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Anotace  

V předloţené práci se zabývám problematikou odpadních vod průmyslového 

podniku.  Hlavní pozornost v této práci je věnována odpadním vodám z povrchové úpravy 

kovů. V první části je popsán vliv těchto odpadních vod na ţivotní prostředí. Následně je 

zmíněna jejich charakteristika. V dalších částech jsou zpracovány a vysvětleny metody 

čištění těchto odpadních vod a uvedeny některé nové trendy v čištění těchto odpadních 

vod.  

Klíčová slova: ţivotní prostředí, odpadní voda, čištění odpadních vod, čistící 

technologie 

 

Summary  

I deal with wastewaters problems of industrial concern in this thesis. The main 

attention is devoted to wastewater from surface treatment of metals. Influence of this 

wastewater to environment is described in the first part. Its characteristic is mentioned 

subsequently.  There are methods of this wastewater treatment compiled and explained and 

some of advanced wastewater treatment introduced in the following parts.  

Keywords: environment, wastewater, wastewater treatment, treatment technologies 
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1.  Úvod 

Ochrana vod je jedním z nejdůleţitějších úkolů v oblasti ţivotního prostředí. Jakost 

povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové 

závody a objekty soustředěné zemědělské výroby). Ochrana ţivotního prostředí a 

především vodních ekosystémů vyţaduje čištění odpadních vod na míru přijatelnou pro 

ekosystém daného toku. Cílem je zlepšování stavu vodních toků, vodních ekosystémů a 

podpora trvale udrţitelného uţívání vod.  

Pracuji na ČOV podniku ŢDB Group, a.s., kde jsou čištěny odpadní vody z mořírny 

a patentozinkovací linky taţírny patentových drátů a taţírny nepatentových drátů, dále také   

splaškové vody z biologických studní závodu Drátovna a odpadní vody z výroby 

pozinkovaných drátů podniku Bekaert Bohumín s.r.o.. ŢDB Group, a.s. je největším 

výrobcem vysokouhlíkových a nízkouhlíkových drátů v České republice i střední Evropě a 

Bekaert Bohumín s.r.o. je jedním z předních výrobců pozinkovaných drátů v České 

republice a střední Evropě. 

V předloţené práci se formou literární rešerše zabývám problematikou odpadních 

vod průmyslového podniku s hlavní pozorností na odpadní vody z povrchové úpravy kovů. 

V první části zmiňuji platnou legislativu v oblasti odpadních vod a popisuji vliv odpadních 

vod z povrchové úpravy kovů na ţivotní prostředí. Následně je zmíněna jejich 

charakteristika. V dalších částech jsou zpracovány a vysvětleny stávající metody čištění 

odpadních vod a uvedeny některé nové metody a trendy.  
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2. Vliv odpadních vod na životní prostředí 

2.1 Legislativa v oblasti odpadních vod 

Základními právními předpisy v této oblasti jsou:  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. 

Definici odpadních vod můţeme nalézt v § 38 vodního zákona. „Odpadní vody jsou 

vody pouţité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, 

zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po pouţití změněnou jakost (sloţení 

nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť s výjimkou vod, 

které jsou zpětně vyuţívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod 

důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.“
1
 

Vodní zákon dále stanoví, ţe ten, kdo odpadní vody vypouští do povrchových či 

podzemních vod, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování. To musí činit podle 

podmínek stanovených v povolení k jejich vypouštění (vydává vodoprávní úřad). 

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

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

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

Emisní standardy pro průmyslové odpadní vody jsou uvedeny v příloze č. 1 část B 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro vybrané průmyslové obory nebo průmyslové činnosti.  

Od 1. 1. 2008 musí vodoprávní úřad ve smyslu § 6 odst. 11 písm. a) nařízení vlády č. 

61/2003 Sb. stanovovat emisní limity pro všechny výpusti do povrchových vod tak, aby 

imisní standardy uvedené v příloze č. 3 k uvedenému nařízení vlády byly pro vypouštění 

nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných závadných látek dosaţeny do 31. 

12. 2009 (§ 6 odst. 11 písm. a) s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám ve výrobě 

a dostupným technologiím zneškodňování odpadních vod. 

                                                           
1
 Česko. Zákon č. 254 ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In Sbír   

  ka zákonů České republiky 2001. 2001, částka 98, s. 5628. ISSN 1211-1244 
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Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

Integrovaná povolení vydávaná podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. o 

integrované prevenci musí při stanovování závazných podmínek provozu a zejména 

emisních limitů vycházet z vyuţití nejlepších dostupných technik. Takto stanovené emisní 

limity nesmějí být mírnější neţ emisní limity, které by byly stanoveny podle předpisů v 

ochraně vod. 

Další důleţité právní předpisy: 

Vyhláška MŢP 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, ve znění pozdějších předpisů. 

Z vyhlášky vyplývá, ţe se zpoplatňuje roční objem vypouštěných odpadních vod 

(m
3
/rok) a roční mnoţství vypouštěného znečištění podle ukazatelů CHSKcr, RAS, NL, 

Fcelk., Nanorg., AOX, Rtuť, Kadmium. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V § 32 písm. a) je uvedena definice kalu z praktického hlediska a v § 33 jsou 

stanoveny povinnosti při pouţívání kalů. 

Emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z povrchové úpravy kovů a plastů 

ukazuje tabulka č. 1.  

Tab. 1: Přípustné hodnoty “p“  znečištění pro odpadní vody vypouštěné z PUKP. 

Ukazatel Jednotka “p“ 

pH - 6-9 

CHSKCr mg/l 300 

NL mg/l 30 

N-NO2 mg/l 5 

Pcelk. mg/l 3 

C10-C40 mg/l 2 

AOX mg/l 2 

Fluoridy mg/l 20 

Sulfidy mg/l 1 

Kyanidy celkové mg/l 1 



Lukáš Sloboda: Problematika odpadních vod průmyslového podniku 

 

2010  13 

Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1 

Celkový zbytkový chlor mg/l 1 

Arsen mg/l 0,5 

Cín mg/l 2 

Kobalt mg/l 1 

Hliník mg/l 2 

Chrom celkový mg/l 0,5 

Chrom šestimocný mg/l 0,1 

Měď mg/l 0,5 

Molybden mg/l 1 

Nikl mg/l 0,8 

Olovo mg/l 0,5 

Rtuť mg/l 0,05 

Selen mg/l 0,1 

Stříbro mg/l 0,1 

Zinek mg/l 2 

Ţelezo mg/l 2 

Tabulka č. 2 ukazuje přípustné hodnoty znečištění stanovené pro neutralizační stanici 

ČOV- Drátovny ŢDB GROUP a.s. 

   Tab. 2: Přípustná kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV- Drátovny ŽDB GROUP a.s. 

Ukazatelé Hodnoty “p“ mg/l Hodnoty “m“ mg/l g/s t/rok 

CHSK 50 100 0,8 12,61 

NL 25 30 0,24 6,31 

RL 8000 10000 80,0 2017,6 

Cl 5000 7000 56,0 1261 

N-NH4 10 15 0,120 2,522 

Fe 2 4 0,032 0,50 

NELcelk. 0,5 1 0,008 0,13 

Cu 0,2 0,3 0,0024 0,05 

Hg 0,0005 0,001 0,000008 0,0001 

Cd 0,01 0,03 0,00024 0,0025 

Pb 0,01 0,1 0,0008 0,013 

Zn 1 2 0,016 0,252 

Crcelk. 0,2 0,3 0,0024 0,05 

AOX 1 1,5 0,012 0,252 

pH 6 - 9    
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“p“- nejvýše přípustná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod                   

“m“- nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod                                                                                             

2.2 Vliv odpadních vod na životní prostředí 

„Odpadní vody z povrchové úpravy kovů obsahují řadu látek, které velmi nepříznivě 

ovlivňují jakost povrchové vody v tocích.“
2
 

„Kyselé odpadní vody vznikají při moření a jiných kyselých procesech a obsahují 

kromě volných kyselin i soli příslušných kovů.“
3
 Dojde-li ke sníţení pH recipientu pod 5, 

poruší se biologická rovnováha, zmenší se samočistící schopnost řeky a ryby nenacházejí 

v takové vodě potravu. Opouštějí postiţená místa nebo i vlivem zvýšené acidity hynou. 

„Uţ při ph 6.5, se u tří druhů lososovitých (sivena amerického, pstruha potočního a 

duhového) významně sníţilo líhnutí vajíček a vzrůst. Kdyţ je pH sníţeno na 5.5, byl 

hlášen úhyn okouna, candáta severoamerického a pstruha duhového jak i poklesy 

v pstruhových a lososích populacích. Pod pH 5 je většina ryb neschopna přeţít“
4
. Kromě 

vlivu na biotu, má zvýšená acidita povrchových vod také nepříznivý vliv na vodní stavby, 

zejména tvorba tzv. cementového bacilu 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . (30-32)H2O. 

