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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie odpadní vody ve 

společnosti DEZA a.s., s ohledem na snížení koncentrace amoniaku. Práce bude 

obsahovat teoretickou část, kde bude popsána stručná charakteristika odpadní 

vody, dusíku, problematiky výskytu sloučenin dusíku ve vodách a možnosti jeho 

odstranění. Technologická část se bude zabývat popisem čistírny odpadních vod a   

experimentální část se bude zabývat současným stavem na čistírně odpadních 

vod ve firmě a návrhem nové technologie.  

 

Klíčová slova: odpadní vody, dusík, čistírna odpadních vod, snížení koncentrace 

 

 

Summary 

 The thesis is focused on the design of wastewater technology in DEZA a.s., 

with regard to reducing the concentration of ammonia. The work will include a 

theoretical part, where will be described brief characteristics of wastewater, 

nitrogen, the problem of occurrence nitrogen compounds in the waters and the 

possibility of its removal. Technological part will deal with the description of the 

wastewater treatment plant and an experimental part will deal with the current 

state of the wastewater treatment plant in the company and design new 

technologies.    

 

Key words: wastewater, nitrogen, wastewater treatment, reducing the 

concentration  
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Seznam použitých zkratek 
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DN Iº  dosazovací nádrž prvního stupně 

DN IIº  dosazovací nádrž druhého stupně 

DN IIIº  dosazovací nádrž třetího stupně 

CHČOV chemické čistění odpadních vod 

CHÚV  chemická úprava vody 

Látky BTX látky benzenu, toulenu, xylenu 

OV  odpadní voda 
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Úvod 
 

 Voda spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní 

podmínky pro existenci života na Zemi. Je významnou součástí veškerých forem 

života včetně člověka, který je přibližně z 80% tvořen vodou. Koloběh vody na 

Zemi je neustále se opakující proces, do kterého stále častěji zasahuje člověk 

svou činností, jako jednotlivec tak i součást výrobního systému v průmyslu.   

 Voda se v přírodě nevyskytuje jako chemicky čistá, vždy obsahuje 

rozpuštěné anorganické, organické látky a řadu mikroorganismů. Některé z těchto  

látek kvalitu vody zvyšují, jiné mají na kvalitu vody negativní vliv. Chemické 

složení vody je zapotřebí neustále kontrolovat, tato kontrola je nezbytně nutná 

v případě, že použitá průmyslová voda je vypouštěna zpět do koryt řek.  

 Bakalářská práce se zabývá odpadní vodou ve společnosti DEZA, a.s. se 

sídlem ve Valašském Meziříčí, která je výrobcem základních organických látek 

určených pro další chemické využití. Zpracovává surový dehet a benzol, což jsou 

oba vedlejší produkty při výrobě koksu z černého uhlí. Tyto látky jsou zdrojem řady 

uhlovodíků a dalších organických sloučenin využívaných v chemickém průmyslu, 

například při výrobě plastů, barev, desinfekčních činidel a podobně. Kromě toho 

provozuje společnost i vlastní energetické provozy, spalovnu nebezpečných 

odpadů a čistírnu odpadních vod. Všechny tyto uvedené provozy dohromady 

produkují celou škálu škodlivých látek. Proto cílem této práce je navrhnou čištění 

odpadních vod s ohledem na snížení koncentrace amoniaku tak, aby vypouštěná 

voda z provozu odpovídala limitům dle integrovaného povolení.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1 Odpadní vody  
 

Odpadní vody jsou vody použité v sídlištích, obcích, domech, závodech, 

zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud po použití mají 

změněnou jakost ( teplotu, složení ), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních (např. odtoky srážkových 

vod, pokud byly po spadnutí znečištěny).  

Odpadní vody se dělí na tři hlavní skupiny, na vody odpadní vody 

splaškové, městské a průmyslové. [8] 

 

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou to odpadní vody vypouštěné do 

veřejné kanalizace z bytů a obytných domů. Patří k nim i odpadní vody z městské 

vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, kulturní zařízení apod., mající 

podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel. [5] 

 

Městské odpadní vody je směs splašků a průmyslových odpadních vod, 

popř. vody dešťové a jiných vod (např. z čištění ulic a veřejných prostranství) 

odváděných veřejnou kanalizací. U velkých a malých měst obytného charakteru 

převládají odpadní vody splaškové. U malých měst průmyslového charakteru tomu 

může být naopak. [8] 

 

Průmyslové odpadní vody jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné 

kanalizace z průmyslových závodů a výroben, příp. předčištěné v závodě, tj. 

zbavené toxických a pro provoz veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod 

(ČOV) škodlivých látek. Řadí se k ním i vody ze zemědělství. Průmyslové vody 

jsou vypouštěny do vodních recipientů buď samostatně nebo spolu se 

splaškovými vodami prostřednictvím veřejné kanalizace. Podíl průmyslových vod 

bývá různý, v našich podmínkách činí obvykle 80 až 100 % z vod splaškových. [5] 
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1.2 Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Vlastnosti vody, které ovlivňují smyslový vjem nazýváme organoleptické 

vlastnosti vody, jsou to barva, pach, chuť, zákal a teploty. 

Některé organoleptické vlastnosti můžeme stanovit objektivně 

instrumentální analýzou (teplota, barva a zákal), některé lze stanovit pouze 

smyslovými orgány, tj. senzorickou analýzou (pach a chuť). Senzorické zkoumání 

vody je důležité, protože některé typy sloučenin působí smyslové obtíže 

v koncentracích nižších, než je analytická mez stanovitelnosti. [3] 

 

Teplota 

 Teplota je jedním z významných ukazatelů jakosti a vlastnosti vody. 

Významně ovlivňuje chemickou a biochemickou reaktivitu i v poměrně úzkém 

teplotním rozmezí přírodních a užitkových vod (od 0°C asi do 30°C). 

 Teplota je nezbytným údajem při výpočtu chemických rovnováh ve vodách 

(např. při posuzování vápenato – uhličitanové rovnováhy, agresivity vody, 

rozpustnosti tuhých látek a plynů), při stanovování biochemické spotřeby kyslíku 

aj. Teplota např. významně zvyšuje podíl toxického nedisociovaného amoniaku na 

celkové koncentraci amoniakálního dusíku. [8] 

 

Barva 

Zbarvení vody může být přirozeného nebo antropogenního původu. Žluté 

až žlutohnědé zabarvení přírodních vod způsobují huminové látky. Kromě látek 

rozpuštěných vodu mohou zbarvovat i látky nerozpuštěné, které jsou zpravidla 

koloidního charakteru. Zdrojem barevnosti povrchových vod mohou být 

průmyslové odpadní vody (např. výrobna barviv, textilní průmysl). 

