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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá vodou jako takovou, jejími vlastnostmi  

a nakládáním s ní. Věnuje se jednotlivým procesům probíhajícím v úpravnictví pitné,  

ale i odpadní vody, problematice nedostatku vody v rozvojových oblastech a možných 

metodách zlepšení celé situace. Zabývá se chodem čistíren odpadních vod či používání vody 

coby zdroje elektrické energie. Praktická část je zaměřena na problematiku nakládání 

s odpadními vodami v konkrétním výrobním zařízení, analýzu celého výrobního procesu, 

potažmo problematiku regenerace kyselých mořících lázní. Uvádí a rozebírá konkrétní 

technologie, které lze v řešení této problematiky použít.   

Klíčová slova: regenerace, moření, recyklace, odpadní voda 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis in its theoretical part focuses on water as a substance and its chemical, physical and 

biological characteristics. There are detailed descriptions of all the processes occuring in 

drinking water purufication plants or waste water treatments plants. It also covers the topic of 

water starcity in developing countries and ways of simple water purification without building 

complicated water treatment plants.  

The second, experimental part of the thesis is focused on hydrochlorid acid regeneration at zinc-

galanizing plant. The waste pickle liquor is currently being handled by an external waste-

handling company while the galvanizing plant is left in need of buying new technical 

hydrochloride acid, while also paying for the waste treatment. The thesis focuses on picking 

specific technologies that show us new ways of solving this problem.  

Key words: regeneration, metal pickling, recycling, waste water 
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1. Úvod 
 

Vodou je podmíněn veškerý život na naší planetě. Je jí až z 80 % tvořen lidský organismus, 

v průměru ze 75 % tvoří rostliny a významně ovlivňuje teplotu na Zemi. Bez pitné vody je 

lidské tělo schopné fungovat pouhý týden. Zároveň téměř 95 % vody na Zemi tvoří zásoby 

slané vody v oceánech. Především tento fakt je základním motivačním faktorem pro vývoj 

recyklačních technologií, jež si kladou za cíl snadnou a ekonomicky nenáročnou výrobu pitné 

vody.  

Výroba pitné vody je sice možná, jedná se však o energeticky relativně náročný proces, který 

by byl v celosvětovém měřítku jen velmi těžko proveditelný, nehovoře o jeho ekonomické 

náročnosti. V principu není recyklačního procesu, na kterém by ve vztahu k environmentální 

budoucnosti záviselo víc – nebude-li voda, nebude život. Proto je velmi důležité tomuto tématu 

věnovat pozornost – nejen z pohledu toho, že stále existují rozvojové země, ve kterých je se 

zdroji pitné vody zásadní problém a vysoké procento lidí k ní nemá přístup, ale také toho, že i 

v našem, velmi civilizovaném světě, se zásoby pitné vody tenčí. V současnosti jsou již 

naprostým standardem městské i průmyslové čistírny odpadních vod, které vodu zpracovávají, 

nicméně jejich produktem je voda užitková, nikoli pitná. I to však velmi pozitivně ovlivňuje 

životní prostředí a brání kontaminaci spodních vod.  

Recyklace a zpracování vody, coby životodárné kapaliny, je tématem budoucnosti.    
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2. Voda 
 

Voda je základní surovinou pro jakýkoli organismus na Zemi. Bez vody není život. To je 

důvodem, proč se jedná o jednu z nejcennějších látek vůbec – a to i přesto, že se jedná o takto 

běžně a hojně se vyskytující látku. Tvoří až 75% zemského povrchu, 95% z tohoto množství 

tvoří slaná voda v oceánech. Pouhých 5% veškeré vody na Zemi tvoří sladká voda, která je pro 

život tak stěžejní. 

Vzhledem k prudkému nárůstu průmyslu v první polovině 20. století, a spolu s ním také nárůstu 

průmyslového odpadu kontaminujícího vody, byla dne 6. května 1968 ve Štrasburku přijata tzv. 

Evropská vodní charta, usnesení, shrnující význam vody pro člověka a životní prostředí, které 

upozorňuje na závažnost problému hospodaření s vodou: [1] 

 Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. 

 Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a 

podle možnosti rozhojňovat. 

 Znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, závislým 

na vodě. 

 Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména 

musí odpovídat normám lidského zdraví. 

 Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné 

i soukromé účely. 

 Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. 

 Vodní zdroje musí být zachovány. 

 Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. 

 Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a 

informování veřejnosti. 

 Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností 

každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. 

 Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí, a ne v 

rámci politických a správních hranic. 

 Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. 
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2.1. Fyzikální vlastnosti 
 

Fyzikální vlastnosti vody jsou v největší míře ovlivněny teplotou okolního prostředí. Teplota 

tání vody je 0 °C, teplota varu při běžném tlaku, což je 101,325 kPa. Další významnou teplotou 

je hodnota 3,98°C, kdy voda dosahuje své nejvyšší možné hustoty a zároveň nejnižšího objemu 

(tzv. anomálie vody – stav, kdy se na povrchu vody vytvoří vrstva ledu, která brání dalšímu 

promrzání).  

Mimo tuto teplotu, ať už jde o ochlazování či zahřívání, se kapalina rozpíná (například při 

ohřevu z 0°C na 100°C dochází ke zvětšení původního objemu o cca 4%). [2] 

Teplota varu je funkcí tlaku páry, což je důvodem pro to, proč nemůže být teplá voda čerpadly 

vyháněna do stejné výšky jako voda studená – docházelo by k nežádoucímu vzniku vodních 

par. Proto jsou tato zařízení obvykle vybavena pojistným ventilem, který brání ohřevu vody na 

více než 95 °C.  

Pohyby základních fyzikálních veličin vzhledem ke změnám teploty jsou uvedeny v tabulce. 

(Tabulka 1) [2] 

T  cp  λ 
εr 

γ 

[°C] [kg.m-3] [kJ.kg-1.K-1] [µPa.s] [mW.K-1.m-1] [mN.m-1] 

0 999,84 4,2176 1793 561,0 87,90 75,74 

10 999,70 4,1921 1307 580,0 83,96 74,23 

20 998,21 4,1818 1002 598,4 80,20 72,75 

30 995,65 4,1784 797,7 615,4 76,60 71,20 

40 992,22 4,1785 653,2 630,5 73,17 69,60 

50 988,03 4,1806 547,0 643,5 69,88 67,94 

60 983,20 4,1843 466,5 654,3 66,73 66,24 

70 977,78 4,1895 404,0 663,1 63,73 64,47 

80 971,82 4,1963 354,4 670,0 60,86 62,67 

90 965,35 4,2050 314,5 675,3 58,12 60,82 

100 58,40 4,2159 281,8 679,1 55,51 58,91 

 

Tabulka 1 Fyzikální vlastnosti vody [2] 
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Voda má poměrně vysoké povrchové napětí, které ale klesá s narůstající teplotou, stejně jako 

viskozita, která je zásadní například u sedimentačních procesů v čistírnách odpadních vod. [3] 

 

2.2. Chemické vlastnosti 
 

Voda je velmi stálou sloučeninou, k rozkladu molekuly dochází až za velmi vysokých teplot. 

Molekula je tvořena čtyřstěnem s úhlem 105° a molekula je polární – to je způsobeno polaritou 

vazeb mezi kyslíkem a vodíky (dvě kovalentní sigma vazby) a přítomným dipólovým 

momentem.  

Je také velmi dobrým rozpouštědlem, rozpouští látky jak látky polární, s iontovou vazbou, tak 

i látky plynné a nepolární.  

Chemické vlastnosti vody mohou být také ovlivněny např. obsahem různých solí. Tento jev se 

označuje tvrdost vody. Rozlišují se dva základní typy tvrdosti vody: 

- Tvrdost uhličitanová: 

Jedná se o takzvaný vodní kámen. Způsobuje ji hydrouhličitan hořečnatý (Mg(HCO3)2), nebo 

hydrouhličitan vápenatý (Ca(HCO3)2). 

- Tvrdost neuhličitanová: 

 Neuhličitanová tvrdost je způsobena obsahem síranu vápenatého (CaSO4), nebo síranu 

hořečnatého (MgSO4), případně dalších chloridů či dusičnanů. Při odpařování vody se tyto 

sloučeniny formují v tzv. kotelní kámen, který je jen velmi obtížně rozpustný. V praxi se tento 

problém řeší přidáním vápna či sody, které rozpustnost kotelního kamene upraví.  