„Otázka vlivu pouţívání mořících kyselin a způsob jejich likvidace významně 

ovlivňuje ţivotní prostředí. Běţně pouţívaná neutralizační činidla, tj. suspenze hydroxidu 

vápenatého s vodou nebo vodný roztok hydroxidu sodného, vytvářejí při neutralizaci s 

odpadními kyselinami hydroxidy kovů (Fe, Cr, Ni…), které jsou prakticky nerozpustné ve 

vodě a dají se odstranit jako neutralizační kal, zatímco z anionů kyselin jsou vápnem 

sráţeny jen sírany, fluoridy a fosforečnany.“
5
  

Veškeré chloridy i dusičnan, obsaţené v mořících roztocích nebo jejich solích, tak i 

po neutralizaci vápenným mlékem (popřípadě roztokem hydroxidu sodného) přecházejí 

dále do výstupních zneutralizovaných vod a zatěţují ţivotní prostředí značným mnoţstvím 

ve vodě rozpustných vápenatých nebo sodných solí (Mec, 2006). Nadměrný obsah solí 

znesnadňuje látkovou výměnu u niţších organismů, potlačuje jejich aktivitu a můţe vést i 

                                                           
2
 Ptáček, M. aj. Čištění odpadních vod z galvanotechniky a chemické úpravy kovů. Praha : SNTL,  

  1981. 315 s. 24 
3
 Šolín, V.; Ptáček, M. Čištění odpadních vod z povrchové úpravy kovů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1965. s. 8 

4
 Nemerow, N. L. Industrial waste treatment : contemporary practice and vision for the future. Amsterdam :        

   Elsevier, c2007. p. 35 ISBN 978-0-12-372493-9 
5
 Mec, K. Moření kovů z pohledu ekologie. Konstrukce. 2006, roč. 5, č. 1, s. 6 ISSN 1213-8762. Dostupný    

   také z WWW: <http://www.konstrukce.cz/clanek/moreni-kovu-z-pohledu-ekologie-cast-2/>. 
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k jejich hynutí (Ptáček, 1981). Zvýšený obsah solí způsobuje, ţe voda je nevhodná jak pro 

přípravu pitné vody, tak i pro průmyslové účely a zavlaţování zemědělských pozemků. 

Kyselé odpadní vody z povrchové úpravy kovů mají vysoký obsah rozpuštěných 

kovů, hlavně ţeleza, mědi, niklu, zinku a chromu. Zvláště ţelezo ve dvojmocné formě je 

přítomno ve velkém mnoţství. „Při smíšení s povrchovou vodou obsahující bikarbonáty a 

rozpuštěný kyslík přechází oxidací a hydrolýzou aţ na hydroxid ţelezitý, coţ znamená 

značné a rychlé sníţení obsahu kyslíku ve vodě. Vločky hydroxidu ţelezitého tvoří 

objemný kal, který se usazuje na různých místech toku. Při vločkování a usazování strhává 

hydroxid ţelezitý mikroorganismy i drobné ţivočichy; sniţuje samočistící schopnost toku a 

zbavuje ryby potravy.“
6
 

Měď, nikl, chrom působí toxicky na vodní flóru i faunu v poměrně malých 

koncentracích a poškozují nejen biologickou rovnováhu povrchové vody, ale znemoţňují i 

její pouţití pro jiné účely.  

Nebezpečí toxického působení kovů vzrůstá za přítomnosti komplexotvorných látek. 

„Komplexotvorné látky pevně váţou kovy tak, ţe je nelze odstranit při úpravě odpadních 

vod v čistírnách. Kov vázaný v komplexní sloučenině je však mnohem méně toxický, neţ 

působí-li sám. V toku dochází vlivem změn prostředí a biologickou činností k rozloţení 

komplexní sloučeniny a toxické vlastnosti kovů se uplatňují v plné míře.“
7
 

Alkalické vody mohou zvýšit pH povrchové vody na extrémní hodnoty. Způsobují u 

ryb nechutenství a neklid. 

Kyanidy působí na různé organismy velmi rozdílně. Baktérie snášejí takové 

koncentrace kyanidů, při kterých prvoci jiţ hynou. To vede k přemnoţení bakterií, jimiţ se 

prvoci ţiví a můţe vést i k šíření epidemických nemocí v případě choroboplodných 

bakterií. Vyšší organismy, např. ryby jsou k toxickému účinku kyanidů mnohem citlivější 

neţ niţší organismy. Proto se přípustná koncentrace v povrchových vodách stanovuje 

právě podle účinku na ryby. 

 U adsorbovatelných organicky vázaných halogenů - AOX neexistuje ţádný přímý 

vztah mezi jejich hodnotou a toxicitou. Některé z chlorovaných chemikálií určených jako 

                                                           
6
 Šolín, V.; Ptáček, M. Čištění odpadních vod z povrchové úpravy kovů. Praha : SNTL, 1965. s. 9-10  

7
 Ptáček, M. aj. Čištění odpadních vod z galvanotechniky a chemické úpravy kovů. Praha : SNTL,  

  1981. s. 31 
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AOX jsou toxické pro ryby a ostatní vodní organizmy i při nízkých koncentracích. Mnohé 

jsou stálé a mají tendenci se akumulovat v organizmech. 

 Malý
8
 uvádí, ţe odpadní vody mají na vodní recipient tyto negativní vlivy: 

1. Zanášení koryt řek suspendovanými usaditelnými látkami. 

2. Estetické a organoleptické závady. 

3. Vyčerpání rozpuštěného kyslíku. 

4. Epidemiologické závady. 

5. Kontaminace vody toxickými, nebo jinak škodlivými látkami. 

6. Přívod látek způsobujících eutrofizaci povrchových vod. 

7. Zvyšování solnosti vody. 

8. Změna teploty, především její zvyšování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Malý, J. Kvalita městských odpadních vod. In Moderní trendy v čištění odpadních vod : vydáno při   

   příležitosti konání semináře "Nové trendy v čištění odpadních vod" Brno, 2.-4.duben 1997. Brno : NOEL    

  2000 s.r.o., 1997. s. 15  ISBN 80-86020-07-X 
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3. Charakteristika škodlivin v odpadních vodách 

Odpadní vody vypouštěné z průmyslových závodů a výroben lze rozdělit na (Malý, 

1996): 

a) Odpadní vody od zaměstnanců závodu, včetně odpadních vod ze závodních 

kuchyní, jídelen a podobných zařízení. Jsou to v podstatě vody splaškové. 

b) Odpadní vody sráţkové, odváděné z areálu závodu. Tyto jsou zpravidla na rozdíl 

od ostatních sráţkových vod odváděných veřejnou kanalizací zpoplatněné a tedy měřené 

(většinou nepřímou metodou z rozlohy závodu, kvality povrchu a průměrné intenzity 

ročních sráţek). Jejich kvalita je dána stupněm znečištění povrchu areálu závodu a 

charakterem sráţky (intenzitou, dobou trvání). 

c) Odpadní vody chladicí. Tvoří často významný podíl u celkového objemu odpadní 

vody vypouštěné z průmyslového závodu. Jsou jen málo znečištěné, a proto je snaha o 

jejich opětovné vyuţití v závodě (recirkulace). 

d) Odpadní vody technologické, odpadající přímo z technologických procesů. V 

mnoha případech tvoří látky v nich obsaţené svým mnoţstvím i charakterem 

nejvýznamnější sloţku z celkového znečištění. Lze k nim přiřadit i odpadní vody z úpravy 

napájecích vod (bývají značně zasolené) a dopravní vody (příp. odluh z jejich recirkulace), 

pouţívané k transportu surovin materiálu i odpadů (popele, řepy, brambor aj.). 

Znečištění odpadních vod z povrchové úpravy kovů pochází z vyčerpaných lázní a 

oplachových vod a obsahují kyseliny, alkálie, jedovaté sloučeniny těţkých kovů, kyanidy, 

chromové sloučeniny aj. ve velkých koncentracích. 

Podle obsahu škodlivin a způsobu úpravy se odpadní vody obvykle rozdělují na: 

a) odpadní vody kyselé nebo alkalické 

Vznikají při oplachu z kyselých mořících lázní a z kyselých pokovovacích lázní nebo 

při vypotřebování a znehodnocení těchto lázní. Alkalické vody pak přichází z 

jednoduchých mořících nebo odmašťovacích lázní. Vody tohoto typu obsahují mimo 

volných kyselin i soli příslušných kovů. 

K moření se pouţívá většinou silných minerálních kyselin. Nejčastěji se moří 

kyselinou sírovou, méně se pouţívá kyseliny chlorovodíkové, dusičné, fosforečné a 



Lukáš Sloboda: Problematika odpadních vod průmyslového podniku 

 

2010  18 

fluorovodíkové. Během moření se kyseliny částečně neutralizují rozpuštěným ţelezem a 

rychlost moření se zmenšuje. Vyuţité mořící lázně obsahují cca 30 aţ 60 g.l-1 volné 

kyseliny sírové a 200 aţ 600 g.l-1 síranu ţeleznatého a v případě kyseliny chlorovodíkové 

cca 30 aţ 60 g.l-1  volné kyseliny a 80 aţ 160 g.l-1 Fe
2+

 (Kraus, 2010). Anionty většiny 

kyselin (s výjimkou kyseliny fluorovodíkové) jsou tak málo toxické, ţe o jedovatosti 

rozhoduje hodnota pH. 

U rozpustných solí se jedná o sloučeniny s iontovou vazbou, tzn. v roztoku dochází k 

jejich disociaci na anionty a kationty. Pokud jde o anionty, tak rozpustné soli vytváří 

zejména chloridy, dále pak sírany, dusičnany, fosforečnany aj. To jsou také anionty, které 

jsou nejvíce zastoupené v chemických látkách pouţívaných v procesech povrchových 

úprav. Z hlediska tvorby rozpuštěných soli jsou tedy kritické ionty Na
+
, Cl

-
, v menší míře 

pak dusičnany, protoţe vytváří dobře rozpustné soli (Vodehnal, 2010). 

„Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou 

provozovatelů technologií povrchových úprav. Hlavní problém spočívá v tom, ţe zatímco 

u ostatních znečišťujících látek jako jsou např. těţké kovy, jsou hodnoty limitů pro 

vypouštění do povrchových vod obvykle technologicky dosaţitelné, je u RAS moţnost 

jejich výraznějšího sníţení limitována. Parametr RAS (rozpuštěné anorganické soli) lze 

totiţ běţnou chemickou úpravou odpadní vody v zneškodňovací stanici ovlivnit 

minimálně, naopak samotným procesem neutralizace dochází k jejich tvorbě a tím ke 

zvýšení koncentrace RAS ve vyčištěné odpadní vodě.“
9
 

V praxi se k neutralizaci pouţívá více nebo méně rozpustných činidel. K prvým patří 

hydroxidy (Ca(OH)2, NaOH) a rozpustné uhličitany (Na2CO3), k druhým málo rozpustné 

oxidy a hydroxidy (MgO, Mg(OH)2) i uhličitany (CaCO3, MgCO3). Ke sníţení alkality se 

pouţívá buď silných minerálních kyselin (H2SO4, HCl) nebo oxidu uhličitého.  

Při neutralizaci kyselých a alkalických odpadních vod vznikají vločkovité sraţeniny 

(hlavně hydroxidu ţelezitého). Tyto látky pak v toku způsobují zvýšenou turbiditu 

v recipientu, která redukuje mnoţství pronikajícího světla a tím sniţuje fotosyntézu. 

S redukcí fotosyntézy by mohlo docházet k ovlivnění reaerace toku. Dalším vlivem 

suspendovaných látek je jejich vypadávání z roztoku a následná sedimentace. Depozice 

                                                           
9
 Vodehnal, L. Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav [online]. [cit. 2010-03-26].    

   Dostupný z WWW: < http://www.aitec.cz/userfiles/file/CLANEK4-ras.pdf> 
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těchto látek můţe značně změnit charakter dna, který následně ovlivní růst rostlin a 

ţivočichů a rozmnoţování ryb. Suspendované látky všeobecně poškozují ţábry ryb, 

ovlivňují jejich spotřebu kyslíku a nakonec působí úhyn ryb při vysokých koncentracích. 

b) odpadní vody kyanidové 

Vznikají z oplachových vod některých galvanických pokovovacích lázní a 

opotřebováním galvanických lázní při pokovovacích procesech (zinkování, zlacení, 

stříbření). Obsahují kyanidové sloučeniny a jednoduché i komplexní kovové soli a alkálie. 

Odlučování kyanidů se provádí jednak sráţením ţeleznatými ionty, coţ vede ke vzniku 

rozpustných komplexů a posléze nerozpustných sraţenin.  

Kyanidy v odpadních vodách mohou být přítomny jako jednoduché kyanidy 

poskytující ve vodních roztocích ionty CN- nebo jako komplexní kyanidové ionty. Pro 

ţivočichy i rostliny jsou nejjedovatější kyanidy jednoduché (KCN, NaCN) – funkci 

biologických čistíren ohroţují jiţ v koncentraci 1 mg.l-1. Toxicita kyanidových komplexů 

je mnohem menší a je dána nestálostí komplexu - z pouţívaných komplexních kyanidů 

jsou nejstálejší KAg(CN)2, K2Ni(CN)4 a K4Fe(CN)6, zatímco K2Zn(CN)4, K2Cd(CN)4 a 

KCu(CN)2 jsou méně stabilní. Ve vodním roztoku jsou jednoduché kyanidy hydrolyzovány 

na kyanovodík, který je velmi slabou kyselinou. Toxicita kyanidů je závislá na pH, na 

obsahu kyslíku, na celkovém sloţení vody, na teplotě a druhu organismů (Kraus, 2010).  

V povrchových vodách se kyanidy rozkládají a probíhají současně dva pochody - 

uvolňování HCN vlivem kyseliny uhličité a vyvětrávání – oxidace kyanidů kyslíkem na 

kyanatany a jejich hydrolýza. I v poměrně nepříznivých podmínkách (v klidu za 

nedostatečného osvětlení) klesá obsah kyanidů za sedm dní na 10 % původní koncentrace a 

k úplnému vymizení dochází po 11 aţ 12 dnech. Kyanidy komplexně vázané jsou méně 

jedovaté, ale mohou se v toku působením slunečního slunečního světla pozvolna rozkládat 

za vzniku malého mnoţství volných kyanidů. 

Kyanovodík HCN je bezbarvá, lehce pohyblivá látka (bod tání - 15 
o
C, bod varu 26,5 

o
C). Má vyšší relativní permitivitu neţ voda (107 při 25 

o
C) a je proto velmi dobrým 

rozpouštědlem elektrolytů. Kyanovodík je ve vodě velmi dobře rozpustný. Vodný roztok 

kyanovodíku se chová jako velmi slabá kyselina s disociační konstantou řádově 10
-9

 (pKk
 
= 

9.14 při 25 
o
C). V neutrálním a kyselém prostředí převaţuje nedisociovaná HCN. 

Pokud se kyanatany  (OCN
-
) vyskytují v přírodních vodách, nejsou přirozeného 



Lukáš Sloboda: Problematika odpadních vod průmyslového podniku 

 

2010  20 

původu. Vznikají při chemickém čištění kyanidových odpadních vod oxidací chlórem nebo 

při biologickém čištění odpadních vod obsahující kyanidy. Jsou asi tisícinásobně méně 

toxické neţ volné kyanidy. Stálé jsou pouze v alkalickém prostředí, v neutrálním a 

kyselém prostředí lehce hydrolyzují a rozkládají se na amonné soli aţ močovinu (Pitter, 

2009): 

OCN
- 
 + 2 H2O + H

+
 = NH4

+
 +HCO3

-
  

c) odpadní vody chromové 

Vznikají při oplachu po galvanickém chromování nebo chemickém chromátování, či 

po vypotřebování těchto pracovních lázní. Obsahují soli šestimocného chromu a minerální 

kyseliny. Chrom je zde přítomen převáţně jako šestimocný ve formě chromanů a 

dvojchromanů, ale i jako síran chromitý. Tomu pak odpovídají i pouţívané odlučovací 

postupy. Jedná se o přímé sráţení chromanů a nebo o redukci chromanů na chromité soli a 

následné sráţení hydroxidu chromitého. Redukce šestimocného chromu se často provádí 

síranem ţeleznatým, pouţitelná jsou i jiná redukční činidla.  

Trojmocný chrom má tendenci vázat se na suspendované částice a proto se dostává 

do sedimentů. Šestimocný chrom je ve vodě přítomen téměř výhradně ve formě 

oxoaniontů (CrO4
2-

  a Cr2O7
2-

) a delší dobu přetrvává ve vodě pouze v případě, jestliţe 

voda neobsahuje při daném pH látky, které se jimi mohou oxidovat. Přestoţe původní 

forma, toxická pro ryby a prvoky, je převáţně Cr
VI

 , redukuje se poměrně rychle za 

přítomnosti nadbytku organických látek na trojmocnou formu. Ačkoli většina chromu 

nacházejícího se ve vodě se váţe na pevné látky a usazuje se na dně, můţe se jeho malé 

mnoţství ve vodě rozpustit. Rozpustné chromové sloučeniny mohou ve vodě přetrvat po 

celá léta, neţ se usadí na dně. 

d) emulzní odpadní vody 

V případě povrchových úprav kovů jde především o odmašťovací lázně. 

Odmašťovací lázně obsahují především hydroxid sodný, uhličitany, křemičitany a mnohdy 

i větší podíl tenzorů, a to většinou neionogenního nebo anioaktivního typu (Fuka, 2005). 

„Znečištění povrchových či podzemních vod ropnými látkami je poměrně častým 

případem a zvláště nebezpečné proto, ţe ropné látky ovlivňují senzorické vlastosti vody jiţ 

při koncentracích 10
-2

 g.l
-1

. Rovněţ znehodnocují chuťové maso ryb ve vodě ţijících. 
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Toxicita pro vodní organismy se pohybuje řádově v mg.l
-1

. Při koncentraci 0,1 - 0,2 mg.l
-1

 

se jiţ vytváří na hladině film, který znesnadňuje přístup kyslíku se všemi důsledky pro 

aerobní organismy.“
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Fuka, T.; Kristofory F. Elektrochemické povlakování, 4. díl. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava,   

    2005. s. 14 ISBN 80-248-0930-3 
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4. Popis technologií na čištění odpadních vod 

Pro čištění průmyslových odpadních vod se v souladu s jejich rozmanitostí pouţívají 

různé způsoby, jejichţ vhodnost je závislá na látce, kterou je třeba odstranit i na celkovém 

sloţení vody a v neposlední řadě i na ekonomii provozu. Některé postupy jsou shodné 

nebo podobné s čištěním splaškových resp. městských odpadních vod, jiné jsou 

diametrálně odlišné (Malý; Hlavínek, 1996). 

„S vývojem technologie průmyslové výroby se mění i produkce znečištění, některé 

sloţky, obsaţené v odpadní vodě, se přestanou vyskytovat, jiné se objeví.“
11

 Tomu se musí 

čistírny odpadních vod přizpůsobit. Technologie čištění průmyslových odpadních vod 

proto musí vycházet z podrobné analýzy vodního hospodářství podniku, z posouzení 

jednotlivých technologických procesů a způsobů, jak se v nich pouţívá voda (Dohányos, 

1998). 

 Čištění odpadních vod můţeme rozdělit na tři základní způsoby (Dohányos, 1998): 

 biologické 

 fyzikální 

 chemické a fyzikálně chemické 

K dosaţení lepšího vyčištění odpadních vod se tyto způsoby kombinují. Pro čištění 

odpadních vod z povrchové úpravy kovů se pouţívají metody chemické a fyzikálně 

chemické. 

