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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou likvidace průmyslových odpadních vod na 

biologické čistírně odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. V práci 

je popsán vznik vod v procesech chemických výrob a jejich způsob dopravy na čistírnu 

odpadních vod. Zde znečištěná voda prochází řadou mechanicko-biologických pochodů, aţ 

nakonec vystupuje z dočišťovacích rybníků do řeky Ohře.  

Klíčová slova:  

Přírodní procesy, znečištění, procesní vody, estery kyseliny akrylové, biodegradace, 

chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku (BSK), aktivovaný kal, aerobní 

a anaerobní proces. 

Annotation 

This thesis deals with the disposal of industrial wastewater in biological wastewater 

treatment Momentive Specialty Chemicals, Inc Sokolov. The paper describes the formation 

of water in chemical production processes and their mode of transport to the wastewater 

treatment plant. Here polluted water passes through a series of mechanical-biological 

processes and eventually out of the final treating ponds into the river Ohře. 

Key words: 

Natural processes, pollution, process water, esters of acrylic acid, biodegradation, chemical 

oxygen demand, biochemical oxygen demand (BOD), activated sludge, aerobic and 

anaerobic process.  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Vodní zdroje na naší planetě jsou konstantní. S narůstajícím počtem obyvatel 

a zvyšujícím se technickým pokrokem narůstá také celosvětově spotřeba vody a zároveň 

s ní i nutnost čištění pouţité vody, která se vrací zpět do přírody. Průmyslové a zemědělské 

činnosti jsou velmi náročné na spotřebu vody, kterou pak mění na vodu odpadní.  

Jiţ ve starověku si vyspělé kultury uvědomovaly, ţe odvádění a popřípadě čištění 

odpadních vod mimo sídla znamená méně nemocí a zápachu. Vznikaly proto první 

odpadní stoky s centrálním odváděním do vod povrchových. Tehdy se více pouţívala 

podzemní voda, proto znečištění povrchových vod bylo přijatelné k tehdejšímu počtu 

obyvatel a navíc samočisticí procesy si s tímto znečištěním poradily.  

V 19. století v době celosvětové průmyslové revoluce, přicházejí z Velké Británie první 

zprávy o pokusech s čištěním odpadních vod. Jako přelomové ve vývoji čistírenských 

technologií je povaţován objev principu biologického čištění odpadní vody pány Lockettem 

a Ardernem a stanovení emisních standardů pro vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových.
1
 

„Kdo vypouští odpadní nebo zvláštní vody do vod povrchových nebo podzemních, je 

povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení 

k jejich vypouštění. Při stanovení těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet 

k dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Ten, kdo vypouští 

odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím 

vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky 

těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci 

povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto stanoví místo a způsob 

měření objemu a znečištění vypouštěných vod a četnost předkládání těchto měření.“
2
 

Na citaci výše uvedeného zákona je zaloţena tato bakalářská práce, jejímţ cílem je 

rešeršně zpracovat jak průmyslové vody vznikají a jejich cestu k biologickému čištění. 

Jaký je význam čištění odpadních vod obecně, jaké metody čištění se pouţívají a jaké jsou 

jejich výhody a nevýhody, ale také závazné hodnoty znečištěných odpadních vod a jejich 

vypouštění do recipientu. Dotkne se i legislativy, která se zaobírá touto problematikou a je 

důleţitá pro všechny producenty odpadních vod v počínání si s těmito vodami. Na závěr 
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vyhodnotím z dostupných laboratorních údajů, jaká je účinnost biologického čištění 

odpadních vod jmenovitě v podniku Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov  

(do 8.11.2010 Hexion Specialty Chemicals, a.s. Sokolov) a jaké jsou dopady na ţivotní 

prostředí. Důvody proč vyuţívat tohoto způsobu čištění jsou dány především vlastním 

principem, jenţ napodobuje přírodní procesy, ale je mnohem intenzivnější a samozřejmě i 

ekonomickým hlediskem, neboť je levnější a šetrný k ţivotnímu prostředí. 
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2 SOUČASTNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V podniku Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov, kde jsem zaměstnán, se 

vyrábí mimo jiné kyselina propenová známá spíše pod obchodním názvem kyselina akrylová. 

Tato kyselina se dále pouţívá pro výrobu esterů kyseliny akrylové. Všechny výrobky jsou pak 

surovinami homo a kopolymerních vodních disperzí pro emulsní nátěrové hmoty se širokým 

pouţitím ve stavebnictví, průmyslu barev a laků, papíru, kůţe, textilu a dalších odvětvích.  

Chemický průmysl je charakteristický tím, ţe spotřebuje velké mnoţství vody. Voda 

se účastní technologických procesů, nebo je produktem chemických reakcí., ale také se 

pouţívá jako tzv. voda oplachová při čištění provozních zařízení. Veškeré tyto vody musí 

projít procesem čištění, nebo jiným způsobem likvidace, protoţe se na ně nahlíţí jako na 

znečištěné podle zákona č. 254/2001 o vodách (vodní zákon) a souvisejících předpisů.
2
 

V následujících kapitolách bych chtěl nejdříve stručně popsat výrobní proces 

kyseliny akrylové a jejich esterů, přičemţ se ale hlavně zaměřím na procesní vody 

z jednotlivých výroben. 

2.1 Výroba kyseliny akrylové 

Kyselina akrylová (CH2=CH-COOH) se vyrábí katalytickou oxidací propenu 

(CH2=CH-CH3) ve dvou stupních dle níţe uvedených rovnic. Výsledným produktem je pak 

vodný roztok kyseliny akrylové, který se dále extrahuje a čistí vakuovou rektifikací. 

1. stupeň: kJ334,9OHCHOCHCHOCHCHCH 22

kat.

232   

2. stupeň: kJ251,2  COOHCHCH1/2OCHOCHCH 2

kat.

22   

Výše uvedené vztahy jsou hlavní reakce, s nimiţ jdou ruku v ruce i vedlejší neţádoucí 

reakce, které se minimalizují specifickými technologickými podmínkami. Z reakcí je velmi 

dobře patrné, ţe jedním z produktů je reakční voda, která je kontaminovaná ostatními 

produkty chemických reakcí. Zejména se jedná o estery kyseliny akrylové, vlastní kyselinu 

akrylovou, rozpouštědla (toluen apod.), kyselinu octovou a mravenčí.
3
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2.2 Výroba esterů kyseliny akrylové 

Estery kyseliny akrylové (CH2=COOR) jsou vyráběny katalytickou esterifikací kyseliny 

akrylové (CH2=CH-COOH) s příslušným alkoholem (R-OH) (jako např. methanol, ethanol, 

butan-1-ol a 2-ethylhexan-1-ol), coţ lze obecně vyjádřit následující rovnicí.
4
 

OHCOORCHCHOHRCOOHCHCH 22

kat.

2   

Vedle hlavního produktu, tedy příslušného esteru kyseliny akrylové, je zde přítomna 

také esterifikační voda, která se musí dále upravovat a čistit, jak bude podrobněji popsáno 

v Kapitole 3 „Biologické čištění průmyslových odpadních vod“. 

2.3 Shromaţďování a členění procesních vod z výroben 

Procesní vody (reakční a esterifikační voda) z výroben jsou kontaminovány látkami, 

které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro ţivotní prostředí. Z tohoto důvodu je proto 

nelze bez dostatečných úprav vypouštět do kanalizace. Látky, které kontaminují procesní 

vody, jsou zejména aldehyd kyseliny mravenčí (formaldehyd), kyselina akrylová, kyselina 

mravenčí, kyselina octová, esterifikační alkoholy, stopy esterů a rozpouštědel (toluen 

a methylisobutylketon). V následující Tabulce č. 1 uvádím pro lepší představu orientační 

obsah vybraných látek v procesních vodách, které vznikají při výrobě kyseliny akrylové 

a jejich esterů v podniku Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. 

Tabulka č. 1: Orientační obsah vybraných látek v procesních odpadních vodách.
5 

Název sloučeniny 
Průměrný obsah v odpadních vodách 

% 

Aldehyd kyseliny mravenčí (formaldehyd) 2-3 

Kyselina akrylová 1-1,5 

Kyselina mravenčí >0,1 

Kyselina octová >1 

Methylisobutylketon >0,1 

Toluen >0,5 

Alkoholy >1 
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Odpadní vody se dají rozdělit do dvou skupin. První skupinou je voda, na které se 

neaplikuje biologické čištění. Tyto vody jsou nespecificky kontaminovány chemickými 

sloučeninami, které mají proměnlivé sloţení. V praxi to znamená, ţe například hodnota pH 

můţe kolísat v rozmezí hodnot 0-14. Tyto vody vznikají při čistících procesech 

technologického zařízení, obsahují nárazově velká mnoţství hydroxidu sodného, kyseliny 

akrylové a její estery. Díky dvojné vazbě ve struktuře kyseliny akrylové a jejích esterů 

vznikají také neţádoucí polymerační struktury. Pro biologické čištění jsou pak vody 

vysoce zatíţené a tudíţ nevhodné. Způsobovaly by úhyn mikroorganismů podílejících se 

na biologickém čištění, jak se občas při technologické nekázni, nebo při havárii stalo. Tyto 

vody se proto shromaţďují v zásobnících a likvidují se termickým procesem. U těchto 

procesních odpadních vod zatím v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov nebylo 

přikročeno k hledání nějakých alternativních metod čištění, které by uspokojivě nahradily 

termický proces a byly by levnější. To však bude poměrně obtíţný úkol, vzhledem k výše 

uvedenému proměnlivému sloţení kontaminantů v odpadních vodách.  