Barva vody se stanovuje v nejjednoduším případě jenom vizuálně a 

výsledek se vyjadřuje kvalitativně slovním popisem odstínu a jeho intenzity. 

Objektivně se stanovuje skutečná barva vody spektrofotometricky. [8] 
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Zákal 

 Zákal ve vodě je způsoben nerozpuštěnými látkami anorganického původu 

(např. bahno, hlína) a organických látek (např. bakterie, řasy a sinice). [12] 

 

Zápach 

 Stopové znečištění vod některými látkami se často projevuje pachem, který 

pak indikuje nezbytnost podrobnějšího chemického rozboru. Páchnoucí voda vždy 

působí odpusivě, i když je jinak zdravotně nezávadná. Zápach znehodnocuje vodu 

určenou pro pitné účely, a proto nesmí být patrný ani při zahřátí vody. [8] 

 

Vodivost 

 Voda se stává vodivou pro elektrický proud vlivem rozpuštěných látek. Její 

měrná vodivost (konduktivita) závisí na množství rozpuštěných látek 

disociovaných v ionty. To znamená, že vodivost vody odpovídá koncentraci látek v 

roztoku, ovšem bez možnosti určení původu a druhu látek. [6] 

 

Rozpuštěné a nerozpuštěné látky 

 Složky vody, přítomné ve vzorku, můžeme z fyzikálního hlediska rozdělit na 

látky rozpuštěné a nerozpuštěné. Součtem těchto základních dvou skupin jsou 

látky veškeré. Jejich stanovení patří mezi základní ukazatele chemických 

vlastností vody ve všech druzích vod. 

 V případě odpadních vod patří stanovení obsahu rozpuštěných a 

nerozpuštěných látek mezi základní ukazatele chemického složení vod. Pod 

pojmem nerozpuštěné látky rozumíme tuhé látky, odstranitelné filtrací nebo 

odstředěním za určených podmínek. V chemii a technologii vody byla obecně 

přijata dohoda, že za rozpuštěné látky se budou považovat látky, které projdou 

filtrem s průměrnou velikostí pórů 0,45 µm, přičemž část koloidně dispergovaných 

látek tímto filtrem prochází. [3] 

 

pH vody 

 Je nejdůležitější a nejvýznamnější proměnná, která charakterizuje kvalitu 

vody. To indikuje, zda je voda příliš kyselá nebo zásaditá. Hodnota pH vody je  
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definovaná jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů 

v roztoku. [13,14] 

 

Alkalita  

 Alkalita neboli neutralizační kapacita vody se rozumí látkové množství silné 

jednosytné zásady v mmol, která spotřebuje 1 litr vody k dosažení zvolené 

hodnoty pH. Rozlišuje se kyselinová neutralizační kapacita (KNK) a zásadová 

neutralizační kapacita (ZNK) podle toho, zda se během stanovení snižuje nebo 

zvyšuje hodnota pH sledovaného vzorku. [3] 

 

Chemická spotřeba kyslíku 

 Při stanovení chemické spotřeby kyslíku se koncentrace organických látek 

posuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek 

spotřebuje na jejich oxidaci. Výsledky se vyjadřují v mg.l-1, což znamená mg 

kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního činidla na 1 litr 

vody. [15] 

 Většina organických látek se oxiduje z více než 90 %. Některé látky se za 

daných podmínek oxidují jen částečně, jsou to především nižší alifatické aminy, N 

-methylderiváty ethylendiaminu, deriváty pyridinu a dusíkaté kvarterní sloučeniny s 

krátkými alkyly. Uhlíkový atom v močovině nebo tetrachlormethanu nelze oxidovat, 

a proto tyto sloučeniny vykazují nulovou hodnotu CHSKCr. Naproti tomu při 

stanovení CHSK dochází i k oxidaci některých anorganických sloučenin (Fe2+, 

NO2
-). Jejich přítomnost zkresluje výpovědní hodnotu CHSK jako míru obsahu 

organických sloučenin. Proto je třeba anorganické oxidovatelné látky eliminovat 

(skutečně nebo výpočtem).  

 Ve splaškových odpadních vodách odpovídá 1 mg CHSKCr asi 0,8 mg 

organických látek. [15] 

 

Biochemická spotřeba kyslíku 

 BSK je difinována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 

spotřebovaného za stanovených podmínek biochemickou oxidací organických 

látek ve vodě. Vyjadřuje se v mg.l-1. Hodnota BSK závisí na době inkubace. Úplná 
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biochemická oxidace organických látek obsažených ve splaškové odpadní vodě 

trvá asi 20 dní. Tato doba je však pro praktické použití příliš dlouhá, proto byla 

zvolena jednotná inkubační doba 5 dní a pro takto stanovený výsledek bylo 

zavedeno označení BSK5. [15] 

  

Organický uhlík 

 Stanovení TOC by se mělo používat pro veškeré látky s organicky vázaným 

uhlíkem, protože nelze hodnoty jednoduše přepočítat na kyslíkové ekvivalenty, 

není proto toto stanovení pro technologii čištění odpadních vod příliš využíváno. 

Povinnost sledovat tento parametr je pouze u ČOV v kategorii nad 100 000 EO, 

kde je TOC sledován na odtoku z čistírny.  

 Specifická produkce je asi 37 g TOC na 1 obyvatele za 1 den. [15] 

 

Fosfor 

 Pro účely kontroly kvality odpadních vod se nejčastěji stanovuje fosfor jako 

celkový. Celkový fosfor je součtem forem fosforu organicky a anorganicky 

vázaných, které lze rozdělit na rozpuštěné a nerozpuštěné formy. 

 V odpadních vodách má největší význam rozpuštěný anorganický fosfor ve 

formě fosforečnanů a polyfosforečnanů. [15] 

 Fosforečnany (ortofosforečnany) jsou odvozeny od trojsytné kyseliny 

fosforečné H3PO4, disociované do tří stupňů a tvořící proto postupnou náhradou 

vodíků kovem tři řady solí: dihydrogenfosforečnany, hydrogenfosforečnany a 

fosforečnany. Poměr jednotlivých forem fosforečnanů je závislý na hodnotě pH. 