4.1 Biologické způsoby čištění 

K biologickému způsobu čištění jsou vhodné především odpadní vody z průmyslu 

potravinářského, koţedělného, textilního, farmaceutického a z výroby celulosy. Dále pak 

„odpadní vody od zaměstnanců závodu, včetně vod ze závodních kuchyní, jídelen a 

podobných zařízení.“
12

 

                                                           
11

 Dohányos, M.; Koller, J.; Strnadová, N. Čištění odpadních vod. 2. vyd. Praha : VŠCHT, 1998. s. 134  

    ISBN 80-7080-316-9 
12

 Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1996. s. 1      

    ISBN 80-86020-05-3 
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Podstatou biologického čištění je vyuţívání mikroorganizmů k rozkládání 

rozpuštěných a suspendovaných organických látek. Rozlišujeme dva procesy. „Aerobní, 

probíhající v přítomnosti kyslíku a anaerobní, probíhající v jeho nepřítomnosti.“
13

 

„Aerobní pochody probíhají podstatně rychleji neţ anaerobní, vyţadují však přísun 

kyslíku a kladou vyšší nároky na energii.“
14

   

Metody aeračního procesu: 

 aktivační čištění                                        

 zkrápěné biologické kolony 

 rotační biofilmové reaktory 

 oxidační příkopy 

 biologická nádrţ 

 kořenová čistírna 

 písková filtrace 

 drenáţní podmok 

 vsakování 

Při čištění průmyslových odpadních vod se uplatňuje především princip čištění 

aktivací. Aktivace sestává z aerované nádrţe, v níţ dochází k procesu čištění odpadní vody 

za současné produkce aktivovaného kalu. Z aktivační nádrţe odtéká směs odpadní vody a 

aktivovaného kalu do dosazovací nádrţe, kde se tyto sloţky oddělí sedimentací. Odpadní 

voda odtéká z biologické čistírny a sedimentací zahuštěný aktivovaný kal je přečerpán zpět 

do aktivační nádrţe (Malý; Hlavínek, 1996). 

Anaerobní čištění odpadních vod pouţívá hlavně u koncentrovaných průmyslových 

vod nebo likvidaci organických kalů. Anaerobní proces se skládá ze čtyř hlavních souborů 

biochemických reakcí – hydrolýzy, acidogeneze, acetogeneze a methanogeneze. Co se týče 

technologie, tak původní - konvenční - anaerobní čisticí proces probíhá v relativně 

                                                           
13

 Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1996. s. 175    

    ISBN 80-86020-05-3 
14

 Herle, J.; Bareš, P. Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Praha : SNTL, 1990. s. 82  

    ISBN 80-03-00587-6 
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jednoduchém reaktoru, do něhoţ je přiváděna voda s odstraňovanými látkami. Z 

nejvyššího místa reaktoru je kontinuálně odváděn vznikající bioplyn, ze spodku je 

periodicky odtahován kal. Přehled anaerobních reaktorů viz. Malý; Hlavínek, 1996. 

4.2 Fyzikální způsoby čištění 

Fyzikální metody čištění odpadních vod spočívají v podstatě v mechanickém 

způsobu odstranění nerozpuštěných látek přítomných ve vodě. K mechanickému 

předčištění, kdy se odstraňují hrubší nečistoty, slouţí lapáky štěrku a písku, česle a síta. 

Pro odloučení látek s hustotou menší neţ voda slouţí lapače tuků a olejů. Zbývající tuhé 

částice jsou odstraněny sedimentací v usazovacích nádrţích, jejichţ typy ukazuje obrázek 

č. 2. Podle provozování rozlišujeme dekantační a průtočné usazovací nádrţe. Na obrázku č. 

1 jsou průtočné nádrţe s vertikálním průtokem. Účinnost gravitačních odlučovačů lze 

zvýšit vloţením šikmo orientované desky (lamely), pak se nazývají lamelové usazovací 

nádrţe. Při sedimentaci částic suspense rozlišujeme prostou sedimentaci, rušenou 

sedimentaci a zahušťování suspenze. 

 

Obr. 1: Usazovací nádrže na ČOV-ŽDB GROUP a.s. (foto autor) 

Další zařízení slouţící k separaci pevných částic je hydrocyklon. „Suspenze se pod 

tlakem přivádí tangenciálně do válcové nádoby ukončené kónickou dolní částí 
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s výpustným otvorem. Těţší částice se sunou po stěně dolů, vyčištěná voda odtéká 

středovou trubkou.“
15

 Vedle usazovacích nádrţí, existují dosazovací nádrţe pracující na 

stejném principu a slouţí k separaci aktivovaného kalu označovaného jako sekundární a 

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

jeho dalším zpracováním (Dohányos, 1998).  

\

 

Obr. 2: Typy usazovacích nádrţí (Malinská, 2007) 

Flotace je další proces, jímţ můţeme pomoci oddělit tyto částice. Částice 

suspendované v kapalině jsou opět přivedeny do styku s drobnými bublinkami vzduchu. 

Vzniklý komplex tuhé látky a vzduchu má dohromady niţší měrnou hmotnost neţ voda a 

stoupá k hladině, odkud je odstraňován. Podle způsobu vzniku mikrobublin flotaci dělíme 

na vakuovou, volnou, biologickou, chemickou, tlakovou a elektroflotaci. Přičemţ poslední 

dvě zmíněné se nejvíce prosadily. 

Další metodou k oddělení nerozpuštěných látek je filtrace, kdy se zachycují na 

vhodné přepáţce nebo ve vrstvě materiálu. Filtrace přes zrnitý materiál se pouţívá u málo 

koncentrovaných suspenzí.  Beztlakové otevřené filtry se pouţívají zejména při úpravě 

vody na pitnou, v průmyslu našly uplatnění především tlakové filtry, kde je voda přiváděna 

shora a ze dna je odváděna filtračními tryskami. „Jako filtrační materiál se nejčastěji 

pouţívá křemičitý písek.“
16

 Jiný typ jsou dvouproudé dvouvrstvé filtry, kde spodní filtrační 
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 Pošta, J. aj. Čistírny odpadních vod. Praha : ČZU, 2005. s. 135 ISBN 80-213-1366-8 
16
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vrstva je písek a horní antracit. Voda je přiváděna současně dvěma proudy shora a zdola a 

odvádí se zcezovacím roštem uprostřed filtru. Filtrace s vrstvou ve vznosu se pouţívá u 

materiálu lehčího neţ voda, kdy filtrovaná voda protéká zdola nahoru. Pomocí náplavné 

filtrace se čistí suspenze s vysokým filtračním odporem. Na filtrační překáţku ze 

syntetické tkaniny, drátěného pletiva nebo keramiky se naplaví pomocná filtrační vrstva 

(křemelina, perlit, aktivní uhlí, ionexy nebo vláknité materiály) a poté pod tlakem přivádí 

suspenze. 

Při filtraci přes přepáţku se uţívají mikrosíta z filtračním pletivem z ušlechtilé oceli 

či jiného kovu, případně z umělé hmoty nebo štěrbinové mikrosíta, jejichţ přepáţku tvoří 

dráty z ušlechtilé oceli trojúhelníkového profilu. Menší částice se filtrují přes mikrofiltry 

při zvýšeném tlaku. Filtrační vrstva je tvořena buď keramickou hmotou, kovovými vlákny, 

umělohmotnými vlákny, vlákny z přirozených materiálů nebo kombinovanými materiály.   

Magnetická separace je další moţnost k oddělení částic. Působením magnetického 

pole na feromagnetické nebo paramagnetické částice dojde k jejich zachycení v 

magnetických separátorech, pokud má pole dostatečnou intenzitu a gradient.  

4.3 Chemické a fyzikálně chemické způsoby čištění 

Pokud mají odpadní vody kyselý či zásaditý charakter je třeba je zneutralizovat. 

Neutralizace se provádí buď přídavkem činidel nebo filtrací přes neutralizační filtr. 

Neutralizační reakci přídavkem činidel lze vyjádřit rovnicí: „HX + BOH = H2O + BX kde 

HX je kyselina a BOH zásada. Produktem neutralizace je tedy voda a sůl BX.“
17

 Jako 

činidla se nejčastěji pouţívají vápenné mléka (Ca(OH)2) z hydratovaného či nehašeného 

vápna, acetylénový kal (mírně znečištěné hydratované vápno vzniklé při výrobě acetylenu 

z karbidu vápenatého), roztoky NaOH nebo Na2CO3 a vyjímečně práškový vápenec a 

dolomit. Příklady neutralizace udávají tyto rovnice: HCl + NaOH = H2O + NaCl 

                                                       H2SO4 + 2NaOH = 2H2O + Na2SO4 

                                                       2HCl + Ca(OH)2 = 2H2O + CaCl2 

Pro neutralizaci alkalických vod se pouţívá roztok HCl nebo H2SO4 případně 

                                                           
17

 Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1996. s. 82    
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kouřové plyny, obsahující CO2 či SO2.  V závodech jsou často produkovány vody jak 

kyselé tak i alkalické. Potom je vhodné je smísit. Tento způsob však nelze pouţít pro vody, 

z kterých se mohou uvolnit toxické plyny, např. alkalické vody obsahující kyanidy. 

Pro neutralizaci filtrací se jako materiál pouţívá vápenec CaCO3, magnezit MgCO3, 

dolomit CaCO3.MgCO3 a pálený dolomit CaCO3.MgO obvykle se zrnitostí kolem 40 mm. 

příklad reakcí: CaCO3 + 2H
+
 = Ca

2+
 + H2O + CO2       

               MgO + 2H
+
 = Mg

2+
 +  H2O 

Výsledkem neutralizace je tvorba vápenaté nebo hořečnaté soli a z uhličitanů se 

uvolňuje kyselina uhličitá, která se rozkládá na   H2O a CO2. 

Pokud jsou ve vodě jemné suspendované či koloidní částice, které hůře sedimentují, 

pouţívá se čiření (koagulace), jehoţ podstatou je destabilizace koloidních částic a jejich 

převádění do větších shluků, jejichţ sedimentace je daleko rychlejší.“Aglomerace 

koloidních částic do mikrovloček a následně do objemných vloček se nazývá flokulace. 