Druhou skupinou jsou procesní vody, na kterých jiţ lze, vzhledem k nízkému 

zatíţení, aplikovat biologické čištění na interní čistírně odpadních vod. Tyto vody jsou 

kontaminovány zejména alkoholy, toluenem a příslušnými estery. V případě tak zvaných 

těţkých esterů, coţ jsou buthylester a 2-ethylhexylester kyseliny akrylové se vyuţívá jejich 

minimální rozpustnosti ve vodě (2 g/l pro buthylester a 0,1 g/l pro 2-ethylhexylester 

kyseliny akrylové, při 20 °C). Zde postačuje kontaminované vody ponechat jen 

v zásobníku v klidu a kapalina se tak rozdělí na dvě nemísitelné sloţky (vodní 

a organickou část). Organická část se vrací zpět do výrobního cyklu, vodní se odvádí dále 

na biologické čištění. U tzv. lehkých esterů (coţ je methylester a ethylester kyseliny 

akrylové), u kterých je rozpustnost ve vodě mnohem vyšší neţ v případě těţkých esterů 

(15 g/l u ethylesteru, respektive 60 g/l u methylesteru kyseliny akrylové), se musí na 

základě rozdílných bodů varu oddestilovat příslušný ester od vody v destilační koloně. 

Postup oddělování lehkých esterů je popsán ve vnitropodnikové dokumentaci 

(technologický reglement – Výroba esterů kyseliny akrylové), kde je přesně uvedeno jaké 

se musí dodrţovat technologické parametry a jaké jsou povoleny emisní limity 

znečišťujících látek pro vody odcházející z výrobny k biologickému čištění. Tyto procesní 

vody jsou odkláněny od ostatních vod pomocí samostatných potrubních tras. Pak jsou 

svedeny do podnikové splaškové kanalizace, kde se mísí ještě s dalšími odpadními vodami, 
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které nesouvisí s chemickou výrobou (např. odpadní vody ze závodní kuchyně a splašky ze 

sociálních budov). Splašková kanalizace má pak vyústění na interní biologickou čistírnu 

odpadních vod. To znamená, ţe nízko zatíţené vody se dále ředí přímo ve splaškové 

kanalizaci a jsou tak vhodné pro vlastní biologické čištění.
6
 

V následující kapitole se proto budu nejprve zabývat obecným principem 

biologického čištění průmyslových odpadních vod a pak bych se chtěl zaměřit na tento 

proces v podniku Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. 
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3 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

Důleţitým faktorem pro co nejefektivnější čištění průmyslových odpadních vod, tak aby 

je bylo moţné vypouštět zpět do recipientu, je potřebné znát především jejich chemické 

sloţení. V Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov jsou pochody, při kterých odpadní 

vody vznikají, velmi dobře popsány a stejně tak i sloţení odpadních vod. Na základě této 

skutečnosti si proto jako producent můţe dovolit značnou část svých odpadních vod čistit 

biodegradačními metodami, které jsou běţné na jiných čistírnách odpadních vod.  

Obecně se při biologickém čištění odpadních vod jedná vesměs o rozloţení 

organických látek, které dokáţou podlehnout metabolickému účinku mikroorganismů za 

určitou časovou jednotku.
1
 To je velmi důleţité, neboť organické látky obecně jsou 

rozloţitelné, ale vţdy je tento proces závislý na čase. V zásadě lze rozlišit biodegradační 

procesy na aerobní, které probíhají za přítomnosti molekulárního kyslíku a anaerobní 

probíhající za jeho nepřítomnosti.  

V aerobních podmínkách se jedná o oxidační rozklad organických sloučenin 

molekulárním kyslíkem (aerobní respirace), přičemţ konečným produktem je oxid uhličitý 

(CO2) a voda (H2O). Anaerobní proces na rozdíl od aerobního procesu probíhá za nepřístupu 

vzduchu (anaerobní respirace). Je to soubor procesů, při nichţ směsná kultura 

mikroorganismů postupně rozkládá biologicky rozloţitelnou organickou hmotu. Konečnými 

produkty jsou vzniklá biomasa, plyny (CH4, CO2, N2, H2, H2S, vodní pára) a nerozloţený 

zbytek organické hmoty.
7,8

 V následující Tabulce č. 2 je uvedena energetická bilance při 

jednotlivých procesech. 

Tabulka č. 2: Energetická bilance v aerobních a anaerobních procesech
9
 

Proces 
Spotřeba na syntézu biomasy 

% 

Ztráta ve formě tepla 

% 

Energie v bioplynu 

% 

Aerobní  60 40 0 

Anaerobní  5-7 3-5 90 

Z jednotlivých hodnot uvedených v Tabulce č. 2 je velmi dobře patrné, jakou cestou 

se při zvolení dané metody bude proces ubírat. Pokud bude zapotřebí produkovat biomasu 
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a je rovněţ poţadavek na vyšší rychlost a účinnost procesu, je vhodné zvolit aerobní 

způsob čištění. Naopak při důrazu na energetický zisk, ve formě bioplynu, a pokud není 

kladen důraz na rychlost, pak je volen aerobní proces.  

Rozkladný proces při biologickém čištění odpadních vod je velmi sloţitý a jeho 

rychlost závisí na celé řadě faktorů jako například na obsahu rozpuštěného kyslíku ve 

vodě, hodnotě pH, teplotě, typu znečištění, přítomnosti toxických látek a také pouţité 

metodě čištění. Předpokládá se odstranění biologicky rozloţitelného uhlíku úměrné 

poměru parametrů C:N:P (uhlík:dusík:fosfor) na přítoku 100:5:1. Znamená to, ţe na 

kaţdých 5 mg dusíku (N) a 1 mg fosforu (P) můţe být odstraněno aţ 100 mg biologicky 

rozloţitelného uhlíku.
10

 

Nesporné výhody, při zavedení biologických procesů při čištění odpadních vod, jako 

jsou vysoká účinnost, rychlost a nízká nákladovost je přímo předurčují pro maximální 

vyuţívání. Samozřejmě jako všechno mají i tyto procesy svá omezení, a proto se musí do 

procesu čištění odpadních vod zapojovat i další metody čištění (např. fyzikálně-chemické), 

aby proces byl efektivní. Tyto metody se zavádí především tam, kde biologické čištění jiţ 

nestačí zpravidla jako další stupeň čištění. Typickými představiteli fyzikálně-chemických 

metod jsou například flotace, magnetická separace, vyuţití separačních schopností 

hydrocyklónů či flokulace, sráţení a neutralizace a další.  

3.1 Analytická kontrola odpadních vod 

Jak jiţ bylo uvedeno, výhodou řízených chemických procesů je hlavně stálost sloţení 

odpadních vod, které se podřizují biologickému čištění. Dojde-li ale k nestandardním 

situacím, které významně ovlivňují sloţení odpadních vod, jsou tyto vody odkloněny do 

zásobníků, kam se odvádí jinak i silně znečištěné vody k termické likvidaci. Po stabilizaci 

hydrochemických parametrů a kontrole odborem ţivotního prostředí  Momentive Specialty 

Chemicals, a.s. Sokolov je pak rozhodnuto o dalším pokračování biodegradace. 

Hydrochemické parametry jsou nastaveny jako maximální mnoţství odpouštění 

průmyslových odpadních vod z chemických výroben k biologickému čištění a jako 

maximální mnoţství sledovaných parametrů chemických látek obsaţených 

v průmyslových odpadních vodách. V Tabulce č. 3 jsou pro větší představu uvedeny 

maximální hodnoty organických látek, které mohou být obsaţeny v procesních vodách 
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vypouštěných do splaškové kanalizace a tedy vstupujících na biologické čištění. Hodnoty 

jsou uvedeny v jednotkách mg/l pro danou látku. Běţně se však pouţívají analýzy 

stanovení skupinových látek (chemické a biologické stanovení kyslíku, či celkový 

organický uhlík). 

