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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na čištění odpadních vod v jednotlivých 

průmyslových odvětvích. Čištění odpadních vod velmi závisí na technologickém 

postupu výroby a použitých chemikáliích. V současné době se dynamickým 

způsobem rozvíjí membránové separační procesy a velmi se využívají biologické 

čistící postupy. Úvod práce je věnován obecné charakteristice vody s důrazem na  

vodu odpadní a legislativě. Dále jsou uvedeny znečišťující látky obsažené 

v odpadních vodách a procesy úpravy vody znečištěné v jednotlivých 

průmyslových odvětvích. 

 

Klíčová slova: odpadní voda, průmyslová odpadní voda, čištění průmyslových 

odpadních vod 

 

 

Summary 

The thesis is focused on wastewater treatment in individual industrial 

sectors. Wastewater treatment depends greatly on the technological process of 

production and chemicals used. Currently, the membrane separation processes 

are dynamically developing and a biological purification processes are mostly 

used. Introduction is devoted to the general characteristics of water, with emphasis 

on wastewater and its legislation. Followed by list of the pollutants contained in the 

wastewater and contaminated water treatment processes in individual industrial 

sectors. 
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Seznam použitých zkratek 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

OV   Odpadní voda 

C10-C40  Uhlovodíky 

CHSKCr  Chemická spotřeba kyslíku  

BSK5   Biochemická spotřeba kyslíku 

RAS   Rozpuštěné anorganické soli 

AOX   Absorbovatelné anorganické halogeny 

NL   Nerozpuštěné látky 

EL   Extrahovatelné látky 

PAH   Polyaromatické uhlovodíky  

GAC  Granulované aktivní uhlí  

PAC  Práškové aktivní uhlí 
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1 Úvod a cíl bakalářské práce 

S růstem lidské populace celosvětově roste spotřeba a potřeba vody. Je 

nejdůležitější kapalinou, součástí všech živých organismů, základním transportním 

médiem v koloběhu prvků, a proto k životu tak nepostradatelná. S tímto rozvojem 

je stále více využívána, a to nejen k uspokojení biologických potřeb obyvatelstva, 

ale především také v zemědělství a průmyslu.  

Antropogenní činností dochází ke znečišťování všech složek přírody, vody 

nevyjímaje. Výjimečnou vlastností vody je její samočisticí schopnost. Samočištění 

je závislé na míře znečištění. Jedná se o souhrn fyzikálních, chemických a 

biologických procesů, které však nejsou natolik účinné, aby bylo možno odpadní 

vody volně vypouštět zpět do přírody. 

Se vzrůstající spotřebou vody by se měl klást i vyšší důraz na čistotu vody, 

jež je po svém využití navrácena zpět do vodních toků. V dobách, kdy je pitná 

voda pro mnohé nedosažitelným luxusem, je povinností zamýšlet se nad tím, jak 

s ní zacházíme a jak s ní také zacházet budeme. Je označována za 

nevyčerpatelný obnovitelný zdroj. Prakticky je nezničitelná, ovšem, co se kvality 

týče, takto nelze hovořit o vodě pitné.  

Cílem mé práce je popsat problematiku odpadních vod a nastínit metody 

vhodné k jejímu navrácení do původního stavu.  

K zhoršení jakosti povrchových vod dochází především vypouštěním vod 

odpadních, ale také i haváriemi, při kterých mohou nebezpečné látky do vod 

unikat.   

Českou republikou procházejí hranice povodí významných evropských řek 

Labe, Odry a Dunaje, které pak odtékají přes území našich sousedů do 

příslušných moří. Je proto zřejmé, že naše vodohospodářská politika ovlivňuje 

nejen životní prostředí v České republice, ale také v jiných evropských státech, 

které jsou součástí těchto povodí. [1] 

Voda je základním transportním médiem prvků, je-li ovšem znečištěna 

různými organickými či anorganickými kontaminanty, může tyto nebezpečné látky 

přenášet do značných vzdáleností. Z vody se pak můžou znečišťující látky 
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postupně dostávat do půd, rostlin, zvířat, až se v pomyslném žebříčku navrátí zpět 

ke svému znečišťovateli člověku. [1] 

Důležitost a význam vody, byla formulována 6. 5. 1986 v „Evropské chartě 

o vodě“ do následujících bodů:  

 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 možností rozhojňovat. 

 Znečišťování vody způsobuje škody člověku a 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. 

Povinnost 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. 

[2] 
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2 Legislativa v oblasti odpadních vod 

Vodohospodářská politika v České republice vychází z platných právních 

předpisů.  

Přehled nejdůležitějších zákonů: 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 

 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů. 

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 

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

platném znění. 

 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění. 

Přehled nejdůležitějších norem: 

 ČSN 753415 Ochrana vody před ropnými látkami, manipulace s ropnými 

látkami, stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 ČSN 75 65 05 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a 

plastů. 

 ČSN 75 7220 Jakost vod, sledování a hodnocení jakosti vod a kalů. 

 ČSN 75 7300 Jakost vod  –  Chemický a fyzikální rozbor  – Všeobecná  

ustanovení a pokyny. 

 ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 ČSN 75 66 01 Strojně  – technologická zařízení čistíren odpadních vod  – 

Všeobecné požadavky. 
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2.1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) 

Stěžejním zákonem v oblasti odpadních vod je vodní zákon č. 254/2001 

Sb., ze dne 28. června 2001, který nabyl účinnosti 1. 1. 2002. V průběhu let byl 18 

krát novelizován až do podoby současně platného zákona 151/2011 Sb., jež byl 

schválen 28. 4. 2011 a nabyl účinnosti 7. 6. 2011. [3] 

Hlavní cíle tohoto zákona jsou: 

 chránit povrchové a podzemní vody, 

 stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, 

 zachovat i zlepšit jakost povrchových a podzemních vod, 

 vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a 

sucha, 

 zajistit bezpečnost vodních děl, 

 zajistit zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 

 ochrana vodních ekosystémů, 

 upravuje právní vztahy k podzemním a povrchovým vodám, 

fyzických a právnických osob. [4] 

Zákon o vodách, dle § 38 odst. 1, také definuje, co to jsou odpadní vody, a to 

takto:  

„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 těchto 

staveb, zařízení nebo dopravních prostředků 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.“ [4] 
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2.2 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu 

Nakládání s odpadními vodami odváděnými do kanalizace upravuje zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Nabyl účinnosti 1. 1. 2002 a byl novelizován zákonem č. 76/2006 Sb., který je 

účinný od 15. 3. 2006. [3] 

Tento zákon vymezuje základní pojmy, ale upravuje i vzájemná práva a 

povinnosti mezi producenty a vlastníky nebo provozovateli kanalizací. Zahrnuje i 

možné sankce v případě porušení povinností. [5] 

2.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích  

Zákon o vodách neobsahuje pojem průmyslové odpadní vody. Tento pojem 

je definován  v § 2 odstavci a) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jako „odpadní vody 

vypouštěné z konkrétních průmyslových a zemědělských odvětví podchycených v 

části B přílohy č. 1 k uvedenému nařízení vlády, jakož i jiné neuvedené odpadní 

vody vypouštěné z výrobních nebo jim obdobných zařízení. “[6]  

V příloze č.1 části B jsou pak vyjmenována konkrétní průmyslová odvětví a 

přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody z nich vypouštěné. [6] 
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3 Odpadní voda 

Voda se v důsledku lidské činnosti mění, zhoršuje se její jakost a vzniká tzv. 

voda odpadní. Vodu lze rozdělit podle různých kritérií. Nejčastěji podle původu a 

použití. Podle původu dělíme vodu na přírodní a odpadní. Přírodními vodami jsou 

vody atmosférické, povrchové a podzemní. Podle použití dělíme vodu na vodu 

pitnou, užitkovou a provozní. [13] Na obrázku 1 vidíme odpadní vodu vypouštěnou 

do recipientu. 

