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Anotace 

Technologie anoxické a oxické regenerace vraceného kalu je zařazována 

do procesů čištění odpadních vod čím dál častěji. Tato technologie má své zastánce 

i odpůrce. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V první části 

se seznámíte s významem dusíku v odpadních vodách a procesy probíhajícími 

při biologickém čištění odpadních vod. Zvláštní kapitola je věnována regeneraci 

aktivovaného kalu. Praktická část pojednává o třech laboratorních pokusech, při kterých 

byly ověřovány procesy týkající se změn sloučenin dusíku i jejich bilance v průběhu 

regenerace vraceného kalu za oxických i anoxických podmínek. 

Klíčová slova: odpadní voda, anoxická regenerace, oxická regenerace, vratný kal, stáří 

kalu, nitrifikace, denitrifikace,  D – N aktivace, R – D – N  aktivace, ÚČOV Ostrava 

Summary 

Technology of anoxic and aerobic regeneration of the returned sludge 

is categorized into wastewater treatment processes increasingly. This technology has 

its proponents and opponents. Bachelor's thesis is divided into two parts: theoretical 

and practical. The first section introduces the importance of nitrogen in wastewater 

and processes occurring in biological wastewater treatment. A special chapter is devoted 

to the regeneration of activated sludge. The practical part deals with the three laboratory 

experiments in which were tested processes related to changes in nitrogen compounds 

and their balance during regeneration of the return sludge oxic and anoxic conditions. 

Key words: waste water, anoxic regeneration, aerobic regeneration return sludge, sludge 

age, nitrification, denitrification, D - N activation, R - D - N activation, central wastewater 

treatment plant Ostrava 
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 + 
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1. Cíl práce 

Zařazení technologie anoxické a oxické regenerace do procesu čištění odpadních 

vod se objevuje v projektech čistíren odpadních vod čím dál častěji. Jako zrealizované 

příklady lze uvést: ČOV Liberec, ČOV Louny, ČOV Bílina, ČOV Most – Chánov, ČOV 

Česká Lípa. Regenerace je také navržena v projektu rekonstrukce ÚČOV Praha. Autoři 

článku s názvem „Slepé uličky a problematická technologická řešení v českém 

čistírenství“ časopisu SOVAK však poukazují na technologické neopodstatnění zařazení 

tohoto procesu do čištění odpadních vod. [11] 

Cílem práce je tedy ověřit procesy, které se týkají změn sloučenin dusíku i jejich 

bilance v průběhu regenerace vraceného kalu za oxických i anoxických podmínek a zda 

dochází ke snížení obsahu celkového dusíku v regenerační nádrži. Předpokladem je, že 

v oxické části regenerace bude docházet k nitrifikaci přítomného amoniakálního dusíku, 

zatímco v anoxické části regenerace k endogenní denitrifikaci dusičnanů. To by mělo 

příznivý dopad na účinnost odstranění celkového dusíku v ČOV. 11 

2. Význam Dusíku v odpadních vodách 

Dusík je spolu s fosforem jeden z nejdůležitějších makrobiogenních prvků. 

V čerstvé splaškové vodě jsou hlavní dusíkaté látky ve formě močoviny, amoniakálního 

dusíku a volných a vázaných aminokyselin.[9] 

Vypouštěním vyčištěné vody s vysokým obsahem dusíku do recipientu však 

dochází k eutrofizaci toku. V rámci zlepšování stavu životního prostředí a ochrany vod je 

vypouštění čištěných odpadních vod do recipientů legislativně ošetřeno. Nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. jasně stanovuje emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 

odpadních vod, mezi které se řadí např. celkový dusík. Projektanti a technologové čistíren 

odpadních vod musí do čisticích procesů zařazovat technologii biologického čištění 

odpadních vod tak, aby splňovaly dané emisní limity. 
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3. Formy dusíku v odpadních vodách, nitrifikace a denitrifikace 

3.1. Formy dusíku v odpadních vodách 

Dusík je označován jako významný prvek, který je obsažen v odpadních vodách. 

Dusík je v těchto vodách přítomen ve dvou základních formách a to v organických 

sloučeninách a v anorganické podobě. Součet těchto dvou forem pak udává celkový dusík: 

Norg + Nanorg = Ncelk 

Anorganický dusík je součtem dusitanové N-NO2
-
, dusičnanové N-NO3

-
 a 

amoniakální N-NH4
+
 formy: 

 

N-NH4
+
 + N-NO3

-
 + N-NO2

-
 = Nanorg , 

 

přičemž největší zastoupení představuje forma amoniakální nebo organicky vázaný dusík 

v N
-III

 podobě. Heterotrofní mikroorganismy rozkládají organické látky. Bakteriálním 

rozkladem proteinů a hydrolýzou močoviny dochází k transformaci organicky vázaného 

dusíku do amoniakální formy.[2] 

3.2. Proces nitrifikace 

Nitrifikace je biochemický dvoustupňový proces, při kterém v procesu nitrifikace 

chmolitotrofní nitrifikační bakterie oxidují amonné ionty na dusitany a dusičnany. Zdrojem 

uhlíku pro růst biomasy je oxid uhličitý, jako zdroj energie slouží oxidace amoniakálního 

dusíku. Akceptorem elektronů je rozpuštěný kyslík. 