 Polyfosforečnany vznikají sloučením několika molekul fosforečnanů. Počet 

takto kondenzovaných molekul kyseliny fosforečné může být 2, 3, 4 a vice, takže 

se rozlišuje, di-, tri-, tetra- až polyfosforečnany (n = 20 až 90). Molekuly 

fosforečnanu mohou být take uskupeny cyklicky, a to po třech nebo čtyřech 

molekulách. Potom se hovoří o cyklotrifosforečnanech a cyklotetrafosforečnanech. 

 Sloučeniny fosforu patří mezi hlavní nutrienty ovlivňující eutrofizaci vod, a 

proto se jejich koncentrace ve vyčištěných odpadních vodách sleduje a 

legislativně se omezuje množství fosforu ve vodách. [15] 
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Celkový dusík  

 Celkový dusík je dán součtem koncentrací dusíku anorganicky a organicky 

vázaného. Mezi hlavní formy dusíku anorganicky vázaného patří dusík 

amoniakální (N-NH4
+), dusík dusitanový (N-NO2) a dusík dusičnanový (N-NO3). 

 Z organických dusíkatých látek je ve vodě nejvíce zastoupena močovina, a 

to hlavně v čerstvých splaškových vodách. Organické látky obsahující dusík 

podléhají velmi snadno biologické hydrolýze, konečným produktem je amoniakální 

dusík. Ten se ve vodách může vyskytovat v disociované formě jako amonné ionty 

NH4 a nedisociovaný jako NH3. Jejich vzájemný poměr závisí na hodnotě pH a je 

důležitý z hlediska toxického působení volného amoniaku na vodní organismy. 

Amoniak vázaný v solích je neškodný do poměrně vysokých koncentrací. 

 V čerstvých odpadních vodách jsou přítomny především amoniakální dusík, 

močovina a volné I vázané aminokyseliny. [15] 

 Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech 

probíhajících při čištění odpadních vod, rovněž patří mezi hlavní nutrienty 

ovlivňující eutrofizaci povrchových vod. [15] 

 

2. Dusík 
 

Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější markobiogenní prvky. Patří 

do skupiny tzv. nutrientů, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů.  

Uplatňuje se při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, 

podzemních a odpadních vodách a při biologických procesech čištění a úpravy 

vody. [8] 

 Sloučeniny dusíku mohou být buď anorganického, nebo organického 

původu. Sloučeniny v biosféře neovlivněné antropogenní činností jsou převážně 

biogenního původu, vznikají rozkladem organických dusíkatých látek rostlinného a 

živočišného původu. [8] 

 Splaškové odpadní vody jsou jedním z významných zdrojů anorganických a 

organických sloučenin dusíku. Dalším významným zdrojem dusíku jsou odpady ze 

zemědělství (z živočišné výroby a splachy ze zemědělsky obdělávané půdy 
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hnojené dusíkatými hnojivy), z potravinářského průmyslu a některé průmyslové 

odpadní vody (např. z tepelného zpracovávání uhlí). [8] 

 

Dusík je prvkem, který může ve vodě nastat buď v oxidované nebo 

redukované formě, jakož to i ve stavu elementárním. Společné formy 

anorganického dusíku jsou dusičnany NO3
-, dusitany NO2

-, elementární dusík N2, 

amoniakální dusík NH4
+ a NH3, kyanidy CN- a kyanatany CNO-. Dusík je také 

významnou složkou organické hmoty v podobě aminokyselin. [2] 

 

Koloběh dusíku 

Spolu s kyslíkem, uhlíkem a vodíkem představuje dusík kvantitativně hlavní 

biogenní prvek. Ve vodách nabývá limitujícím prvkem. Jeho snížená koncentrace 

koresponduje s vysokým nárůstem fytoplanktonu zejména ve vegetačním období. 

Atomy dusíku jsou v molekule poutány pevnou trojnou vazbou, dávající mu 

vlastnost inertního plynu. Koloběh dusíku je složitým systémem reakcí biologické 

fixace, amonifikace, nitrifikace a denitrifikace. (viz obr. 1) [1] 

Přímo atmosférický dusík využívají organismy se schopností biologické 

fixace, umožněné enzymem nitrogenázou, která převádí dusík na amonné soli, 

glutamin a inkorporuje ho do vegetativní buňky. Biologickou fixaci provádějí 

symbiotičtí a volně žijící aerobní, anaerobní a fototrofní vazači atmosférického 

dusíku. Symbiotickým vazačem je hlízkatá bakterie rodu Rhizobium, žijící na 

kořenech bobovitých rostlin. Volně žijící vazači jsou aerobní bakterie rodu 

Azotobacter a anaerobní rod Clostridium. Z fototrofních vazačů se jedná o 

zástupce sinic rody Anabaena a Aphanizomenon. Dusičnany přijímané producenty 

se přeměňují na organickou hmotu bílkovin a nukleových kyselin. Pro zelené 

rostliny a pro vazbu atmosférického dusíku např. Azotobacterem je důležitý draslík 

(další biogenní prvek). [1] 

Dusík je do okolního prostředí uvolňován metabolismem či rozkladem 

uhynulých částí. Organicky vázaný dusík mineralizují chemotrofní bakterie na 

amoniak procesem amonifikace. Uvolněný amoniak dále využívají bakterie, řasy a 

nitrifikační bakterie. [1] 
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Amoniak může být bakteriemi nebo řasami využit jako zdroj dusíku, nebo 

dochází k jeho oxidaci činností nitrifikačních bakterií na dusitany, a jinými 

bakteriemi dále na dusičnany. Proces se označuje jako nitrifikace. Při nedostatku 

kyslíku v prostředí mohou některé bakterie a houby využívat dusičnany jako zdroje 

kyslíku. Bakterie redukují dusičnany částečně na amoniak a na plynný dusík. Ten 

se vrací difúzí přes vodní hladinu do ovzduší, pokud není opětovně využit v tomtéž 

ekosystému. Tento proces se označuje jako denitrifikace. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Koloběh dusíku [1] 
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2.1. Dusíkaté sloučeniny a jejich metody stanovení  
 

Ve vodách se stanovuje celkový dusík (Ncelk.), který se dále dělí na 

anorganicky a organicky vázaný dusík (Nanorg resp. Norg):  

 

organorgcelk NNN +=  

 

Mezi hlavní formy anorganicky vázaného dusíku patří amoniakální, 

dusitanový a dusičnanový dusík: 

 

3234 NONONHNHanorg NNNN ++= +  

 

Dusitany a dusičnany patří k tzv. oxidovaným formám dusíku. Jejich suma 

se označuje obvykle jako celkový oxidovaný dusík.  