Lze ji urychlit přídavkem látek zvaných flokulanty.“
18

  Rozlišujeme anorganické 

koagulanty jako síran hlinitý, síran ţelezitý, chlorid ţelezitý, síran ţeleznatý, 

polyaluminium chlorid a hlinitan sodný a organické syntetické koagulanty typu 

melaminformaldehydu či  epichlorhydrin dimethyalaminu. Organické syntetické 

koagulanty neovlivňují pH roztoku. Flokulanty se pouţívají v kobinaci s koagulanty. 

Mohou být přírodní anorganické (aktivovaná kyselina křemičitá, sraţený uhličitan 

vápenatý aj.) či organické (alginát sodný, škrob aj.) a častěji pouţívané polymerní 

organické (kopolymer akrylamidu a kyseliny akrylové, polyakrylamid, kopolymer 

akrylamidu a kationtového monomeru). Jejich účinnost je větší neţ u přírodních polymerů. 

Nevýhodou čiření je zasolování čištěné vody a neúčinnost vůči rozpuštěným látkám. 

Důleţitým faktorem je pH prostředí, které ovlivňuje tvorbu vloček a adsorpci koloidních 

částic na těchto vločkách. Koagulace se často kombinuje s flotací. Na obrázku č. 3 lze 

vidět vysráţené vločky po neutralizaci a aplikaci polyakrylamidu. 

Rozpuštěné látky lze z odpadních vod odstranit sráţením.   

                                                           
18

 Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1996. s. 155    

    ISBN 80-86020-05-3 



Lukáš Sloboda: Problematika odpadních vod průmyslového podniku 

 

2010  28 

 

Obr. 3: Vysrážené vločky (foto autor)                                              

          „Chemická oxidace a redukce jsou vzájemně spojené chemické reakce, při 

kterých dochází k výměně elektronů mezi účastníky reakce a zároveň se mění jejich 

oxidační stupeň.“
19

 Obě reakce probíhají současně. Čištění oxidací je daleko častější, neţ 

pouţití redukce. Oxidace se pouţívá hlavně pro alkalické vody obsahující kyanidy. Pro 

chemickou oxidaci se pouţívají nejčastěji tato činidla: 

- sloučeniny chloru (plynný chlor, chlornan sodný a vápenatý, oxid chloričitý) 

- ozon nebo směs ozonu a vzduchu 

- manganistan draselný 

- peroxid vodíku 

- vzdušný kyslík (někdy s přídavkem katalyzátorů) 

 

U organicky znečištěných vod je někdy redukcí měněna biologická čistitelnost 

přeměnou skupiny -NO2 na -NH2, neboť takto přeměněné organické látky jsou daleko lépe 

rozloţitelné. Dalším druhem odpadních vod, kde se pouţívá redukce, jsou odpadní vody z 

galvanizoven, obsahující toxické sloučeniny Cr
VI

. Jejich redukcí na Cr
III

 se toxicita 

podstatně sníţí. „K chemické redukci se pouţívá nejčastěji oxid siřičitý, siřičitan, 

                                                           
19

 Pošta, J. aj. Čistírny odpadních vod. Praha : ČZU, 2005. s. 138 ISBN 80-213-1366-8 
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disiřičitan a hydrogensiřičitan sodný.“
20

 

Iontové měniče se pouţívají často pro zachycení znečišťujících iontů z odpadní vody 

např. těţkých kovů a takto vyčištěnou vodu lze znovu pouţít v technologickém procesu. 

Pomocí iontové výměny lze čistit a regenerovat odpadní vody z chromových galvanických 

lázní a oplachové vody z alkalického galvanického pokovování obsahující kyanidy a jejich 

komplexní sloučeniny s kovy. Pouţívají se také k neutralizaci kyselých i zásaditých vod. 

„Základem kaţdého ionexu je prostorově uspořádáný skelet s pevně fixovanými 

ionty, na které se z roztoku zachycují elektrostatickými silami ionty opačně nabité.“
21

 Jako 

nosiče funkčních skupin syntetických ionexů se dnes pouţívají fenolformaldehydové nebo 

polystyrénové pryskyřice a polyakrylát. Rozlišujeme čtyři typy ionexů: silně kyselé katexy, 

silně zásadité anexy, slabě zásadité anexy a slabě kyselé katexy. 

Ionexová výměna probíhá ve čtyřech pracovních fázích:  

1) výměnou iontů, kdy ionexem prochází upravovaná voda 

2) praní ionexu čistou vodou 

3) regenerace ionexu 

4) vymytí regeneračního činidla 

„Hlavní předností ionexové výměny je vysoký efekt čištění, zakoncentrování 

zachycených látek v malém objemu vody a jejich moţná recyklace nebo jiné vyuţití, 

selektivita.“
22

 Nevýhodou je, ţe odpadní voda nesmí obsahovat suspendované a 

extrahovatelné látky a oxidační činidla a proto musí být předupravena. 

Elektrochemické metody – při elektrokoagulaci je vyuţíván proces elektrolýzy ke 

generování koagulantů anodickou oxidací. 

Rozráţení stabilizovaných emulzí při čištění upotřebených alkalických 

odmašťovacích kapalin spočívá ve vysráţení alkalických dispergačních přísad ve formě 

nerozpustných vápenatých solí v rozmezí pH 10,5 aţ 12 a ve vyuţití adsorpčních a čiřicích 

schopností vyloučených látek ke strţení emulgovaných olejů do kalu, který se odstraní 

(Malý; Hlavínek, 1996). 
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Difuzní procesy jsou procesy, kdy dochází k intenzivnímu kontaktu a interakci 

molekul mezi fází odstraňující znečištění a čištěnou odpadní vodou. Podle druhu pouţité 

fáze rozlišujeme adsorpci (pevná fáze), extrakci (kapalná fáze) a desorpci (plynná fáze).  

„Adsorpce je technologický proces, při kterém odstraňujeme látky z roztoku jejich 

vazbou na povrch adsorbentu. Přidáme-li k roztoku látky tuhou fázi - adsorbent, začne její 

koncentrace v kapalině klesat tak, jak dochází k adsorpci na povrchu přidané tuhé fáze. 

Čím je k dispozici větší povrch, tím je pokles výraznější. Proto jsou nejlepší adsorbenty 

takové látky, které mají velký měrný povrch, například aktivní uhlí. 

Existuje několik druhů sil, které se uplatňují při vazbě mezi látkou a povrchem 

adsorpčního činidla. Při adsorpci se uplatňují tři druhy sil, přičemţ o tom, které se uplatní 

jako rozhodující, rozhoduje povaha adsorbentu, adsorbované látky (adsorbát) i 

rozpouštědla (vody), ve kterém adsorpce probíhá. Podle povahy sil rozeznáváme 3 

základní druhy adsorpce: 

- fyzikální adsorpce 

- chemisorpce 

- iontová adsorpce 

Extrakce je proces, při kterém kapalná směs, ze které je třeba oddělit určitou sloţku, 

se uvede do intenzivního styku s jinou kapalinou (rozpouštědlem, extrahovadlem, 

extrakčním činidlem). Podmínkou úspěšného průběhu je to, ţe oddělovaná sloţka je 

podstatně lépe rozpustná v přidaném extrakčním činidle, neţ v původním rozpouštědle 

(odpadní vodě). Další podmínkou je co nejniţší rozpustnost původního rozpouštědla v 

extrakčním činidle a naopak. Extrakt vzniká z přidaného rozpouštědla a oddělovaná sloţka 

je zde koncentrována, rafinát vzniká z původní kapaliny (odpadní vody) a oddělovaná 

kapalina má niţší koncentraci, neţ před extrakcí. Oddělení extraktu od rafinátu se 

uskutečňuje na základě rozdílných specifických hmotností těchto dvou fází. 

Desorpce (nazývaná také stripování, stripping, odvětrávání, odhánění) je fyzikální 

proces, při kterém těkavé látky jsou odstraňovány z vody přiváděním vodní páry, vzduchu 

nebo dalších plynů. Desorpcí můţeme odstranit z vody H2S, CS2, SO2, NH3, CO2, 

organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky a další těkavé látky. Ve většině případů, 

kdy provádíme desorpci, se jedná o odstraňování hygienicky závadných látek, jejichţ 

rozptyl v ovzduší je neţádoucí a škodlivý. Proto je třeba v takových případech kombinovat 
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desorpci s absorpcí. “
23

 

Termické procesy čištění odpadních vod se provádí destilací vodní párou pro 

odehnání těkavých látek nebo odpařováním, které se provádí v odparkách, kde se voda 

zahřívá a pára se odvádí. Výsledkem je pak koncentrát. Podle pracovního tlaku dělíme 

odparky na vakuové, atmosférické a přetlakové. Další způsob je spalování, které se provádí 

většinou u zvlášť škodlivých odpadů s vysokým obsahem organických látek. 

Kyseliny z mořících lázní je moţné vrátit zpět do mořícího procesu pomocí 

regenerace, jeţ představuje rozklad solí kovů za vzniku původní kyseliny a převedení kovů 

na jiné sloučeniny vhodné buď k dalšímu zpracování, k neutralizaci, nebo ke skládkování. 