V prvním stupni procesu nitrifikace reaguje kyslík s amoniakem za vzniku vody, 

vodíkového kationtu a meziproduktu – dusitanového dusíku. Ve druhém stupni pak 

vznikne dusičnanový dusík oxidací dusitanového dusíku. Reakce probíhají dle rovnic: 

1) 2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2
-
 + 2 H

+
 + 2 H2O  

2) 2 HNO2 + O2 → 2 NO3
- 

3.2.1. Podmínky nitrifikace 

Pro účinnou nitrifikaci je nutno dodržet následující podmínky: 
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a) Oxické podmínky – jsou důležité pro oxidaci amonných iontů na dusitanové 

a dusičnanové ionty. Podle ČSN pro simultánní nitrifikaci a denitrifikaci stačí udržovat 

hodnotu rozpuštěného kyslíku v hodnotě 0,5 mg/l.[3] 

b) Teplota – Nitrifikační proces funguje při teplotě nad 5°C. S poklesem teploty klesá 

rychlost nitrifikačního procesu. Ideální teplotou pro nitrifikační bakterie se rozumí 

30 – 35 °C, v praxi je ale ekonomicky nemožné těchto teplot dosáhnout, zvláště v zimním 

období. 

c) Hodnota pH – Hodnoty pH, které jsou vyšší než 8,2 mohou mít za následek hromadění 

dusitanů. Hodnoty pH nižší než 6,5 jsou pak inhibitorem nitrifikace. 

d) Stáří kalu – Pomalu rostoucí nitrifikační bakterie mohou být z aktivovaného kalu 

odstraněny spolu s rychle rostoucími heterotrofními bakteriemi. Aby bylo tomuto 

nepřípustnému jevu zabráněno, musí být stáří kalu dostatečně vysoké pro fungování 

nitrifikačního procesu. S klesající teplotou se snižuje růstová rychlost nitrifikačních 

bakterií, a proto se musí zvyšovat hodnota stáří kalu.[3] 

e) Doba kontaktu – je určena nitrifikační rychlostí aktivovaného kalu. Je to doba, 

po kterou je naprosto nezbytné udržet nitrifikační bakterie v kontaktu s čištěnou vodou. 

V praxi by se mělo jednat o min. 1,5 hodiny, včetně recirkulace kalu. 

3.3. Proces denitrifikace 

Denitrifikací se rozumí redukční reakce, při které se dusitanový a dusičnanový 

dusík redukují na plynný dusík, který následně uniká do atmosféry, případně na oxidy 

dusíku (oxid dusný, oxid dusnatý). Poměr mezi vzniklým dusíkem a oxidy dusíku je dán 

hodnotou  pH, převládá však elementární dusík. Denitrifikace navazuje na proces 

nitrifikace a probíhá v anoxickém prostředí. Jako zdroj energie slouží heterotrofním 

bakteriím organický substrát, jehož přítomnost je v čištěné vodě nutná. Akceptorem 

elektronů je dusičnanový dusík. Proces denitrifikace lze popsat následujícími rovnicemi: 

5CH3OH + 6NO3
-
 → 5CO2 + 3N2 + 7 H2O + 6 OH

- 
 

5C6H12OH + 24NO3
-
 → 12N2 + 18 H2O + 30CO2 + 24 OH

- 
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Denitrifikační rychlost se mění dle zdroje uhlíku. Pro endogenní metabolismy se 

pohybuje v rozmezí 0,017 – 0,048 lb NO3
-
.[10] 

3.3.1. Podmínky denitrifikace 

Pro účinnou denitrifikaci je nutno dodržet následující podmínky: 

a) Anoxické podmínky – denitrifikace probíhá za nepřítomnosti kyslíku. 

b) pH – denitrifikace probíhá v rozmezí hodnot pH 6-9. 

c) Teplota – při dostatku substrátu reakce probíhá i při teplotách nižších než 10°C. 

d) Rozpuštěné organické látky – teoretický poměr mezi N-NO
3

- a BSK5 je 2,86. Jelikož 

ale při denitrifikaci vzniká i nová biomasa, je třeba poměr BSK5 ku Ndenitrifikovanému navýšit 

a to optimálně na hodnotu 4 – 5. Výsledkem je zajištění dostatečné rychlosti denitrifikace 

a menšího potřebného objemu pro průběh reakce.  

e) Doba kontaktu – při denitrifikaci, stejně jako u nitrifikace, je třeba dbát na dostatečnou 

dobu kontaktu bakterií s čištěnou vodou. [2] [3] [4] 

4.  Odstranění dusíku z odpadních vod 

Odstraňování dusíku z odpadních vod je technologicky nejnáročnější proces 

v systému čištění odpadních vod. V dnešní době se stále zpřísňují limity a předpisy 

pro vypouštění odpadních vod a nároky na technologii se stále zvyšují. 

Princip odstranění dusíku z odpadních vod je popsán výše (kapitola 3) – používá 

se metod biologického čištění – tzv. nitrifikace a denitrifikace. Od roku 1913, kdy byl 

poprvé odzkoušen model aktivačního procesu, prošla tato technologie mnoha úpravami. 