Uváděná tvrdost vody je pak celkovým souhrnem těchto dvou charakteristik – tedy součtem 

uhličitanové a neuhličitanové tvrdosti. Vyjádřena je následujícím vzorcem:  

        𝐻𝑤 = 0,1. 𝑥 + 0,14. 𝑦   (1) 

kdy x je rovno obsahu CaO v mg.l-1 a y je rovno obsahu MgO v mg.l-1. [4] 

Voda je na základě této charakteristiky dělena do tří kategorií tvrdosti. (Tabulka 2) 
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Měkká 0 - 1,78 mval.l-1 

Středně tvrdá 1,78 - 3,56 mval.l-1 

Tvrdá více než 3,56 mval.l-1 

 

Tabulka 2  Kategorie tvrdosti vody [4] 

 

Další zásadní chemickou vlastností vody je pH, vyjadřující obsah iontů [OH-] a [H3O
+] a tedy 

kyselost, zásaditost, či, ideálně neutrálnost této vody. 

Faktor pH sledovaného prostředí, jinak také nazývaný vodíkový exponent, je aktivita 

oxoniových kationtů prostředí vyjádřená zápornou logaritmickou škálou.  

pH = - log [H3O
+] 

Škála hodnot pH se nachází v rozmezí 0-14, neutrální roztok je o pH 7, kyseliny mají pH nižší 

a zásady naopak vyšší.  

Destilovaná, tedy chemicky čistá, voda má pH neutrální, tedy rovné 7. 

  



6 
 

Blechová, K., Bc.. Možnosti úpravy a zpracování odpadních vod s obsahem zinku z technologického 
procesu galvanoven. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2020 

3. Čistírny odpadních vod 
 

Odpadní vody jsou z jednotlivých subjektů odváděny do kanalizačních sítí daných oblastí, které 

za pomoci systému potrubních sítí odvádějí vodu do lokálních čistíren odpadních vod. Ty se 

obvykle nacházejí na nejnižším možném místě v odváděném území.  

 

 

3.1. Mechanické čištění 
 

Mechanické čištění odpadních vod je prvním krokem celého procesu. Před jakýmkoli dalšími 

purifikačními procesy je nutné vodu zbavit veškerých nerozpustných pevných částic. To je 

započato tzv. předčištěním, kdy jsou z vody odstraněny všechny plovoucí či vodou sunuté 

předměty, které by v dalších krocích mohly mechanicky poškodit strojní zařízení čistírny. 

K tomuto jsou využívána dvě zařízení – lapáky štěrku a česle.  

Lapáky štěrku je možno si představit jako jímku, nacházející se v těsné blízkosti čistírny 

odpadních vod, před přivaděčem odpadní vody. Odtud voda protéká tzv. česlemi (Obr. 1), 

soustavu ocelových prutů, upevněných v kovovém rámu, které na principu síta předměty 

zachytávají.  Česlí je obvykle v čistírně odpadních vod použito několik – zprvu s hrubšími 

rozestupy a posléze i těmi zachytávajícími i drobné předměty či například části rostlin.  

V této části mechanického čištění jsou zachyceny veškeré pevné předměty, které by mohly 

ohrozit chod čistírny – shrabky tvoří z 50% tkaniny, 20-30% papír, 5-10% plasty a dalšími 

látkami či materiály. Množství shrabků se uvádí v jednotce EO, tj. množství na jednoho 

ekvivalentního obyvatele, a jeho hodnota se pohybuje okolo 2-3l/EO u hrubých a 5-10l/EO u 

jemných česlí. [5] 
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Obr. 1  Česle v čistírně odpadních vod [6] 

Jakmile voda proteče česlemi, prochází tzv. lapáky písku. (Obr. 2) Ty pracují na principu 

snížení průtočné rychlosti vody a mohou být horizontální, vertikální, či s příčnou cirkulací. 

Zachytávají se zde nečistoty do rozměru 0,2mm na bázi těžkých organických látek, jako je 

písek, skleněné střepy či jemná škvára. Je nutné organické a anorganické nečistoty odstraňovat 

zvlášť. Pokud by se tento krok prováděl zároveň, ve vyhnívacích nádržích by se u dna začal 

hromadit písek, který by rozvrstvoval kaly a snižoval účinný objem nádrže. Mimo to by musela 

být nádrž odstavována a v pravidelných intervalech od písku čištěna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Vírový lapák písku [7] 
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Následují usazovací nádrže, kde dochází k odstranění tuhých částic vlivem tíhového zrychlení. 

Pokud se jednotlivé částice vzájemně neovlivňují a pohybují se směrem ke dnu konstantní 

rychlostí, mluvíme o prosté sedimentaci. V koncentrovanějších suspenzích ale dochází ke 

zmiňovanému vzájemnému ovlivňování částic, jehož výsledkem je zpomalení pohybu 

některých z nich, tomuto jevu se říká rušené usazování. Následkem tohoto se u vysoce 

koncentrovaných suspenzí může stát, že se mezi kapalnou a tuhou fází vytvoří fázové rozhraní 

– pak je řeč o tzv. zahušťování suspenzí. Pro určení vhodného typu zpracování je nutno provést 

tzv. sedimentační analýzu, jejímž výsledkem je křivka usazovacích rychlostí polydisperzní 

soustavy. Tuto analýzu je možné provádět také v laboratorním měřítku, na výsledek tento fakt 

nebude mít vliv.  

Nejčastěji se na čistírnách odpadních vod vyskytují průtočné usazovací nádrže. Proudění 

kapaliny může být laminární, kdy se pohybuje v tenkých, vzájemně rovnoběžných vrstvách, 

nebo turbulentní, kdy se kapalina rozvíří. 

U zahušťovacích nádrží se voda po nechává v klidu „odstát“. Dojde k usazování a následnému 

zahuštění suspenze. Po dekantaci tak v nádrži zůstane pouze zahuštěný kal.  

 

3.2. Biologické čištění 
 

Biologické čištění odpadních vod stojí na biochemických oxidačně-redukčních reakcích.  

Zásadním krokem je tzv. Aktivace, proces, při kterém jsou vodě dodány aerobní bakterie, které 

jsou ve svém metabolismu schopny odbourat 99% organického znečištění vody. 

Celý proces je rozdělen na další podprocesy, zabývající se vždy konkrétní skupinou 

znečišťujících látek – mineralizace, při které jsou odbourávány uhlíkaté organické látky, 

amonifikace, při které se odbourávají dusíkaté organické látky na amonné iontu, nitrifikace, při 

které jsou tyto amonné ionty převedeny na dusičnany, imobilizace a detoxikace.  

Posledním krokem je druhé usazování, při kterém sedimentuje tzv. aktivovaný kal, dále 

zpracovávaný v rámci kalového hospodářství čistírny odpadních vod. (Obr. 3) [5] 
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Obr. 3  Schéma čistírny odpadních vod 

 

Produktem čistírny odpadních vod je recyklovaná voda, která je navrácena zpět do přírodního 

koloběhu. Není možné ji používat jako vodu pitnou, nicméně k mnohým účelům poslouží už 

coby produkt čistírny, a to například v zemědělství či průmyslu. [8] 
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4. Pitná voda 
 

Pitná voda je definovaná jako zdravotně nezávadná tekutina, která ani při trvalém používání 

nevyvolá poruchy zdraví. Měla by vyhovovat požadavkům člověka, obsahovat dostatek 

biogenních prvků a nemít korozivní účinky. Zdrojem pitné vody mohou být vody jak povrchové, 

tak i podzemní, které však k používání k tomuto účelu musí projít rozborem svých fyzikálně 

chemických vlastností. V tomto se od sebe voda povrchová a podzemní poměrně výrazně liší – 

zatímco povrchovou vodu, která slouží k hromadnému zásobování lokalit, je nutné vodu 

desinfikovat, u lokálních zdrojů podzemní vody většinou desinfekce není nutná.  

Co se týče charakteristiky vody, sleduje se množství faktorů. Mezi senzorickými vlastnostmi 

vody je sledováno 

- teplota, která se měří ihned při odběru vzorku, 

- chuť, mimo klasické rozdělení na slanou, sladkou, hořkou a kyselou, je možné uvést 

také příchuti – kovovou, houbovitou, železitou, zemitou, …), 

- pach – určuje se smyslovými zkouškami při 20° a 60°C a analýza se provádí do 12 hodin 

od odběru vzorku, vyjadřuje se v šesti stupních (žádný, velmi slabý, slabý, znatelný, 

zřetelný, velmi silný), 

- průhlednost – je dána barvou a zákalem vzorku, určuje se analytickými metodami na 

principu čitelnosti skrze vzorek v odměrném válci, 

- barva – vyjadřuje se coby obsah Pt v mg na 1 litr vzorku,  

- zákal – určován nefelometrickou či turbnidimetrickou metodou. 