 

Obrázek 1: Odpadní voda znečištěná vysokým obsahem dusíku a fosforu [7] 

3.1 Charakteristika odpadních vod 

Odpadní vody jsou přesně definovány v zákoně č. 254/2001 Sb. § 38 odst. 

1. Zjednodušeně lze říci, že odpadními vodami jsou vody, které po svém použití 

změní své fyzikální, či chemické vlastnosti. [8] 

Rozdělení odpadních vod podle původu: 

 splaškové: vody z domácností a městské vybavenosti jako jsou např. 

obchody, školy, hotely, restaurace apod., 

 průmyslové: vody z technologických výrobních procesů, 

 městské: neboli komunální, jsou směsí splaškových vod spolu s 

průmyslovými a dešťovými vodami, 

 srážkové: vody z atmosférických srážek, 
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 balastní: vody podzemní, které se do veřejné kanalizace dostávají 

netěsnostmi kanalizace, 

 zemědělské: vody z rostlinné a živočišné výroby, 

 ostatní odpadní vody: chladící, nemocniční a jiné. [9] 

Rozdělení odpadních vod podle kvality: 

 hnilobné, 

 infekční, 

 radioaktivní, 

 toxické. [2] 

3.2 Splaškové a městské odpadní vody 

Splaškové odpadní vody jsou vody z domácností a sociálních zařízení 

závodů, které neobsahují vody průmyslové. Obsahují obvykle velké množství 

výkalů, zbytků jídel, pracích prášků a velké množství choroboplodných zárodků. 

Městské odpadní vody se čistí v městských čistírnách odpadních vod. Na obrázku 

2, lze vidět příklad čistírny odpadních vod v Ostravě. [10] 

Obrázek 2: Městská čistírna odpadních vod Ostrava [11] 
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Městské odpadní vody jsou směsí splaškových vod a průmyslových 

odpadních vod, jež jsou odváděny do veřejné kanalizace, a vod srážkových. [10] 

Jsou silně zakalené a mají obvykle šedou až šedohnědou barvu a po pár 

hodinách začínají intenzivně zapáchat. Hodnota pH se pohybuje v rozmezí 6,8 až 

7,5. Teplota je v závislosti na ročním období od 5 do 20° C. [12] 

3.3 Průmyslové odpadní vody 

Jako průmyslové odpadní vody se označují vody, jež vznikají při procesech 

získávání, či zpracování anorganických a organických surovin na průmyslové 

výrobky. Jakost těchto vod je velmi odlišná a závisí na technologickém zpracování 

a druhu průmyslu. Každé průmyslové odvětví produkuje odpadní vody 

s charakteristickým složením. [10] 

Průmyslové odpadní vody vznikající přímo ve výrobě průmyslových 

subjektů. Obvykle nemá průmyslové zařízení oddělenou kanalizaci pro 

průmyslové, splaškové a srážkové vody. Proto se všechny tyto druhy odpadních 

vod smíchávají. V některých závodech se buduje několik stokových soustav, které 

umožňují separaci těchto vod. [13] 

Nařízení o ukazatelích č. 61/2003 Sb. charakterizuje průmyslové vody v § 2 

odst. a) jako vody obsahující škodlivé látky uvedené v části B přílohy č. 1 a vody 

pocházející z podobných zařízení. Odpadní vody musí splňovat maximální 

přípustnou míru znečištění určitými chemickými látkami. V příloze č. 1 části C 

nařízení o ukazatelích jsou tyto limity pro některá průmyslová a zemědělská 

odvětví výroby obsaženy. Nepatří tady ovšem takové průmyslové odpadní vody, 

obsahující nebezpečné nebo obvzvláště nebezpečné látky, nebo jestliže je 

důvodné podezření, že tyto látky obsahovat můžou. [6] 
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Voda z průmyslových závodů se používá: 

 pro potřeby zaměstnanců závodů - kvalitou musí odpovídat vodě pitné, 

jedná se např. o pitné účely, sociální zařízení, kuchyně. 

 Pro výrobní procesy - tzv. voda technologická. Požadavky na kvalitu vody 

jsou různé a jsou přizpůsobeny přesnému účelu využití. Může to být jak 

voda pitná či neupravená voda přírodní. V některých případech se může 

využít i recyklovaná voda z výrobního procesu, např. k transportním 

účelům. 

 K chlazení - opět se může využít voda pitná či přírodní.  

 Jako teplonosné médium ve formě vody nebo páry-může se využít jak voda 

pitná, tak přírodní. 

 Ostatní účely - voda k hašení, kropení, zalévání apod. [14] 

Dělení průmyslových vod podle kvality: 

 škodlivé, 

 relativně neškodné, 

 vody znečištěné biologicky rozložitelnými organickými látkami, 

 vody znečištěné anorganickými případně organickými látkami. [15] 

3.4 Látky obsažené v průmyslových odpadních vodách 

Znečištění vody lze definovat jako změnu fyzikálních, chemických či 

biologických vlastností vody, která znemožňuje použití vody k danému účelu. [12] 

Odpadní vody mohou být převážně anorganicky, či organicky znečištěné.  

Látky převážně anorganicky znečištěné můžeme rozdělit: 

 anorganické nerozpuštěné látky - odpadní vody z praní uhlí, z keramického 

a sklářského průmyslu apod. 

 anorganické rozpuštěné látky netoxické - výroba hnojiv, moření železa 

apod. 
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 anorganické rozpuštěné látky toxické - povrchová úprava kovů, radioaktivní 

vody apod. [16] 

Látky převážně organicky znečištěné: 

 netoxické a biologicky rozložitelné látky - sacharidy, bílkoviny, tuky, 

alifatické kyseliny a jejich deriváty  

 netoxické a biologicky obtížně rozložitelné-alifatické a aromatické 

sloučeniny s rozvětveným alkylem, vysokomolekulární polyglykoly, některá 

organická barviva 

 toxické a biologicky rozložitelné látky-fenoly, organofosforové sloučeniny, 

chlorfenoly, nitrofenoly 

 toxické a biologicky obtížně rozložitelné látky-chlorované uhlovodíky, 

nitroaniliny apod. [16] 

3.4.1 Látky organické 

Organické látky jsou přítomné ve všech vodních zdrojích. Jsou produkty 

živočišné činnosti rostlinných a živočišných vodních organismů. Obsah těchto 

látek v pitných a užitkových vodách se pohybuje řádově v desetinách až 

jednotkách mg.l-1. Povrchové a odpadní vody mohou obsahovat až mnoho desítek 

násobně vyšších koncentrací g.l-1. [15] 

Organické látky mohou být buď přírodní (např. lipidy, sacharidy, proteiny) 

nebo umělé (např. kyselina nitrotrioctová). Přírodní jsou do určité míry rozložitelné, 

proto se jejich koncentrace nejčastěji vyjadřuje jako biochemická spotřeba kyslíku 

(BSK5). K dalším častým metodám stanovování organických látek ve vodě patří 

chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a stanovení celkového organického uhlíku 

(TOC). [17] 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr)  

„Hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní množství dichromanu 

spotřebovanému rozpuštěnými a nerozpuštěnými látkami ve vzorku vody za 
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stanovených podmínek.“ Podmínky stanovení chemické spotřeby kyslíku 

dichromanem draselným (CHSKCr) jsou definovány podle ČSN ISO 6060. [18] 

Biochemická spotřeba kyslíku po n dnech (BSKn)  

„Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za 

určených podmínek biochemickou oxidací organických popř. anorganických látek 

ve vodě a kde n je inkubační doba (obvykle 5 dní nebo 7 dní).“ Podmínky 

stanovení jsou definovány podle ČSN EN 1899-1. [19] 

Mimo stanovování BSKn a CHSKCr je nutno stanovovat i další látky obsažené 

v odpadních vodách. Předepsané emisní standardy, které musí být stanoveny 

v jednotlivých průmyslových odvětvích vidíme v tabulce 1. 