V současnosti existuje několik možností, jak biologický proces do procesu čištění 

odpadních vod zařadit. Záleží přitom na dostatečném odstranění dusíku z přiváděných 

odpadních vod (vyčištěná voda musí splňovat emisní limity) a zároveň se zohledňuje 

ekonomické hledisko. Při návrhu biologické aktivace záleží na druhu odpadních vod, na 

jejich koncentraci (v kanalizaci může docházet k ředění vod).[4] 
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Stěžejním parametrem pro účinné biologické čištění je stáří kalu. Stáří kalu se určí 

výpočtem podle vzorců příslušejících druhu aktivačního procesu dle Tabulky 1.[3] 

 

Tabulka 1 – Hodnoty stáří kalu pro jednotlivé způsoby aktivačního procesu 

Způsoby aktivačního procesu 

Stáří kalu ve dnech pro velikost čistírny 

(podle celkového znečištění vyjádřeného 

v BSK5) BSK5) do 1 500 Kg/d přes 6 000 kg/d 

Částečná aktivace od 2 do 4 od 1,5 do 3 

Úplná aktivace bez nitrifikace 5 4 

Aktivace s nitrifikací a částečnou stabilizací 

kalu 

6,4.kT
1)

 4,8.kT
1)

 

Aktivace s nitrifikací a denitrifikací (kde fd 

= 0,1 až 0,5) 

(6,4.kT)/fN
1)

 (4,8.kT)/fN
1)

 

Aktivace s nitrifikací a simultánní 

denitrifikací 

20 - 

Aktivace se stabilizací kalu oddělenou nebo 

simultánní 

 simultánní 

25 - 

 

 
1)

 kT = 1,103
(15-Tmin)

 ; fN = 1-fD 

fD … podíl hmotnosti sušiny kalu v neprovzdušňovaných sekcích aktivační nádrže 

a celkové hmotnosti sušiny kalu [3] 

4.1. Předřazená denitrifikace D – N 

V aktivaci s předřazenou denitrifikací přitéká odpadní voda nejprve do denitrifikace 

a poté do nitrifikační nádrže. Tento typ aktivace se řadí mezi aktivace s koncentračním 

gradientem – cílem je dosáhnout různých koncentrací znečištění v jednotlivých částech 

aktivace a tak dosáhnout rychlejší reakční rychlosti a tím zmenšení potřebného objemu 

aktivační nádrže. V denitrifikační nádrži je větší organické znečištění a většina 

organického substrátu se využije pro denitrifikaci. Dusičnany potřebné pro denitrifikační 

reakci se přivádějí z větší části vnitřní recirkulací z nitrifikační nádrže a dále ve vraceném 

kalu z dosazovací nádrže. V nitrifikační nádrži je zvýšená koncentrace amonných iontů, 

potřebných pro nitrifikační reakci.[4] Systém předřazené denitrifikace můžeme najít např. 

na ÚČOV Ostrava. 
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Teoretická účinnost denitrifikace se vypočítá dle vzorce: 

 100
(1 )

C
D

C

R
E

R
 


 [%] 

,kde: RC … součet recirkulace vnitřní (z aktivační nádrže) Rv a vraceného kalu Rk 

Čím větší je hodnota celkové recirkulace v poměru k hodnotě přítoku, tím více 

dusíku odstraníme. Recirkulace kalu se však pohybuje mezi 100  - 150 % přítoku 

(nesmíme narušit průběh sedimentace kalu v dosazovací nádrži), recirkulace vnitřní 

se pohybuje okolo 200 %. Při vyšších číslech by se zkracovala kontaktní doba 

v nitrifikační a denitrifikační nádrži a hrozil by únik kyslíku do denitrifikační nádrže. 

Z tohoto lze vypočítat, že denitrifikace je účinná ze 75%, což není dostačující účinnost 

pro větší ČOV vzhledem k předepsaným emisním limitům. Další nevýhodou D – N 

systému jsou vyšší provozní náklady a hydraulická zátěž zapříčiněná vnitřní recirkulací.[4] 

Obrázek stručně znázorňuje aktivaci s předřazenou denitrifikací. Zelená barva znázorňuje 

denitrifikační nádrž, fialová barva znázorňuje nádrž nitrifikační. 

 

Obrázek 1 - Aktivace s předřazenou denitrifikací 
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 4.2. Předřazená denitrifikace s regenerací aktivovaného kalu R – D – N 

 Proces aktivace s předřazenou denitrifikací obohacený o regenerační nádrž před 

denitrifikační nádrží. Kal je po regeneraci odváděn z regenerační nádrže do nádrže 

denitrifikační. Aktivovaný kal v regenerační nádrži je mimo hlavní proud odpadní vody 

a není tak ohrožen neočekávaným přítokem toxické vody (např. při haváriích). 

V regenerační zóně jsou výborné podmínky pro vytváření nitrifikačních bakterií, pokud je 

přítomen amoniakální dusík. Nevýhody R – D – N aktivace jsou stejné jako u D – N 

aktivace. Obrázek 2 stručně zobrazuje předřazenou denitrifikaci s regenerací aktivovaného 

kalu. Žlutá barva znázorňuje regeneraci, zelená barva znázorňuje denitrifikaci, fialová 

barva znázorňuje nitrifikaci. 

