d(0,5) a s minimálními 

rozdíly u frakce d(0,9). 
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5.2 Srovnání charakteru částic v kanalizační síti a na přítoku 

sedimentačních nádrží 

   
 

Graf 5.13 – Porovnání velikostí částic d(0,1) 

– usazovací nádrţ  

5.14 – Histogram velikostí částic d(0,1)  

– usazovací nádrţ

 

   
 

Graf 5.15 – Porovnání velikostí částic d(0,5) 

– usazovací nádrţ 

Graf 5.16 – Histogram velikostí částic d(0,5) 

– usazovací nádrţ

   
 

Graf 5.17 - Porovnání velikostí částic d(0,9) – 

usazovací nádrţ 

Graf 5.18 - Histogram velikostí částic d(0,9) – 

usazovací nádrţ

 



 

Bc. Gabriel Gold: Účinnost mechanického čištění – ÚČOV Ostrava 

 

 

 

 

OSTRAVA 2011  Strana 74 

 

Velikost částic frakce d(0,1) přítokové části usazovacích nádrţí ÚČOV 

Ostrava (viz graf 5.13) se pohybuje v rozmezí 5 – 9,67 µm, přičemţ průměrná 

velikost částic (7,74 µm) je velice blízká hodnotě mediánu, která je pro tuto frakční 

velikost rovna 7,35 µm. Tuto velikost částic potvrzuje nejčetněji zastoupená třída 

velikosti částic (7 µm) na histogramu, který je znázorněn na grafu 5.14. Tato třída 

zahrnuje velikosti částic v rozmezí 6,5 – 7,5 µm. 

Jak je patrno z grafu 5.15, velikost částic frakce d(0,5) na přítokové části 

usazovacích nádrţí nabývá hodnot v rozmezí 22,6 – 73,28 µm. Průměrná velikost 

částic je rovna hodnotě 38,81 µm, medián je pak roven 35,92 µm, avšak dle 

histogramu pro danou velikost částic (viz graf 5.16) vyplývá, ţe nejčetnější třídou 

velikosti částic je třída 30 µm, která zahrnuje hodnoty v rozmezí 25 – 35 µm. 

Částice velikostní frakce d(0,9) přítokové části usazovacích nádrţí (viz graf 

5.17) se pohybují v rozmezí 106,72 µm aţ 601,03 µm. Průměrná velikost částic 

dosahuje hodnoty 323,66 µm, medián je pak roven 316,22 µm. Obě tyto hodnoty 

spadají do nejčetnější třídy velikosti částic (300 µm) zahrnující hodnoty v intervalu 

250-350 µm, kterou znázorňuje graf 5.18. Z tohoto grafu taktéţ vyplývá, ţe 

nejčetnější třída – v tomto případě 300 µm – jiţ není, vzhledem k ostatním 

velikostním třídám dané frakční velikosti, tak dominantní, jako je tomu u velikosti 

částic d(0,1) a d(0,5). 
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Graf 5.19 – Porovnání velikostí částic v kanalizační síti a UN dle hodnoty středního průměru 

 

Srovnáme-li velikosti částic odpadních vod procházejících kanalizační sítí 

na území města Ostravy a velikosti částic přiváděných na vstupní část 

usazovacích nádrţí ÚČOV Ostrava, můţeme poznamenat následující: 

Medián velikosti částic d(0,1) v kanalizační síti na území města Ostravy je 

roven 10,234 µm. Srovnáme-li jej s mediánem pro stejnou velikost částic na 

přítokové části usazovacích nádrţí ÚČOV Ostrava, který vykazuje hodnotu 7,35 

µm, pak můţeme říci, ţe velikost částic d(0,1) je prostupováním kanalizační sítí 

s mírnou tendencí sniţována. Medián velikosti částic d(0,5) v kanalizační síti 

vykazuje hodnotu 39,354 µm a na přítokové části usazovacích nádrţí činí 35,92 

µm. Můţeme tedy říci, ţe velikost částic d(0,5) odpadních vod v kanalizační síti je 

srovnatelná s velikostí částic d(0,5) odpadních vod přítokové části usazovacích 

nádrţí. Významnější rozdíl však můţeme pozorovat srovnáním velikosti částic 

d(0,9). Zatím co v odpadní vodě kanalizační sítě vykazuje medián velikost částic 

d(0,9) hodnotu 178,787 µm, medián této velikosti částic na přítoku usazovacích 

nádrţí je roven 316,22 µm, coţ je přibliţně hodnota 1,78-krát vyšší (viz graf 5.19). 