Tabulka č. 3: Maximální hodnoty znečišťujících látek v odpadních vodách k biologickému čištění
6 

Q KA TOL STY 2EHOH MIBK MA EA BA 2EHA MMA ACN 

m
3
/den mg/l 

85 0,01 0,01 0,005 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0001 

Výsvetlivky k tabulce: Q – maximální denní průtok; KA – kyselina akrylová; TOL – toluen; STY – styren; 

2EHOH – 2-ethylhexan-1-ol; MIBK – methylisobuthyl keton; MA – methylester kyseliny akrylové;  

EA – ethylester kyseliny akrylové; BA- buthylester kyseliny akrylové; 2EHA – 2-ethylhexylester kyseliny 

akrylové; MMA – methylmethakrylát; ACN - akrolein 

Pro vydání rozhodnutí, jak bude s procesními vodami dále nakládáno, je právě důleţitá 

analytická kontrola odpadních vod, pomocí stanovení skupinových látek. Analýzy se týkají 

stanovení organických látek v odpadních vodách pomocí kyslíku spotřebovaného na jejich 

oxidaci. Kaţdá z těchto níţe popsaných metod stanovuje organické látky na jiném principu. Na 

základě hodnot získaných z těchto analýz lze stanovit, jaká je vlastní biodegrabilita látek 

obsaţených v odpadní vodě.  

Významným hydrochemickým parametrem, který musí být sledován, je chemická 

spotřeba kyslíku (CHSK). Pro analýzu je aplikována dichromanová metoda (CHSKCr). 

Princip stanovení CHSKCr spočívá v oxidaci organických látek dichromanem draselným 

v prostředí 50% kyseliny sírové při teplotě 150 °C po dobu 2 h za katalytického působení 

síranu stříbrného. Při pouţití této metody lze za určitých podmínek oxidovat 90-100 % 

obsaţených organických látek a tím se přiblíţit k hodnotám tzv. teoretické spotřeby 

kyslíku (TSK).
11

 Pro kaţdou organickou sloučeninu lze totiţ vypočítat specifickou 

hodnotu TSK, která se udává v gramech (molech) kyslíku potřebného pro úplnou oxidaci 

1 g (molu) organické látky podle stechiometrie aţ na oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O). 

Vzhledem k tomu, ţe hodnota chemické spotřeby kyslíku závisí na sloţení analyzované 

vody a pokud tato obsahuje větší mnoţství obtíţně oxidovatelných látek (dusíkaté, nebo 

heterocyklické sloučeniny), můţe pak být odchylka od teoretické spotřeby kyslíku 

mnohem větší.
12,13

 

Dalším monitorovaným hydrochemickým parametrem je biochemická spotřeba 

kyslíku (BSK), která je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 
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spotřebovaného za stanovených podmínek a v oxickém prostředí biochemickou oxidací 

organických látek ve vodě.
13

 Toto mnoţství je úměrné koncentraci přítomných biologicky 

rozloţitelných organických látek. Aerobní mikroorganismy vyuţívají organických látek 

jako zdroje energie a uhlíku pro syntézu zásobních látek a nových buněk.
14,15

 Hodnota 

BSK závisí na době inkubace. Pro standardizaci byla zavedena BSK5 (biochemická 

spotřeba kyslíku za pět dnů), která má svůj původ v anglosaských zemích. Ne proto, ţe by 

byla něčím zvláštní, ale proto ţe je to doba zdrţení vod v anglických řekách před jejich 

vyústěním do moří.
1,13

 Biochemická spotřeba kyslíku se zjišťuje v původním vzorku, nebo 

vhodně zředěném, a sice z rozdílu mnoţství rozpuštěného kyslíku před inkubací a po ní. 

Standardní podmínky (teplota 20 °C, vyloučení přístupu vzduchu a světla, přítomnost 

vhodných mikroorganismů, inkubační doba pět dnů, ale někdy aţ dvacet dnů).
11

 

Důleţitým vztahem je poměr BSK5:CHSKCr, podle kterého lze odhadnout poměrné 

zastoupení biologicky rozloţitelných látek ve vodě. Čím je hodnota poměru větší, tím vyšší 

je obsah biologicky odbouratelného uhlíku. U odpadních vod obsahujících snadno 

biologicky rozloţitelné látky se poměr BSK5:CHSKCr pohybuje v rozmezí asi od 0,5 aţ do 

0,75. U biologicky vyčištěných odpadních vod bývá tento poměr v rozmezí 0,1-0,2. Byla 

stanovena hranice pouţitelnosti biodegradačních metod na hodnotu poměru 0,5.
13

 

Obsah organických látek ve vodě můţe být stanoven také nepřímo, a sice jako 

celkový organický uhlík (TOC - Total Organic Carbon). Princip stanovení je zaloţen na 

oxidaci organického uhlíku na oxid uhličitý (CO2). Tato metoda pro stanovení míry 

organického znečištění však není vhodná například pro výpočet spotřeby kyslíku 

v aktivačních nádrţích.
16

  

Porovnáváním hodnot rozborů odpadních vod výše uvedenými metodami se získá 

přehled nad kvalitou vstupních vod jdoucích na biologické čištění a stejně tak vod 

vystupujících na dočištění. Z těchto údajů lze zjistit i účinnost čistícího zařízení a v případě 

odchylek od běţných hodnot provádět příslušná nápravná opatření.  

Nejrozšířenější metodou pro čištění odpadních vod je aerobní čištění, proto bych se 

chtěl v následující kapitole touto problematikou zabývat.  
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3.2 Aerobní čištění směsnou kulturou ve vznosu 

Pokud jsou v systému vytvořeny vhodné podmínky (mnoţství rozpuštěného kyslíku, 

vhodné mikrobiální společenství, hodnota pH, teplota), je způsob aerobního čištění 

směsnou kulturou ve vznosu velmi efektivní.
17

 Pro představu, jaké pochody zde probíhají, 

lze pouţít srovnání s metodou stanovení BSK (viz Obrázek č. 1). 

 
Obrázek č. 1: Schematické znázornění pochodů probíhajících při stanovení BSK (převzato a upraveno)

1
 

Část organických látek odstraněných z odpadní vody se zoxiduje na CO2 a H2O 

a část se jich následně spotřebuje na syntézu zásobních látek (polysacharidy, lipidy) 

a nových buněk. Velmi důleţité je především rozmnoţování mikroorganismů, které 

nastává tehdy, pokud jsou vhodné podmínky pro růst mikroorganismů, který se vyjadřuje 

růstovou křivkou (Obrázek č. 2). Tu lze rozdělit do šesti následujících fází: 

1. Lagová fáze - rychlost růstu mikroorganismů je nulová. 

2. Fáze zrychleného růstu - rychlost růstu se postupně zvyšuje a na konci fáze je 

největší. 

3. Exponenciální fáze růstu - rychlost růstu je maximální a zůstává konstantní aţ  

do doby změny koncentrace substrátu. 

4. Fáze zpomaleného růstu - rychlost růstu pomalu klesá a na konci fáze klesne na nulu. 

organické látky 

+ 

aerobní organismy 

+ 

O2+ 

N, P, K 

oxidace 

syntéza 

CO2+H2O+NH3+energie 

Endogenní metabolismus 

zásobní látky, nové 

buňky 
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5. Stacionární fáze - rychlost růstu je nulová, substrát je vyčerpán. 

6. Fáze poklesu - vyčerpání zdroje způsobuje úhyn mikroorganismů a sniţování 

mnoţství biomasy. 

 
Obrázek č. 2: Obecná růstová křivka mikroorganismů

18 
 

Vysvětlivky k obrázku: - čas, lnx – počet bakterií v kolonii, číslice 1,2,3,4,5,6 označují jednotlivé fáze  

Z růstové křivky znázorněné na Obrázku č. 2 plyne, ţe růst mikroorganismů lze 

regulovat mnoţstvím dodaného substrátu a tím i výkon a účinnost celého systému. Jedná se 

o jeden ze základních nástrojů ovlivňující celý proces čištění. Na biologickém čištění 

odpadních vod se podílí zpravidla celá společenství mikroorganismů s mírně odlišnými 

poţadavky na výţivu. Navíc mechanismy odbourávání jednotlivých druhů probíhají 

simultánně a produkty jednoho organismu slouţí jako surovina pro další.
1,19

 Jedná se 

o velmi sloţitý komplex pochodů, z nichţ některé objasním v následující kapitole.  

3.3 Mechanismus odstraňování organických látek z odpadních vod 

Z hlediska biologické rozloţitelnosti a toxicity lze organické látky v odpadních 

vodách rozdělit do následujících skupin: 

a) látky rozloţitelné a netoxické (např. cukry, mastné kyseliny, aminokyseliny aj.), 

b) láky rozloţitelné a ve vyšších koncentracích toxické (např. fenoly), 
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c) látky obtíţně rozloţitelné a netoxické (např. huminové kyseliny, azobarviva aj.), 

d) látky obtíţně rozloţitelné a toxické (např. pesticidy, chlorované uhlovodíky).
13,20

 

Jedinou, avšak podstatnou, nevýhodou biologického čištění odpadních vod je to, ţe 

se z nich mohou odstranit pouze látky biologicky rozloţitelné. Důvodů, proč některé 

organické sloučeniny lze odbourat snadněji a některé hůře, je ale více. Jeden z hlavních 

důvodů spočívá především v mechanismu štěpení postranního alifatického řetězce 

uhlovodíku rozkládané organické látky. Pokud je uhlík na druhé pozici, například od 

karboxylové skupiny čtyř vazný, chová se jako biologicky resistentní (viz Obrázek č. 3).  