 

Obrázek 2 - Předřazená denitrifikace s regenerací aktivovaného kalu 

Regeneraci je možno použít i u jiných technologií aktivačního procesu, např. 

u kaskádové aktivace, která je navržena pro novou vodní linku ÚČOV Praha. 

4.2.1. Regenerace 

Původní patent zabývající se zařazením regenerace do aktivačního procesu 

se jmenuje Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem. Autoři patentu poukazují 

na problém vznikající při nepravidelném přítoku odpadních vod na čistírnu odpadních vod. 

Pro fungování aktivačního procesu je třeba udržovat optimální stáří kalu a to při kolísání 



 

 

Kateřina Nesvadbová: Transformace dusíku při regeneraci aktivovaného kalu 
 

8 
2014 

přítoku odpadních vod bylo velice složité udržet. Tento problém autoři odstranili 

vynálezem, jehož princip spočívá ve využívání činnosti směsné kultury v aktivovaném 

kalu v aktivační nádrži, která je rozčleněna na zónu regenerátoru a kontaktoru, který je dále 

rozčleněn na zónu oxickou a anoxickou. Odpadní voda přitom vtéká přes regulační objekt, 

díky kterému do aktivační nádrže nateče množství vody úměrné kapacitě aktivovaného 

kalu v této nádrži. Zbytek odpadní vody pak vtéká do regenerační nádrže, kde je přiváděn 

aktivovaný kal z dosazovací nádrže, který je po smísení s odpadní vodou vracen 

do anoxické části kontaktoru.  Tímto vynálezem je tedy možno udržovat konstantní stáří 

kalu v kontaktoru a tím zajistit dobré podmínky pro probíhající biologické reakce. Tento 

patent již nebyl obnoven. [5] 

Zařazením regenerace do aktivačního procesu můžeme navýšit nitrifikační kapacitu 

– tzv. bioaugmentací. Princip je zahrnut v patentu s názvem Způsob zvýšení nitrifikační 

kapacity aktivačního procesu biologického čištění odpadních vod. Bioaugmentace 

ve smyslu čištění odpadních vod je obohacení biocenózy aktivovaného kalu o nitrifikační 

bakterie. Do biologického reaktoru (regenerace) se zavede zdroj obsahující dusíkaté formy 

znečištění (vhodná je kalová voda obsahující vysoké koncentrace amonného dusíku) 

a při dodržení vhodných kultivačních podmínek se nitrifikační bakterie kultivují přímo 

v biocenóze regenerovaného aktivovaného kalu. Takto obohacený kal se pak vrací 

do aktivační nádrže a tím dochází k celkovému zvýšení nitrifikační kapacity. Patent je stále 

platný.[6] 

  Další výhodou je zvýšení celkového stáří kalu a jeho zásoby, což je důležité 

pro nitrifikaci při nízkých teplotách.[4] V regenerační nádrži se taktéž díky nevyváženému 

růstu bakterií vytváří dobře sedimentovatelný kal, který je důležitý pro dobré gravitační 

oddělování aktivní biomasy od vyčištěné vody v dosazovacích nádržích.[7] 

5. Metodika práce 

5.1. Zdroj aktivovaného kalu a jeho vlastnosti 

5.1.1. Ústřední čistírna odpadních Ostrava 

Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava, kterou najdeme v městské části Přívoz, 

čistí 98,7% odpadních vod vzniklých na území města Ostravy. Do mechanicko-biologické 



 

 

Kateřina Nesvadbová: Transformace dusíku při regeneraci aktivovaného kalu 
 

9 
2014 

čistírny přitékají odpadní vody z těchto městských částí: Slezské Ostravy, centra Moravské 

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 také odpadní vody z 

Vratimova. ÚČOV čistí nejen komunální odpadní vody, ale i průmyslové odpadní vody 

(potravinářství, ostatní po předčištění) a koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven. 

Kapacita ÚČOV činí 638 000 ekvivalentních obyvatel, v současné době je využívána 

zhruba na polovinu (při původním návrhu se počítalo s vyšším počtem obyvatel 

v budoucnu).[8] Tato kapacita však byla určena v době projektu ÚČOV, kdy ještě nebyly 

stanoveny limity na odstranění dusíku, ale pouze na organické znečištění v ukazateli BSK5.  

Pro splnění dnešního limitu v ukazateli celkového dusíku je na hranici své dnešní 

kapacity, tj. asi 350 000 EO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze byla uvedena do provozu v roce 

1996. Postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních vod 

   Obrázek 3 - ÚČOV Ostrava - satelitní snímek 
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v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Koncepce čištění je založena na 

mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod. Odpadní voda přitéká 

z odlehčovacích komor, protéká lapáky štěrku a hrubými česlemi, které jsou před čerpací 

stanicí. Odpadní voda je čerpána šnekovými a ponornými čerpadly přes jemné česle, kde 

se zachytí hrubší nečistoty – shrabky (papírové ubrousky, hadry…) Následuje 

provzdušňovaný lapák písku. Mechanická část čištění končí čtyřmi usazovacími nádržemi 

o průměru 40 m, kam voda přitéká z rozdělovacího žlabu. Usazovací nádrže jsou opatřeny 

stíracím zařízením pro usazený primární kal i plovoucí nečistoty. Principem biologické 

části čištění je nízkozatížená D – N aktivace (aktivace s předřazenou denitrifikací). 