Tabulka 1: Předepsané emisní standardy, které musí být stanoveny a dodrţeny 

v některých průmyslových odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových podle 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.[13] 

Průmyslové odvětví Přehled nezbytných ukazatelů 

těžba a zpracování rud pH, NL, C10-C40, Fe, Zn, Pb, Cu, As 

kafilérie pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL, N-NH4, Ncelk, Pcelk 

odkaliště popele pH, RAS, NL 

organické syntézy CHSKCr, BSK5, RAS  

výroba papíru CHSKCr, BSK5, NL, AOX 

textilní průmysl CHSKCr, BSK5, RAS,NL,C10-C40, AOX, Cr, Cu, Zn, Fe, 
Ni 

zpracování masa CHSKCr, BSK5, EL, NL, N-NH4, Ncelk, Pcelk 

sklárny CHSKCr, NL, F, Pb, AS, Ba 

teplárny, elektrárny pH, NL, C10-C40, RAS 

těžba uhlí a briketárny pH, NL, PAH, Fe, Mn 

chov drůbeže CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, Ncelk, Pcelk 

koželužny s 
chromočiněním 

CHSKCr, BSK5, NL, RAS, N-NH4, Ncelk, Cr, sulfidy 

dřevozpracující 
průmysl 

C10-C40, PAH 

lakování pH, NL, C10-C40,AOX, Pcelk, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, 
Fe 

zpracování 
neželezných kovů 

pH, NL, C10-C40, AOX, Pb, Cr, Zn, Al, Cu, Ni 

tepelná úprava kovů pH, NL, N-NO2, Pcelk, C10-C40, CNcelk, CN snadno 
uvolnitelné, zbytkový chlor, Ba, Cr, Fe 
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3.4.2 Látky anorganické 

Významné makrobiogenní znečišťující látky jsou především sloučeniny 

fosforu a dusíku. Sloučeniny dusíku se z vodohospodářského hlediska rozlišují na 

dusík, který je organicky vázaný ve sloučeninách, amoniakální, dusitanový a 

dusičnanový. Fosfor pak na organicky vázaný, polyfosforečnany a fosforečnany. 

[13] 

Tabulka 2: Klasifikace látek obsaţených ve vodách [8] 

 

 

rozpuštěné 

1. 

třída 

látky přítomné v množstvích > 5 mg.l
-1

 (Na, Ca, Mg, Si, HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, 

organické látky) 

2. 

třída 

> 0,1 mg.l
-1

 (K, Fe, B, F
-
, N – NH4

+
, NO3

-
) 

3. 

třída 

> 0,01 mg.l
-1

 (Al, Mn, Cu, Zn, Pb, As, Ba, Br
-
, PO4

3-
) 

4. 

třída 

ve stopových množstvích, < 0,01 mg.l
-1

 (Cd, Cr, Co, Ni, Hg, CN
-
) 

5. 

třída 

přechodné složky vznikající ve vodném prostředí při narušení rovnováhy: 

biologické cykly (oběh C, O2, N2, S), radionuklidy 

nerozpuštěné 1. 

třída 

látky neusaditelné, usaditelné a vznášivé 

 

2. 

třída 

mikroorganismy (řasy, bakterie, houby, viry) 

 

 

Nejčastějšími zdroji fosforu jsou splaškové vody a prací prášky. Hlavním 

zdrojem organického dusíku jsou průmyslová hnojiva. Hlavní negativní důsledek 

zvýšených koncentrací fosforu a dusíku je nadměrná eutrofizace vod. Na obrázku 

1 je možno vidět takto znečištěnou odpadní vodu. Celkový organický dusík se 

většinou počítá jako rozdíl mezi celkovým dusíkem a dusíkem anorganicky 

vázaným. [13, 17] 

K běžným kationtům obsaženým ve vodách patří Na+, K+, Ca2+,Mg2+, NH4
+. 

Z aniontů pak HCO3
-, SO4

2-, Cl-. Další důležitou skupinou jsou těžké kovy, z nichž 
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některé jsou toxické již při velmi nízkých koncentracích, jsou to například Hg, Cd, 

As, Pb. Vzhledem ke své toxicitě mají negativní vliv na biologické procesy ČOV. 

Hlavními metodami stanovení těžkých kovů jsou atomová spektrometrie a 

voltametrická metoda. [17, 20] 

V odpadních vodách se především stanovují: 

 celkové množství rozpuštěné a nerozpuštěné látky, 

 neutralizační kapacita a pH, 

 obsah dusíku a fosforu, 

 CHSK, 

 BSK5. [2] 
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4 Způsoby čištění průmyslových odpadních vod 

Základní postupy čištění městských a průmyslových odpadních vod jsou 

v podstatě stejné. Odlišné postupy se používají pro čištění odpadních vod 

znečištěných látkami specifických fyzikálních, chemických, toxikologických či 

jiných vlastností. [21] 

Z technologického hlediska lze procesy čištění odpadních vod rozdělit na 

kontinuální, diskontinuální a semikontinuální. Během kontinuálního procesu voda 

přitéká stále a po svém vyčištění je z reaktoru vypuštěna. Zařízení jsou citlivá na 

změnu půtoku a koncentrace, proto se předřazuje vyrovnávací nádrž. Při 

diskontinuálním procesu se voda akumuluje v nádrži, a když je naplněna, započne 

čistící proces. Čištění probíhá buď přímo v akumulační nádrži, nebo se přečerpá 

do reaktoru. Semikontinuální zařízení funguje na stejném principu jako kontinuální 

až do chvíle, kdy je kapacita zařízení vyčerpána. Poté dojde k odstavení reaktoru 

a provádí se jeho regenerace.  [36] 

Procesy čištění odpadních vod se dělí do 3 skupin: 

 Fyzikální a fyzikálněchemické  

 sedimentace, 

 filtrace, 

 flotace, 

 adsorpce, 

 čiření, 

 iontová výměna, 

 membránové procesy. 

 Biologické 

 aerobní, 

 anaerobní. 

 Chemické  

 neutralizace, 

 srážení, 

 oxidace a redukce, 

 spalování. [2] 
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5 Čištění odpadních vod ve vybraných průmyslových odvětvích 

Složení odpadních vod úzce souvisí s technologickými postupy při 

zpracovávání jednotlivých výrobků. Látky obsažené v odpadních vodách mohou 

být nejrůznějšího charakteru a způsoby čištění se proto od sebe v závislosti na 

výrobě mohou velmi různit. 

V potravinářském průmyslu se nejčastěji uplatňují biologické procesy čištění 

vzhledem k převaze organických látek biologicky rozložitelných, oproti tomu 

v průmyslu zpracovávajícím kovové výrobky se častěji setkáváme s chemickými, 

či fyzikálně-chemickými postupy čištění odpadních vod. K tomu, aby závod mohl 

vypouštět odpadní vody do městské kanalizace, musí být dodrženy určité limity 

jednotlivých znečišťujících látek, jež jsou pro jednotlivá odvětví legislativně 

stanovena. 

5.1 Textilní průmysl 

V textilním průmyslu se používá voda k různým účelům a v různém 

množství, proto je složení textilních vod velmi pestré a závadnost se různí podle 

technologického procesu, v němž je využita. [23] Voda se používá jako základní 

rozpouštědlo pro většinu chemikálií, barviv a dalších pomocných přípravků, také 

jako levný prací prostředek a pro výrobu páry. Snaha nahradit vodu např. 

v textilním zušlechťování organickými rozpouštědly, narazila na řadu problémů. 

Nejvýznamnějším problémem byla cena organických rozpouštědel, ale také 

nemožnost 100% regenerace, proto voda zůstává velmi významnou složkou při 

výrobě v textilním průmyslu. [22] 

Největší podíl odpadní vody připadá na zpracování surového materiálu. 