CH3 – (CH2)4 - COOH  

CH3– C - CH2- C-COOH 

 

 

Obrázek č. 3: Příklady látek biologicky rozloţitelných a látek biologicky obtíţně rozloţitelných 

Většina odpadních vod představuje komplexní substrát, ve kterém jsou rozpuštěny jak 

látky jednoduché, tak i vysokomolekulární (bílkoviny, tuky) a rovněţ i látky nerozpuštěné 

(jemné a koloidní disperze). Látky přítomné v jemné a koloidní disperzi jsou z odpadní vody 

odstraňovány fyzikálními a fyzikálně chemickými pochody. Na shluky mikroorganismů 

(vločky, nárosty) tvořící směsnou kulturu jsou tyto látky sorbovány a koagulovány.
21,22

 

Podle povahy koloidních látek jsou tyto dále enzymaticky štěpeny a pokud jsou inertní 

(nelze je biologicky rozloţit), zůstávají coby součást komplexu vloček tzv. aktivovaného 

kalu. Kolem vloček a nárostů se posléze vytvoří kapalný film, který není součástí pohybující 

se okolní kapaliny. Přes něj jsou difusními silami k vločkám přitahovány molekuly 

rozpuštěné znečišťující látky. V této chvíli je pro mikroorganismy potrava dostupná. 

Enzymatickou cestou pak dochází k transportu molekul do bakteriálních buněk.  

Nízkomolekulární látky jsou přímo přenášeny do buňky stereospecifickými 

enzymovými transportními systémy. Vysokomolekulární látky jsou nejprve štěpeny 

hydrolázami na sloučeniny nízkomolekulární (monosacharidy, masné kyseliny, aminokyseliny 

apod.) a ty jsou opět přenášeny do buňky.
23

 

látka rozloţitelná 

látka obtíţně rozloţitelná 
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Uvnitř buněk jsou organické látky dále štěpeny za katalytického působení 

nejrůznějších enzymů, na jejichţ konci stojí enzymy dýchacího řetězce. V dýchacím 

řetězci je vodík odebraný organickým látkám spalován na vodu. Uhlík se z těchto látek 

uvolňuje jako CO2 dekarboxylací v Krebsově cyklu.
24

 Část substrátu je takto zoxidována 

na CO2 a H2O a část převedena na specifické sloučeniny, ze kterých si mikroorganismy 

syntetizují zásobní a stavební látky (polysacharidy, lipidy, enzymy, protoplazmu apod.).  

Účinnost biologického čištění vod s vícesloţkovým substrátem lze popsat obecnou 

diferenciální rovnicí substrátové kinetiky: 

n

n

0

0

sn, S
S

X
K

dt

dS
  

kde je: 

Xn,s  konstanta specifické rychlosti odstraňování několika sloţkového substrátu, 

X0  počáteční koncentrace biomasy,  

S0  počáteční koncentrace substrátu a  

n  konstanta vyjadřující řád reakce.  

Pokud bude tato rovnice integrována pro n=0,1 a 2, pak lze získat rovnice pro 

substrátovou kinetiku nultého aţ druhého řádu, coţ jsou v praxi nejčastěji se vyskytující 

případy
1,19

. 

3.4 Aktivační proces 

Aktivační proces je srdcem celého procesu biologického čištění odpadních vod. 

Jedná se o nejstarší kontinuální kultivaci mikroorganismů v nesterilních podmínkách. 

V základním uspořádání se aktivace skládá z aerované nádrţe (reaktoru), v níţ dochází 

k procesu čištění odpadní vody za současné produkce aktivovaného kalu.
1,10

 

Aktivovaný kal je směsná kultura mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, houby, 

kvasinky, červi. Nejčastěji zastoupené rody bakterií jsou Pseudosomas, Achromobacter, 

Chromobacterium, Azotobacter, Micrococcus, Bacillus, Nitrosomas a Nitrobacter, 

Mycobacterium aj.
25-27

 Na následujícím Obrázku č. 4 je zobrazeno schéma pravděpodobné 

struktury vločky takto aktivovaného kalu. 
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Obrázek č. 4: Schéma pravděpodobné struktury vločky aktivovaného kalu (převzato a upraveno)
28

 

V optimálních podmínkách kultivace lze získat aktivovaný kal ve formě flokulujících 

a sedimentujících vloček. Tato nesmírně cenná vlastnost, která hraje důleţitou roli při 

oddělování kalu od vyčištěné vody, je výsledkem mnoha faktorů daných charakterem 

interakcí mikroorganismů a substrátem v odpadní vodě. Z aktivační nádrţe pak odtéká 

směs vyčištěné odpadní vody a aktivovaného kalu do separační nádrţe (dosazovací), v níţ 

se obě sloţky oddělí sedimentací. Vyčištěná voda pak odchází na další stupeň čištění do 

vychlazovacích a dočišťovacích rybníků. Zahuštěný aktivovaný kal z dosazovací nádrţe je 

vracen recirkulací zpět do aktivační nádrţe. Tím je udrţována provozní koncentrace 

aktivovaného kalu v rozmezí 2-5 kg/m
3
. Pro vytvoření aerobních podmínek je pak do 

aktivační nádrţe přiváděn kyslík. Tak zvaná aerace je nezbytná pro dodávání potřebného 

kyslíku pro průběh aerobní činnosti.
1,19

 Vlastní aeraci lze provádět následujícími způsoby:  

a) stlačeným vzduchem (při pneumatické aeraci), 

b) mechanickými aerátory (při mechanické aeraci), 

c) kombinací předchozích dvou způsobů. 

d) ejektory nebo injektory (při hydropneumatické aeraci). 

Pneumatická aerace je zajišťována rozptylem vzduchu do vody pomocí různých 

děrovaných nebo porézních distributorů různých průměrů podle zvolené technologie. 

Mechanickou aeraci zajišťují rotační tělesa (turbíny, válce apod.), které svým 

pohybem na vodní hladině zajistí provzdušnění odpadní vody a aktivovaného kalu. 

Kovový ion 

Buňka 

Kapsle, nebo sliz 

z extracelulárních 

polymerů 

Vlákna 
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Hydropneumatická aerace pracuje na principu vodní vývěvy, kdy se čerpadlem 

ţene aktivační směs do ejektoru. Zde v zúţeném místě dochází k podtlaku a nasátí 

vzduchu, tímto se směs provzdušní.
29

 

3.4.1 Správné provozování aktivovaného kalu 

Vzhledem k tomu, ţe účinnost celého biologického čištění se odvíjí od kvality 

aktivovaného kalu, není proto divu, ţe je tento ukazatel pozorně sledován. V případě, kdy 

dojde k porušení podmínek nebo rovnováhy v čistícím procesu, mohou nastat problémy, 

které zpravidla vyústí aţ k odstavení celého zařízení.  

Můţe dojít k takzvanému zbytnění aktivovaného kalu. Jedná se o nadměrný růst 

vláknitých mikroorganismů normálně přítomných ve směsné kultuře aktivovaného kalu 

(typicky rod Nocardia, Parvicella, Nostocoida, aj.).
10,21,26,27

 Ukazatelem kvality 

aktivovaného kalu je kalový index (KI). Je udáván v mililitrech sedimentovaného kalu na 

jeden gram sušiny. Hodnoty <100 ml/g jsou výborné a hovoří o dobře sedimentujícím kalu. 

Naopak hodnoty >200 ml/g signalizují, ţe dochází ke zbytnění kalu. Na Obrázku č. 5 je 

uvedena ukázka takto správně vločkovaného kalu. 

 
Obrázek č. 5: Správně vločkovaný kal

30
 

V současné době je známo na padesát druhů vláknitých mikroorganismů, které 

v určitém okamţiku mohou převáţit nad nevláknitými a dochází tak k jejich zbytnění 

(Obrázek č. 6). Tento jev zapříčiňuje, ţe se na povrchu hladiny vytvoří souvislá vrstva 

viskózní pěny. Ta je tvořena spletitou sítí vláknitých mikroorganismů nadlehčovaných 



Přibyl František: Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty 

Chemicals, a.s. Sokolov 

2011  17 

bublinkami vzduchu z aeračního procesu. Nebo rovněţ při zvýšeném mnoţství lipidů 

v substrátu se po absorbování mikroorganismy sníţí jejich hustota a ty pak plavou na 

hladině. Samozřejmě pěna narušuje aktivační proces a navíc má snahu odtékat spolu s jiţ 

přečištěnou vodou do odtoku, čímţ zhoršuje její kvalitativní hodnoty, nemluvě o estetickém 

vzhledu a senzorickém posuzování.
1,19

 

 
Obrázek č. 6: Nárůst vláknitých mikroorganismů

30
 

Faktorů, které podporují růst vláknitých mikroorganismů je ale mnohem více a je tedy 

poměrně velmi obtíţné vyhnout se všem tak, aby se neprojevily negativně na jiných 

procesech čištění. Provozovatelé čistíren odpadních vod pochopitelně zkoumali příčiny 

vzniku zbytnění aktivovaného kalu spolu s výzkumnými ústavy. Řešení tohoto problému je 

dnes dosahováno kombinací více způsobů, které potlačují růst vláknitých mikroorganismů.  