Mechanicky předčištěná voda natéká do aktivačních nádrží, kde probíhá rozklad 

organických látek, denitrifikace a nitrifikace. Recirkulaci vraceného kalu zjišťují dvě 

šnekové čerpací stanice. Na konci nitrifikace je dávkován koagulant pro odstranění fosforu. 

Takto vyčištěná voda konečně natéká rozdělovacím žlabem do deseti kruhových 

dosazovacích nádrží o průměru 40m, odkud je vyčištěná voda odváděna odváděcím žlabem 

do Černého potoka a tím do řeky Odry. Směs primárního a přebytečného kalu je čerpána 

do tří vyhnívacích nádrží, kde probíhá jeho anaerobní stabilizace. Po zahuštění ve třech 

zahušťovacích nádržích je anaerobně stabilizovaný kal odvodňován odstředivkami s 

automatizovaným systémem řízení technologických procesů a je hygienizován vápnem. 

Takto stabilizovaný a hygienizovaný kal se dále využívá např. pro rekultivace. Bioplyn, 

vznikající při anaerobním vyhnívání stabilizovaného kalu je jímán do membránového 

plynojemu. Plyn je využíván k výrobě elektrické energie a odpadní teplo z kogeneračních 

jednotek slouží k vyhřívání vyhnívacích nádrží. ČOV tak sama částečně kryje svoji 

energetickou spotřebu. ÚČOV Ostrava leží na pravém břehu řeky Odry.[8] 

5.2.1. Odběr aktivovaného vraceného kalu 

Vracený kal byl odebrán ze šachty (Obrázek 8) u nově zrekonstruované dosazovací 

nádrže ihned za aktivací (zbylých 9 nádrží je původních). Výsledky měření tedy nejsou 

tolik ovlivněny procesy probíhajícími v přívodním žlabu. Rekonstruovaná nádrž má oproti 

původní nádrži otočný most po celém průměru nádrže (původní nádrž měla otočný most 

pouze na poloměru nádrže). Shrabovací rychlost je tak dvojnásobná než u původní nádrže 

a to při stejných otáčkách mostů. Rozdíl je rovněž v koncentraci zahuštění kalu: v původní 

nádrži se kal zahušťoval až na 13 g.l
-1

, nyní se kal zahušťuje na 7,4 g.l
-1

. Jelikož na 
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satelitním snímku výše (Obrázek 3) ještě není vidět zrekonstruovaná dosazovací nádrž je 

přiložena její fotografie po rekonstrukci (Obrázek 5).  

 

Obrázek 4 - Původní dosazovací nádrž 

 

Obrázek 5 - Nově zrekonstruovaná dosazovací nádrž 
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Obrázek 6 - Dosazovací nádrž a odebírací šachta pro odběry vzorků – satelitní 

snímek 
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Obrázek 7 - Odebírací šachta, měření teploty a rozpuštěného kyslíku 

 

Obrázek 8 - Detail odebírací šachty 

Výpočet stáří aktivovaného kalu:  

Tabulka 2 - Hodnoty získané od spolčenosti Ovak a.s. v době odběrů kalu 

Datum Teplota Kalový 

index 

Nerozpuštěné látky 

celkem 

Stáří kalu 

°C [mg.l
-1

] [g.l
-1

] průměrné za měsíc[dny] 

4. 2. 13,4 141 5,85 
19 11. 2. 13,3 129 5,91 

24. 2. 14,2 132 5,67 

 

 
(Q ) ( Q)

A A

PK R Z

V X

X NL


 

  
[dny] 

,kde VA je celkový objem aktivace [m
3
] 

XA  je koncentrace kalu v aktivaci [kg.m
3
] 

Q PK  je objem přebytečného kalu [m
3
.den

-1
] 

XR  je koncentrace vraceného kalu [kg.m
3
] 

(NL)z   je koncentrace nerozpuštěných látek ve vyčištěné odpadní vodě [kg.m
3
] 

Q   je odtok vyčištěné vody z ČOV [m
3
.den

-1
] 
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Tabulka 3 - Výchozí parametry sdělené technologem ÚČOV a výsledky výpočtu stáří 

kalu 

Celková aktivace včetně. žlabů 52731 [m
3
] 

Nitrifikace včetně žlabů 37459 [m
3
] 

Denitrifikace včetně žlabů 15272 [m
3
] 

Teplota v aktivační nádrži 13,5 [°C] 

Koncentrace NL v aktivaci 5,81 [kg.m
-3

] 

Sušina kalu 8,65 [kg.m
-3

] 

Koncentrace NL na přítoku do aktivace 195 [mg.l
-1

] 

BSK5 na přítoku do aktivace 196 [mg.l
-1

] 

Množství  NL na odtoku 310 [kg.den
-1

] 

Odtok z ČOV 91388 [m
3
.den

-1
] 

Potřebné stáří kalu 7,8 [dny] 

Zásoba kalu v aktivaci 306367 [kg] 

Vypočítané stáří kalu dle ČSN[3] 7,8 [dny] 

Skutečné stáří kalu  19,3 [dny] 

 

Potřebné stáří kalu bylo vypočítáno na 7,8 dní. Skutečné stáří kalu bylo 19,3 dní, 

z čehož plyne, že byl kal aerobně stabilizován 19,3 – 7,8 = 11,5 dní. Kal byl tedy méně 

aktivní, což snížilo intenzitu biochemických reakcí při laboratorních pokusech. 