Jedná se především o zpracování vlny, bavlny a lnu praním, bělením, barvením 

potiskováním, či jiným specifickým postupem, při finálních úpravách materiálu. [22] 

Při čištění odpadních vod z textilního průmyslu se nejčastěji využívá 

dvoustupňového čištění, kombinace čiření a biologického dočištění. Je to dáno 

především obsahem jak organických, tak anorganických látek ve vodě. [24] 
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V případě, že voda obsahuje znečišťující látky, které jsou biologicky špatně 

odbouratelné, využívá se např. chemické oxidace. [25] 

Biologické čištění odpadních vod je velmi rozšířené, ale je využitelné pouze 

z hlediska čištění organických látek. Účinnost vůči odbarvení je nízká (asi 5 %). 

Vzhledem k tomu, že jsou barviva biologicky téměř nerozložitelná, za klasických 

podmínek mají význam pouze procesy sorpce a bioflokulace. [24] 

Na obrázku 3 vidíme odpadní vodu znečištěnou barvivy z textilní výroby a 

vypouštěnou do recipientu. 

 

Obrázek 3: Znečištěná odpadní voda ze zpracování textilií v Číně [26] 

Chemické čiření je nejrozšířenější metodou užívanou pro odbarvení 

odpadních vod. Užívají se flokulační činidla, která se dávkují do čištěné vody, tyto 

chemikálie pak reagují s nečistotami obsaženými ve vodě za vzniku vloček, které 

se z vody odstraňují např. fitrací nebo sedimentací. Uplatňuje se zejména u 

suspendovaných a koloidně dispergovaných látek velikosti 10-9 až 10-5 m. Pro 

čiření textilních odpadních vod se nejčastěji užívá oxidu vápenatého CaO, 

železnatých Fe2+, železitých Fe3+  a hlinitých Al3+ solí. Novější technologie užívají 

k odbarvení speciálního flokulantu pod průmyslovým názvem Texaflok.[24] 

Obvykle se používá pro čiření síran železnatý FeSO4 s hydroxidem 

vápenatým Ca(OH)2. 
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Hydroxid železnatý Fe(OH)2 není stálý a oxiduje se přítomnými oxidačními 

činidly. 

        
 

 
                

Na částicích hydroxidu se adsorbují ionty tím více, čím je vyšší mocenství a 

koncentrace. Vytvořené, především kladně nabité částice koagulují s částicemi 

nečistot koloidní povahy se záporným nábojem. Sorbují se také organické 

nečistoty a tvoří se komplexy zhydrolyzovaného a nezhydrolyzovaného srážedla s 

organickými látkami. [24] 

Chemická oxidace se využívá v případech, kdy jsou ve vodě obsaženy 

látky, které nelze biologicky odbourat a mohly by narušovat biologické nebo 

fyzikálně-chemické procesy v ČOV. 

Cílem je přeměnit tyto biologicky těžko rozložitelné látky na oxidační 

produkty, které jsou dobře biodegradovatelné. Jedná se např. o fenoly, 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), organické halogenidy, organická 

barviva, pesticidy, anorganické sulfidy nebo siřičitany.  

Používaná oxidační činidla: 

 Chlór 

 Chlornan sodný nebo vápenatý 

 Oxid chloričitý 

 Ozón (s nebo bez UV záření) 

 Peroxid vodíku, UV záření 

 Peroxid vodíku, soli železa (Fentonovo činidlo) [28] 

Hlavní druhy textilních barviv: 

 Reaktivní barviva - Ostazinová, Ryvalonová barviva 

 Azobarviva - deriváty naftolů (Ultrazol I-AS) 

 Kypová barviva - indigoidní, anthrachinoidní barviva 

 Disperzní barviva - Ostacety [24] 
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5.1.1 Odpadní vody ze zpracování bavlny 

Nejvíce znečištěny jsou odpadní vody z vyvářky a mercerace. Jedná se 

především o organické znečišťující látky. Složení odpadních vod z barvíren a 

tiskáren je velmi rozdílné. Závisí na použitém barvivu a technologickém procesu. 

V tabulce 3 je uvedeno průměrné složení odpadních vod ze zpracování bavlny. 

Mohou to být jak látky organické, tak i anorganické (barviva, tenzidy, alkálie, soli 

apod.) [22] 

Tabulka 3: Průměrné sloţení odpadních vod ze zpracování bavlny [22] 

ukazatel vyvářka 
[g.l-1] 

bělení 
[mg.l-1] 

barvení 
[mg.l-1] 

mercerace 
[g.l-1] 

směs 
[mg.l-1] 

pH 11 8,5 5-10 13 8-10 

veškeré 
látky 

10-15 500-800 200-500 20 500-3000 

ztráta 
žíháním 

6,5-10 200-350 150-2500 - 300-2500 

BSK5 2-3 100-300 100-200 0,1 300-1200 

dusík org. - - - - 10-30 

chlor - 100-150 - - - 

 

Čištění odpadních vod z barvení bavlny adsorpcí na aktivním uhlí 

 

Obrázek 4: Princip adsorpce na aktivním uhlí [29] 
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Princip adsorpce tkví v přenosu rozpustných látek (solutů) z odpadních vod 

na povrch vysoce porézní látky (adsorbentu). Na obrázku 4 vidíme princip 

adsorpce na aktivním uhlí. Aktivní uhlí je nejčastěji používaným adsorbentem. Při 

adsorpci se užívají dvě formy aktivního uhlí. Jedná se buď o zrnitou formu (GAC, 

granulované aktivní uhlí) anebo práškovou (PAC, práškové aktivní uhlí). Metoda 

se užívá především k odstraňování rezistentních organických látek, jako jsou 

například barviva užívaná při zpracování bavlny, a anorganických látek jako jsou 

například těžké kovy, sloučeniny dusíku a sulfidy. Regenerace adsorbentů se 

provádí termální reaktivací při teplotách 900-1000 °C. [25] 

Z odpadních vod se nejprve musí odstranit nerozpuštěné pevné látky, které 

by mohly adsorpci blokovat zanášením povrchu absorbentu. Opotřebený 

absorbent se buď regeneruje nebo spaluje. [25]  

PAC je možné dávkovat spolu s anorganickými koaguláty a následně 

odstraňovat v sedimentačních či filtračních zařízeních. Mimo textilní průmysl je 

adsorpce na aktivním uhlí často využívána v petrochemickém či ropném průmyslu. 

Lze ji použít i v případech havárií. [25] 

5.1.2 Odpadní vody ze zpracování vlny 

Odpadní vody ze zpracování vlny vznikají při jejím praní, karbonizaci, 

barvení a finálních úpravách. Průměrný obsah znečišťujících látek je uveden 

v tabulce 4. [22] 

Tabulka 4: Průměrné sloţení odpadních vod ze zpracování vlny [22] 

ukazatel Koncentrace 
[mg.l-1] 

pH 7,5-9,5 

veškeré látky 1500-3000 

rozpuštěné látky 1300-2950 

CHSKCr 500-2500 

BSK5 250-750 

tenzidy 80-12 

Ncelk 20-200 
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Před samotným zpracováváním je třeba nejprve odstranit ovčí pot, vlnní tuk 

a další organické a anorganické příměsi. Potní vlna obsahuje 2-27 % lanolinu, 

který se využívá např. ve farmaceutickém průmyslu k výrobě vitamínu D3. [23]  

Praní potní vlny je prvním krokem zpracování vlny. Odstraňuje pot, prach, 

lanolin a další nečistoty rostlinného a živočišného původu. Hodnota BSK5 

dosahuje až 40 000 mg.l-1. [22] 

Karbonizace vlny se provádí především působením kyseliny sírové a slouží 

k odstraňování především nečistot rostlinného původu. [22] 

Odpadní voda se v první řadě zpracovává za účelem získávání lanolinu 

buďto odstřeďováním nebo chemickými způsoby. Lanolin lze take získat 

rozražením rozpustidly, používá se 2 % hexanol, který se pak regeneruje. K 

rozdělení tuků se používá odstřeďování. Odpadní voda po separaci hexanolem 

má vyšší obsah znečišťujících látek. [23] 

Okyselováním kyselinou sírovou se zpracovávají vody s obsahem 

emulgovaných i volných tuků. Voda se rozdělí na plovoucí tuky, relativně 

vyčištěnou vodu a kal. Vyčištěná voda se vypustí a vrchní a spodní vrstva se spojí 

za zahřívání a ze směsi se pak odděluje kal a tuk např. v kalolisu. [23] 

Zpracování chloridem vápenatým se docílí oddělení většího množství tuku. 