Například vzduchovou flotací aktivovaného kalu před vstupem do dosazovací nádrţe 

se významně zlepší vločkování tím, ţe je oddělena zbytnělá část kalu, nebo pomocí 

selektorů na vstupu do aeračního systému, které mění poměry substrátu. Také se ukázalo 

účinné pouţití tzv. bioaktivních látek, které rozkládají vysokomolekulární látky a mění tak 

nutriční koeficient ve prospěch nevláknitých mikroorganismů, tedy je potlačeno bytnění 

kalu.
31,32

 

3.4.2 Faktory ovlivňující čistící účinek aktivace 

Účinnost aktivačního procesu je ovlivňována mnoha faktory. V následujícím textu 

bych se chtěl zabývat těmi nejvýznamnějšími.  
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Jedním z významných faktorů, které tento proces ovlivňují, je vliv nerozpuštěných 

látek. Většina nerozpuštěných látek je eliminována jiţ během průběhu aktivace díky 

koagulaci a adsorpci na vločky aktivovaného kalu. Nicméně velmi jemné dispergované 

částečky nerozpustných látek jsou přítomny ve vodách na odtoku z biologické části 

čistírny. Například zařazením pískové filtrace se mohou nerozpuštěné látky dostat aţ  

pod emisní hodnoty. Lze říci, ţe kvalita biologicky čištěných vod z pohledu 

nerozpustných látek je dána mnoţstvím dispergovaných částeček aktivovaného kalu 

vynášeného z dosazovací nádrţe.  

Významný je také vliv mikrobiálních produktů vzniklých během čištění. V průběhu 

aktivace mikroorganismy, které se podílejí na biodegradaci, produkují odpadní látky. Jedná se 

o vysokomolekulární látky (mikrobiální polymery), které jsou poměrně resistentní k biologické 

oxidaci. Navíc při vyšší koncentraci těchto látek dochází k inhibici (zpomalení) aktivačního 

procesu. Byly detekovány všude tam, kde se vyskytují mikroorganismy, které je produkují. 

Tudíţ tvoří část přirozeného organického pozadí vodních ekosystémů a jsou důvodem proč 

hodnoty BSK5 a CHSKCr v odtocích nemohou být nikdy nulové. 

Doba zdrţení má vliv na účinnost čištění zejména při nízkých dobách (pod 2 hod). 

Pokud se pracuje s tímto časem, musí se měnit stáří kalu, coţ má pak vliv na účinnost čištění. 

Vliv teploty na účinnost čištění odpadní vody je vyjadřována prostřednictvím rychlostní 

konstanty v Arrheniově rovnici. Z ní pak vyplývá, ţe směsná kultura mikroorganismů je 

vcelku odolná a pracuje v rozmezí teplot 10-30 °C. Teprve pod teplotou 10 °C se účinnost 

začíná sniţovat. 

Významný je rovněţ vliv koncentrace rozpuštěného kyslíku. Rozpuštěný kyslík se 

do vločky aktivovaného kalu dostává pomocí difuse. Čím je koncentrace rozpuštěného 

kyslíku v okolní kapalině větší, tím hlouběji se do vločky dostane. Jako provozní hodnota 

rozpuštěného kyslíku je povaţována koncentrace 2 mg/l. Tato hodnota ovšem neplatí, při 

současném provozování nitrifikace a denitrifikace (zbavování se amoniakálního dusíku).
32

 

Poměrně velký vliv má rovněţ hodnota pH a obsah nutrientů. Optimální hodnota pH 

se pro většinu bakterií pohybuje v intervalu 6,0-8,0. Stejně tak účinnost čištění můţe být 

ovlivněna nutriční nevyváţeností odpadní vody. Jde zejména o makrobiogenní prvky jako 

dusík a fosfor. Jejich potřebná mnoţství se pak řídí podle vztahu BSK5:N:P (odvozeno 

z rozboru biomasy aktivovaného kalu). 
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Těţké kovy se na účinnosti aktivačního procesu projevují dvěma způsoby. Toxicitou 

na ţivé mikroorganismy a jejich odstraňováním pomocí mikroorganismů. Větší toxicita se 

projevuje deflokulací aktivovaného kalu a zastavením procesu nitrifikace. Odstraňování 

těţkých kovů pak probíhá třemi následujícími způsoby: 

1. Vysráţením v podobě nerozpustných sloučenin. 

2. Aktivní spotřebou biomasy. 

3. Pasivním odstraněním adsorpcí, chemisorpcí na mikroorganismech. 

Nicméně pokud je známo lze aktivačním procesem odstranit 30-90 % těţkých kovů 

v odpadní vodě.
10,32

 

3.5 Produkce biomasy, surového kalu a nakládání s ním 

V historii prvních čistíren odpadních vod z přelomu 20. století lze zaznamenat výskyt 

prvních předchůdců takzvaného anaerobního čištění. Jednalo se v podstatě o jakési průtočné 

septiky, které měly vrchní část naplněnou kamením. Ve spodní části se pak usazoval kal 

a přes vrstvu kamení stoupala voda k odtoku a částečně se tak čistila. Samozřejmě voda  

na výstupu obsahovala spoustu nerozpustných látek v koloidním stavu. Tak by se dal datovat 

počátek průmyslového anaerobního čištění, který se velmi rychle vylepšoval a rozšiřoval.  

Od počátku dvacátých let minulého století byly jiţ nově budované čistírny odpadních vod 

vybavovány částí pro zpracování kalů anaerobním způsobem. Anaerobní proces probíhá  

za nepřítomnosti kyslíku v metabolismu mikroorganismů, kterým tyto podmínky vyhovují. 

Zde není konečným akceptorem elektronů molekulární kyslík jako v případě aerobního 

procesu, ale jsou to především dusík, síra a jejich aniony.
32,33

 

V průběhu biologického čištění dochází ke spotřebování části substrátu z odpadní vody 

na tvorbu nových buněčných mikroorganismů a zvětšování jejich velikosti. Obecně se pak 

mluví o přebytečném aktivovaném kalu. Tato biomasa se z dosazovacích nádrţí spojuje 

s kalem primárním, který je tvořen nerozpuštěnými látkami, které prošly mechanickým 

stupněm čištění (lapáky písku, česle). Takto spojený kal se nazývá kalem surovým.
34,35

  

Přes řadu meziproduktů, na nichţ se v součinnosti podílí několik různých mikrobiálních 

skupin (hydrolytické, fermentační, acetogenní, desulfurikační, denitrifikační atd.) končí tento 

anaerobní proces u methanogenních mikroorganismů. Ty jsou zodpovědné za tvorbu methanu, 
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tedy převedením sloučenin obsahující uhlík do plynné fáze. Typickými představiteli těchto 

organismů jsou skupiny bakterií Archaebacteria (Methanobacterium, Methanosarcina barkeri, 

Methanococcus aj.) viz Obrázek č. 7. 

 

Obrázek č. 7: Methanococus janaschii (a) a Methanosarcina barkeri (b)
36

 

Právě methanizace se vyuţívá ke stabilizaci kalů vzniklých v procesu čištění odpadních 

vod. Kaly představují 1-2 % objemu znečištěných vod, ovšem je v nich soustředěno největší 

mnoţství znečišťujících látek v původním sloţení. K tomu je potřeba říci, ţe nebezpečnost 

těchto kalů je umocňována přítomností různých patogenů (viry ţloutenky typu A, Salmonela, 

parazitičtí červy apod.). Je proto naprosto nezbytné tyto kaly podrobit stabilizaci a hygienizaci.  

Technologie, pouţívaná právě pro stabilizaci kalů je relativně jednoduchá a účinná. 

Směs surového kalu je dávkována do vyhnívacích nádrţí (fermentorů). Obsah sušiny 

v tomto kalu se pohybuje v rozmezí 4-6 % a obsah organických látek okolo 65 %. Teplota 

kalu se udrţuje na 38 °C a objem fermentoru je míchám. K míchání se zpravidla pouţívá 

stlačený vzniklý bioplyn. Z jedné tuny methanizované sušiny lze získat 250-450 m
3
 

bioplynu, coţ není zanedbatelné mnoţství. Větší čistírny odpadních vod jsou díky produkci 

bioplynu schopny pokrýt svoji energetickou potřebu. Samozřejmě jsou-li vybaveny 

například kogenerační jednotkou na výrobu elektřiny.
8,32

 

Metody hygienizace kalů jsou následující: 

 Chemické metody - zpravidla se jedná o reakce s kyselinami, nebo vápnem a je 

dosaţeno extrémní hodnoty pH po určitou dobu, která je smrtící pro patogeny. 

a) b) 
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 Fyzikální metody – kromě jiných jako je radiace, ultrazvuk je nejvíce pouţívaná 

teplota. Typicky pak pasterizace při teplotě nad 70 °C a minimálně 30 minutovém 

zdrţení dojde k usmrcení většiny patogenů. 

 Biotechnologické metody – jsou metody vyuţívající metody stabilizace kalů, které 

zároveň vykazují hygienizační účinky. Například termofilní anaerobní proces.  