Kal byl mikroskopicky analyzován v průběhu pokusů. Byl tvořen kompaktními 

vločkami aglutinujících bakterií s minimem vláknitých mikroorganismů. V kalu byli 

přítomni přisedlí nálevníci. 

5.2. Technické podmínky pro provedení práce 

Pro pokus bylo využito školní laboratoře technologie vod. Laboratoř poskytla 

kvalitní zázemí včetně všech komponentů, kterých bylo potřeba pro provedení práce. 

V laboratoři byla nastavena klimatizace na 20 °C (minimální nastavitelná teplota). 
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5.2.1. Časové možnosti 

Celé měření bylo ovlivněno pracovní dobou školní laboratoře, která byla přístupna 

denně (v pracovních dnech) od 8:00 do 15: 00 hodin. Aktivovaný kal a vyčištěná voda 

odtékající z dosazovací nádrže byli odebrány v ÚČOV vždy po osmé hodině ranní, 

následoval převoz do školní laboratoře, který trval asi jednu hodinu. 

5.2.3. Metodika Měření 

V laboratoři byly stanoveny tyto ukazatele: 

 Dusitany dle metody: Stanovení dusitanů se sulfanilovou kyselinou a N-/1-naftyl/-

ethylendiaminhydrochloridem absorpční spektrofotometrií. 

 Dusičnany dle metody: Stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční 

spektrofotometrií. 

 Amonné ionty dle metody: Stanovení amonných iontů spektrofotometricky dle ISO 

7150 – 1. 

Dusitany, dusičnany a amonné ionty byly stanoveny vždy z filtrátu aktivovaného kalu 

a ve vyčištěné vodě z dosazovací nádrže. Při oxické fázi byl aktivovaný kal promícháván 

rychlostí cca 140 otáček za minutu a rozpuštěný kyslík byl udržován okolo 2 mg.l
-1

. 

Při anoxické fázi byl aktivovaný kal promícháván stejnou rychlostí jako u oxické fáze 

a na hladině bylo položeno víko z polystyrenu.  V každém filtrátu bylo stanoveno pH 

a teplota laboratorním pH metrem. Koncentrace rozpuštěného kyslíku byla stanovena 

laboratorním oximetrem. Při každém pokusu byla stanovena sušina aktivovaného kalu 

a spalitelný podíl sušiny aktivovaného kalu. Ihned při odběru byla rovněž měřena 

koncentrace rozpuštěného kyslíku a teplota (u vyčištěné vody přímo v dosazovací nádrži, 

u aktivovaného kalu ihned po odběru v odběrné nádobě).  Celkem proběhly tři odlišné 

pokusy. 

5.2.3.1. Pokus 1 

Aktivovaný kal a vyčištěná voda z dosazovací nádrže byly po měření koncentrace 

rozpuštěného kyslíku a teploty při odběru převezeny z ÚČOV do školní laboratoře, kde byl 

odebrán vzorek aktivovaného kalu, ve kterém při převozu probíhala primární anoxická fáze 
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(1 hodina). Zbytek aktivovaného kalu bylo kvantitativně převedeno do pokusného reaktoru 

a navodila se oxická fáze. V mezičase byla ve filtrátu po primární anoxické fázi 

a ve vyčištěné vodě z dosazovací nádrže stanovena teplota, pH, koncentrace rozpuštěného 

kyslíku (netýká se filtrátu po anoxické fázi), dusitany, dusičnany a amonné ionty. 

Po oxické fázi, která trvala 3 hodiny byl odebrán vzorek k filtraci. Ve filtrátu byly 

stanoveny stejné ukazatele jako po primární anoxické fázi. Pokusný reaktor byl přepnut do 

anoxické fáze. Sekundární anoxická fáze trvala 19,5 hodin. Druhý den po příchodu byl 

reaktor vypnut a byl odebrán vzorek pro filtraci. Z filtrátu byly stanoveny opět stejné 

ukazatele jako v předchozích stanoveních. Druhý den pokusu byla rovněž stanovena sušina 

aktivovaného kalu. 

5.2.3.2. Pokus 2 

 Druhý pokus se od prvního lišil v době trvání primární anoxické fáze, která trvala 

1,5 hodiny. Dalším rozdílem bylo střídání oxických  a anoxických fází po jedné hodině 

až po terciární oxickou fázi. Po všech fázích byl odebrán vzorek k filtraci. Ve všech 

filtrátech bylo stanoveno pH, teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku, dusitany, 

dusičnany 

a amonné ionty. Část filtrátu z primární anoxické, sekundární anoxické a terciální anoxické 

fáze byla uchována v laboratorní lednici přes noc (v plastových kádinkách zakrytých 

laboratorní folií). Stejně byl uchován i vzorek vyčištěné vody z dosazovací nádrže. Druhý 

den byly vzorky z lednice vyňaty a byly stanoveny dusitany, dusičnany a amonné ionty. 

Stanovena byla rovněž sušina aktivovaného kalu a spalitelný podíl sušiny aktivovaného 

kalu. 