Chlorid vápenatý vyvolá koagulaci a tuky sedimentují. Po vypuštění vody a 

odsazení sedimentu se směs také zpracovává kyselinou sírovou, kterou se oddělí 

zbylé tuky. [23] 

5.1.3 Odpadní vody ze zpracování lnu 

Len se zpracovává v prvé řadě máčením, kdy se rozrušuje vazba vláken, 

tak aby šly svazečky mechanicky uvolnit. Tato odpadní voda obsahuje většinu 

živin potřebných k růstu rostlin, jako jsou N, P2O5, K2O, CaO. Z jednoho kg 

máčeného stonku přechází 2-7 g těchto látek. Máčecí vodu lze prakticky bez 

vypouštění využívat stále znovu a znovu po celou sezónu. [22] 

Tyto odpadní vody bohaté na živiny jsou velmi vhodné pro závlahy. Čištění 

je nejvhodnější biologické na filtrech či aktivací. [22]  
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Čištění na biologických filtrech. Odpadní voda prochází skrze lože 

organického materiálu. Materiály užívající se jako biologické filtry jsou např. jíl, 

dřevěné uhlí nebo polyuretan. Odstraňuje biologicky snadno odbouratelné složky, 

jako jsou aminy, uhlovodíky, sirovodík, toluen a styren. Látky jsou biologicky 

oxidovány přirozenými mikroorganismy. [28]  

5.2 Odpadní vody ze zpracování kůže 

Koželužny produkují odpadní vody z výrobního procesu vydělávání kůže. 

Jedná se o postupné namáčení do alkalických roztoků, obsahujících NaOH, Na2S, 

Ca(OH)2 a tenzidy. [17] 

Procesy v koželužně lze rozdělit do čtyř hlavních skupin: skladování kůží a 

kožek a operace mokré dílny, operace činicí dílny, operace předúpravy a operace 

povrchové úpravy. Typickými operacemi prováděnými v mokré dílně jsou námok, 

odchlupování, loužení, mízdření a štípání. Operacemi činicí dílny jsou 

odvápňování, moření, piklování a činění. Operace předúpravy zahrnují ždímání, 

vyrážení, štípání, postruhování, neutralizaci, předčinění, barvení, likrování a 

sušení a operace povrchové úpravy obsahují několik mechanických operací jakož 

i vlastní aplikace povrchové vrstvy. Ke znečišťování odpadních vod nejvíce 

dochází v operacích mokré dílny, činící dílny a předúpravy.  [30]  

Hlavní podíl na organickém znečištění mají třísloviny, dále jsou ve vodě 

obsaženy tuky a sacharidy. Z anorganických látek jsou nejvíce závadné chromité 

soli a sulfidy. [15] V tabulce 5 jsou vidět některé látky užívané při zpracování kůží. 

Složení odpadních vod je různé, podle způsobu zpracování. 80 – 90 % koželužen 

ve světě však používá chromité soli k činění. [30] 
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Tabulka 5: Nejpouţívanější druhy činění, činiv a pomocných přípravků.[30] 

Druhy 
činění 

Činivo Pomocné přípravky 

Chromočině
ní 

Komplex bazického 
síranu chromitého 

Sůl, bazifikující přípravky (MgO, Na2CO3, 
NaHCO3), fungicidy, maskovací přípravky 
(kyselina mravenčí, ftaláty, kyselina šťavelová, 
Na2SO3), likrovací přípravky, syntany, pryskyřice. 

Jiné 
minerální 

činění 

Hlinité, zirkoničité 
a titaničité soli 

Maskovací, bazifikující a likrovací přípravky, soli, 
syntany, pryskyřice aj. 

Třísločinění 

Polyfenolické látky 
vyloužené z rostlinných 
materiálů (quebracho, 
mimosa, dub aj.) 

Předčiňující přípravky (aldehydy aj.), bělicí, 
maskovací a likrovací přípravky, kyselina 
mravenčí, syntany, pryskyřice aj. 

 

Čištění odpadních vod se skládá z mechanického předčištění, kde se 

odstraňují např. chlupy a vlákna. Vody, použité k louhování kůží, obsahují velké 

množství sulfidů, ty se odstraňují srážením. Dávkováním železnaté soli se vysráží 

sulfid železnatý FeS. Odpadní vody z chromočinění se předčišťují alkalizací, 

kterou se vysráží hydroxid chromitý. [17] 

Takto předčištěné odpadní vody je možné spojit. Hodnata pH se upravuje 

přidáním alkálií. Organické znečišťující látky se odstraňují čířením a sedimentací. 

[15] 

5.3 Odpadní vody z výroby buničiny  

Výroba buničiny je proces, kdy se zpracovávají suroviny, které ji obsahují 

tak, aby se mohla buničina od suroviny oddělit. Oddělení se provádí vařením 

v louzích, ve kterých se nežádoucí látky rozpouštějí a buničina zbývá. Po bělení 

se buničina dále zpracovává. [23] 
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Zpracování surovin z tohoto odvětví lze rozdělit takto: 

 výroba buničiny sulfitovým procesem, 

 výroba buničiny sulfátovým procesem, 

 výroba mechanických a chemi-mechanických vláknin, 

 zpracování recyklovaných vláken, 

 výroba papíru a navazující procesy.[31] 

Nerozpustné formy ligninu se převedou na rozpustnou, která se vylouží 

spolu s monosacharidy, uvolněnými při tomto procesu hydrolýzou a celulóza 

zůstává v nerozpustné formě. Po promytí vodou je zbavena nežádoucích složek 

Výluh se provádí za teploty 150-175 °C a za zvýšeného tlaku. [17]  

Při výrobě buničiny vznikají odpadní vody ze samotného výluhu a vody 

prací. [23]  

5.3.1 Výroba buničiny sulfitovým procesem 

Postup vylouhování se provádí za působení kyseliny siřičité a 

hydrogensiřičitanu vápenatého. Používá se také hydrogensiřičitan sodný, 

hořečnatý, amonný. Lignin je přeměněn na ligninsulfonové kyseliny. [17] 

K výrobě buničiny lze použít dřeva jehličnatých i listnatých stromů. Příprava 

dřeva spočívá v odkorňování, řezání, sekání, jako odpad vznikají piliny, třísky a 

kůra. Piliny a třísky lze využít dále k výrobě buničiny. K zachycení rozdrcených 

složek dřeva lze použít odvodňovací síta. [23] 

5.3.2 Výroba buničiny sulfátovým procesem  

Vylouhování se provádí varem s hydroxidem sodným, sulfidem sodným a 

síranem sodným nebo uhličitanem sodným. Nerozpustný lignin se převádí na 

rozpustný alkalilignin. [17] 

Odpadní vody z výroby buničiny lze zpracovávat více postupy, vždy 

především záleží na zvoleném postupu výroby a použitých chemikáliích. Při 

sulfátové výrobě se výluh spolu s první oplachovací vodou regeneruje. Množství 

odpadní vody tedy závisí na tom, jak dalece se podaří zkoncentrovat prací vody, 



Vlasta Litnerová: Průmyslové odpadní vody 

2012  24 

aby mohly být regenerovány. Odpadní vody ze sulfitové výroby se likvidují 

zahuštěním a spálením. [23] Odpadní voda obsahuje vlákna buničiny, která se 

mohou odstranit flotací s použitím hlinité soli jako koagulantu. K odstranění 

těkavých sirných látek se odpadní voda provzdušňuje. Sulfitové i sulfátové 

odpadní vody lze čistit aktivací. [17] 