 

Dále se sledují souhrnné ukazatele jakosti vody: 

- obsah rozpuštěných a nerozpuštěných látek, 

- vodivost, 

- pH, 

- neutralizační kapacita – schopnost vody vázat na sebe kyselinu nebo zásadu do předem 

zvolené výše pH, 

- chemická spotřeba kyslíku – množství kyslíku, které se spotřebuje na oxidaci látek ve 

vodě silným oxidačním činidlem, za předem daných podmínek, 

- biochemická spotřeba kyslíku – množství kyslíku, které spotřebují přítomné 

mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek v aerobním prostředí.  
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4.1. Spotřeba vody 
 

Aktuálně lidská populace užívá asi 54% celkových zásob pitné vody na Zemi. Se vzrůstající 

populací se i toto číslo bude zvyšovat, dle aktuálních predikcí až na 70%. Z toho je, 

v celosvětovém měřítku, asi 70% této vody spotřebováno v zemědělství, 23% v průmyslu a 

pouhých 8% v domácnostech. Oproti tomu, v Evropě je na vrcholu žebříčku spotřebitelů 

průmysl, a to s 54%, zemědělství spotřebovává 33% veškeré užité vody a 13% domácnosti. 

Vztáhneme-li data na Českou republiku, spotřeba vody od devadesátých let kontinuálně klesá. 

Je to dáno především moderními technologiemi v průmyslu i zemědělství. [9] 

Co se týče domácností, pro průměrnou čtyřčlennou rodinu je roční spotřeba vody rovna zhruba 

150-200 tisícům litrů. Zhruba 70% vší spotřebované vody je, jak je možné předpokládat, 

spotřebováno v koupelnách a na toaletách. Konkrétně v toaletách je v českých domácnostech 

spotřebováno až 42% vody, což je s velkým náskokem nejvyšší položkou. Proto je v posledních 

letech trendem zavádění různých opatření, jež mají za cíl omezit spotřebu pitné vody 

v domácnostech. Mimo upravení základních návyků jsou to různé šetřiče vody, zavádění sprch 

namísto van (úspora je až 400l na osobu týdně), úsporné sprchové hlavice a vodovodní 

kohoutky, úsporné splachovací systémy či myčky nádobí, nebo rovnou domácí čistírny 

odpadních vod, kdy se v domácnosti splachuje vodou recyklovanou. [10] 

 

4.2. Úpravnictví 
 

Pro ostravský region je zásadním subjektem úpravna pitné vody v Nové Vsi. Její historie sahá 

až do roku 1885. Na začátku 20. století bylo zavedeno jímání pomocí vybudovaných studen, 

které v podstatě funguje dodnes. Aktuálně je voda jímána ze dvou pramenišť, Dubí a Nová Ves 

(Obr. 4) a roční produkce se na této úpravně pohybuje v rozmezí 8 – 10 milionů m3.  

Samotné úpravnictví pitné vody je sérií několika na sebe navazujících procesů. Prvním krokem 

je usazování, které z vody odstraní veškeré suspendované částice ve formě kalu. Následuje 

čiření. Do vody jsou přidána koagulační činidla (zelená skalice, síran hlinitý a chlorid železitý) 

a nežádoucí látky jsou z vody tzv. vyvločkovány – vysráženy. Následuje filtrace – buď pomalá, 

skrze filtry z říčního písku a křemeliny, nebo rychlá – pod tlakem. Přefiltrovaná voda je dále 

podrobena sorpci, kdy jsou z ní odstraněny veškeré nízkomolekulární organické látky.  
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Sorpce probíhá na tzv. aktivních materiálech, nejčastěji k těmto účelům slouží aktivní uhlí. 

Jedná se o poměrně finančně nákladný proces, proto k němu na všech úpravnách nedochází. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Úpravna vody v Nové Vsi [12] 

 

Po sorpci následuje oxidace zároveň s desinfekcí vody. Dochází zde k částečnému rozrušení 

organických látek oxidací některých anorganických složek. Dezinfekce probíhá za použití UV 

záření a ozonizace, které zároveň odstraňují zápach a nejsou nijak detekovatelné v chuti vody – 

na rozdíl od dezinfekce chlorací.  

Po provedení výše uvedených procesů je nutné vodu provzdušnit, nasytit kyslíkem, zároveň 

v tomto kroku dochází k odstranění amoniaku a sulfanu, které ve vodě mohou způsobovat 

nežádoucí zápach.  

Zároveň probíhá odželezování a odmanganovávání, železo je při aeraci převáděno z železnatých 

kationtů na železité. 

Posledním krokem úpravy vody je biologická úprava – pomalá biologická filtrace, 

mikrobiologická denitrifikace. V tomto kroku jsou finálně odstraněny veškeré organické látky a 

bakteriální znečištění. [13] 
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4.3. Problematika nedostatku pitné vody 
 

Dostatek pitné vody není ani dnes, ve dvacátém prvním století, samozřejmostí. V zemích třetího 

světa je nedostatek pitné vody velmi aktuálním problémem, tak vlivem právě tohoto faktoru 

dochází k velmi závažným, až civilizačním, problémům. Ve velmi zjednodušeném schématu 

nedostatek pitné vody vede mimo jiné také k nedostatečné hygieně a tedy ideálním podmínkám 

pro velmi rychlé a snadné šíření bakterií a virů. Vezmeme-li v potaz ne příliš vysokou úroveň 

lokálního zdravotnictví, je zřejmé, že vysoká úmrtnost na choroby, které považujeme za běžné 

a v našich podmínkách snadno léčitelné, je do velké míry ovlivněna právě nedostatkem pitné 

vody.  

Zpřístupnění pitné vody, případně zavedení vodní infrastruktury pro zjednodušení celé situace 

je však možné a není ani natolik finančně náročné, bohužel se však i přesto shánějí finanční 

prostředky jen velmi obtížně. [14] 

Aktuálně nemá k pitné vodě přístup zhruba 760 milionů lidí žijících v rozvojových zemích. 

(Obr. 5) 

 

     

 

Obr. 5  Lokality trpící nedostatkem pitné vody [15] 
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4.4. Metody purifikace pitné vody 
 

Problematika mikrobiologického testování pitné vody je velmi aktuálním tématem, a to 

především vzhledem ke stále nevyřešené problematice nedostatku pitné vody v rozvojových 

oblastech, popřípadě v oblastech zasažených přírodní či jinou katastrofou. Týká se například 

také válečných území, kde ne vždy je této základní suroviny, kterou je lidský život podmíněn, 

dostatek.  

Testování vody na obsah organismů, případně také těžkých kovů, je velmi komplikovaným 

procesem. Doposud testy probíhaly výlučně v laboratořích, pro detekci kovů jsou využívány 

především spektrometrické analytické metody, pro mikrobiologický rozbor metody kultivační 

a nekultivační, molekulárně biologické a mikroskopické. Nic z tohoto však není uplatnitelné ve 

ztížených podmínkách v problémových oblastech.  

 

4.4.1. Aquapad 

 

Vynález zařízení, které se svými rozměry vejde do kapsy, k testování nepotřebuje jakékoli 

zdroje energií ani laboratorní prostředí a k vyhodnocení nepotřebuje víc než chytrý telefon, tak 

byl zcela revoluční. (Obr. 6) Se zařízením Aquapad přišla francouzská vesmírná společnost 

CNES ve spolupráci s diagnostickou společností bioMérieux. Cílem projektu bylo vynalézt 

zařízení, jež by bezproblémově a spolehlivě sloužilo k testování pitné vody, jež je vyráběna 

zařízeními umístěnými na Mezinárodní vesmírné stanici; a posléze i v dalších zařízeních 

pohybujících se ve vesmíru.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6  Zařízení Aquapad [16] 



15 
 

Blechová, K., Bc.. Možnosti úpravy a zpracování odpadních vod s obsahem zinku z technologického 
procesu galvanoven. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2020 

Principem je technologie bioMérieux, nazvaná PAD, zkráceně Paper-based Analytical Device, 

tedy Analytický nástroj na bází papíru.  