Konečným produktem těchto pochodů je stabilizovaný hygienizovaný čistírenský kal. 

S tímto kalem se pak nakládá ve smyslu platné legislativy. V současné době se vyţívání 

stabilizovaného kalu soustřeďuje v zemědělství. Například v roce 2003 to bylo aţ 67 % 

celkového uplatnění produkce kalu.
34,37

 Nicméně zemědělství není jediným způsobem jak 

vyuţít stabilizovaných kalů z čistíren odpadních vod.  V následujícím grafu (Obrázek č. 8) 

jsou uvedeny moţnosti vyuţívání stabilizovaných kalů z čistíren odpadních vod v České 

republice v roce 2003. Většinový podíl vyuţívání v zemědělství je patrný, jedná se 

především o kompostování a rekultivace. 

 

Obrázek č. 8: Vyuţívání stabilizovaných kalů z ČOV v ČR v roce 2003
34
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4 TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MOMENTIVE 

SPECIALTY CHEMICALS SOKOLOV, a.s. 

Historie sokolovské chemičky (nyní Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s.) 

je datována do počátku první světové války. Vznikla na základě poţadavku tehdejšího 

ministerstva války a její výrobní portfolio bylo zaměřeno na chemické látky související se 

zbrojním průmyslem (karbid vápníku, dusíkaté vápno, peroxid vodíku, alkalické 

chlorečnany aj.). Po skončení první světové války se majitelem stal Spolek pro hutní 

a chemickou výrobu.  

Do dnešních dnů se chemička proměnila v moderní podnik, který vyuţívá špičkové 

výrobní technologie. Ruku v ruce s modernizací se začalo dbát i na kvalitu emisí obecně. 

Jednak je toto vyţadováno zákonem, ale také interními předpisy. Veškeré úsilí 

zaměstnanců je pak zúročováno do kvality obrazu, který je presentován široké veřejnosti, 

státním institucím a obchodním partnerům. Ostatně o tom svědčí kontrola ze strany České 

inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) z období září roku 2010 s vynikajícím výsledkem, 

který je ve sledovaných parametrech o řád lepší ve srovnání s výsledky společností 

s podobným zaměřením v západočeském regionu.  

Vzhledem k tomu, aby v současné době mohla společnost provozovat moderní 

výrobní technologie, byla jednou z podmínek výstavba interní čistírny odpadních vod, 

která je situována ve východní části areálu chemičky směrem k řece Ohři. Lze ji rozdělit na 

dvě části. Do jedné části jsou svedeny dešťové vody z kanalizační sítě areálu podniku. Tu 

tvoří několik objemných nádrţí a slouţí především jako retenční nádrţe na vyrovnávání 

výkyvu průtoků při přívalových sráţkách a také k usazování pevných částic (kal z dešťové 

zdrţe). Samozřejmě lze v případě potřeby různě kombinovat propojení jednotlivých nádrţí, 

ale i propojení s biologickou částí, například při úniku chemikálií z výrobních procesů  

do dešťové kanalizace. Druhou částí je pak biologická čistírna odpadních vod. 

Splaškové a průmyslové vody jsou přiváděny ke šnekovým čerpadlům SIGMA. 

Tato čerpadla jsou schopna dopravit i mechanické nečistoty aţ do velikosti 60 mm. Zde 

jsou umístěna dvě čerpadla, z nichţ jedno slouţí jako rezervní. Pracovní reţim čerpadel je 

nastaven tak, aby čerpadlo sepnulo při dosaţení hladiny 395,8 m nad mořem a vypnulo  

při dosaţení hodnoty hladiny 395,3 m nad mořem. Čerpadla dopravují vodu do hrubého 

předčištění biologické části gravitačním samospádem.  
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Při hrubém předčištění odpadní vody vtékají samospádem kanálem o šířce 600 mm 

k česlím. Kanál se dělí na dvě větve uzavíratelné ručními stavítky z nerezové oceli. Provozní 

větev je osazena strojově stíratelnými česly pro odstranění hrubých nečistot. Tyto nečistoty 

jsou pak pomocí šneku na shrabky dopraveny na valník, kde se shromaţďují s odvodněným 

kalem z biologického čištění odpadní vody. Ta dále protéká přes vertikální lapák písku. Zde 

se díky konstrukci lapáku změní kinetická rychlost vody a dojde ke gravitačnímu oddělení 

tuhých částic, které sedimentují na dno nádoby. Odtud se pak pomocí mamutového čerpadla 

(hydropneumatické čerpadlo) odčerpají do kalové jímky. Voda zbavena hrubých nečistot pak 

odtéká potrubím do aktivačních nádrţí biologického čištění.  

Pro biologické čištění jsou pouţity dvě jednotky (nádrţe) typu SIGMA KOMBI 

BLOK. Zde je voda přiváděna přes rozdělovací měrnou nádobu mezi obě aktivační nádrţe. 

Kaţdá aktivační nádrţ je poblíţ středu vybavena mechanickým povrchovým aerátorem 

SIGMA-GIGANT, který zajišťuje kyslíkový přínos do aktivace v mnoţství minimálně 

2 mg/l, přičemţ provozní hodnota je udrţována v rozmezí 3-6 mg/l. Regulace mnoţství 

kyslíku se provádí výškou ponoru aerátoru stavitelnými šrouby. Za kaţdou aktivační nádrţí 

následují dvě dosazovací nádrţe SIGMA DN 03. Zde se zachycuje biologický kal 

z aktivace. Voda přitéká do uklidňovacího válce, kde se z ní po změně směru vylučují 

vločky aktivovaného kalu. Vyčištěná voda přepadá do odtokového ţlabu a odchází na 

poslední stupeň čištění, kterým jsou biologické rybníky. Usazený kal je odváděn potrubím 

k čerpadlu a pomocí výškově nastavitelného sání je pak recirkulován jednou potrubní větví 

zase zpět do aktivační nádrţe. Druhá potrubní větev slouţí k přerušovanému odpouštění 

přebytečného aktivovaného kalu do kalové jímky. Mnoţství tohoto kalu se řídí výsledkem 

stanovení obsahu kalové sušiny v aktivační směsi v rozmezí 3-5 g/l. Koncentraci kalu 

v aktivaci je potřeba udrţovat od 300 do 700 ml/l při sušině 3-5 g/l. Při vyšších koncentrací 

dochází k odčerpávání kalu. Dochází-li k vynášení vloček aktivovaného kalu flotací 

v dosazovacích nádrţích a jeho přepadávání do odtoku vyčištěné vody, je nutno kyslíkový 

přínos aerátorů do aktivace sníţit. Naopak, projevuje-li kal známky zahnívání (koláče 

černého kalu) musí se kyslíkový přínos zvýšit. 

V biologické části čistírny odpadních vod lze také likvidovat tzv. nízko 

kontaminované technologické vody. Tento proces je diskontinuální a v Momentive 

Specialty Chemicals, a.s. Sokolov se to děje tak, ţe se přiveze kontejner o obsahu 1 000 l 

nebo auto-cisterna o obsahu 10 000 l. Kaţdá taková dodávka má svůj průvodní list, který 



Přibyl František: Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty 

Chemicals, a.s. Sokolov 

2011  24 

obsahuje označení kontaminantu, jeho koncentraci a mnoţství. Na základě těchto údajů 

jsou pak tyto vody přímo dávkovány do aktivací pomocí potrubních sond a regulací 

dávkovaného mnoţství. Jedná se zejména o znečištěné vody při havárii a jiných 

nestandardních stavech, kdy tyto vody nelze vypouštět přímo do splaškové kanalizace.  

Pro zpracování kalů na interní čistírně odpadních vod jsou do vyspádované jímky 

o kapacitě cca 70 m
3
 přivedeny následující kaly: 

 kal z lapáků písku z hrubého předčištění, 

 přebytečný kal z biologické části interní čistírny odpadních voda (IČOV), 

 kal z dešťové zdrţe, 

 kal z usazovacích nádrţí chladící vody. 

Kalová jímka je vybavena provzdušňovacími sondami, které brání usazování kalu. 

V suterénu, pod kalovou jímkou, jsou instalována dvě kalová čerpadla, kterými je kal 

odčerpáván do dvou zahušťovacích nádrţí strojního odvodnění kalu. Kal je  

do zahušťovacích nádrţí čerpán přes filtrační koš za současného dávkování anionaktivního 

flokulantu. V této nádrţi pak dojde k jeho zahuštění. Takto odsazená voda z horní části 

zahušťování se samospádem odpustí do nátoku splaškové kanalizace a nádrţ se opět doplní 

kalem do té doby, neţ lze odpouštět odsazenou vodu z horní části. Usazený zahuštěný kal 

je pomalu otáčivým shrabovacím zařízením soustřeďován do středu nádrţe k sání 

membránového čerpadla. Toto čerpadlo dávkuje zahuštěný kal pod tlakem 1,4 MPa  

do komorového kalolisu. Objemový výkon čerpadla klesá v závislosti na vzrůstu tlaku  

na výtlaku čerpadla, podle odporu filtračního koláče tvořeného v komorách kalolisu.  