5.2.3.3. Pokus 3 

Délka primární anoxické fáze při převozu činila 45 min. Následovala oxická fáze 

v pokusném reaktoru, která trvala 2 hodiny, po ní byl reaktor přepnut do sekundární 

anoxické fáze, která trvala 1,5 hodin. Po každé fázi byl odebrán vzorek k filtraci. 

Ve filtrátu byly stanoveny všechny výše zmíněné ukazatele, včetně sušiny aktivovaného 

kalu a jejího spalitelného podílu. Tento pokus byl časově přizpůsoben podmínkám 

ČSN 7564 01, ve které je doporučena minimální délka nitrifikačního i denitrifikačního 

procesu. 
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5.2.4. Sestavení pokusného reaktoru 

Pokusný reaktor byl sestaven následovně: do plastové nádoby o objemu 5l bylo 

vloženo laboratorní míchadlo s nastavitelnou frekvencí otáček. Při oxické fázi regenerace 

byl zapojen kompresor, který zajišťoval dostatečnou koncentraci rozpuštěného kyslíku 

(na kompresor byla napojena trubička s provzdušňovacím hranolem). Pro anoxickou fázi 

byl vyroben kryt z polystyrenu, který se při anoxické fázi dal na hladinu aktivovaného kalu 

(pro znepřístupnění vzduchu z atmosféry). 

 

Obrázek 9 – Pokusný reaktor 
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6. Výsledky laboratorních měření 

6.1. Pokus 1 

Cílem pokusu bylo potvrdit, že platí teoretické předpoklady o změnách sloučenin dusíku v jednotlivých fázích pokusu. Úbytek 

N-NH4
+
 po primární anoxické fázi lze vysvětlit možným rozdílem mezi koncentrací v aktuálním odtoku z dosazovací nádrže a 

koncentrací ve vodní fázi vraceného kalu. Po nitrifikaci (oxické fázi) se amonné ionty snížily a dusičnany zvýšily. Dusitany se nepatrně 

snížily, protože byly zřejmě nitrifikovány na dusičnany. Výrazný nárůst amonných iontů po sekundární anoxické fázi byl způsoben 

dlouhou reakční dobou anoxické denitrifikace, která trvala od uzavření laboratoře až do příštího dne. To bylo také příčinou výrazného 

snížení koncentrace dusičnanových iontů během této fáze. Sušina kalu činila 8,26 g/l. 

Tabulka 4- Naměřené a stanovené hodnoty pokusu 1 

 

Doba trvání fáze Amonné ionty  Dusitany Dusičnany Teplota pH rozp. O2  

 

[h] N-NH4
+ 

[mg/l]
 
 N-NO2

-
 [mg/l]

 
 N-NO3

- 
[mg/l]  [°C] [-] [mg/l]  

Odtok z DN - 2,61 0,15 5,1 14,6 6,769 0,35 

Po primární anoxické fázi (převoz) 1 2,13 0,07 2,87 11,5 6,5 0,1 

Po oxické fázi 3 0,64 0,02 5,53 19,1 6,863 1,5 

Po sekundární anoxické fázi 19,5 6,63 0,14 0,12 19,2 6,553 0 

  

Sušina 8,26 g/l 
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6.2. Pokus 2 

Cílem pokusu bylo zjistit, zda je možno za jednoho dne udělat více odběrů. Vzorky by musely v tomto případě být kvůli časového 

omezení (otevírací doba laboratoře) analyzovány i druhý den. Koncentrace stanovovaných ukazatelů byly ve filtrátu, který byl přes noc 

uchován v lednici velmi rozdílné od koncentrací stanovených ihned po odběru filtrátu. Analýzy je tedy nutno provést ihned po odběru 

filtrátu – filtrát není vhodné skladovat. Při nitrifikaci (oxické fázi) klesaly dusičnany, což lze vysvětlit simultánní denitrifikací, při které 

je možná denitrifikace i za přítomnosti rozpuštěného kyslíku.[11] 

Tabulka 5 - Naměřené a stanovené hodnoty pokusu 2 

Vzorek Doba trvání N-NH4
+ 

 N-NO2
-
 N-NO3

-
 Teplota pH rozp. O2  

[h] [mg/l]  [mg/l]  [mg/l]  C
o
 [-] [mg/l] 

Odtok z DN   2,702 0,149 4,270 17,4 6,585 0,38 

Po primární anoxické fázi 1,5 2,112 0,167 0,384 18,5 6,779 0,1 

Po primární oxické fázi 1 1,398 0,027 0,203 17,7 6,914 10,5 

Po sekundární anoxické fázi 1 1,926 0,012 0,203 18,1 6,838 1,1 

Po sekundární oxické fázi 1 1,312 0,015 0,181 18,3 6,878 1,6 

Po terciální anoxické fázi 1 1,669 0,018 0,294 18,6 6,797 0,8 

Po terciální oxické fázi 1 1,429 0,040 0,520 19,1 6,877 1,8 

 

Sušina 9,526 g/l 

Spalitelný podíl sušiny 6,938 g 
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Tabulka 6 - Naměřené a stanovené hodnoty pokusu 2 - filtráty z lednice 