V praxi se jedná o vložku ze specifické tkaniny, která je impregnovaná kultivačními médii ve 

formě prášku. Pro úspěšné a objektivní vyhodnocení musí být vrstva kultivačních médií zcela 

homogenní a rovnoměrná. Poté je do zařízení injektována testovaná voda o objemu jeden 

mililitr, která je absorbována impregnovanou testovací vložkou. Během několika okamžiků se 

ve vzorku začnou tvořit kolonie obsažených bakterií, které se na testovací ploše projeví coby 

barevné skvrny. Barva skvrn se liší v závislosti na typu detekované bakterie.  

Jakmile je proces detekce bakterií dokončen (proces může trvat až 44 hodin), obsluhující osoba 

vyfotí testovací plochu skrze aplikaci v chytrém telefonu, aktuálně nesoucí název EveryWear, 

která automaticky sčítá kolorizované oblasti (Obr. 7) na testovací ploše a na základě toho 

vyhodnocuje koncentraci obsažených bakterií a je schopna určit, zda je voda vhodná k požití 

člověkem. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Kolorizované bakteriální kolonie v jednotlivých vzorcích [16] 
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4.4.2. Purifikační tablety 

 

Tak jako je metoda Aquapad původně produktem vesmírného programu, tak i tento způsob 

purifikace vody vychází z projektů v naprosto jiném odvětví – v tomto případě se jedná o 

technologii vyvinutou pro armády NATO.  

Jedná se o takzvané purifikační tablety. (Obr. 8) Ty existují na bázi vícero látek – nejčastěji se 

jedná o chlor, stříbro nebo jód.  

Oficiální distributor britské armády, společnost Hydrachem Ltd. UK, vyrábí tyto tablety na bázi 

chloru, konkrétně obsahující látku dichlorisokyanurát sodný, a to v množství 17mg v jedné 

tabletě. Použití je poměrně snadné, tableta se vloží do lahve o objemu 1l s vodou a nechá 30 

minut působit. Je však nutné, pokud se jedná o vodu obsahující pevné částice, provést předem 

mechanickou filtraci. Po uplynutí třicetiminutové lhůty se voda stává zdravotně nezávadnou. 

[18][19] 

Nejedná se o ekonomicky náročnou metodu, nicméně dlouhodobě je v takto velkém měřítku 

nepraktikovatelná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Purifikační tablety [19] 
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4.4.3. Nanocelulóza 

 

Dalším z řešení pro snadnou purifikaci vody v oblastech, kde není možné zasíťování, ani 

zavedení zařízení pro klasické úpravnictví vody, je zavedení z mechanického hlediska 

jednoduchých filtrů, které mimo klasické pevné nečistoty zvládnout odstranit i mikrobiologické 

znečištění vody.   

Nejúčinnějšími filtry, používanými za těmito účely, jsou filtry na bázi nanocelulózy. Jedná se 

o chemicky inertní materiál s hydrofilním povrchem, který obsahuje nanokrystaly a nanovlákna 

celulózy. [20] 

V tomto případě se ale jedná o ekonomicky poměrně nákladnou technologii. 

 

4.4.4. UV záření 

 

Další technologií, kterou lze poměrně snadno použít k purifikaci vody, je UV záření. V praxi 

se jedná o filtrační pera, která fungují na principu UV lampy. Ultrafialové záření totiž brání 

mikrobům v reprodukci. Stačí tak pero (Obr. 9) ponořit do lahve s vodou o objemu 1l po dobu 

90s a veškeré biologické znečištění je zneškodněné. Nevýhodou může být nutnost opakované 

purifikace, vzhledem k tomu, že za určitých, snadno dosažitelných podmínek, se mikroby opět 

mohou začít rozmnožovat. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  UV purifikační pero [21] 
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4.4.5. Aktivní uhlí 

 

Filtr z aktivního uhlí (Obr. 10) není natolik efektivním prvkem v biologickém čištění, naopak 

ale dokáže snadno a rychle z vody odstranit pozůstatky chloru či různých kovů. Chlor sice není 

dle EPA považován za nebezpečnou látku a kontaminant, nicméně existuje široké množství 

studií prokazujících jeho negativní vliv na lidský organismus. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Uhlíkový filtr [22] 

 

 

4.4.6. Systém obnovy vody 

 

Dalším z produktů vývoje pro vesmírné programy je tzv. systém obnovy vody, který je 

dlouhodobě využíván na Mezinárodní vesmírné stanici. Jedná se o unikátní zařízení, velmi 

specificky vyrobené právě pro fungování v mikrogravitaci, nicméně princip je použitelný na i 

na Zemi. V oblastech s absolutní nedostupností zdrojů pitné vody by se mohlo jednat o 

přelomovou technologii.  

V principu se jedná o to, že zařízení je schopné biologický odpad – lidskou moč – proměnit 

v pitnou vodu. Jedná se o sestavu filtrů, následovanou destilačním procesem, kondenzačním 

zařízením a následným zpracováním klasicky s další odpadní vodou na stanici. (Obr. 11) Pokud 

bychom tuto cestu aplikovali do rozvojové země, kde neexistuje kanalizace a odpadní voda se 

tedy nezpracovává, produkt tohoto zařízení by tedy stačilo purifikovat jednou z dříve 

uvedených technologií a voda je zdravotně nezávadná. [23] 
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Obr. 11 Zařízení UPA [24] 

 

Podobně pracující zařízení představil v roce 2012 Bill Gates skrze Bill & Melinda Gates 

Foundation pod názvem Omni Processor. (Obr. 12) To je dlouhodobě testováno za všemožných 

podmínek a v posledních letech začíná být používáno v rozvojových zemích. [25] 

 

 

Obr. 12  Omni Processor plant v Senegalu [26] 
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5. Voda jako zdroj energie 
 

Stále se zvyšující nátlak na snižování spotřeby fosilních paliv vede k opětovnému vyhledávání 

obnovitelných zdrojů energie. Voda je, díky hydrologickému cyklu, tedy neustávajícímu oběhu 

vody na Zemi, pro moderní pojetí energetiky ideálním řešením. [27] 

V České republice je dle informací společnosti ČEZ, a.s. oficiálně vedeno 31 vodních 

elektráren, z toho tři – Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice – jsou elektrárnami 

přečerpávacími, s celkovým instalovaným výkonem 1175MW, ty zbylé jsou pak klasickými 

přehradními vodními elektrárnami. Celkem 9 z celkových 32 vodních elektráren spadá do 

kategorie velkých vodních elektráren, tedy těch s celkovým instalovaným výkonem nad 

10MW, a to s celkovým instalovaným výkonem 753MW. [28] 

Principem výroby elektrické energie za pomoci vodních děl je přenos kinetické, resp. 

potenciální energie přitékající vody na turbínu (Obr. 13), která je pohonem pro generátor, který 

je připojen ke společné hřídeli. Rotační energie z turbíny je v generátoru převáděna na základě 

elektromagnetické indukce na energii elektrickou. Tomuto soustrojí se říká turbogenerátor. 

Výkon tohoto zařízení je dán průtokem, účinností turbíny a velikostí spádu. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Turbína vodní elektrárny [30] 

Nejvýkonnějšími z vodních elektráren jsou elektrárny přečerpávací. (Obr. 14) Ty využívají 

možnosti přečerpávání vody mezi dvěma různě výškově položenými vodními nádržemi.  
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Mnohdy je při přebytku vyrobené elektrické energie možné tuto spotřebovat právě při čerpání 

vody do horní nádrže, odkud je v nutnosti výroby elektřiny kontrolovaně spuštěna zpět do 

nádrže nižší.  

Jedná se tak například také o vysoce spolehlivý zdroj elektrické energie při případném výpadku. 

J´V tomto kontextu slouží v ČR například přečerpávací elektrárna v Dalešicích, která je 

připravena v případě black-outu ihned podpořit elektrickou energií chod nedaleké jaderné 

elektrárny Dukovany. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Přečerpávací elektrárna Dolní stráně [32] 

 

Mimo přečerpávací elektrárny existují také dva další typy těchto zařízení, a to elektrárny 

akumulační (Obr. 15) a slapové (Obr. 16). Akumulační elektrárny, neboli také přehradní, jsou 

obvykle součástí přehradních vodních děl a využívají řízeného odběru vody z akumulační 

nádrže podle aktuálních potřeb elektrizační soustavy. Slapové elektrárny jsou poměrně 

vzácným jevem, jejich funkčnost se totiž přímě váže na výškový rozdíl vodní hladiny při přílivu 

a odlivu. [29] 
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Obr. 15 a 16 Přílivová vodní elektrárna ve Skotsku (vlevo) [33], Vodní elektrárna Slapy [34] 
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6. Analýza pozinkovacího procesu v podniku 
 

Závody společnosti Galva, s.r.o., na níž je praktická část této práce zaměřena, se nachází 

v Držovicích u Prostějova a v Olomouci. Poskytují služby v oblasti povrchových úprav 

kovových předmětů, specificky tedy galvanické pozinkování, a to jak kyselé, tak alkalické, a 

fosfátování.  