Hydraulický uzavřený kalolis vytváří mezi jednotlivými deskami, které jsou 

potaţeny filtrační tkaninou, komory, do nichţ je kal plněn. Na filtrační tkanině jsou 

zachyceny pevné částice a tak je tvořen filtrační koláč. Filtrát (voda) je pomocí drenáţí 

sveden do kanálu a zpět do proudu vstupující splaškové vody. Po skončení cyklu lisování 

je kalolis odtlakován, otevřen a jednotlivé koláče se oddělí ručně od desek na dopravní pas. 

Ten pak kalové koláče přemístí na přistavený valník. Po naplnění valníku je tento převezen 

ke skládkování na rekultivaci plaviště popelovin.  

Vychlazovací a dočišťovací rybníky jsou součástí biologického dočišťovacího 

procesu odpadních vod, které prošly čistírnou a k částečnému vyrovnání teploty vody mezi 
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interní čistírnou odpadních voda recipientem, kterým je řeka Ohře. Za areálem chemičky se 

nachází tři biologické rybníky. Do nich je odpadní voda (z biočištění, dešťová a chladící 

voda) přivedena betonovou stokou. Rybníky lze provozovat v sériovém, nebo paralelním 

zapojení. Za normálních podmínek jsou rybníky zapojeny v sérii, tedy za sebou. Voda vtéká 

do rybníku č. 1, odtud pak přepadem do rybníku č. 2 a stejným způsobem do rybníku č. 3. 

Z rybníku č. 3 pak výtokovým objektem do řeky Ohře. Celková doba zdrţení v rybnících 

činí cca 210 hod, kdy dojde ke sníţení obsahu nerozpustných látek, které zde sedimentují a 

vyrovnání teploty s okolním prostředím.  

V prostředí rybníků dojde ke sníţení zbytkových biologicky odbouratelných látek 

přirozenými pochody. Pro krytí kyslíkového deficitu je na rybníku č. 1 instalován aerátor 

(aerátor OR7-13), kterým lze vody provzdušňovat. Rybníky jsou ve vtokových objektech 

vybaveny sorpčními válci pro zachycování stopových ropných látek. Na výtocích jsou pak 

instalovány stabilní norné stěny. Rybníky jsou trvale provozovány bezobsluţně. Kontrola je 

obsluhou prováděna pravidelně čtyřikrát během týdne při odběrech vzorků pro laboratorní 

kontrolu kvality vypouštěných vod. Jsou-li po zevrubné prohlídce zjištěny závady typu 

znečištěné vodní plochy, zápachu, ucpaného výtoku a podobně, musí se okamţitě nahlásit 

nadřízeným pracovníkům, neboť se jedná o poslední zařízení, kde lze provést nápravy  

před vypuštěním vody do recipientu. Jedná se především o provedení obchvatu příslušného 

rybníku a přesměrování do dalšího rybníku. Od března do června je zakázáno rybníky 

vypouštět pro běţné čištění z důvodu rozmnoţování čolků v této lokalitě. I toto je jeden 

z indikátorů kvality vypouštěných vod.
8,38

 Na následujícím Obrázku č. 9 jsem nakreslil výše 

popsané schéma biologické části čistírny odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, 

a.s. Sokolov. 
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Obrázek č. 9: Schéma biologické části čistírny odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s.  
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4.1 Účinnost biologické čistírny odpadních vod 

Společnost Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov je ze zákona vázána emisními 

standardy vypouštěných odpadních vod. (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), B. 

Průmyslové odpadní vody 241400: Výroba jiných základních organických látek. Organické 

syntézy. Příslušné emisní standardy znečištění odpadní vody vypouštěné z vybraných 

průmyslových a zemědělských odvětví jsou uvedeny v Tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných 

průmyslových a zemědělských odvětví
39 

Parametr Jednotka Přípustná hodnota znečištění 

CHSKCr mg/l 500 

BSK5 mg/l 80 

RAS mg/l 1 000 

Vysvětlivky k tabulce: RAS - rozpuštěné anorganické soli 

Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
39

 také specifikuje význam 

a rozdíl mezi emisními standardy a emisními limity. Emisní standardy jsou nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené v příloze č. 1  tohoto 

nařízení. Emisní limity jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních 

vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. V Tabulce č. 5 jsou uvedeny emisní limity stanovené vodoprávním 

úřadem pro vypouštění odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov . 
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Tabulka č. 5: Emisní limity stanovené vodoprávním úřadem pro vypouštění odpadních vod  

v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov
40 

Parametr jednotka p m (t/r) 

CHSKCr mg/l 50 70 70 

NL105 mg/l 40 50 50 

RL105 mg/l 1 100 1 250 1 800 

RAS (RL550) mg/l 1 000 1 100 1 600 

N-NH4
+
 mg/l 3 4 6 

SO4
-2

 mg/l 300 350 500 

Cl
-
 mg/l 250 300 300 

pH  7,0-9,5   

Vysvětlivky k tabulce: CHSKcr – Chemická spotřeba kyslíku; NL105 – Nerozpuštěné látky (stanovují se při 

teplotě 105 °C) – udává hmotnost sušiny; RL105 – Rozpuštěné látky (stanovují se rozpuštěné látky po 

odpaření při teplotě 105 °C); RAS (RL550) – Rozpuštěné anorganické soli (stanovují se soli po vyţíhání při 

550 °C); N-NH4
+
 - Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku (spektrofotometricky);  

SO4
-2

 – Stanovení síranových iontů; Cl
-
 - Stanovení chloridových iontů; pH – Stanovení kyselosti; p – 

přípustný limit; m – mezní (nepřekročitelný) limit; t/r – hmotnostní limit v tunách za rok.  

V následující Tabulce č. 6 jsou uvedeny naměřené emisní hodnoty sledovaných látek ve 

vodách z biologických dočišťovacích rybníků ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, 

a.s. Sokolov před vypouštěním do řeky Ohře. Průměrné roční hodnoty sledovaných parametrů 

za období 15 let se drţí výrazně pod povoleným emisním limitem stanoveným vodoprávním 

úřadem (v Příloze č. 1 jsou uvedena grafická vyjádření jednotlivých sledovaných látek). 
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Tabulka č. 6: Měřené hodnoty ve vypouštěné odpadní vodě z dočišťovacích rybníků do řeky Ohře
41 

Rok pH CHSKCr RL RAS NL N-NH4
+
 SO4

-2
 Cl

-
 

1995 8,5 33,0 541 418 7,0 1,19 127 115 

1996 8,6 35,1 717 619 5,5 1,05 145 127 

1997 8,6 31,6 639 535 6,3 1,24 150 111 

1998 8,8 27,7 638 536 12 0,86 142 133 

1999 9,0 27,0 745 626 18 0,42 142 131 

2000 8,6 20,3 731 629 7,0 0,33 163 129 

2001 8,5 29,5 741 643 14 0,27 162 126 

2002 8,2 26,7 658 549 19 0,27 136 89 

2003 8,4 24,6 885 760 15 0,33 179 134 

2004 8,9 28,9 825 728 17 0,32 172 146 

2005 8,7 26,8 679 557 23 0,18 167 130 

2006 8,4 24,4 676 568 12 0,18 149 116 

2007 8,6 27,7 761 675 19 0,13 136 100 

2008 8,1 25,9 655 559 15 0,17 129 103 

2009 8,1 28,0 715 648 16 0,17 124 108 

2010 8,2 29,0 781 691 16 0,31 120 115 

Pro dosaţení hodnot uvedených v tabulce vypouštěných odpadních vod je nutné, aby 

účinnost čistících technologií zejména biologické části byla na vysoké úrovni. Tuto 

skutečnost dokládá následující Tabulka č. 7. Přehledněji je procentuální účinnost zobrazena 

na Obrázku č. 10. 
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Tabulka č. 7: Účinnost biologické části čistírny odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov 

(uvedeno v procentech)
41 

Účinnost v % 

Rok BSK5 CHSKCr NL NH4
+
 

1997 90 85 75 99 

1998 92 86 84 92 

1999 94 89 86 93 

2000 95 88 86 94 

2001 92 90 75 95 

2002 81 76 45 75 

2003 80 68 74 94 

2004 91 87 68 99 

2005 93 91 66 96 

2006 90 88 66 94 

2007 86 84 51 89 

2008 95 91 73 82 

2009 95 89 -10 90 

2010 94 89 33 90 

PRŮMĚR 91 86 62 92 

Na základě uvedených dat v tabulkách a grafech lze konstatovat, ţe účinnost 

biologického čištění v interní čistírně odpadních vod v Momentive Speciality Chemicals 

Sokolov, a.s. je vysoká pro sledované parametry (okolo 90 %), vyjma parametru 

nerozpustných látek, kde se pohybuje v průměru jen okolo cca 60 %. Tyto hodnoty jsou 

dány občasným zbytněním aktivovaného kalu a tím i jeho úniku do čištěné vody 

a zkreslení výsledků (záporná hodnota je způsobena vyšší koncentrací na výstupu 

z biologické čistírny oproti vstupu znečištěné vody do čistírny). Nicméně průchodem přes 

dočišťovací a dochlazovací rybníky se tento parametr upraví a na výstupu do řeky Ohře je 

jiţ v pořádku (viz Tabulka č. 6). Je-li z hlediska chemických výroben dodrţována 
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technologická kázeň a stejně tak jsou dodrţovány i technologické postupy na interní 

čistírně odpadních vod, má voda na výstupu do řeky téměř parametry pitné vody.     