Jako příklad komlexního čištění odpadních vod z výroby buničiny bych 

uvedla čištění odpadních vod v Celulózce Biocel Paskov. Odpadní vody jsou 

vedeny na čistírnu, kde proces začíná mechanickým čištěním. Zde se oddělují 

mechanické částice na česlích. Následuje neutralizační nádrž, v níž se 

neutralizace provádí vápenným mlékem nebo kyselinou sírovou. Odpadní voda se 

pak vede na lapač písku a do sedimentační nádrže. Zneutralizovaná odpadní 

voda, zbavená mechanických nečistot, je přiváděna na biologické čištění 1. 

stupně. [32]  

Kyslíková aktivace, 1. stupeň  biologického čištění, se skládá z uzavřených 

aktivačních nádržích, ve kterých probíhá kyslíková tlaková aktivace s povrchovou 

aerací v převážně kyslíkovém prostředí. [32] 

Následuje 2. stupeň biologického čištění. Ten se sestává z otevřených 

aktivačních nádrží s povrchovou aerací a podélných dosazovacích nádrží s 

čerpáním kalu. Takto vyčištěná odpadní voda je odváděna do odpadovodu, jež 

ústí do řeky Ostravice. [32] 

5.4 Odpadní vody z povrchové úpravy kovů 

Z povrchové úpravy kovů vzniká více než 50 % celkového množství 

odpadních vod, které vznikají v kovozpracujícím průmyslu. V odpadních vodách je 

obsaženo široké spektrum znečišťujících látek. Dříve se jednalo především o látky 

anorganické, avšak stále více se zvyšuje podíl látek organických. Pocházejí jak 

z funkčních lázní, tak z upravovaných povrchů. [16] 
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Obrázek 5: Recyklace solí kovů z galvanické oplachovací lázně [33] 

Na vzniku odpadních vod z povrchové úpravy kovů se podílejí vyčerpané 

funkční lázně s krátkou životností, výměna obsahu neprůtočných oplachů, 

oplachová voda, regeneráty z iontoměničových stanic, filtrační stanice, zařízení 

pro specifické ošetřování elektrolytů, odpady z odlučovačů a praček znečištěného 

vzduchu, odpady ze skladů chemikálií a stáčecích stanic, odpadní vody z čištění 

zařízení a mytí podlah galvanizovny, pomocných zařízení a samotné čistírny 

odpadních vod. Na obrázku 5 vidíme schéma recyklace solí kovů z galvanické 

oplachovací lázně. [34] 

5.4.1 Fyzikální a chemické metody  

V praxi se nejvíce používá neutralizace. Tato metoda je založena na 

srážení kovů ve formě málo rozpustných sloučenin. Výhodou této metody jsou 

nízké náklady, avšak produkuje velké množství kalů, které se musí následně 

uskladnit. Cementace a elektrochemické metody jsou vhodné k čištění odpadních 

vod s obsahem ušlechtilých kovů. Membránové a extrakčí postupy jsou nejvíce se 

rozvíjejícími metodami čištění odpadních vod, dosahující vysoké účinnosti. [10] 

K oddělení hrubě dispergovaných částic stačí pouze mechanické čistící 

procesy jako jsou sedimentace a fitrace. Jemně dispergované částice, případně 

koloidy je nutné předupravit chemickými metodami, aby bylo možno tyto látky 

z odpadních vod oddělit. Rozpuštěné látky se ve většině případů převádějí na 

nerozpustné formy, které se následně oddělují sedimentací či filtrací. Výjimkou 
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jsou iontoměničové a elektrochemické procesy, při nichž jsou složky separované 

přímo z roztoku. [16] 

Těžké kovy lze z odpadních vod odstraňovat následujícími metodami: 

 neutralizací, 

 cementací, 

 elektrochemickým čištěním, 

 extrakcí, 

 použitím iontoměničů, 

 magnetickou separací, 

 koagulací, 

 membránovými procesy, 

 sorpcí. [11] 

5.4.2 Biologicko-chemické metody 

Jsou to metody, kdy k biochemickému odstraňování kovů z odpadních vod 

dochází prostřednictvím metabolické činnosti některých mikroorganismů a rostlin 

v aerobních či anaerobních podmínkách. Procesy, kterými mikroorganismy reagují 

s těžkými kovy, jsou různé. Jejich schopnost akumulovat kovy závisí na: 

 vlastnostech a schopnostech metabolického aparátu, 

 chemickém stavu kovů, 

 fyzikálních a chemických faktorech prostředí. [11] 

Rozlišujeme několik principů z hlediska způsobu akumulace kovů 

mikroorganismy: 

 vazba kovu k povrchu buňky (biosorpce), 

 intercelulární akumulace (bioakumulace), 

 tvorba prchavých sloučenin (volatizace), 

 extracelulární akumulace, 

 extracelulární precipitace. [11] 
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Odpadní vody z povrchové úpravy kovů se podle jakosti dělí na: 

 odpadní vody s obsahem kyanidů, 

 odpadní vody s obsahem chromu, 

 odpadní kovy s obsahem toxických kovů, 

 odpadní vody alkalické a kyselé s obsahem ostatních kovů, 

 odpadní vody s obsahem komplexotvorných látek, 

 odpadní vody s obsahem dusitanů, 

 odpadní vody s obsahem fluoridů, 

 odpadní vody s obsahem nátěrových hmot, 

 odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek, 

 odpadní vody se specifickým znečištěním (např. organické kyseliny, 

ketony, alkoholy, křemičitany). [35] 

Podle miry znečištění se dělí na: 

 oplachové, 

 koncentrované (použité lázně, neprůtočné oplachy). [35] 

5.4.3 Alkalické a kyselé odpadní vody s obsahem těžkých kovů 

Alkalické odpadní vody vznikají především z odmašťovacích lázní, ale i 

z moření v silných zásadách a při odstraňování vadných povlaků a z oplachových 

vod. [16]  

Před povrchovou úpravou kovů je nutné předměty nejprve očistit od oxidů 

na jejich povrchu a ochranných povlaků. Povrchy kovů bývají ošetřeny oleji a 

mazadly, aby byly provizorně chráněny před korozí. Tyto nečistoty se před 

pokovováním odstraňují v odmašťovacích lázních nebo organickými rozpouštědly, 

jako je trichlorethylen a tetrachlor ethylen. [17]  

Alkalické odmašťovací lázně slouží pro hromadné odmašťování kovových 

předmětů. Proces probíhá za tepla, většinou působením alkalických solí. Lázeň 

obsahuje kombinaci chemikáliíí, jako je hydroxid sodný, soda, trinatriumfosfát, 

polyfosfát nebo nitrilacetát, křemičitan sodný a emulgačně působící tenzidy. 



Vlasta Litnerová: Průmyslové odpadní vody 

2012  28 

Polyfosfáty a nitrilacetáty tvoří s produkty koroze komplexní sloučeniny a lázně tak 

mohou obsahovat těžké kovy. Po odmaštění musejí být kovové předměty 

dokonale opláchnuty. [34] 

Kyselé odpadní vody vznikají především z moření kovů, kyselého mědění, 

bezkyanidového zinkování, jež může být jak alkalické, tak i kyselé, cínování, 

železnění apod. [16] 

Moření slouží k odstranění oxidů na jejich povrchu namáčením 

v kyselinách. Používá se kyselina sírová, chlorovodíková, fosforečná, dusičná a 

fluorovodíková. Během procesu se lázně postupně vyčerpávají, proto se část 

roztoku průběžně odvádí a nahrazuje čerstvým. Zdrojem odpadních vod jsou 

vedle samotných koncentrátů také vody oplachové. [17] 

Tyto vody se zpracovávají především úpravou pH a oddělením vzniklých 

kalů.  