Podmínkou pro úspěšně provedený proces galvanického pozinkování je, aby zákazníkem 

dodaný materiál, nejčastěji železné produkty, často také zinkové či litinové odlitky, splňoval 

podmínky dané společností, mezi které patří nutnost zbavit předmět hrubých okují, hloubkové 

rzi, či barev. Problém mohou dělat také dutiny, u nichž není dostatečný odtok a plošně 

svařované díly.  

Samotné zinkování pak probíhá v tzv. zinkovacích lázních, do kterých jsou předměty 

vpravovány dvěma způsoby. Větší díly, které je možné zavěsit, jsou zavěšeny na háky na 

kovovém rámu a celý rám je ponořen do lázně. (Obr. 17, 18 a 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17, 18 a 19  Zavěšení předmětů pro pokovování 
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Jedná-li se o drobné součástky, u nichž není možné jejich zavěšení, používá se tzv. pokovovací 

buben, který se celý ponoří do pozinkovací lázně. Tyto bubny jsou vyrobeny z titanu a předměty 

v nich absolvují celý pozinkovací proces. (Obr. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20  Pokovovací buben 

 

Prvním krokem úpravy a přípravy materiálu k pokovování je odmašťovací lázeň. 

Odmašťovacích nádrží je v procesu několik, v tomto konkrétním kroku se nacházejí tři, kdy ať 

už buben, či rám, projde postupně všemi třemi. (Obr. 21) Jedná se o kapalinu na bázi hydroxidů, 

jejíž teplota se pohybuje okolo 15°C a celý proces trvá v řádu minut. Životnost této lázně je 

rovna zhruba dvanácti týdnům a její konec je indikován vznikem lehkého olejového filtru na 

hladině nádrže.  

Chemické odmaštění probíhá v ponorném odmašťovači EKASIT BTU 10/A, dodávaným 

společností Metallchemie. Jedná se o volně tekoucí silně alkalickou směs solí o koncentraci 

60g/l.  
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Obr. 21  Odmašťovací nádrže s viditelným olejovým filtrem na hladinách 

 

Vyšší kvality odmaštění dosahují předměty, jež celý proces absolvují v pokovovacím bubnu. 

Jakmile díly projdou všemi odmašťujícími nádržemi, pokračují do tzv. oplachových nádrží. 

(Obr. 22 a 23) Těch je opět několik za sebou a jsou naplněny čistou vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 a 23  Oplachové nádrže pro bubnovou a závěsovou metodu 

 

Následuje proces moření. Ten probíhá v mořící lázni (Obr. 24), která je v tomto případě 

vodným roztokem kyseliny chlorovodíkové a jeho cílem je odstranění oxidických nečistot 

z povrchu produktu chemickou cestou. Tyto oxidy jsou v mořící lázni převáděny na rozpustné 

soli, která materiál definitivně opustí při oplachu. U bubnové metody se jedná o zhruba 6% 

roztok, u klasické závěsové pak 12%. U bubnové metody moření napomáhají trysky vhánějící 

do nádrže kyslík, který napomáhá moření a omezuje otěr.  
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Obr. 24  Pohled na dvě zinkovací linky obsahující sérii nádrží. Vpravo se nacházejí nádrže 

pro bubnovou metodu, vlevo pro závěsovou 

 

Po mořící lázni jsou produkty opět ponořeny do několika oplachových nádrží obsahujících 

vodu.  

Dalším krokem je elektrolytické odmaštění předmětů, které probíhá za použití elektrického 

proudu. (Obr. 25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25  Zařízení pro elektrolytické odmaštění 

Odmašťování, ať už chemické či elektrolytické, je prováděno s cílem odstranit z povrchu 

předmětu určeného k pokovování veškeré druhy nečistot, primárně však oleje, tuky, organické 

zbytky, prach.  
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Jeden cyklus trvá vzhledem k riziku naleptání materiálu dvě minuty. V tomto konkrétním 

případě se používá metoda kombinace katodového a anodového cyklu, kdy se směr proudu 

mění. Dochází zde k rozkladu H2O na kyslík, který se vylučuje na anodě a vodík, jež je 

vylučován na katodě. Vznikající bubliny plynů na sebe navazují nečistoty nacházející se na 

povrchu předmětů. Roli hraje také elektrický náboj některých nečistot. Lázeň, ve které tento 

proces probíhá, je opět na bázi hydroxidů a uhličitanů.  

Pro elektrolytické odmaštění se používá kombinovaný ponorný a elektrolytický odmašťovač 

EKASIT 2005, dodávaný společností Metallchemie. Jedná se o volně tekoucí, alkalickou směs 

solí, jež se používá při koncentraci 40-80 g/l.  

Po elektrolytickém odmaštění opět následuje několikanásobný oplach.  

Posledním krokem před samotným zinkováním je dekap, kdy dochází k tzv. aktivaci povrchu a 

předmět je připraven na pokovování. K tomuto účelu je v tomto případě používán slabě kyselý, 

dvouprocentní roztok kyseliny chlorovodíkové. Ta z povrchu pokovovaného předmětu 

odstraňuje vrstvu oxidů, které mohou vznikat při přesunech produktu mezi nádržemi a mohou 

zásadně ovlivnit výsledek galvanického pokovování a poškodit výslednou vrstvu. (Obr. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26  Nádrž pro dekap 

Dekap je posledním krokem přípravy materiálu pro pokovování a následuje samotné galvanické 

pozinkování. To probíhá v každé ze dvou používaných linek (bubnová a závěsová) odlišně. U 

bubnové lázně je pokovovaný materiál vždy katodou, a coby rozpustná anoda jsou používány 

zinkové koule o průměru 5 cm, které jsou umístěné v titanových koších a ponořené do nádrže. 

(Obr. 27 a 28) 
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Obr. 27  Zinkové koule používané coby rozpustná anoda u bubnové metody galvanického 

pozinkování 

 

U závěsového systému pozinkování, kdy jsou předměty navěšeny na hácích na kovovém rámu, 

je anoda v podobě kovového plátu ponořena v lázni, kontaktem je v tomto případě měděná tyč. 

(Obr. 13) Do lázní je v obou případech vháněn kyslík, který převádí obsažené železo na jeho 

trojmocnou formu – Fe2O3. Do lázně jsou přidávány také tzv. leskutvorné přísady, směs látek, 

které zákazníkovi zajistí estetičtější povrchovou úpravu materiálu. (Obr. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28  Schéma galvanického pozinkování bubnovou cestou 
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Obr. 29  Schéma galvanického pokovování závěsovou cestou 

 

Proces pozinkování trvá asi 30-50 minut a lze jej opakovat s cílem dosažení lepšího výsledku. 

(Obr. 30) Materiál se v takovém případě nechá naleptat, zinková vrstva se i s nečistotami strhne 

a materiál se znovu pozinkuje.  

U této metody, tedy kyselého pozinkování, je problémem nerovnoměrné rozložení zinkové 

vrstvy, které alkalické pozinkování poskytuje. Nicméně při použití alkalické metody není 

výsledná vrstva v takové míře estetická, vyloučený zinek je matný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30  Pozinkované součástky při vytahování ze zinkovací lázně 
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Zinkovací lázně jsou, stejně jako většina předcházejících roztoků, dodávány společností 

Metallchemie a konkrétně se jedná o produkt AZUR HT – 4. Jedná se o slabě kyselý elektrolyt, 

použitelný jak pro závěsovou, tak pro bubnovou zinkovací technologii, a to na díly jak z oceli, 

tak i litinové předměty. Pracovní podmínky uvedené prodejcem jsou následující. (Tabulka 3) 

 

 

Tabulka 3  Pracovní rozsah zinkovací lázně AZUR HT – 4 

 

Po vytažení ze zinkovací lázně se předměty znovu namáčejí do oplachových nádrží, tentokrát 

obsahující slabý vodný roztok HCl. Tímto se lehce naleptá povrch, aby se odstranila případná 

pórovitost a dosáhlo se požadovaného lesku.  

Následuje pasivace neboli chromátování. Při tomto se z roztoku obsahujícího trojmocný chrom 

vylučuje chrom na povrchu pozinkovaného materiálu, především pro dosažení vyšší 

korozivzdornosti a lesku. Pokud má zákazník zájem o dobarvení pozinkovaného předmětu, 

barva se dodává v tomto kroku.  