Existuje i ideální moţnost tzv. totální regenerace – je však moţná jen u lázně s kyselinou 

chlorovodíkovou. Je to proces, při kterém je vymořená kyselina podrobena 

termochemickému rozkladu ve fluidním reaktoru v proudu vzduchu za teplot podle 

technologie rozkladu 550-850 °C. Dochází k rozkladu mořící lázně na plynný chlorovodík, 

vodu a oxid ţelezitý (Mec, 2006). Rovnice termické regenerace HCl: 

2FeCl3 + 2Ch4 + 4O2 = Fe2O3 + 6HCl + 2CO2 + H2O 

Chlorovodík je se spalinami a vodní párou odsáván do absorbéru, kde se váţe na 

vodu a vzniká kyselina chlorovodíková. Oxid ţelezitý vytváří v reaktoru drobné kuličky, 

které jsou odsypávány do transportních nádob. „Stupeň regenerace dosahuje přes 95% ve 

vztahu na původně nasazenou kyselinu chlorovodíkovou. Tento proces by se snad dalo 

povaţovat i za prakticky bezodpadový, ale to jen v případě, ţe by se vedlejší produkt, tj. 

oxid ţelezitý, opět vyuţíval.“
24

 Proces regenerace je energeticky náročný a je limitován 

některými  faktory - minimální velikostí mořícího zařízení, obsahem některých jiných kovů 

s nízkou teplotou tavení (např. Zn, Pb, Mn, Ca, Cu ) a fosfáty. Schéma procesu regenerace 

HCl a jeho zařízení je zobrazeno na fotografiích č. 3 aţ 7 v příloze. 

                                                           
23

 Fyzikální způsoby čištění [online]. [cit. 2010-02-24]. Dostupný z WWW: 

    <http://www.fs.cvut.cz/cz/U218/pedagog/predmety/5rocnik/tov/studmat/pdf/fyzzpuc.pdf>. 
24

 Mec, K. Moření kovů z pohledu ekologie. Konstrukce. 2006, roč. 5, č. 1, s. 6 ISSN 1213-8762. Dostupný    

   také z WWW: <http://www.konstrukce.cz/clanek/moreni-kovu-z-pohledu-ekologie-cast-2/>. 
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4.4 Technologie zpracování kalů 

Nevyhnutelným produktem čištění odpadní vody je v mnoha případech kalová 

suspenze, vznikající zejména v procesech sedimentace, flotace, čiření, aj.. Kal představuje 

zpravidla odpad, který je nutno zneškodnit. Kal z čištění průmyslových odpadních vod má 

oproti kalu z městských ČOV často odlišné fyzikální vlastnosti a chemické sloţení, coţ je 

dáno jednak odlišným sloţením odpadních vod jednak technologií jejich čištění. 

„Zpracování kalů obvykle stojí přibliţně více neţ polovinu celkových nákladů na čištění 

odpadních vod.“
25

 Kal nejprve separujeme pomocí metod uvedených v kapitole 5.2. 

Separovaný kal ze sedimentačních nádrţí je pak třeba odčerpávat a pro jeho další 

zpracování zahušťovat (sušina 8 aţ 10 %) nebo odvodňovat. Odvodňování reprezentuje 

moţnost redukce objemu kalu, kde je odstranění vody výrazně vyšší (obsah sušiny 20 aţ 

50 %). S odvodněným kalem je moţno zacházet jako z pevným materiálem.  

Postupy odvodňování jsou přirozené nebo umělé pomocí strojního zařízení. „Při 

odvodňování kalu se uplatňují flokulanty.“
26

 Nejjednodušší a nejstarší metodou je 

přirozený způsob odvodnění na kalových polích a lagunách. Principem je kombinace 

procesů filtrace a odpařování. Tato metoda není pouţitelná pro nestabilizované kaly. Ke 

strojnímu odvodňování slouţí sítopásové lisy, kalolisy a odstředivky.“K odvodňovacím 

zařízením je třeba přivádět co nejhomogennější kal.“
27

 Principem sítopásového lisu je, po 

přidání organického flokulantu do kalu, jeho filtrace „mezi dvěma nekonečnými filtračními 

plachetkami, které meandrovitě procházejí systémem válců, kde dochází k postupnému 

stačování a deformaci koláče“
28

 a uvolňování vody. Na obrázku č. 5 je sítopásový lis firmy 

Vanex. U odstředivek (na obr. č. 6) se kal přivádí v ose bubnu a při rotaci bubnu dochází 

k jeho oddělení a usazení na vnitřní straně rotačního bubnu. Filtrát pak odtéká přes hranu 

bubnu ve válcovité části a odvodněný kal dopravován šnekem k zúţenému konci, kde 

vypadává z odstředivky. Opět je potřeba do kalu přidat flokulant. Kalolisy pracují na 

metodě filtrace za vysokého tlaku 1,5 aţ 2,5 MPa. Jsou dva základní typy. Komorový, kde 

                                                           
25

 Pošta, J. aj. Čistírny odpadních vod. Praha : ČZU, 2005. s. 167 ISBN 80-213-1366-8 
26

 Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1996. s. 247    

    ISBN 80-86020-05-3 
27

 Šesták, J. Strojní odvodňování kalů. In Kaly a odpady '95 : postery : sborník posterů z mezinárodní konfe-  

    rence konané 17.-19. října 1995 v Brně.Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,    

   1995. s. 29 ISBN 80-02-01059-0 
28

 Pošta, J. aj. Čistírny odpadních vod. Praha : ČZU, 2005. s. 179 ISBN 80-213-1366-8 
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filtrace probíhá v prostoru stlačených filtračních desek s drenáţí na odvod vody, na kterých 

je poloţena filtrační tkanina nejčastěji z polypropylenu, která zachytává pevné částice a 

vodu propouští dále a membránový, u kterého je drenáţ filtrační desky na pohyblivé 

membráně, která slouţí k dotlačení nafiltrované vrstvy a vytvoření kalového koláče. 

Kalolisy mohou mít dvě konstrukční řešení - s bočními svorníky nebo horním svorníkem 

viz obrázek č. 7. Přidávat flokulant není nutné.  

 

    Obr. č. 5: Sítopásový lis (www.vanex.sk)             Obr. č. 6: Dekantační odstředivka     

                                                                                                 (www.pieralisi.com)                                                        

 

Obr. č. 7: Kalolis s horním zavěšením (www.envites.cz) 

Finální zpracování kalů se v podstatě dá rozdělit na pouţití jako hnojiva, spalování, 

skládkování a zapracování do stavebních materiálů. 
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5. Nové trendy a technologie čištění odpadních vod v průmyslu 

V současnosti hrají vedoucí roli vedoucí roli v inovativních procesech membránové 

separační procesy a jsou povaţovány za jednu z hlavních strategických os výzkumných aktivit 

ve všech vyspělých zemích světa. 

„V posledním desetiletí se MSP jiţ stále častěji stávají ekonomicky rovnocennými 

náhradami klasických separačních procesů. Platí to jak při výrobě pitné vody, tak při 

likvidaci odpadních nebo průsakových vod, či v nejrůznějších výrobních technologiích. 

Mnohdy díky svým schopnostem klasifikovat molekuly (dělit podle velikosti) otevírají 

zcela nové, dříve nepředstavitelné perspektivy. Obliba MSP je zaloţena na tom, ţe mají 

vysokou separační účinnost a poskytují tudíţ brilantní permeát o velmi vysoké čistotě, 

zařízení jsou modulární s malými nároky na obsluhu a procesy jsou šetrné k separovaným 

tekutinám, protoţe ve většině případů nevyţadují změny fází.“
29

 

„V současnosti membránové separace zahrnují následující hlavní procesy: 

mikrofiltrace, ultrafiltrace, reversní osmóza (někdy téţ hyperfiltrace), nanofiltrace, 

elektrodialýza, elektroforéza, membránová destilace, membránová krystalizace, 

membránová separace plynů a dialýza. Membránové procesy jsou obvykle klasifikovány 

podle fyzikálního charakteru hnací síly vlastní separace. Z tohoto úhlu pohledu 

rozeznáváme membránové procesy hnané gradientem tlaku, chemického a elektrického 

potenciálu.  

Tlakové membránové procesy (hnací silou je gradient tlaku) dnes představují 

procesy nejznámější a nejrozšířenější v řadě průmyslových odvětví. Jedná se konkrétně o 

mikrofiltraci, ultrafiltraci a zejména pak reverzní osmózu. Posledně jmenovaný proces 

řízený gradientem tlaku je někdy zařazován rovněţ mezi procesy řízené chemickou 

afinitou. Prakticky jsou tyto procesy uplatňovány zejména v oblasti úpravy vody.“
30

  

Mezi prakticky nejrozšířenější procesy řízené gradientem chemického potenciálu 

(obvykle představovaného gradientem koncentrací) patří dialýza.  

                                                           
29

 Přidal, J. Separační membrány a jejich průmyslové pouţití – dnešní trendy a vybrané moderní aplikace.     

    Chemické  Listy 1999, roč. 93, č. 7, s. 432 ISSN 1213-7103. Dostupný také z WWW:  

    < http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/1999_07_432-440.pdf>. 
30

 Bleha, M.; Bouzková, D. Česká membránová platforma. [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z   

    WWW: < http://www.czemp.cz/files/SVA%20full%20text%202.pdf>. 
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„Poslední uvedená skupina procesů vyuţívá jako hnací síly gradientu elektrického 

potenciálu. Jedná se o tzv. elektromembránové procesy, mezi které řadíme elekrodialýzu, 

elektrodeionizaci a elektroforézu. Membránová elektrolýza jako v jistém smyslu 

modifikace elektrodialýzy představuje jeden z nejperspektivnějších průmyslových 

chemických procesů umoţňujících jednak zvýšení efektivity stávajících technologií, popř. 

náhradu technologií představujících potenciální riziko pro ţivotní prostředí nebo zdraví 

populace.“
31

  

Jiţ vyjmenované tlakové procesy se kategorizují podle velikosti oddělovaných částic 

a s tímto parametrem související hodnotou pouţívaného tlaku a rozměru pórů v membráně.  