Organicky vázaný dusík se ve vodách vyskytuje ve formě bílkovin a jejich 

rozkladných produktů (peptidů, aminokyselin), močoviny, alifatických a 

aromatických aminů, aminosacharidů, heterocyklických dusíkatých sloučenin 

apod., včetně dusíkatých látek vznikajících rozkladem biomasy mikroorganismů. 

[8] 

 

2.1.1. Amoniakální dusík 
 

Amoniakální dusík se vyskytuje ve vodách jako disociovaný iont NH4
+ a 

nedisociovaný NH3. Podíl těchto dvou forem výskytu závisí na hodnotě pH vody a 

na teplotě vody. Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu organických 

dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu, proto antropogenním zdrojem 

amoniakálního dusíku organického původu jsou především splaškové odpadní 

vody a odpady ze zemědělských výrob.  

Stanovená koncentrace amoniakálního dusíku ve vodě se vyjadřuje hmotnostní 

koncentrací v mg.l-1. [3,8] 
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Při stanovení amoniakálního dusíku v přírodních vzorcích hlavní potíž 

způsobuje fakt, že chemickými metodami nelze rozlišit obsah disociovaného iontu 

NH4
+ a nedisociovaného amoniaku NH3. Stanoví se vždy součet obou těchto 

forem. Ke stanovení amoniakálního dusíku ve vodách se nejčastěji užívají 

spektrofotometrické metody. Nejstarší a nejrozřířenější je Nesslerova metoda 

založená na reakci amoniaku a hydroxidů alkalických kovů s Nesslerovým 

činidlem (tetrajodortuťnatan sodný nebo draselný) za vzniku jodidu Millonovy 

báze. Nesslerova metoda je časově i pracovně nenáročná a je velmi jednoduchá. 

Při stanovení, které probíhá v silně alkalickém prostředí, však vykazují absorbanci 

při stejné délce jako jodid oxidimerkuriamidu i huminové látky. Tzn., že tato 

metoda byla zatížena poměrně soustavnou pozitivní chybou. Podstatnou 

nevýhodou metody je používání rtuťnaté sloučeniny a tedy vznik toxických odpadů 

při tomto stanovení. [7]  

Spektrofotometrické stanovení indofenolovou metodou je založeno na 

reakci amoniaku, chlornanu a salicylanu v alkalickém prostředí za vzniku 

sloučeniny indofenolového typu. V alkalickém prostředí dojde k disociaci této 

sloučeniny na modré indofenolové barvivo vhodné ke spektrofotometrickému 

měření. Reakce je katalyzována nitroprusidem sodným, a jelikož jeho roztok je 

zbarven žlutě, tak výsledné zbarvení proměřovaných roztoků je zelené. Přídavek 

citronanu sodného brání rušivému vlivu zejména kationtů vápníku a hořčíku. [7] 
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Obrázek č. 2: Reakce stanovení amoniakálního dusíku indofenolovou metodou [3] 
 

Vedle spektrofotometrických metod se ke stanovení NH3 a NH4
+ používá 

odměrné neutralizační stanovení amoniakálního dusíku nebo potenciometrická 

metoda. Při potenciometrickém stanovení se ke vzorku vody přidává roztok 

hydroxidu sodného s komplexotvorným činidlem (např. Na2EDTA, Chelaton 3). 

Tím se vzorek zalkalizuje na hodnotu pH 12. Dojde k převedení amoniakálního 

dusíku na amoniak, který se potom stanoví membránovou iontově selektivní 

elektrodou. U odměrného neutralizačního stanovení se amoniakální dusík získá 

destilací jako plynný NH3 ze vzorku s předem upraveným pH na hodnotu 6,0 až 

7,4. Plynný amoniak se pak jímá do kyseliny borité, kde se pak amoniakální dusík 

stanoví titrací silnou kyselinou (např. chlorovodíkovou). [7] 

 

2.1.2. Dusičnany 
 

Dusičnany patří mezi čtyři hlavní anionty vod a vyskytují se ve všech 

druzích vod, ovšem v různé koncentraci. V podzemních a povrchových vodách se 

vyskytují v koncentracích jednotek až desítek mg.l-1. Jejich koncentrace 
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v přírodních vodách v důsledku rostoucího počtu obyvatel a zemědělské činnosti 

neustále narůstají. Vznikají sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku nebo 

jako konečný stupeň rozkladu dusíkatých organických látek. Dalším zdrojem 

dusičnanů je hnojení zemědělské půdy dusíkatými hnojivy, a také přítomnost 

v atmosférických vodách díky emisím ze spalováním paliv, kdy oxidací NO vzniká 

NO2. [7] 

Primárně jsou dusičnany ve vodě pro člověka málo závadné. Sekundárně 

však škodí tím, že se v gastrointestinálním traktu mohou bakteriální činností 

redukovat na dusitany, které jsou toxické. Z tohoto důvodu musí být obsah 

dusičnanů v pitné vodě limitován. [7] 

Pro stanovení dusičnanů ve vodách existují desítky metod. Každá metoda 

má ještě mnoho modifikací, a tak počet doporučených postupů lze počítat řádově 

na stovky. Největší skupinu v praxi používaných metod na stanovení dusičnanů ve 

vodách tvoří absorpční spektrofotometrické metody. Tyto metody lze rozdělit na 

přímé a nepřímé. [7] 

 

Metody přímého stanovení dusičnanů 

U přímého stanovení dusičnanů se využívá schopnosti kyseliny dusičné 

nitrovat některé aromatické látky za vzniku barevných nitroderivátů. Kyselina 

dusičná se uvolní v kyselém prostředí koncentrované kyseliny sírové z dusičnanů 

přítomných ve vzorku analyzované vody. Jako aromatická látka k nitraci je 

používán např. 2,6-dimethylfenol, fluorfenol, ale nejpoužívanější je kyselina 

sulfosalicylová. [7] 

 

Metody nepřímého stanovení dusičnanů  

U tohoto stanovení se dusičnany nejprve redukují na dusitany nebo až na 

amoniakální dusík. Dusičnany se pak stanoví spektrofotometricky jako dusitany 

nebo amoniakální dusík. Redukce se provádí kadmiovou amalgámou, 

hydrazinsulfátem nebo práškovým zinkem. Ke stanovení dusičnanů se pak 

používá stejné metody jako u dusitanů, pomocí amidu kyseliny sulfanilové s NED 

– dihydrochloridem v kyselém prostředí kyseliny fosforečné. Reakcí vzniká růžové 
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zbarvení, které přímo úměrné odpovídá obsahu dusitanů ve vzorku. Absorpční 

maximum se pohybuje okolo 540 nm. [7] 