K pasivaci je používán produkt PROSEAL XZ – 130 od dodavatele Metallchemie, jedná se 

tekutý koncentrát, který na pozinkovaných produktech vytváří modře lesklý pasivační film, 

který je stabilní i po temperování.  

Předposledním krokem k dokončení pozinkovacího procesu je konzervace lakem 

(SURFASEAL WL-40, Metallchemie), který chrání zinkovou vrstvu před oxidačními vlivy. 

Vytváří na povrchu předmětu nepropustnou vrstvu chránící předmět před vnikem korozního 

prostředí a vzniká hydrofobní vrstva, která zabraňuje smáčení vodou.  

Celý proces je zakončen sušením, jelikož po aplikaci laku je zásadní, aby došlo k prudké 

dehydrataci produktu za minimálně 70°C.  

 Pracovní rozsah 

Zinek 20-45 g/l 

Chlorid (Cl-) 120-150 g/l 

Kyselina boritá 18-30 g/l 

pH 4,5 – 5,5 

Teplota 18 – 60°C 
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Po provedení kontrolních zkoušek zaměřených na kvalitu zinkové vrstvy (solná komora, 

tloušťkometr), může být finální produkt dopraven zákazníkovi.  

Zkouškami je uzavřen celý výrobní proces.   
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7. Odpadní vody v procesu galvanického pozinkování 
 

Problematika odpadních vod u společnosti Galva, s.r.o. spočívá především ve snižování 

nákladů na vodu vstupující do výrobního procesu, potažmo na nakládání s odpadní vodou. 

 

7.1. Voda vstupující do výrobního procesu 
 

V podstatě všechny kapaliny vstupující do výrobního procesu jsou vodnými roztoky, a tak je 

přítomnost dostatku vody nezbytná. Vodnými roztoky jsou odmašťující i oplachové lázně, 

mořící lázeň, dekap i samotná zinkovací lázeň.  

Snížení nákladů na vodu bylo dosaženo vybudováním studen na pozemku společnosti, kde jsou 

aktuálně v provozu studny dvě a plně pokrývají výrobní spotřebu. Voda čerpaná ze studen 

splňuje veškeré požadavky na vodu, občas může lehké problémy způsobovat vyšší solnost 

vody, jelikož se tento faktor může významně projevit na výsledné zinkové vrstvě, kdy na ní 

vysoká koncentrace solí způsobuje nežádoucí jemné povlaky.  

Dalším typem vody, jež může vstupovat do výrobního procesu, je voda zrecyklovaná, resp. 

upravené odpadní vody z použitých lázní.  

 

7.2. Odpadní voda 
 

Průmyslové odpadní vody vznikající ve společnosti Galva, s.r.o. se dělí do dvou kategorií, a to 

na průmyslové odpadní vody odváděné do kanalizace města Prostějov a odpadní mořící lázně, 

které jsou v barelech dopravovány ke zpracování společnosti Suez Využití zdrojů, a.s..  

 

7.2.1. Odpadní vody odváděné do kanalizace 

 

Odpadní vody z většiny lázní jsou odváděny do vlastní průmyslové čistírny odpadních vod 

(Obr. 31), kde jsou odstraněny obsažené pevné částice, které jsou následně zpracovány 

v kalolisu a ve vlastní neutralizační stanici je přídavkem vápenného mléka upraveno pH. 
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Obr. 31  Průmyslová čistírna odpadních vod společnosti Galva, s.r.o. 

 

Takto upravená odpadní voda je vypouštěna do svodu kanalizací společnosti Moravská 

Vodárenská, a.s., která provozuje Vodárny a kanalizace Prostějova, a.s.. Pro možnost 

vypouštění průmyslové odpadní vody je nutné dodržet limity stanovené v bodě č. 7 

Kanalizačního řádu města Prostějova, dodatku č. 5, bodu 7 – Stanovení nejvyšší přípustné míry 

znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace a v dokumentu upravujícím podmínky 

specificky pro společnost Galva, s.r.o. – Zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod do 

veřejné kanalizace u vybraných producentů odpadních vod. 

 

 

7.2.2. Odpadní mořící lázně 

 

Mořící lázeň je v principu technicky čistá HCl o objemu 2000 litrů. Po dosažení limitu její 

životnosti se v praxi vymění vždy polovina nádrže, tedy 1000 litrů za stejný objem technicky 

čisté kyseliny chlorovodíkové. Roční spotřeba mořící lázně se pohybuje okolo 30t, což je rovno 

zhruba 25 tisícům litrů (ρHCl = 1,19 g.cm-3).  
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V současnosti se mořící lázně nikterak dále nezpracovávají a lokální průmyslová čistírna 

odpadních vod nemá kapacity na zpracování takto výrazně kyselého produktu do takové míry, 

aby jej mohla vypustit do veřejné kanalizační sítě. Proto jsou mořící lázně po dosažení své 

životnosti shromažďovány v barelech, které nadále zpracovává společnost zpracovávající 

nebezpečný odpad na neutralizačních jednotkách.  
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8. Provedená měření 
 

Po analýze výrobního pozinkovacího procesu ve společnosti Galva, s.r.o. byly odebrány vzorky 

pro vstupní analýzu, potřebnou k dalšímu postupu v navrhování vhodného řešení problematiky 

zpracování mořící lázně.  

Společností Galva byly dodány celkem čtyři vzorky (Obr. 32), dva vzorky odpadní vody – 

každý s jinou šarží, z jiného období, vzorek čisté mořící lázně, tedy technické kyseliny 

chlorovodíkové a odpadní mořící lázně. (Obr. 33) 

 

 

Obr. 32  Odebrané vzorky 
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Obr. 33  Vzorky mořící lázně 

Ze vzorků byly před měřením filtrací pod tlakem odstraněny pevné částice, pro zvýšení 

přesnosti výsledků. (Obr. 34, 35 a 36) Zavedení mechanického filtru pevných částic by ve 

výrobním procesu nebylo natolik komplikovaným, ani ekonomicky náročným prvkem a pro 

spektrometrické měření obsahu těžkých kovů v kapalné frakci je tato příprava vzorků více než 

žádoucí.  

 

 

Obr. 34  Vyloučená sraženina na bázi železa ve vzorku odpadní vody 
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Obr. 35  Filtrační sestava s Büchnerovou nálevkou separující pevné nečistoty v odpadní 

mořící lázni 

 

 

Obr. 36  Pevné nečistoty zachycené na filtračním papíru 
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Po primární úpravě vzorků bylo ve spolupráci s katedrou chemie přistoupeno ke 

spektrometrickému měření obsahu jednotlivých sledovaných kovů. Měření bylo zaměřeno na 

obsah mědi, niklu, chromu, zinku, olova, kadmia, manganu a železa, a to na základě 

predikované přítomnosti těchto prvků ve vzorcích. Hodnoty byly naměřeny na atomovém 

absorpčním spektrometru (AAS), jehož funkčnost je postavena na měření úbytku záření, které 

projde přes prostředí obsahující volné atomy stanovovaného prvku, tedy je absorbované. 

Atomovým absorpčním spektrometrem nebylo možné v testovaném vzorku změřit reálnou 

hodnotu železa v odpadních vodách, proto bylo provedeno navazující měření na 

spektrometrickém zařízení Bichrom Libra S6+, a to pouze pro koncentraci železa, jakož výskyt 

byl ve vzorku predikován ve vysoké míře, vzhledem k tomu, že nejčastěji zpracovávanými 

produkty jsou právě předměty ocelové či železné. (Tabulka 4) (Obr. 37) 

 

  
Cu  Ni Cr Zn Pb Cd Mn Fe 

[mg.dm-3] [mg.dm-3] [mg.dm-3] [mg.dm-3] [mg.dm-3] [mg.dm-3] [mg.dm-3] [mg.dm-3] 

Čistá mořící 

lázeň 
0,39 < 0,1 0 5,1 1,6 0,022 Pod 0,1 2,68 

Odpadní 

mořící lázeň 
4,93 12,7 36,5 52200 65 57,6 281 28700 

Odpadní voda, 

vzorek 1 
< 0,1 < 0,1 0 0,16 0,6 0,025 < 0,1 0,51 

Odpadní voda, 

vzorek 2 
< 0,1 < 0,1 0 0,25 0,6 0,021 < 0,1 0,54 

 

Tabulka 4  Naměřené hodnoty 

 

Obr. 37  Vzorky odpadní vody s indikátorem pro spektrofotometrické měření Fe 
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Výsledky tohoto měření odpovídají predikovaným údajům – nejvyšší obsahy v odpadní mořící 

lázni má právě zinek a železo, které by tudíž bylo efektivní při regenerací mořící lázně 

odseparovat pro další použití a snížení množství vznikajících odpadů. Znepokojující může být 

také zvýšený obsah kadmia – ten prakticky vylučuje další zpracování na neutralizační stanici a 

čerpání do kanalizační sítě, vzhledem k možné kontaminaci životního prostředí.  