Můţeme tedy předpokládat, ţe částice velikosti d(0,9) se při prostupování 
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odpadních vod kanalizační sítí shlukují do větších celků, které pak kumulují na 

vstupní části sedimentačních nádrţí. 

5.3 Vyhodnocení účinnosti mechanického čištění 

 
 

Graf 5.20 – Porovnání závislosti velikosti částic d(0,5) na koncentraci NL 

 

Jednou z podotázek této diplomové práce bylo zjištění závislosti velikosti 

částic na koncentraci nerozpuštěných látek, avšak, jak je patrno z grafu 5.20, 

vzrůstající koncentrace nerozpuštěných látek nemá na velikost částic d(0,5) 

jednoznačný vliv. Například velikost částic d(0,5) vykazuje stejnou hodnotu jak při 

koncentraci cNL = 70 mg·l-1, tak i při cNL = 200 mg·l-1. Závislost velikosti částic na 

koncentraci nerozpuštěných látek tedy není prokázána. 
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Graf 5.21 – Porovnání koncentrace NL jednotlivých vzorků UN 

 

Graf 5.21 zobrazuje porovnání koncentrací nerozpuštěných látek 

stanovených ve vzorcích odpadní vody odebraných na vstupní části sedimentační 

nádrţe č.2 ÚČOV Ostrava ve dnech 10.-11.1.2011, z čehoţ byl první vzorek 

odebrán 10.1.2011 v 10:00 hodin a poslední 11.1.2011 v 9:00 hodin.  Odběr 

vzorků odpadní vody probíhal pomocí přenosného automatického odběrného 

zařízení (vzorkovače) Sigma 900 MAX s pouţitím vzorkovnic typu 24 x 1 litr. 

Při odebírání vzorků automatickým odběrným zařízením však 

pravděpodobně došlo k chybě, kdy v době mezi 3. a 8. hodinou nedošlo k plnému 

odebrání vzorku o poţadovaném objemu 1l, coţ ovlivnilo hodnotu koncentrací 

nerozpuštěných látek v těchto vzorcích a proto byly vyloučeny. 

Koncentrace nerozpuštěných látek ve vzorcích odpadní vody na přítoku 

sedimentační nádrţe se pohybovala v intervalu 130 – 210 mg·l-1 a na odtoku 

usazovací nádrţe činila 114 mg·l-1. 
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Graf 5.22a – Účinnost UN dle obsahu NL Graf 5.22b – Účinnost UN dle obsahu NL 

(oprava grafu 5.21a)

 

Graf 5.22a zobrazuje účinnost sedimentační nádrţe v závislosti na 

koncentraci nerozpuštěných látek obsaţených ve vzorcích na vstupu 

sedimentační nádrţe a porovnává je s koncentrací nerozpuštěných látek 

stanovených v odpadní vodě na výstupu sedimentační nádrţe. Vyloučením vzorků 

obsahujících chybu měření (viz výše) byla účinnost usazovací nádrţe v závislosti 

na koncentraci nerozpuštěných látek (viz graf 5.22b) stanovena na 31,6 %. 

 

 
 

Graf 5.23 – Účinnost UN dle velikosti částic 
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Na grafu 5.23 je znázorněna účinnost sedimentační nádrţe hodnocená 

podle průměrné velikosti částic d(0,1), d(0,5) a d(0,9) na přítoku a odtoku 

sedimentační nádrţe. Pro částice d(0,1) byla průměrná velikost částic na přítoku 

7,74 µm a na odtoku 8,24 µm. Je tedy zřejmé, ţe sedimentační nádrţ nedokáţe 

takto malé částice zadrţet. Za povšimnutí však stojí, ţe u částic d(0,5) je účinnost 

zadrţených částic 27,46 % a největší podíl na zadrţení částic nastává u částic 

d(0,9), kde z průměrné velikosti částic d(0,9) na přítoku (323,66 µm) nacházíme 

na odtoku cca třetinovou velikost částic (121,71 µm) a účinnost sedimentační 

nádrţe u velikostí částic d(0,9) tak vzrůstá na 62,4 %.  
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ZÁVĚR 

 Na základě výsledků získaných zpracováním experimentálních dat bylo 

dospěno k závěru, který poskytuje celkový přehled o velikostech částic 

obsaţených v odpadních vodách jak v kanalizační síti na území města Ostravy, 

tak i na úrovni primárního stupně čištění Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava, 

ze kterého bylo dále moţno vyhodnotit účinnost mechanického čištění ÚČOV 

Ostrava. 