U čistých vod se pro stanovení dusičnanů používá také polarografické 

metody, potenciometrické metody s použitím dusičnanové iontově selektivní 

elektrody nebo odměrné metody s indigokarmínem. Pro analýzu vzorku 

neznámého složení nebo s větším počtem analyzovaných anionů se užívá iontové 

chromatografie. Novější elektrochemickou metodou pro stanovení obecně všech 

aniontů ve vodách je kapilární elektroforéza a izotachoforéza. Současná ČSN 

ovšem stanovuje použití 3 samastatných metod stanovení dusičnanů ve vodách: 

spektrometrickou metodu s 2,6 – dimethylfenolem, destilační spektrometrickou 

metodu s 4 – fluorfenolem a spektrometrickou metodu s kyselinou 

sulfosaslicylovou. [7] 

 

 

Obrázek č. 3: Reakce dusičnanů s kyselinou salicylovou [3] 
 

2.1.3. Dusitany 
 
 Dusitany ve vodách vznikají zejména biochemickou oxidací amoniakálního 

dusíku (nitrifikací) a méně častou biochemickou redukcí dusičnanů, protože k 

těmto reakcím dochází zejména při rozkladu organických látek, patří dusitany mezi 

významné indikátory fekálního znečištění přírodních vod podobně jako 

amoniakální dusík. Nitrifikace je způsobena litotrofními (autotrofními) a výjimečně i 

organotrofními bakteriemi. Tyto bakterie využívají jako zdroj energie biochemickou 

oxidaci a CO2 jako zdroj uhlíku ke tvorbě biomasy. V čistých přírodních vodách se 

dusitany nevyskytují vůbec nebo jen ve stopových koncentracích. V povrchových 

vodách a silněji znečištěných podzemních vodách mohou koncentrace nabývat 
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hodnot řádu jednotek mg.l-1 NO2
-. V pitné vodě připouští ČSN maximálně 0,1   

mg.l-1 NO2
-, protože dusitany ve větších koncentracích v podzemních a 

povrchových vodách působí toxicky – vyvolávají tzv. methemoglobinemii. Při tomto 

postižení dochází k reakci dusitanů s hemoglobinem na methemoglobin, který 

nemá schopnost přenášet kyslík. Zvláště nebezpečné je toto onemocnění u 

kojenců, jejichž krev obsahuje tzv. fetální hemoglobin, který se snáze přeměňuje 

na methemoglobin. Navíc v silně kyselém prostředí v žaludku může dojít k reakci 

kyseliny dusité se sekundárními aminy za vzniku N – nitrosoaminů, z nichž 

některé mají karcinogenní účinky. [7] 

 Metody stanovení dusitanů využívají schopnosti kyseliny dusité diazotovat 

aromatické aminolátky. Touto reakcí vznikají diazoniové soli, které jsou 

kopulovány s jiným arylaminem za vzniku azobarviva vhodného pro 

spektrofotometrické vyhodnocení. Historická metoda podle Griesse a Ilosvaye z 

roku 1889 je založena na diazotaci kyselina sulfanilové a vzniklá diazoniová sůl je 

následně kopulována s α – naftylaminem. Reakce probíhá v prostředí kyseliny 

octové. Tato původní metoda prošla mnoha modifikacemi, ovšem k zásadní 

obměně došlo v roce 1966, kdy byl α – naftylamin označen jako karcinogení látka 

a nahrazan Cléve kyselinou (1 – naftylamin – 7 – sufonová kyselina) nebo NED – 

dihydrochloridem. Nejrozšířenější a nejpoužívanější metodou pro stanovení 

dusitanů se nakonec stala metoda s NED – dihydrochloridem (N – (1 – naftyl) – 

ethylendiamin – dihydrochloridem). K diazotaci je používána buď kyselina 

sulfanilová nebo amid kyseliny sulfanilové. [7] 

 Současná ČSN pro stanovení dusitanů ve vodách používá k diazotaci amid 

kyseliny sulfanilové a ke kopulaci NED – dihydrochlorid, kdy obě reakce probíhají 

v prostředí okyselené kyselinou fosforečnou. Absorbance vzniklého růžově 

zabarveného produktu se měří při vlnové délce 540 nm. [7] 
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Obrázek č. 4: Reakce dusitanů s kyselinou sulfanilovou a NED - dihydrochloridem 
[3] 

 

2.1.4. Organický dusík 
 
 Hlavními formami organicky vázaného dusíku N-III (dále jen organického 

dusíku) v přírodních vodách a odpadních splaškových vodách jsou bílkoviny a 

jejich štěpné produkty (peptidy, peptony, aminokyseliny), puriny, pyrimidiny 

(obsažené v nukleotidech) a močovina. [3] 

 Organický dusík se stanovuje v odpadních vodách splaškových a ve 

vodách průmyslových (většinou z potravinářského průmyslu), občas se stanovuje 

také ve vodách povrchových. Největší význam má stanovení organického dusíku 

při sledování technologických procesů biologického čištění odpadních vod a při 

hodnocení biologických kalů. [3] 

 Obsah organického dusíku ve vodě se udává jako hmotnostní koncentrace 

Norg v mg.l-1. 

 Stanovení organického vázaného dusíku ve vodě patří mezi stanovení 

skupinová. Je založeno na převedení N-III obsaženého v organických sloučeninách 

vzorku vody na amoniakální dusík, který se pak stanoví odměrnou analýzou. K 

převedení se používá metoda podle Kjeldahla. Metoda je založena na mineralizaci 

organických látek koncentrovanou kyselinou sírovou při teplotě jejího varu. Uhlík 

organické látky se oxiduje na CO2 a dusík aminoskupiny přejde na hydrogensíran 
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amonný. Rozklad organické látky je urychlen katalytickým účinkem selenu a 

zvýšením bodu varu mineralizované směsi přídavkem síranu draselného. Po 

ukončení mineralizace se směs zalkalizuje a dusík, uvolněný ze síranu amonného 

jako NH3, se destilací převede do roztoku kyseliny borité. Amoniakální dusík se 

stanoví v destilátu odměrnou neutralizační metodou. [3] 