Mikrofiltrace je proces blízký klasické filtraci a oddělované částice jsou rozměru 0,1 

– 10 μm. To jsou suspendované pevné částice v kapalině (koloidy), bakterie, velké 

molekuly proteinů. Porézní struktura mikrofiltračních membrán odpovídá rozměrům 

oddělovaných částic a pouţívaný tlak operace je 0,1 – 2 bar.  

Ultrafiltrace odděluje velké molekuly polymerů, bílkovin a koloidních látek a je 

proto vyuţívaná k zakoncentrování a čištění přírodních látek. Pouţívaný tlak je 1 aţ 5 bar a 

technické uspořádání v systému „cross flow“. Při klasickém „semi-dead“ uspořádání 

postačuje tlak 0,2 – 0,3 bar. Pouţívané membrány jsou buď z hydrofobních materiálů 

(polytetrafluorethylen, polyvinylidenfluorid, polypropylen) nebo hydrofilních (estery 

celulózy, polysulfon, polyethersulfon, anorganické typy). Volba membrány odvisí od 

charakteru nástřikové směsi a moţných interakcí s materiálem membrány. Výkonnost 

procesu výrazně ovlivňuje znečištění membrány (fouling) v průběhu procesu, které se 

odstraňuje chemickým nebo termickým čištěním souvisejícím se zvýšeným poţadavkem 

na odolnost membrány.  

„Současný trend vývoje v MF/UF je získání vyšší selektivity odstranění malých 

částic, sníţení energetické náročnosti procesu a případné zvětšení časových period čištění 

systému. Cílem materiálového vývoje je příprava polymerů se zvýšenou chemickou, 

tepelnou a povrchovou stabilitou a zavádění keramických membrán do technologií 

zpracování vody.“
29

  

Reverzní osmóza (RO) je vyuţívána především k zakoncentrování roztoků, přípravě 
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čisté vody apod. a to samostatně nebo v propojení s dalšími procesy jako je MF, UF nebo 

elektrodialýza. Molekuly vody jsou při reverzní osmóze protlačovány homogenní 

membránou tlakem, který je vyšší neţ osmotický tlak vstupního roztoku. Operační tlak se 

můţe pohybovat mezi 10 aţ 100 bar, při kterém se oddělí většina iontů a organických 

sloučenin. Typickými RO membránami jsou asymetrické membrány s integrovanou 

skinovou vrstvou nebo vrstvené kompozitní membrány. Membránové moduly jsou 

většinou spirálově vinuté z plochých membrán a mohou být připraveny i z dutých vláken. 

V RO instalacích jsou uspořádány sériově i paralelně do inţenýrsky řešených sestav.  

Nanofiltrace (NF) je tlakový proces typický pro separace multivalentních iontů a 

molekul s molekulární hmotností okolo 200. Monovalentní ionty jsou nanofiltračními 

membránami s iontovýměnnými skupinami odstraňovány s cca 50% účinností. Spirálově 

vinuté nebo kapilární moduly jsou sestaveny z kompozitních funkcionalizovaných 

membrán. Operační tlak je u standardních NF mezi 5 – 25 bar. Zkušební ověření pro 

zařazení NF do systému je nezbytné, protoţe nelze modelově určit zádrţ iontů funkčními 

skupinami membrány.  

„Směřování dalšího výzkumu a vývoje je cíleno na sníţení nákladů při instalaci a 

provozu RO a NF membránových zařízení. Výzkumná činnost se musí zaměřit na přípravu 

vysoce selektivních membrán pro práce při niţších pracovních tlacích a optimalizaci 

hydrodynamiky membránových modulů. Nanofiltrační procesy potřebují nové, chemicky a 

tepelně odolné membrány pro agresivní prostředí. Také membrány odolné organickým 

rozpouštědlům, keramické i polymerní, budou potřebné pro enviromentální aplikace 

odstraňování organických látek, katalyzátorů apod.“
32

  

Elektrodialýza (ED) je elektrochemický membránový proces umoţňující specifické 

oddělení iontových sloučenin od nedisociovatelných látek. To zajišťuje uspořádání 

spočívající v pouţití iontovýměných membrán seřazených do svazků střídavě sloţených z 

kationvýměnných a anionvýměnných membrán a pracujících v elektrickém poli. 

Membránový proces je kontinuální a proto velmi efektivně nahrazuje iontovou výměnu 

vyţadující periodickou regeneraci intovýměnných pryskyřic. V pracovním reţimu se 

anionty z roztoku obsahujícího soli přesouvají k anodě a procházejí anionaktivní 

membránou, zatím co kationty postupují ke katodě přes membrány kationaktivní. Tím 
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vzniká v cirkulačním systému elektrodialyzéru proud koncentrátový se zvyšujícím se 

obsahem solí a proud diluátový v kterém se obsah solí zmenšuje. Na rozdíl od předchozího 

procesu RO procházejí membránou pouze jednotlivé ionty a tudíţ transport přes membránu 

je výrazně menší. Mnoţství převedených iontů je přímo úměrné proudové hustotě v 

systému. Fouling v takovém uspořádání se často odstraňuje „reversací“, tj. krátkodobou 

změnou polarity elektrického uspořádání a vzájemnou záměnou roztoků koncentrátu a 

diluátu. Tento způsob anti-foulingu není obrácenou elektrodialýzou vyuţitelnou pro 

získávání elektrické energie z roztoků s odlišnou solností a zmíněnou jiţ u tlakových 

procesů. Rozhodujícím parametrem pro efektivní proces elektrodialýzy je proudová 

hustota v systému a kvalita iontovýměnných membrán. Zvyšování proudové hustoty 

znamená sniţování koncentrace iontů v blízkosti membrány diluátové větve na velmi 

malou hodnotu, které při dosaţení hodnoty limitní proudové hustoty znamená riziko 

disociace vody a vyvolává energetické ztráty. Dalším ohroţením je zvyšování koncentrace 

solí v koncentrátovém proudu s rizikem jejich vysráţení a vznikem foulingu srovnatelného 

s přítomností suspendovaných nebo koloidních částic a polyelektrolytů které musí být z 

roztoků před elektrodialýzou odstraněny.  

„Výzkum a vývoj elektromembránových procesů se bude v dalších letech orientovat 

jak na materiálový výzkum membrán tak další varianty procesního uspořádání. Vedle 

iontovýměnných membrán s vysokou selektivitou a zvýšeným antifoulingem a 

optimalizovanou cenou se jedná o typy bipolárních membrán, jejichţ zařazení do systému 

ED podstatně zvýší vyuţitelnost procesu.  

Další technologická, často hybridní uspořádání kombinace membránových procesů 

včetně systému elektrodeionizace je příslibem pro intensifikaci přípravy čisté vody z vod 

odpadních či jinak znečištěných.“
33

  

 „Dosud nejběţnější metodou sniţování pH alkalických odpadních vod bylo pouţití 

minerálních kyselin jako je H2SO4 nebo HCl. Jejich aplikace je však provázena řadou 

problémů. K těm patří vysoká citlivost hodnoty pH na přidané mnoţství často 

koncentrované kyseliny, zvyšování obsahu solí v odpadních vodách (chloridy, sírany), 

obtíţné odstraňování kovů z upravovaných vod obsahující kovy ve špatně rozloţitelné 

zakomplexované formě a častá koroze instalovaných zařízení. Dalším problémem je nutná 
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manipulace a skladování silných minerálních kyselin a nakládání s nimi. 

          Alternativou k této metodě je jiţ ověřené a referencemi doloţené pouţití oxidu 

uhličitého, který se při rozpuštění ve vodě chová jako slabá kyselina uhličitá. Neutralizací 

vod touto kyselinou vznikají uhličitany a hydrogenuhličitany, které jsou přirozenou 

sloţkou vody. Následující obrázek schematicky znázorňuje neutralizační křivku CO2 a 

minerální kyseliny. 

 

Obr. č. 8: Neutralizační křivka CO2 a minerální kyseliny (Kroupa, 2005) 

Výhodou pouţití oxidu uhličitého při neutralizaci alkalických vod je plochý 

charakter neutralizační křivky. PH alkalických vod je tak sniţováno postupně bez větších 

skoků. Díky tomu je hodnota pH v praxi dosaţena přesněji. Přidání malého mnoţství CO2 

v blízkosti neutralizačního bodu způsobí jen minimální změnu hodnoty pH, čímţ je 

prakticky vyloučeno překyselení vod, na rozdíl od aplikace minerálních kyselin. Výhodou 

je dále sníţení nákladů na provoz, neboť jsou odstraněny náklady na sklad kyselin, 

likvidaci solí v odpadních vodách a také škod při případném překyselení. Sníţeny jsou téţ 

náklady na údrţbu, protoţe nedochází ke korozi technologických zařízení díky pouţití 

inertního plynu.“
34

 

Co se týče odstranění neţádoucích organických látek obsaţených ve vodách se v 

současnosti zkoumají technologie AOP (tzv. Advance Oxidacion Processes).  Jsou to 

metody, „které jsou schopny degradovat i značně odolné látky. Tyto metody jsou zaloţeny 
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na produkci vysoce reaktivních částic, zejména hydroxylových radikálů, které vykazují 

vysoký oxidačně-redukční potenciál a velkou reaktivitu s organickými sloučeninami, 

zejména aromatického charakteru. Technologie AOP lze v principu rozdělit podle způsobu 

generace hydroxylových radikálů na metody fotochemické (UV fotolýza O3 a H2O2, 

fotokatalýza na povrchu TiO2), chemické (ozonizace v alkalickém prostředí, Fentonova 

reakce, mokrá vzdušná oxidace, oxidace v prostředí nadkritické vody) a fyzikální 

(sonolýza, radiolýza 60Co a elektronovým svazkem). Mezi systémy AOP se dále řadí 

procesy zaloţené na působení nerovnováţného plazmatu generovaného různými typy 

elektrických výbojů jak přímo v objemu kapaliny, tak nad její hladinou. Nerovnováţné 

plazma vyvolává v kapalinách řadu chemických a fyzikálních procesů potenciálně 

vyuţitelných v mnoha oblastech lidské činnosti (ekologie, biologie, medicína, apod.). Bylo 

prokázáno, ţe elektrické výboje se účinně uplatňují při rozkladu a likvidaci ve vodě 

neţádoucích organických látek, např. fenolů, TCE, bifenylů, organických barviv apod., a 

patogenních mikroorganismů.“
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Lukeš, P. Elektrické výboje ve vodě. Chemagazín. 2008, roč. 18, č. 2, s. 8 ISSN 1210-7409. 