Hodnoty těžkých kovů obsažených v odpadních vodách byly dále porovnány s krajními 

hodnotami odpadních vod pro vypouštění do kanalizačního systému, daných pro společnost 

Galva, s.r.o. společností Moravská Vodárenská, a.s., pracující pod Veolia Voda.  

 Společnost Galva má specificky upravené hodnoty pro vpouštění do kanalizace, především 

vzhledem ke snížení koncentrace naředěním. Tyto limitní hodnoty jsou uvedeny v dokumentu 

„Zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace u vybraných 

producentů odpadních vod.“ (Tabulka 5)  

 

Tabulka 5 Srovnání naměřených hodnot koncentrací těžkých kovů v odpadních vodách 

s limity pro vypouštění do městské kanalizace 

 

Metodika pro určování obsahů jednotlivých sledovaných prvků je dána v Kanalizačním řádu 

města Prostějova, dodatkem č.5.  

 

  

 Odpadní voda 1 

[mg/l] 

Odpadní voda 2 

[mg/l] 

Průměrná 

hodnota [mg/l] 

Limit 

[mg/l] 
[%] 

Zn 0,16 0,25 0,205 5 4% 

Fe 0,051 0,054 0,0525 80 0% 

Pb 0,6 0,6 0,6 0,1 600% 

Cd 0,025 0,021 0,023 0,2 12% 

Cu < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 0% 

Ni < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 0% 

Mn < 0,1 < 0,1 < 0,1 5 0% 

Cr 0 0 0 0,5 0% 
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9. Metody odstraňování těžkých kovů a regenerace mořících 

lázní 
 

Vzhledem k vysokému riziku kontaminace životního prostředí následkem vypouštění 

odpadních vod s obsahem těžkých kovů, je nutné množství těchto systematicky snižovat. 

Kontrola a dočišťování pitné vody není dostačující, s kovy se z vod velmi snadno dostanou do 

živých organismů, kde se nakumulují a vlivem potravního řetězce přímo ohrožují člověka.  

Metody částečné regenerace: 

- Retardace 

- Difuzní dialýza 

- Kapalinová extrakce 

- Elektrodialýza 

- Nanofiltrace 

Metody úplné regenerace: 

- Termická regenerace 

- Nízkoteplotní chemická regenerace 

- Kapalinová extrakce (Kawasaki) 

- Bipolární membrány 

- Outokumpu proces 

 

Technologicky i ekonomicky nejúčinnějšími metodami regenerace mořících lázní jsou 

retardace a tzv. difuzní dialýza. U obou těchto metod je potřebná primární úprava odpadních 

mořících lázní, při které jsou na několika stupňovém filtračním zařízení odstraněny veškeré 

mořící kaly, které by mohly následně používaná zařízení zanést a znesnadnit práci s nimi, 

potažmo snížit jejich efektivitu. [5] 
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9.1. Membránové procesy 
 

V praxi jsou tyto technologie používané především u zpracovávání vod pro různé kotle, 

elektrárny, nebo pro přípravu destilované vody. Nejedná se o ekonomicky příliš nákladný 

proces.  

Z membránových procesů je v tomto případě možné aplikovat dvě technologie – metodu 

reverzní osmózy a elektrodialýzu.  

Reverzní osmóza je procesem, při kterém jsou dva roztoky o rozdílné koncentraci rozdělené 

polopropustnou membránou, která je tvořena hydrofilním materiálem, který nepropouští ionty, 

nicméně velmi dobře absorbuje vodu (například polymerní acetát celulózy). Molekuly 

rozpouštědla přechází do koncentrovaného roztoku, vstupující roztok se zakoncentrovává a 

proces produkuje odsolenou vodu. [35] 

Při elektrodialýze se využívá podobného principu, ionty se transportují skrze membránu, 

tentokrát však vlivem vloženého elektrického napětí. Membrána je propustná pouze pro 

kationty či anionty. Dojde-li však k situaci, kdy je v roztoku obsaženo vetší množství 

rozpuštěných organických látek ve formě emulze, tyto látky se mohou sorbovat do membrány 

a poškodit ji.  

Difuzní dialýza, zkráceně nazývaná DD, využívá iontově-selektivní membrány anexového 

typu. Jedná se o elektrody, u kterých na obou stranách membrány vzniká tzv. Donnanův 

potenciál, jež od sebe odděluje dva roztoky téhož iontu se stejnou aktivitou, a membránou 

procházejí pouze ionty jednoho typu. Detekce koncentrace daných iontů je postavena na 

možnosti měření potenciálového rozdílu, který závisí na poměru aktivit iontů v roztocích na 

obou stranách. [36] 

 

9.2. Hydroxidické srážení 
 

Vzhledem k silně kyselému pH odpadní mořící lázně, nejedná se o příznivé prostředí pro 

srážecí reakce. Proto se pH roztoků upravuje za pomoci hydroxidu sodného, či například 

hydroxidu vápenatého, který je v praxi vhodnějším. Nerozpustná sraženina je posléze 

odfiltrována a upravenou odpadní vodu je po provedení kontrolních testů možné odvést do 

městské kanalizace. [36] 
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9.3. Kapalinová extrakce 
 

Kapalinová extrakce je ideálním technologickým postupem u relativně silně koncentrovaných 

roztoků. V současnosti je hojně využívána především v jaderném průmyslu.  

V principu jde o zakoncentrování kovu z původního roztoku, tedy z odpadní mořící lázně, 

v rozpouštědle s omezenou rozpustností ve vodě. Coby extraktanty, tedy rozpouštědla, jsou 

používány organické látky s funkční skupinou, ligandem, ke které je připojena hydrofobní 

část. Pro extrakci zinku jsou ideálními rozpouštědly ty s obsahem dusíku, tedy sekundární 

aminy a kvarterní amoniové soli. Kov, v tomto případě obsažený zinek, je extrahován 

v extraktantu a následně reextrahován do vodného roztoku. Problémem u uplatnění tohoto 

kroku v úpravnictví je kontaminace vody rozpouštědlem, nicméně je touto cestou dosaženo 

velmi vysoké selektivity ve srovnání s jinými, například membránovými, metodami. [36] [37] 

 

9.4. Elektrolýza 
 

Elektrolytická separace kovů je metodou poměrně výhodnou a často používanou, vzhledem 

k tomu, že u ní nedochází ke kontaminaci, zasolení původního roztoku a je možné ji provádět 

v opravdu velkém objemu. K urychlení procesu jsou užívány elektrolyzéry s vysokou 

turbulencí u povrchu katody, na které se vylučuje čistý kov, nebo jsou užity elektrody s velmi 

velkým povrchem. Často to bývá sypané nebo fluidní lože, nebo lože kovových hoblin, které 

je umístěné v otáčivém propustném bubnu. [36] 

 

9.5. Termická regenerace 
 

Protože primárním cílem není separace čistého kovu, ale co nejdokonalejší regenerace mořící 

kyseliny, v tomto případě kyseliny chlorovodíkové, tato metoda je zaměřena striktně na její 

obnovení. Úplná regenerace je v podstatě v praxi nereálná, protože vyloučené kovy v ní 

existují ve formě solí a po jejich odstranění se část objemu kyseliny ztratí, je tedy nuté ji 

doplnit o část kyseliny v požadované koncentraci.  

Pro co nejvyšší zisk kyseliny je aktuálně nejpoužívanější metodou tzv. termická regenerace, 

při které je vymořená kyselina chlorovodíková podrobena termickému rozkladu ve fluidním 

reaktoru, probíhá v proudu vzduchu za 550-800°C.  
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Při těchto teplotách se mořící lázeň rozkládá na plynný chlorovodík, vodu, oxid železitý a 

oxidy dalších přítomných kovů. (2) Plynná frakce, chlorovodík, kondenzuje a přechází do 

absorbéru, tam se váže na vodu a dochází ke vzniku kyseliny chlorovodíkové, kterou je možno 

okamžitě použít k dalšímu moření. Kyselina je tak téměř dokonale odseparována, stupeň 

regenerace se pohybuje okolo 95%. 