 Jestliže se mineralizace provede se vzorkem surové nebo odpadní 

splaškové vody, pak je při tomto stanovení zároveň s organickým dusíkem 

stanoven i amoniakální dusík, původně ve vzorku vody obsažený. Pro takto 

sumárně stanovený organický a amoniakální dusík se užívá termín „Kjeldahlův 

dusík“. Pro vyhodnocení obsahu pouze organického dusíku ze stanovené hodnoty 

Kjeldahlova dusíku je nezbytné v paralelním vzorku stanovit i obsah 

amoniakálního dusíku. Obsah organického dusíku se pak vypočítá jako rozdíl 

těchto dvou stanovení. Pro přímé stanovení obsahu pouze organického dusíku se 

amoniakální dusík ze vzorku vody oddestiluje ještě před mineralizací a 

kjeldahlizace se provede jen zbytkem vzorku po destilaci. [3] 

 

2.1.5. Celkový dusík 
 

 Obsah celkového dusíku ve vodě je dán součtem koncentrací dusíku všech 

anorganických dusíkatých sloučenin (tzn. NH3, NH4
+, NO2

- a NO3
-) a organických 

dusíkatých sloučenin (s dusíkem N-III) obsažených ve vzorku. Zjištění hodnoty 

obsahu celkového dusíku (separátním analytickým stanovením nebo výpočtem) je 

důležité při stanovování látkové dusíkaté bilance povrchových vod a biologických 

čistírenských zařízení odpadních vod. [3] 

Obsah celkového dusíku se udává jako hmotnostní koncentrace v mg.l-1. 

Pro zjištění obsahu celkového dusíku ve vodě se používá buď samostatné 

analytické stanovení nebo stanovení výpočtem. Při analytickém stanovení 

celkového dusíku jsou obvykle veškeré dusíkaté látky ve vzorku převedeny na 

amonné ionty a sumárně pak stanoveny jako amoniakální dusík. Prvním krokem 

stanovení je vždy redukce oxidovaných forem dusíkatých sloučenin, druhým 

krokem je mineralizace vzorku podle Kjeldahla. Stanovení lze principiálně rozdělit 

do dvou skupin metod s ohledem na to, jsou – li dusitany a dusičnany redukovány 
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na amoniakální dusík přímo či nepřímo. První skupina metod volí přímou redukci 

iontů NO2
- a NO3

- na NH3, resp. na NH4
+, druhá skupina metod váže nejdříve ionty 

NO3
- a ionty NO2

- na některou látku fenolického charakteru a pak teprve tyto 

nitrolátky, resp. nitrosolátky redukuje na aminolátky. [3] 

 Zcela odlišná metoda stanovení celkového dusíku spočívá v tom, že 

amoniakální dusík, dusitany a četné sloučeniny s organicky vázaným dusíkem 

přítomné ve zkoušeném vzorku se oxidují na dusičnany, které jsou v dalším 

reakčním kroku redukovány na dusitany. Celkový dusík je tedy sumárně 

stanovován jako dusitanový dusík. Oxidace a mineralizace vzorku alkalickým 

roztokem peroxodisíranu probíhá v mineralizační nádobce z polytetrafluorethanu 

uzavřené šroubovacím uzávěrem, a to při teplotě 120 °C ±  5°C. Následná 

redukce dusičnanů na dusitany probíhá v redukční kolonce, která obsahuje 

poměděné kadmium (tzv. „kadmiovou amalgámu“). [3] 

 Princip stanovení celkového dusíku výpočtem (tzv. dusíkové bilance) 

spočívá na separátním stanovení obsahu všech jednotlivých dusíkatých složek 

vody, tj. amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů a organického dusíku. 

Hmotnostní koncentrace dusitanů a dusičnanů, vyjadřená jako NO2
- a NO3

- v   

mg.l-1, se přepočtou na příslušné hmotnostní koncentrace dusíku ve vzorku v  

mg.l-1 a přičtou se ke hmotnostním koncentracím amoniakálního i organického 

dusíku. [3] 

 Pro výpočet hmotnostní koncentrace celkového dusíku platí vzorec: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )orgamoncelk NNNONNONN ρρρρρ +++=
−− −−

32

 

 

Kde je: 

( )celkNρ   hmotnostní koncentrace celkového dusíku (mg.l-1) 

( )−−
2

NONρ  hmotnostní koncentrace dusitanů vyjádřených jako dusík (mg.l-1) 

( )−−
3

NONρ  hmotnostní koncentrace dusičnanů vyjádřených jako dusík (mg.l-1) 

( )amonNρ   hmotnostní koncentrace amoniakálního dusíku (mg.l-1) 

( )orgNρ   hmotnostní koncentrace organického dusíku (mg.l-1). [3] 
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V případě, že u vzorku vody není požadována znalost koncentrace 

samotného amoniakálního dusíku či samotného organického dusíku, potom pro 

výpočet koncentrace celkového dusíku se místo separátního stanovení těchto 

dvou forem dusíku stanovuje Kjeldahlův dusík. V tomto případě pro výpočet 

hmotnostní koncentrace celkového dusíku platí vzorec: 

 

( ) ( ) ( ) ( )Kjeldahlcelk NNONNONN ρρρρ ++=
−− −−

32

 

 

Kde je: 

( )celkNρ   hmotnostní koncentrace celkového dusíku (mg.l-1) 

( )−−
2

NONρ  hmotnostní koncentrace dusitanů vyjádřených jako dusík (mg.l-1) 

( )−−
3

NONρ  hmotnostní koncentrace dusičnanů vyjádřených jako dusík (mg.l-1) 

( )KjeldahlNρ  hmotnostní koncentrace Kjeldahlova dusíku (mg.l-1). [3] 

 

2.2. Důvody odstraňování dusíku z odpadních vod 
 

 Dusíkaté sloučeniny jsou v přírodních vodách nežádoucí z několika důvodů: 

• umožňují růst zelených organismů (především řas) a tím eutrofizaci vod 

• oxidací amoniaku se spotřebuje velké množství kyslíku a amoniak 

působí toxicky na vodní organismy, zvláště při vyšších hodnotách pH 

• dusičnany jsou běžnými úpravárenskými procesy neodstranitelné a 

v pitné vodě jsou jejich zvýšené koncentrace nepřípustné, zvláště pro 

kojence (methemoglobinemie), dusitany jsou toxické 

 

Základním rysem čištění odpadních vod je eliminace dusíkatých látek. 