 
Obrázek č. 10: Procentuální účinnost odbourávání sledovaných látek v biologické čistírně odpadních vod 
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5 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŢADAVKY ČR A EU 

Péče o vody je činnost, která spočívá v ochraně mnoţství a jakosti povrchových 

i podzemních vod tak, aby byla v souladu s poţadavky českého práva i práva Evropské 

unie. Hlavním právním předpisem, který v Evropské unii stanoví rámec v oblasti vodní 

politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Obsahově tuto směrnici 

v České republice naplňuje a upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či 

rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky). Ministerstva ţivotního 

prostředí a zemědělství společně kaţdoročně předkládají vládě Zprávu o stavu vodního 

hospodářství v České republice. Tato zpráva komplexně hodnotí, v jakém stavu se nachází 

povrchové a podzemní vody z hlediska mnoţství a kvality. Součástí je i posuzování jak 

jsou naplňovány legislativní závazky plynoucí z poţadavků Evropské unie.  

Vytvoření a zavedení směrnice 2000/60/ES o vodní politice (tzv. Rámcová směrnice 

o vodách) do legislativní struktury Evropské unie se stalo významným aktem v oblasti 

ochraně vod a vodního prostředí obecně. Pro všechny nově přistoupivší členy Evropské 

unie to znamená, důsledně implementovat povinnosti a poţadavky rámcové směrnice 

o vodách, které jsou pro ně závazné. Jelikoţ se jedná z právního hlediska o poměrně 

sloţitý dokument, tak se pro jednodušší zavedení poţadavků této směrnice vytvořila 

neformální skupina, která se zabývá společnou implementační strategií. Toto uskupení, 

díky své struktuře (odborné pracovní skupiny, skupina koordinační a vodní ředitelé) 

vytváří podpůrné metodické pokyny, pro implementaci poţadavků směrnice do legislativy 

České republiky.  

Tak například v roce 2008 byly ve Sbírce zákonů ČR publikovány a účinnosti nabyly 

tři zákony, které ovlivnily podobu vodního zákona. Jedná se o zákon č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí a o změně některých zákonů, ze dne 

16. ledna 2008. Přijetí tohoto zákona si vyţádala nezbytnost adaptace evropských 

poţadavků zakotvených přímo pouţitelným přepisem nařízením Evropského parlamentu 

a Rady ES č. 166/2006. V části třetí zákon novelizoval vodní zákon doplněním nového 

ustanovení do § 126 (stanovení ohlašovací povinnosti). Přechodná ustanovení zákona 
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dávají prostor povinným subjektům, ohlašovatelům, přizpůsobit se v určitém horizontu 

nové právní úpravě.
42

 

Dále pak se jedná o zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů, ze dne 22. dubna 2008. Účelem právní úpravy bylo 

transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/35/ES o odpovědnosti za ţivotní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod 

na ţivotním prostředí. Tato směrnice se vztahuje na škody na třech přírodních zdrojích, 

tj. na biodiverzitě (vymezené chráněnými druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích 

rostlin a přírodními stanovišti), povrchové a podzemní vodě a na půdě, včetně půdy 

zemědělské a lesní.
43 

Třetím je pak zákon č. 181/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 

24. dubna 2008. Tato novela vodního zákona usnadňuje realizaci protipovodňových 

opatření a jejich prosazení ve veřejném zájmu zejména tím, ţe: 

 zavádí nový účel vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby na ochranu  

před povodněmi, 

 zavádí institut území chráněných pro akumulaci povrchových vod, 

 stanoví správcům povodí (v rámci realizace protipovodňové ochrany) novou 

povinnost, a to evidovat v rámci příslušné oblasti povodí sniţování retenčních 

schopností záplavových území vlivem změn v území, zejména realizací staveb  

na ochranu před povodněmi, 

 nahrazuje v praxi nevyuţívané ustanovení § 68 vodního zákona – území určená 

k řízeným rozlivům povodní – novým zněním, ve kterém definuje území určená 

k řízeným rozlivům a současně stanoví nárok poškozeného na náhradu škody, která 

mu řízeným rozlivem povodně vznikne; postup při zjišťování škody a způsob 

výpočtu náhrad stanoví vláda nařízením. Paragrafové znění nařízení vlády bylo 

připraveno koncem roku 2008 a nabylo účinnosti dne 25. 6. 2009.
44

 

Velmi důleţitá je také kontrolní činnost naplňování zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

a o změně některých zákonů. 
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Na úrovni vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností jsou prováděny kontroly 

namátkově. Kontroly vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností probíhají 

kaţdoročně od roku 2004 a počet kontrolovaných úřadů kaţdoročně narůstá.  

Pro porovnání, v roce 2004 byly pracovníky odboru státní správy ve vodním hospodářství 

a správy povodí zkontrolovány čtyři vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností, 

zatímco v roce 2008 kontrola proběhla na dvaceti třech vodoprávních úřadech. Cílem 

všech těchto kontrol je především přispění, zejména metodickou pomocí, ke stálému 

zvyšování úrovně výkonu státní správy ve vodním hospodářství. Důraz je kladen také  

na správnou aplikaci právních předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a  

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 

prováděcích právních předpisů.  

Výsledky kontrol jsou vyuţívány pro případnou legislativní či metodickou činnost. 

Úsek vodního hospodářství také dvakrát ročně pořádá pracovní setkání s vodoprávními 

úřady. Smyslem těchto akcí je vzdělávání a seznámení zaměstnanců vodoprávních úřadů 

s aktuální vodohospodářskou problematikou, koncepčně se při přípravě metodických 

prezentací vychází mj. právě z kontrolních zjištění. Takto je zabezpečeno téměř okamţité 

vyuţití kontrolních poznatků pro metodické vedení podřízených vodoprávních úřadů. 
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6 ZÁVĚR 

V dnešní době je na průmyslové společnosti vyvíjen velký tlak z hlediska sniţování 

produkce odpadů. Zaváděním nových technologií ať jiţ výrobních, nebo na konci potrubí 

(tzv. „end of pipe“) a preventivním opatřením se mnoha společnostem sniţovat produkci 

odpadů daří. Společnost Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s. má propracovaný 

systém environmentálního managementu EMS (ochrany ţivotního a pracovního prostředí), 

který je součástí integrovaného celku popsaného v dokumentu „Příručka kvality ţivotního 

prostředí a bezpečnosti“. Tento mimo jiné popisuje, jakým způsobem se nakládá 

s odpadními vodami, jaké musí být v systému nastaveny procesy určující odpovědnost  

za kvalitu vypouštěných vod a jaké se podnikají kroky v případě nestandardních stavů, 

odchylek a havárií. To, ţe se v Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s. daří část 

průmyslových odpadních vod zpracovávat biologickou cestou, je významným počinem  

pro zlepšování kvality ţivotního prostředí. Tyto vody by se musely likvidovat termickou 

cestou, coţ obnáší produkci emisí (skleníkové plyny, teplo, spotřeba zemního plynu). 

Nezanedbatelné jsou také ekonomické přínosy vzniklé, úsporou nákladů na spalování 

průmyslových odpadních vod. V systému likvidace procesních odpadních vod, tak jak je 

nastavený jsou zcela určitě rezervy, které by umoţnily zvýšit mnoţství zpracovávaných 

vod na interní čistírně odpadních vod. Stejně tak i vyuţití jiných levnějších a šetrnějších 

způsobů likvidace bude námětem úvah nad jejich hledáním a zavedením do praxe.   
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Příloha č. 1: Grafické vyjádření sledovaných hodnot ve vypouštěných vodách do řeky Ohře. 

Pro přehlednost účinnosti systému biologického čištění v čistírně odpadních vod 

v Momentive Specialty Chemicals Sokolov a.s. jsou jednotlivé sledované látky graficky 

vyjádřeny ve vztahu k přípustným limitním hodnotám stanovených vodoprávním úřadem 

(p = přípustná hodnota). 

0

10

20

30

40

50

60

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

m
g/
l

CHSKCr CHSKCr-(p)
 

Obrázek č. 1: Hodnoty CHSK ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 
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Obrázek č. 2: Hodnoty RL105 ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 
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Obrázek č. 3: Hodnoty NL105 ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 

0

200

400

600

800

1000

1200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

m
g/
l

RAS (RL550)-(p) RAS (RL550)
 

Obrázek č. 4: Hodnoty RAS ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 
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Obrázek č. 5: Hodnoty N-NH4 ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 
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Obrázek č. 6: Hodnoty chloridů ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 
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Obrázek č. 7: Hodnoty pH ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 
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Obrázek č. 8: Hodnoty síranů ve vodách biologických rybníků vtékajících do řeky Ohře 