Neutralizace odpadních vod je základním procesem chemické úpravy 

odpadních vod. Provádí se v několika fázích. V první fázi se vlivem pH vytvoří 

mikročástice hydratovaných oxidů nebo hydroxidů těžkých kovů, čímž se vytvoří 

disperzní soustava, která se dále zpracovává koagulací a vzniklé částice kalu se 

odstraňují sedimentací nebo filtrací. Proces koagulace se intenzifikuje pomalým 

mícháním či přídavkem flokulačních činidel. Čištění může probíhat při 

dvojstupňovém míchání, kdy při první fázi rychlého míchání vznikají mikročástice 

kalu a při druhé fázi pomalého míchání dochází k nárůstu vloček kalu. [16] 

Důležitou roli zde má i hodnota pH, na které závisí převedení iontů 

z roztoku kovů do nerozpuštěné formy, ale i separovatelnost vzniklého kalu. 

V praxi se nastavuje hodnota pH vyšší než je hodnota nutná pro převedení kovu 

do nerozpuštěné formy. Potřebná hodnota pH je závislá na celkovém složení 

odpadní vody, konkrétních iontech těžkých kovů, na kvantitativním zastoupení 

těchto kovů ve vodě a koncentraci kovů a jejich formě, v jaké se v roztoku 

nachází. Většinou se pH upravuje na 8 a více. Při úpravě odpadních vod 

s obsahem některých kovů se využívá dvoustupňové úpravy pH. Například voda 

s obsahem Cd se nejprve upraví na hodnotu 10 a více, kdy se oddělí vzniklé kaly 

a poté se sníží hodnota pH na povolenou hranici pro vypouštění. [16] 
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V podniku, ve kterém se vyskytují současně kyselé a alkalické vody, se 

neutralizace provádí jejich smícháním. Tento postup je vhodný pouze v případě, 

že se během reakce neuvolňují toxické plyny, zejména kyanovodík, sulfan, 

amoniak a oxid uhličitý. [36] 

Neutralizační činidla používaná pro zvýšení hodnoty pH:  

 hydroxid vápenatý, 

 vápenné mléko, 

 hydroxid sodný, 

 uhličitan sodný, 

 práškový vápenec a dolomit. 

Neutralizační činidla používaná pro snížení hodnoty pH:  

 kyselina sírová, 

 kyselina chlorovodíková, 

 oxid uličitý a oxid siřičitý. [36] 

Těžké kovy lze z odpadních vod odstraňovat také biologicko-chemickými 

postupy využitím biochemických vlastností mikroorganismů na produkci anebo 

biochemickou úpravu látek. Používají se sinice, řasy, bakterie a mikroskopické 

houby, při čemž využití bakterií je zatím nejrozšířenější. [10] 

Používají se například síran-redukující bakterie. Tyto bakterie potřebují 

zdroj síranů a organických látek. Biochemickou reakcí produkují sulfany, které 

reagují za přítomnosti kovů na sulfidy těchto kovů. Kovové sulfidy se pak 

odstraňují vhodnou separační metodou. Na obrázku 6 vidíme příklad síran-

redukující bakterie Desulfovibrio gracilis. [10] 

Síran-redukující bakterie mají širší využití. Používají se na odstraňování 

těžkých kovů a síranů z odpadních vod, výrobu síry a kyseliny sírové z odpadních 

vod, přípravu flotačních reagencí a odstraňování síry z nafty, benzinu a uhlí. [10] 
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Obrázek 6: Desulfovibrio gracilis [38] 

Bakterie se dají využít ke zneškodňování nejrůznějších látek. Záleží na 

kvalitě a kvantitě použité bakteriální kultury. Například pro likvidaci kyanidů se dá 

použít druh Pseudomonas fluorescens, který oxiduje ionty CN na neškodné CO2 a 

NH4
+.  [37] 

Biochemické procesy, které vedou ke zneškodňování kovů obsažených v 

odpadních vodách, nám umožňují nejen efektivní čištění vod, ale také 

znovuzískání těchto prvků ve formě málo rozpustných sloučenin a využití 

případných vedlejších produktů, které společně vznikají. [39] 

Další nový směr ve výzkumu odstraňování těžkých kovů z odpadní vody 

spočívá ve využití fyziky a chemie nanočástic. Nanočástice, které mají magnetické 

vlastnosti v roztoku solí těžkých kovů tyto těžké kovy přitáhnou. Částice těžkých 

kovů jsou přitahovány k nosičům magnetismu, kterými jsou nanočástice magnetitu 

nebo usazeniny částic Fe2+ a Fe3+. Jestliže na kapalinu s nanočásticemi, které 

jsou obohacené o přitáhnuté ionty těžkých kovů, působí magnetické pole, částice 

se začnou shlukovat a následně je možné je oddělit sedimentací, filtrací, 

odstředěním nebo flotací. [37] 

5.4.4  Chromové odpadní vody 

Odpadní vody vznikají v procesech chromování, dekorativního a tvrdého 

chromování, pasivace, aktivace povrchu některých syntetických hmot, eloxováním, 

mořením tištěných spojů a z alkalického elektrolytického stahování chromové 

vody. Jsou souhrnem jak vod ze samotných lázní, tak vod oplachových. [16] 
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Chrom se v odpadních vodách vyskytuje nejčastěji v šestém oxidačním 

stupni CrVI, ale i jako CrIII. Obě formy mají silné toxické účinky a u šestimocného 

chromu byly navíc prokázány i karcinogenní účinky. CrVI tvoří jen málo 

nerozpustných sloučenin, a proto jej nelze odstraňovat pouze srážením či úpravou 

pH. [17] 

Čištění těchto odpadních vod se skládá z několika fází. V první fázi procesu 

zneškodňování se redukuje CrVI na CrIII. Následně se vysráží ve formě 

nerozpustného hydroxidu chromitého. Postupy čištění odpadních vod jsou opět 

závislé na používaných redukčních činidlech. [17] 

Používané redukční metody: 

 Redukce oxidem siřičitým, 

 redukce disiřičitanem disodným, 

 redukce siřičitanem nebo hydrogensiřičitanem sodným, 

 redukce organickými látkami, 

 redukce dithioničitanem sodným, 

 elektrolytická redukce, 

 zpracování odpadních vod s obsahem CrVI na iontoměničích. [17] 

Redukční reakce probíhají v závislosti na redukčních činidlech jak 

v alkalickém, tak kyselém prostředí. Většinou jde o reakce silně exotermní, tudíž je 

nutné zapojení chladícího zařízení. Reakční doba je závislá na hodnotě pH, 

pohybuje se od desítek minut po hodiny. [16] 

5.4.5 Zpracování odpadních vod s obsahem kyanidů 

Kyanidové odpadní vody vznikají z procesů mědění v alkalických lázních, 

zinkování, kadmiování, mosazení, stříbření, zlacení a cínování. Slouží především 

jako ochrana proti účinkům koroze. [16] 

Kyanidy a jejich sloučeniny patří k nejprudším jedům používaným v 

galvanovnách. Jedná se především o kyanid draselný nebo sodný, ale také 

zinečnatý, kademnatý, měďný aj. Disociaci komplexních kyanidů a jejich toxicitu 
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ovlivňuje pH. Množství uvolněného kyanidu se s klesající hodnotou pH zvyšuje. 

Zneškodňování se provádí především oxidací. [16] 

Oxidace se uskutečňuje především v alkalickém prostředí výjimečně 

v neutrálním. Délka reakce se pohybuje kolem 30 až 40 minut, avšak například 

nikl potřebuje několikahodinovou oxidaci. [34] 

Principem reakce je rozklad kyanidů na plyny CO2 a N2. Reakce probíhá ve 

dvou stupních. V prvním stupni se kyanidy hydrolyzují na kyanatany. Ve druhém 

stupni se pak kyanatany oxidují na již neškodné plyny CO2 a N2. Vzhledem k nízké 

toxicitě kyanatanů, které se snadno v neutrálním či kyselém prostředí hydrolyzují, 

se druhý stupeň používá spíše výjimečně. [16] 

Dále lze kyanidové vody vyčistit i adsorpcí. Jako sorpční materiály se 

používají koks, uhlí a rašelina. Z těchto materiálů se vytvoří třísložkový filtr. V první 

fázi se adsorbuje kyanid na povrchu materiálu. Pak se materiál oxiduje vlivem 

působení kyslíku. Čím je pomalejší průtok, tím vyšších čistících účinků lze docílit. 