Nitrifikaci a denitrifikaci je třeba co nejúčinněji regulovat, aby koncentrace na 

odtoku splňovaly zákonné požadavky. [9] 
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TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 

3. Základní procesy v technologii úpravy vody a čištění 
odpadních vod 

 

Při úpravě vody a čištění odpadních vod používáme různé procesy. Počet, 

druh a zařazení procesů do technologické linky závisí na kvalitě vody u vstupu, od 

vyžadované kvality upravení, vyčištění vody a jiných faktorech. Výběr procesu 

musí být takový, abychom požadovanou kvalitu vody dosáhli technicky, 

technologicky, ekonomicky a převážně jednoduchou technologickou linkou, 

zpravidla nezanášet do upravované nebo čisté vody další látky. Technologické 

procesy úpravy vody a čistění odpadní vody rozdělujeme do třech skupin: 

• fyzikální a fyzikálně – chemické 

• chemické 

• biologické. [10] 

 

K fyzikálním a fyzikálně – chemickým procesem patří sedimentace, cezení, 

filtrace, flotace, absorpce, extrakce, iontová výměna, membránové procesy, 

odplynování a destilace. [10] 

K chemickým procesům patří neutralizace, srážení, oxidace, redukce a 

spalování. Biologické procesy se obyčejně rozdělují na aerobní a anaerobní. [10] 

Mezi hlavní produkty, které vznikají při čištění odpadních vod, patří 

vyčištěná odpadní voda, kal a bioplyn. V čistírně odpadních vod jsou obvykle 

instalovány dvě technologické linky – linka zneškodňování vod a linka 

zneškodňování kalu. [10] 

Na některých čistírnách navíc ještě převládá mechanicko – biologické 

čištění s anaerobní stabilizací kalu. Jak je účinek mechanicko – biologického 

čištění nedostatečný, technologická linka se rozšiřuje o tzv. terciární čištění nebo 

dočišťování biologicky vyčištěných odpadních vod. [10] 

Každá průmyslová a zemědělská odpadní voda má svoje specifické 

složení, proto neexistují stabilní, všeobecně platné technologické linky pro tyto 

odpadní vody. Mezi časté procesy při čištění průmyslových odpadních vod patří 
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egalizace (vyrovnání kvality a množství), sedimentace, neutralizace, koagulace a 

biologické dočišťování. [10] 

3.1. Procesy používané na čistírně odpadních vod ve 
společnosti 

 

 Organizační procesy jsou děleny na tři výrobny a spalovnu nebezbečného 

odpadu. V areálu je samostatná chemická ČOV a biologická ČOV. [11] 

 

3.1.1. Technologický postup výroben 

 

Výrobna zásobování vodou  

 Závod DEZA a.s. je zásobován pitnou vodou z veřejného rozvodu města 

Valašského Meziříčí. Užitková voda pro potřeby závodu (technologická, požární, 

oplachová) je odebírána z laguny ve Lhotce nad Bečvou, kde se akumuluje 

dešťová a drenová voda ze závodu. Z laguny je voda čerpána na úpravnu vody 

v závodě, filtrována a dodávána do rozvodů užitkové vody. [11] 

 Demineralizovaná voda na výrobu páry se vyrábí z vody odebírané z řeky 

Bečvy, kde se na úpravně u Bečvy upravuje čiřením a dekarbonizací. Po filtraci je 

dopravována potrubím DN 500 na chemickou úpravnu vody (dále CHÚV) 

v závodě. Zde se ionexovou technologií vyrábí demineralizovaná voda 

v parametrech odpovídající destilované vodě pro potřeby energetiky, výroby 

ftalanhydridu a spaloven pevných i plynných odpadů. [11] 

 Na CHÚV se rovněž upravuje vratný kondenzát z provozů. Změna ionexové 

technologie na CHÚV (náhrada souproudé za protiproudou regeneraci typu 

UPCORE, vrstvené anexové lože) přinesla cca 50% snížení regeneračních 

chemikálií (HCl, NaOH) a množství solí vypouštěných v odpadních vodách do řeky 

Bečvy. [11] 

 Chladící voda pro chlazení technologických celků je zajištěna dvěmi 

cirkulačními okruhy s čerpacími stanicemi, nadzemními rozvody a chladicími 

věžemi: 

• CVA – zásobuje provoz benzol a CHČOV 

• CVB – zásobuje zbytek závodu 



Karolína Capandová: Návrh čištění odpadních vod ve společnosti DEZA, a.s. s ohledem na 
snížení koncentrace amoniaku 

 

2012  22 

Kvalita chladící vody v chladicích okruzích je upravována aplikací inhibitorů 

koroze, stabilizátorů tvrdosti a prostředky na omezení biologického oživení. 

Výsledky korozních zkoušek ukazují na podstatné snížení korozních rychlostí. 

Snížilo se rovněž zanášení chladičů a výměníků biologickými nánosy a úsadami, 

což umožnilo omezit četnost jejich čištění. Technická četa zajišťuje technickými 

prostředky (hydročistič, vysokotlaká WOMA) čištění kanalizací a ostatních zařízení 

(zásobníky, výměníky, kolony) v celém závodě. Kanalizace a rozvody 

vodohospodářských objektů závodu jsou v převážné míře uloženy v zemi 

v celkové délce cca 60 km. [11] 

 

Kanalizace jsou rozděleny na: 

• chemickou, která odvádí vody mírně znečištěné a vody vyčištěné 

z chemického čištění odpadních vod na biologickou čistírnu odpadních 

vod 

• splaškovou, která odvádí vody ze sociálního zařízení na biologickou 

čistírnu odpadních vod 

• dešťovou a dren, které odvádí čisté dešťové vody a vody z hloubkového 

drenu do laguny 

• rozvody jsou určeny k rozvodu pitné, užitkové a chladicí vody. [11] 

 

Výrobna čištění odpadních vod 

Odpadní vody jsou v závodě segregovány a podle druhu a stupně 

znečištění čištěny. 

Chemické čištění odpadních vod využívá fyzikálně chemické metody čištění vod: 

• odfenolování se provádí dvoustupňovou extrakcí na rotačních kolonách. 

V 1. stupni se fenol extrahuje z vody benzolem. Ve 2. stupni se v 

louhové extrakci fenol extrahuje z benzolu roztokem hydroxidu sodného, 

za vzniku fenolátu sodného 

• oddehtování se provádí extrakcí benzolem. Po oddestilování vratného 

benzolu se získaný dehet vrací zpět do výroby 

• odbenzolování se provádí ve výplňových pračkách desorpcí vzduchem. 