 

2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 2𝐶𝐻4 + 4𝑂2 = 𝐹𝑒2𝑂3 + 6𝐻𝐶𝑙 + 2𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂           (2) 

 

Oxid železitý (a další oxidy kovů) se v reaktoru vyformuje do podoby malých kuliček, které 

lze velmi snadno odseparovat. Pokud by odpadní mořící lázeň obsahovala pouze železo, bylo 

by možné vyloučený oxid železitý využít při výrobě surového železa. Pokud by došlo 

k využití této pevné odpadní frakce, jednalo by se o bezodpadový proces.  

Tento proces je jednoznačným řešením pro problematiku zpracovávání a regenerace 

odpadních mořících lázní, nicméně jedná se o energeticky, potažmo tedy i po ekonomické 

stránce velmi náročný proces. Cenově dosahuje hodnot celé zinkovací linky, což je pro mnohé 

zinkovací závody přílišná investice, ve srovnání s nákupem čisté HCl a zpracováním té 

odpadní skrze externí firmu.    

Společnost ANDRITZ, která mimo jiné poskytuje zařízení také pro regeneraci odpadních 

kyselin, popisuje regenerační proces následovně. 

Odpadní kyselina je umístěna do reaktoru s přímým spalováním, kde dochází k jejímu 

rozkladu. Vzniká plynný chlor. Odpadní voda z oplachovacích nádrží je v tomto systému 

využita k poskytnutí látky, na kterou se uvolněný chlor naváže – dochází k absorpci 

chlorovodíku a vzniká kyselina o až 18% koncentraci, což je ro budoucí mořící procesy 

dostatečné. Energeticky náročné, nicméně vhodné řešení. [38] 
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9.6. Neutralizace 
 

Jedním z řešení – a pravděpodobně lehká ekonomická úspora oproti využívání externí 

společnosti pro zpracování odpadní mořící lázně, je zařazení neutralizační stanice do vlastní 

čistírny odpadních vod, a odchod mořící lázně do veřejné kanalizační sítě. Kyselina 

chlorovodíková se neutralizuje vápenným mlékem, či roztokem hydroxidu sodného, 

problémem však je kontaminace životního prostředí skrze vznik solí těžkých kovů v odpadní 

mořící lázni. Voda se pak stává nežádoucí pro výrobu pitné vody a může přímě ohrozit 

látkovou výměnu u nižších organismů.  

 

 

9.7. Hydrotermální regenerace 
 

Ekonomicky výhodnějším procesem regenerace mořící lázně je hydrotermální postup 

regenerace. Ten se skládá ze dvou kroků, oxidace. (3) 

12 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 3 𝑂2 → 8 𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 2 𝐹𝑒2𝑂3 (l)                 (3) 

a hydrolýza. (4) 

1. 𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3 𝐻2𝑂 → 6 𝐻𝐶𝑙 +  𝐹𝑒2𝑂3                 (4) 

 

Celý proces probíhá při velmi nízkých teplotách (chlor se při použití této metody rozkládá při 

teplotách pod 250°C) a pracuje při výrazně nižší energetické spotřebě než další používané 

metody. Je to dáno tím, že se s Fe2O3 pracuje v kapalné fázi.  

Celý proces je možné rozdělit na dva stupně. První stupeň započíná zahřátím odpadní mořící 

lázně na 150°C, a to po dobu dvou hodin. Železo obsažené v roztoku je při tomto zahřívání 

zhruba z třetiny rovnou převedeno na oxid železitý, zbytek pak přechází do formy chloridu.  

V druhém stupni se roztok zahřívá na teplotu v rozmezí 175-180°C, při standardním 

atmosférickém tlaku. V tomto bodě se uvolňuje chlorovodík. Jeho výtěžnost dosahuje 

hodnoty až 99% a výsledná koncentrace je až třicetiprocentní. [39] 

Zároveň, stejně jako u přechozí metody, vzniká poměrně kvalitní hematit.  
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9.8. Hydrochlorická regenerace  

 

Hydrochlorická regenerace, jinak také nazývána PHAR (z anglického pickeling hydrochloric 

acid regeneration). Jedná se o téměř uzavřený proces, kdy výjimečnou roli hraje výměník tepla, 

do kterého proudí odpadní mořící lázeń a zároveň se díky němu nahřívá ta zregenerovaná. 

Z výměníku proudí mořící lázeň do reaktoru, kde je uvedena do přímého kontaktu s kyselinou 

sírovou o 93% koncentraci. Ta reaguje s obsaženým chloridem železitým a do roztoku se 

uvolňuje kyselina chlorovodíková. (5) [40][41] 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑆𝑂4 = 2 𝐻𝐶𝑙 +  𝐹𝑒𝑆𝑂4                    (5) 

 

 

Roztok je posléze převeden do tzv. krystalizační nádrže, kde je ochlazen na teplotu v rozmezí 

-15 až -1°C. Síran železnatý se tak z roztoku vysráží. Roztok se od krystalů následně oddělá 

vakuovou filtrací nebo například odstředěním. Výsledný roztok stále obsahuje nízké množství 

kyseliny sírové, nicméně to je minimální a roztok je možné dále použít k moření. [42] 

9.9. SRP regenerace 
 

SRP, vycházející z anglického spray roaster process – ve volném překladu proces atomizační 

pece, je technologie, při které je odpadní mořící lázeň atomizována a rozprášena do rozpálené 

pece.  

Prvním krokem je tzv. předkoncentrace, a dochází při ní k výměně tepla při styku hmoty 

s horkým odpadním pecním plynem. Tento proces probíhá na tzv. Venturiho odpařovači, kdy 

je ve vysoké rychlosti odpadní kyselina rozprášena a turbulentně smíchána s pecním plynem. 

Většina odpadního pecního plynu se při tomto kontaktu odpaří a vzniká předkoncentrovaná 

odpadní mořící lázeň.  

Ta je shora, pomocí vstřikovacích trysek, atomizována a vháněna do pece. Při kontaktu 

s kyslíkem se odpadní kyselina rozkládá na plynnou HCl, která se drží v horní části pece a 

Fe2O3 v solidu, který je v kónickém dnu pece. Reakční teplota je v rozmezí 400-700°C. 

Vzniklý plynný chlorovodík je absorbován ve vodě, za vzniku 18% kyseliny chlorovodíkové. 

Opět je běžné využit oplachové vody z pokovovací linky pro absorbování chlorovodíku. [43] 
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10. Závěr 
 

Problematika nakládání s odpadními materiály je velmi aktuálním a neodkladným tématem. 

Mořící lázně jsou odpadem, jehož následné zpracování je buď ekonomicky náročné, či 

nebezpečné - hrozí kontaminace, přímé ohrožení životního prostředí.  

Je možné barely s kyselinou ukládat, ale nejedná se o dlouhodobé řešení pro úspěšně fungující 

společnost. Je také možné je i nadále zpracovávat na neutralizačních stanicích soukromých 

externích firem, avšak je to stále poměrně nevýhodné a kyselina je tak po úpravě vpouštěna do 

veřejných kanalizačních systémů, zatímco pozinkovací závod je nucen nakupovat technicky 

čistou mořící kyselinu – subjektu tedy vznikají dvojí náklady. Ideálním řešením je proto 

implementovat do výrobního procesu linku pro regeneraci těchto odpadních mořících lázní. 

Mořící lázeň je tak odvedena, nahrazena čerstvou, recyklovanou kyselinou, a je mezitím 

podrobena procesu, při kterém jsou odstraněny veškeré soli kovů a samotná kyselina je po 

purifikaci navrácena do mořícího procesu. Tímto vzniká uzavřený oběh a jednotné a neměnné 

množství užívané mořící lázně.  

Nakládání s průmyslovými odpadními vodami je také aktuálním tématem. Společnost se 

v posledních letech přímě zaměřuje na zlepšování kvality životního prostředí, příslušné orgány 

zavádějí mnohá opatření k docílení totožného cíle a tak je velmi podstatné, aby výrobní 

společnosti tato pravidla striktně dodržovaly.  

Měření, které v rámci této diplomové práce proběhlo, sice v jednom bodě odhalilo zvýšenou 

hodnotu obsahu nežádoucího kovu, olova, nicméně není možné je považovat za stoprocentně 

relevantní, vzhledem k nedostatku prostoru k vykonání dalších analytických postupů. 
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