Lukáš Sloboda: Problematika odpadních vod průmyslového podniku 

 

2010  40 

6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problematikou odpadních vod 

průmyslového podniku. Cílem bylo poskytnout přehled o odpadních vodách z povrchové 

úpravy kovů a popis metod zneškodňování těchto odpadních vod.  

Studium problematiky mi potvrdilo zkušenosti z ČOV ŢDB Group a.s., ţe největším 

problémem v současné době je dodrţování limitů RAS, které je v případě ŢDB Group a.s. 

způsobeno sníţením mnoţství oplachových vod a tím zvýšení koncentrace RL. Pro sníţení 

mnoţství RL je třeba provést tyto některé z těchto kroků: 

-optimalizace pouţité technologie z hlediska tvorby RAS 

-optimalizace oplachové technologie, sníţení přenosu 

-optimalizace, resp. změna technologie likvidace odpadních vod 

-sníţení konečné koncentrace RAS ve vyčištěné odpadní vodě 

Nebezpečné závadné látky je nutné v průmyslové výrobě eliminovat pouţitím 

vhodných výrobních technologií tak, aby tyto látky ve výrobním procesu nevznikaly a 

nebyly při něm pouţívány. Nejefektivnější způsob odstranění těchto látek z odpadních vod 

tedy je eliminovat jejich vznik opatřeními ve výrobě, která jsou často spojeny s přechodem 

na výrobní technologii vyšší úrovně. K tomu je nutno ve smyslu příslušných ustanovení 

právních předpisů vyuţít nejlepší dostupné techniky z hlediska ochrany ţivotního prostředí 

i technické a ekonomické dostupnosti. 
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Obr č. 1: Separátní neutralizace KOV a VML (foto autor) 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Separátní neutralizace VML s obsahem Mn (foto autor) 
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Obr. č. 3: Schéma termické regenerace HCl (foto autor) 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Ovládací panel procesu regenerace HCl (foto autor)   
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Obr. č. 5: Reaktor (foto autor) 

 

Obr. č. 6: Nádoby s odpadním oxidem železitým (foto autor) 
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Obr. č. 7: Absorbér (foto autor) 
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ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr limit "p" limit "m" 

 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

datum 7.1. 5.2 4.3. 9.4 5.5 19.6 7.7 19.8 1.9. 14.10 5.11 1.12 
   

CHSK 50 22 26 25 20 20 22 28 36 20 60 28 29,75 50 100 

BSK5 1 2,9 2,9 2,6 1,6 3 1 1,6 1 2,5 2,7 2 2,07 nestan. nestan. 

NL 4 6 11 3 3 5 21 2 2 22 24 10 9,42 25 30 

RL 6845 5585 7691 6264 5719 6585 6490 7353 6434 5820 8988 5629 6616,92 8000 10000 

Cl- 3580 3010 3830 2900 2470 3320 3360 4130 3960 3630 4870 310 3280,83 5000 7000 

Fecelk. 0,359 0,184 0,662 0,827 0,302 0,299 0,212 0,275 0,1 0,1 0,245 0,223 0,32 2 4 

C10-C40 0,109 0,1 0,1 0,15 0,1 0,292 0,1 0,1 0,1 0,1 0,382 0,01 0,14 0,5 1 

Pcelk. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,068 0,05 0,05 0,05 nestan. nestan. 

Cu 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 0,2 0,3 

Pb 0,01 0,01 0,059 0,002 0,009 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

Zn 0,188 0,117 0,123 0,028 0,078 0,049 0,145 0,109 0,97 0,058 0,1 0,05 0,17 1 2 

AOX 0,14 0.04 0,29 0,04 0,079 0,15 0,056 0,073 0,07 0,28 0,12 0,14 0,13 1 1,5 

pH 7,83 7,65 7,7 7,36 7,19 7,26 7,57 7,46 7,52 6,64 7,64 7,48 7,44 6 - 9 
 

RAS 5879 5340 7500 5440 4680 6070 5990 6250 5660 5820 7830 3210 5805,75 viz RL viz RL 

Tab. č. 1: Výsledky rozboru vypouštěných odpadních vod z NS drátovna  ŽDB Group, a.s. za rok 2008 

 

 

 

 

ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr limit "p" limit "m" 

 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

datum 26. 1. 2. 2. 3. 3. 1. 4. 14. 5. 1. 6. 8. 7. 17. 8. 1. 9. 6. 10. 17. 11. 7. 12. 
   

CHSK 10 10 26 28 20 45 26 27 30 24 28 26 24,17 50 100 

BSK5 1,7 1,23 2,3 2,5 
  

4,4 1,6 2,2 
 

1,4 
 

2,29 nestan. nestan. 

NL 14 14 9 18 8 16 14 2 21 4 2 13 11,08 25 30 

RL 4388 5470 7460 6122 7512 6614 6436 6553 7227 6154 6919 7659 6542,83 8000 10000 

Cl- 2980 2810 4870 3300 3610 3960 3650 4090 3580 3360 
  

3017,5 5000 7000 

Fecelk. 0,285 0,106 0,318 0,171 0,317 0,254 0,175 0,25 0,337 
   

0,23 2 4 

C10-C40 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,1 0,1 
 

0,2 
 

0,2 0,2 0,02 0,5 1 

Pcelk. 0,05 0,05 0,05 0,063 0,02 0,02 0,02 0,05 0,49 0,01 
  

0,01 nestan. nestan. 

Cu 0,01 0,01 0,01 0,018 0,05 0,05 0,01 0,014 0337 0,127 
  

0,04 0,2 0,3 

Pb 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,0004 0,0005 0,0007 0,17 0,11 
  

0,02 0,01 0,1 

Zn 0,215 0,119 0,026 0,146 0,127 0,12 0,056 0,127 0,01 0,01 
  

0,08 1 2 

AOX 0,052 0,087 0,23 0,16 0,078 0,092 0,067 
 

0,17 
 

0,049 
 

0,1 1 1,5 

pH 7,23 7,68 7,02 7,27 6,91 7,65 7,50 7,55 7,69 7,41 7,31 6,60 7,32 6 - 9 
 

RAS 4287 4829 7096 5798 5706 5877 5166 6209 6228 5090 6553 6584 5785,25 viz RL viz RL 

Tab. č. 2: Výsledky rozboru vypouštěných odpadních vod z NS drátovna  ŽDB Group, a.s. za rok 2009 
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ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr limit "p" limit "m" 

 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

datum: 8.1. 12.2. 4.3 9.4 0.1 2.6 1.7 19.8 2.9 14.10 4.11 3.12 
   

CHSK 14 34 26 37 20 24 45 15 22 25 11 30 25,25 50 70 

BSK5 1 4,1 2,5 2,4 1,2 5,4 4,1 1,9 1,3 1,6 6,7 1 2,77 10 15 

NL 10 29 3 12 3 2 4 14 11 12 13 15 10,67 30 70 

RL 647 753 626 566 775 800 516 345 651 781 852 777 674,08 800 1200 

N-NH4
+
 0,179 0,295 0,381 0,466 0,55 0,458 0,613 0,505 0,971 0,637 0,427 3,96 0,79 15 30 

N celk. 17,3 19,2 18 20,2 19 14,7 12,4 5,9 12 6,1 6,27 19,9 14,25 20 25 

Pcelk. 1,8 1,39 1,45 1,5 1,4 1,131 0,986 0,596 1,12 1,14 0,932 1,97 1,28 3 5 

Tab. č. 3: Výsledky rozboru vypouštěných odpadních vod z BioČOV drátovna  ŽDB Group, a.s. za rok 2008 

 

 

 

  

ukazatel leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr limit "p" limit "m" 

 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

datum: 26. 1. 2. 2. 3. 3. 1. 4. 13. 5.   8. 6. 8. 7. 17. 8. 1. 9. 6. 10. 9. 11. 7. 12. 
   

CHSK 14 23 45 22 15 27 12 18 17 24 12 24 21,08 50 70 

BSK5 2,3 2,38 3,7 2,5 2,2 5,7 1 1,4 2,9 1,2 1 
 

2,39 10 15 

NL 10 10 30 20 4 5 5 4 2 4 9 13 9,67 30 70 

RL 763 699 731 800 836 740 680 636 748 766 606 678 723,58 800 1200 

N-NH4
+ 1,173 0,223 0,249 0,691 1,468 4,558 1,592 0,707 0,559 0,877 0,916 

 
1,183 15 30 

N celk. 18,59 18,77 18,92 19,66 18,97 13,97 2,746 13,1 13,64 16,15 15,63 
 

15,47 20 25 

Pcelk. 1,44 1,446 1,98 1,642 0,44 0,56 0,93 0,91 1,78 1,62 
  

1,27 3 5 

Tab. č. 4: Výsledky rozboru vypouštěných odpadních vod z BioČOV drátovna  ŽDB Group, a.s. za rok 2009 

 

 

 

 

 