[23] 

Používané oxidační metody 

 oxidace plynným chlorem, 

 oxidace chlornanem sodným,  

 oxidace chlorovým vápnem, 

 oxidace ozonem, 

 oxidace peroxidem vodíku,  

 oxidace manganistanem draselným a ostatními prostředky, 

 elektrolytická oxidace, 

 srážení ionty železa, 

 kondenzace formaldehydem. [16] 

Při oxidaci plynným chlorem a peroxidem vodíku je důležité dodržovat 

stanovenou hodnotu pH, jinak hrozí vznik toxických látek chlornanu a 

kyanovodíku. Kondenzace formaldehydem je kombinovatelná s oxidací peroxidem 

vodíku. Je nejčastěji užívanou metodou k zneškodňování odpadních vod po 

termickém zušlechťování kovů. [16]  
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5.4.6 Zpracování odpadních vod s obsahem dispergovaných látek 

Odpadní vodu s obsahem nerozpuštěných částic lze čistit vhodnými 

separačními metodami, jejichž výběr je dán povahou a velikostí pevných částic. 

Pro větší částice se používá sedimentace či filtrace. Jestliže odpadní voda 

obsahuje jemně rozptýlené částice, využívá se proces koagulace. Nejčastěji se 

používá ke koagulaci iontů Fe3+ buď ve formě odpadních mořících lázní, nebo jako 

chloridu či síranu železitého. Také se používají hlinité sloučeniny, které v 

alkalickém prostředí vytváří dobře sedimentovatelné vločky. [16] 

5.4.7 Zpracování emulzních odpadních vod 

Emulzní odpadní vody vznikají především z odmašťovacích lázní  a také při 

čištění vozového parku a strojů. Odmašťovací kapaliny obsahují zejména tenzidy, 

fosforečnany, křemičitany. Princip čištění těchto kapalin spočívá ve vysrážení 

alkalických dispergačních přísad ve formě nerozpustných vápenatých solí a ve 

využití adsorpčních a čiřicích schopností vyloučených látek ke stržení 

emulgovaných složek do kalu, který se následně odstraní. [17] 

Při čištění v alkalickém prostředí se využívá obsahu polykřemičitanů, 

fosfátů, uhličitanů a hydroxidu sodného v lázni, které sníží přídavkem činidla 

obsažený vápník. Vznikající kal na sebe váže přítomné ropné látky a je možno ho 

separovat sedimentací. [16] 

Druhý často užívaný způsob je dvojfázové rozrážení emulzí. V prvním 

stupni se snižuje přidáním silné kyseliny pH na hodnotu 2,5 až 4. Účinnost se 

zvyšuje provzdušňováním. Vyloučená olejová vrstva se odděluje stažením 

z hladiny. Následně se dávkuje roztok chloridu či síranu železitého. Množství se 

stanovuje koagulačním testem. Po promíchání se upravuje hodnota pH na 8 až 9, 

přídavkem vápenného mléka nebo hydroxidem sodným. Vzniklé kaly se spalují 

nebo přidávají do cihlářských hlín. K dočištění těchto vod se používá filtrů, flotace, 

membránové separace nebo ultrafiltrace. [16] 
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5.4.8 Odpadní vody s obsahem fluoridů 

Fluoridy se mohou dostat do odpadních vod z mořících roztoků ušlechtilých 

ocelí, z chromatovacích lázní, z alkalického moření hliníku, z leštících lázní hliníku 

a z dekapovacích lázní. [34] 

Volné fluoridy se odstraňují srážením sloučeninami vápníku, především 

hydroxidem vápenatým ve spojení s neutralizací. [34] Fluoridy se převádějí na 

fluorid vápenatý. Vliv na reakci má hodnota pH a dostatečný přebytek vápenatých 

iontů. Pro lepší srážlivost se užívá ještě uhličitanu vápenatého, který podmiňuje 

tvorbu větších vloček CaF2. Reakce probíhá při míchání vzduchem a reakční doba 

je okolo 30 až 50 minut. Vzniklý kal se separuje některou z fyzikálních metod 

separace, například na kalolisech. [19] 

Komplexně vázané fluoridy, například fluoroboritany a fluorokřemičitany 

nelze vysrážet. [34] 

5.4.9 Zneškodňování odpadních vod s obsahem dusitanů 

Dusitany se odstraňují oxidací ve slabě kyselém prostředí na dusičnany. 

Používá se roztok chlornanu sodného nebo peroxid vodíku. Druhý používaný 

způsob je redukce dusitanů na elementární dusík reakcí s kyselinou 

amidosulfonovou. [34]  

Jestliže se dusičnany zneškodňují společně s kyanidy, pak se nejprve musí 

oxidovat kyanidy při hodnotě pH 10 a pak se upraví hodnota pH na 3 až 4 a oxidují 

se dusitany. [16] 
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6 Závěr 

Čištění odpadních vod je obor, který v současné době prochází 

dynamickým vývojem. Zejména biochemické metody jsou předmětem velkého 

zájmu a výzkumu. 

Úkolem bakalářské práce bylo zabývat se problematikou čištění 

průmyslových odpadních vod. Vzhledem k tomu, že průmyslových odvětví 

produkujících odpadní vody je mnoho a složení těchto vod je v závislosti na 

technologickém postupu zpracování daných výrobků velmi rozdílné, zaměřila jsem 

se na čtyři vybraná průmyslová odvětví.  

Vývoj čištění odpadních vod především spočívá v nacházení dokonalejších 

materiálů využívaných v již známých technologických postupech. Příkladem je 

membránová filtrace, kdy filtr z polopropustné membrány již nezachycuje látky 

pouze mechanicky, ale využívá i určitého elektrického náboje či působení 

adsorpčních sil. V oblasti adsorpce se zkoumají nejrůznější materiály, přírodní i 

umělé, které by mohly být vhodnějšími absorbenty.  

Za velmi výhodné považuji upřednostnění biologicky-chemických procesů 

čištění průmyslových odpadních vod, při odstraňování kovů, před fyzikálně-

chemickými metodami. Za určitých podmínek mohou být efektivní alternativou. Na 

rozdíl od využívání fyzikálních a chemických metod, jsou biologicko-chemické 

procesy výhodnější zejména tím, že mimo zneškodňování kovů obsažených 

v odpadních vodách produkují kaly ve formě málo rozpustných sulfidů kovů, které 

je možno znovu využít jako zdroj těchto kovů. Celková produkce kalů je nižší, což 

usnadňuje nakládání s nimi. Bakterie během metabolických přeměn vedoucích 

k zneškodňování nežádoucích látek obsažených ve vodě, mohou být zdrojem 

vedlejších produktů, jako je například elementární síra, které můžeme využít.  

Biologicko-chemické procesy mohou být výhodnější z hlediska bezpečnosti. 

Například srovnání s odstraňováním kyanidu z odpadních vod oxidací plynným 

chlórem. Při často využívaných neutralizačních a oxidačních metodách hrozí 

nebezpečí vzniku toxických látek a často jsou samotná používaná činidla také 

toxická. Při reakci hrozí nebezpečí vzniku chlorkyanatanu, který za nižších hodnot 
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pH nehydrolyzuje, uniká z čištěné vody a je značně toxický. Také používaný chlór 

má silně toxické účinky, ale síran-redukující bakterie nejsou pro člověka toxické.  
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