Vzorek po skladování v lednici N-NH4
+ 

 N-NO2
-
 N-NO3

-
 

[mg/l]  [mg/l]  [mg/l]  

Odtok z DN 2,205 0,155 4,992 

Po primární anoxické fázi 0,419 0,164 0,655 

Po sekundární anoxické fázi 1,708 0,043 0,226 

Po terciální anoxické fázi 1,677 0,043 0,203 
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6.3. Pokus 3 

Cílem pokusu bylo navodit reálné podmínky a reakční doby v biologickém reaktoru (dle doporučení ČSN 7564 01) a zjistit, jak 

se mění sloučeniny dusíku při jednotlivých fázích. V anoxických fázích se zvyšovala koncentrace amonného dusíku a klesala koncentrace 

dusičnanového dusíku. Stejně jako při pokusu 1 se po oxické fázi nezvýšila koncentrace dusičnanového dusíku, což lze opět vysvětlit 

probíhající simultánní denitrifikací.[11] Dusitany se chovaly opačně, než je u nitrifikace předpokládáno – po anoxické fázi se zvýšily a po 

oxické fázi se snížily. Po oxické fázi se dusitany snížily, protože se zřejmě částečně oxidovaly na dusičnany. Mohlo jít o lidskou chybu při 

provádění pokusu. V celkové bilanci dusíku se však jedná o zanedbatelnou hodnotu.  Nutno podotknout, že se při pokusech pracovalo 

s výrazně nižší koncentrací vraceného kalu, než byla průměrná hodnota ÚČOV. Výsledky jsou o to nižší. 

Tabulka 7 - Naměřené a stanovené hodnoty pokusu 3 

Vzorek Doba trvání N-NH4
+ 

 N-NO2
-
 N-NO3

-
 Nanorg Teplota pH rozp. O2  

[h] [mg/l]  [mg/l]  [mg/l]  [mg/l]  C
o
 [-]  [mg/l] 

odtok z DN - 4,93854 0,218 7,7484 12,9 14,7 6,61 12,8 

po primární anoxické fázi 45 min 5,203 0,129 4,721 10,1 15,9 6,759 1,6 

po primární oxické fázi 2 4,317 0,107 4,111 8,5 18,6 7,133 3,4 

po sekundární anoxické fázi 1,5 5,195 0,142 0,441 9,4 19,6 7,039 0,9 

N odstraněný 

   

7,1 

  

Sušina 7,776 g/l Spalitelný podíl sušiny 5,63 g/l 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo ověřit procesy, které se týkají změn sloučenin dusíku i jejich 

bilance v průběhu regenerace vraceného kalu za oxických i anoxických podmínek a zda 

nedochází ke snížení obsahu celkového dusíku v regenerační nádrži. 

Pokusem 1 bylo potvrzeno, že platí teoretické předpoklady o změnách sloučenin 

dusíku v jednotlivých fázích pokusu. Pokus 2 ukázal, že je nutné filtráty vzorků analyzovat 

ihned, jelikož se výsledky po skladování v lednici velmi lišily. Při pokusu 3 byly navozeny 

reálné podmínky a reakční doby dle ČSN[3]. Amonné ionty se při oxické fázi snížily a po 

anoxické fázi naopak zvýšily. V oxické fázi probíhala zřejmě i simultánní denitrifikace, 

protože se obsah dusičnanů nezvýšil, ale naopak mírně snížil. Denitrifikační rychlost se dle 

výsledků nelišila od obvyklých hodnot uvedených v kapitole 3.3.  

Jak vyplývá z Tabulky 7, klesla koncentrace Nanorg. po regeneracích s anoxickými 

zónami o 7,1 mg/l. Podle provozních výsledků ÚČOV Ostrava za únor 2014, bylo 

průměrné denní množství recirkulovaného kalu 73 656 m
3
/den. Při regeneraci se stejnými 

parametry jako u modelu by se zde denně odstranilo 525 kg dusíku. Při průměrném denním 

zatížení ÚČOV 4 410 kg N/d to představuje 11,9%. To je významný podíl dusíkatého 

znečištění, protože při specifické produkci dusíku 11 Ng/EO.d [3] to odpovídá odstranění 

dusíku od 47 700 EO. Tato hodnota má navíc dostatečnou rezervu, protože laboratorní 

pokus probíhal při koncentraci vraceného kalu 7,8 kg/m
3
, zatímco průměrná provozní 

hodnota na ÚČOV byla 13,2 kg/m
3
. 

Na závěr je nutno zdůraznit, že se jedná o výsledky získané z laboratorního modelu, 

který byl provozován odstavným způsobem, zatímco v reálných podmínkách by se jednalo 

o průtočný systém. V rámci práce také nebylo možno se zabývat optimalizací časů pro 

jednotlivé fáze regenerace. Zajímavý je i možný vznik simultánní denitrifikace v oxické 

fázi, který možná probíhá i v klasické plně oxické regeneraci. V tomto případě by byl 

přínos anoxických fází poněkud nižší. Toto vše by mohlo být náplní dalšího výzkumu. 

Z naměřených výsledků je i tak možno vyvozovat, že anoxická část regenerace má 

své opodstatnění pro zařazení do procesu čištění odpadních vod tam, kde se požaduje 

vysoká účinnost odstranění dusíku. 
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