 Zaměříme-li se tedy na výzkum velikosti částic v odpadních vodách 

kanalizační sítě, který je podrobně zpracován v kapitole 5.1, pak můţeme 

poznamenat, ţe ačkoli jihozápadní část sběrače A společně se sběračem D 

odvádí odpadní vody z mnohem většího území neţ samostatná část 

severovýchodního sběrače A, ve výsledku obsahují odpadní vody jimi protékané 

téměř totoţné velikosti částic frakce d(0,1) i d(0,5) a s minimálními rozdíly u frakce 

d(0,9). Posouzením frakčních velikostí částic d(0,1), d(0,5) a d(0,9) odpadních vod 

kanalizační sítě v jednotlivých časových obdobích nebyl prokázán jednoznačný 

vliv změny ročního období, resp. klimatologických a meteorologických podmínek 

na změnu velikosti zastoupených částic. 

Srovnáme-li velikosti částic odpadních vod procházejících kanalizační sítí 

na území města Ostravy a velikosti částic přiváděných na vstupní část 

usazovacích nádrţí ÚČOV Ostrava (viz kapitola 5.2), pak můţeme říci, ţe velikost 

částic d(0,1) je prostupováním kanalizační sítí s mírnou tendencí sniţována a 

velikost částic d(0,5) odpadních vod v kanalizační síti je srovnatelná s velikostí 

částic d(0,5) odpadních vod přítokové části usazovacích nádrţí. Významnější 

rozdíl však můţeme pozorovat srovnáním velikosti částic d(0,9), kde medián této 

velikosti částic na přítoku usazovacích nádrţí je přibliţně 1, 8-krát vyšší (viz graf 

5.19) neţ medián pro d(0,9) odpadních vod kanalizační sítě. Můţeme tedy 

předpokládat, ţe částice velikosti d(0,9) se při prostupování odpadních vod 

kanalizační sítí shlukují do větších celků, které pak kumulují na vstupní části 

sedimentačních nádrţí. 
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Jak je zřejmé z grafu 5.20 v kapitole 5.3, nebyla prokázána závislost mezi 

koncentrací nerozpuštěných látek a velikostí částic frakce d(0,5) porovnávaná na 

přítokové části usazovací nádrţe. 

Účinnost mechanického čištění ÚČOV Ostrava byla hodnocena dle dvou 

kritérií, z nichţ první je zaměřeno na koncentrace nerozpuštěných látek ve 

vzorcích odpadní vody na přítoku usazovací nádrţe a porovnává je s koncentrací 

nerozpuštěných látek stanovených ve vzorku odpadní vody odtokové části 

usazovací nádrţe. Účinnost mechanického čištění dle tohoto kritéria (viz kapitola 

5.3) byla stanovena na 31,6 %. Druhým z uvedených kritérií pro hodnocení 

účinnosti mechanického čištění byla velikost částic frakce d(0,1), d(0,5) a d(0,9) 

stanovená v odpadní vodě opět na přítokové části sedimentační nádrţe a 

srovnána s totoţnými velikostními frakcemi částic odpadní vody stanovenými ve 

vzorcích odpadní vody odtokové části sedimentačních nádrţí. Jak je patrno 

z grafu 5.23, frakční velikost částic d(0,1) není sedimentační nádrţí zachycována 

téměř vůbec. Ovšem u velikosti částic frakce d(0,5) jiţ vykazuje účinnost 

mechanického čištění hodnotu 27,5 % a u frakce d(0,9) je velikost částic na 

odtokové části usazovací nádrţe vzhledem k přítokové části téměř třetinová. 

Hodnota účinnosti mechanického čištění zde tedy stoupne aţ na 62,4 %. 

Můţeme tedy říci, ţe i přes technické potíţe, vzniklé při odběru vzorků 

odpadní vody na přítokové části usazovací nádrţe, poskytla tato metoda, pro daný 

výzkum velikosti částic v odpadních vodách a hodnocení účinnosti mechanického 

čištění odpadních vod, zajímavé informace a je tedy pouţitelná pro tento druh 

výzkumu. 

 Cíl diplomové práce, vyhodnotit účinnost mechanického čištění ÚČOV 

Ostrava, byl splněn. Přínosem této práce je vyhodnocení charakteru částic 

odpadních vod v kanalizační síti na území města Ostravy společně 

s vyhodnocením charakteru částic odpadních vod na přítoku a odtoku 

sedimentační nádrţe ÚČOV Ostrava, které můţe poslouţit k následnému 

podrobnějšímu rozboru a analýze či zhodnocení charakteru částic v odpadních 

vodách v pozdějších letech. 
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