Zabenzolovaný vzduch je spalován na termické spalovně provozu VH 
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• odčpavkování vod se provádí jejich destilací na destilačních kolonách 

• ozonizace odpadních vod se provádí na ozonizační jednotce skládající 

se z kontejneru, ve kterém je uložen generátor ozonu s příslušenstvím, 

a reaktoru. Ozon v množství 12 kg O3/hod. se vyrábí z kyslíku, zdrojem 

je zásobník kapalného kyslíku s odpařovací jednotkou. V reaktoru 

dochází k reakci ozonu s prakticky všemi organickými sloučeninami 

obsaženými v odpadní vodě 

• neutralizační stanice - zde se provádí před úprava zásaditých a 

kyselých vod před jejich vlastním čištěním. [11] 

 

Nedílnou součástí CHČOV je filtrace zvodnělých kalů na vakuovém filtru a 

jejich následné spálení na spalovně pevných odpadů. Produkty získané z 

odpadních vod na CHČOV (dehet, benzol, fenolát sodný) jsou vráceny zpět do 

výrobních provozů. Čpavkový destilát z technologie odčpavkování je využíván jako 

činidlo na teplárně při denitrifikaci spalin (snížení obsahu NOx). [11] 

 

Biologické čištění odpadních vod 

Vody předčištěné na CHČOV a vody mírně znečištěné jsou dočišťovány 

biochemickým procesem. Princip čištění je založen na biologickém odbourávání 

(mineralizaci) organických látek obsažených v odpadní vodě až na H2O, CO2, NH3 

příp. NO3 pomocí speciálních druhů mikroorganismů koncentrovaných v tzv. 

aktivovaném kalu a vzdušného kyslíku. Před vlastní BČOV je předřazena 

elektroflotační čistírna ke snížení obsahu dehtových látek v odpadních vodách. Po 

biologickém vyčištění následuje filtrace na pískových filtrech a vyčištěná voda 

odchází potrubím do pravé části laguny ve Lhotce, která slouží jako biologický 

rybník. Zde dochází k akumulaci, homogenizaci a dočištění odpadních vod. Přes 

odtokový objekt vyčištěná voda přepadá do recipientu, tj. řeky Bečvy. Úkolem 

střediska čištění odpadních vod je vyčistit veškeré odpadní vody ze závodu tak, 

aby byl minimalizován jejich negativní vliv při vypouštění do řeky Bečvy. Maximální 

povolené hodnoty koncentrací i vypouštěné množství škodlivin do řeky Bečvy jsou 

stanoveny platným integrovaným povolením, vydaným Krajským úřadem Zlín. 
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Kontrolu dodržování kvality vypouštěných vod dle podmínek integrovaného 

povolení provádí pravidelně autorizovaná laboratoř. [11] 

 

Spalovna nebezpečných odpadů  

 Spalovna je určena k spalování nebezpečných odpadů (pevných, 

kašovitých, kapalných). Spalování probíhá v rotační peci s dohořívací komorou, 

která zajišťuje předepsanou zdržnou dobu spalin 2 sec. při teplotě 900 ºC. Spaliny 

dále prochází kotlem, kde se využívá tepla spalin k výrobě páry 3,6 MPa a 

prochází do bloku čištění spalin. Blok čištění spalin tvoří tkaninový filtr na 

odloučení prachových částic a třístupňová alkalická vypírka spalin na zachycení 

těžkých kovů, halogenidů, SO2. Za vypírkou je zařazen blok adsorbérů s náplní 

aktivního uhlí, který slouží k dočištění spalin (specifické organické látky, zbytky 

těžkých kovů). [11] 

Přes spalinový ventilátor, který vytváří podtlak v celém procesu spalování, 

odcházejí spaliny do komína. Spalovna je vybavena měřením emisí, které 

kontinuálně měří provozní veličiny a vyhodnocuje splnění emisních limitů oxidů 

dusíku, oxidu uhelnatého, tuhých znečišťujících látek, celkového organického 

uhlíku, oxidu siřičitého, anorganických sloučenin chlóru. [11] 

Všechny emisní limity (desetiminutové, půlhodinové, denní) jsou plněny. 

Pravidelně se provádí jednorázová měření emisí autorizovanou firmou, která 

ověřují kontinuální měření emisí a slouží k posouzení schopnosti dané technologie 

dodržovat emisní limity. Autorizovaná měření potvrzují, že spalovna DEZA, a.s. 

dodržuje všechny stanovené limity včetně dioxinů. [11] 

Od roku 1992 byla pod provoz vodní hospodářství organizačně přičleněna 

provozní údržba. S využitím znalostí o specifických problémech zařízení 

technologického provozu se výrazně zlepšil stav údržby základních prostředků 

provozu. Důležitou součástí provozu je laboratoř mezioperační kontroly. Provádí 

analýzy všech druhů vod, které slouží ke kontrole a řízení všech technologických 

celků vodního hospodářství. Provádí rovněž analýzy vod pro ostatní provozy 

závodu (energetika, ftalanhydrid, fenolka, MTVCH). Laboratoř spalovny 

nebezpečných odpadů provádí analýzy odpadů spalovaných na spalovně i 

analýzy ostatních odpadů v závodě potřebné pro jejich zatřídění a skládkování. 
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Provoz vodní hospodářství plně zabezpečuje současné potřeby závodu v oblasti 

zásobování vodou, čištění odpadních vod a nakládání s odpady. [11] 

 

3.2. Popis stávající technologie čištění 
 

Chemické čištění odpadních vod 

 V první fázi jsou surové odpadní vody, segregované podle druhu a stupně 

znečištění již v místě vzniku na provozech, po přečerpání na chemické čištění 

odpadních vod (dále CHČOV) odděleně akumulovány v zásobnících a posléze 

zbavovány rozhodující části majoritních složek znečištění (čpavek, sirovodík, látky 

BTX, fenoly, volné kyseliny a zásady, či dehtové disperze). K počáteční eliminaci 

znečištění je využíváno účinků fyzikálně chemických procesů - neutralizace, 

koagulace, extrakce, destilace, desorpce, ozonizace. [16] 

 

Elektroflotační čištění odpadních vod 

Tímto způsobem předčištěné vody jsou samospádem chemickou kanalizací 

dopravovány do prostoru druhého článku systému čištění odpadních vod - 

elektroflotační čistírny (tj. do retenční nádrže, sloužící k separaci mechanických 

nečistot, hrubých disperzí a frakcí lehčích než voda). Čištěná odpadní voda je při 

průchodu elektroflotační linkou podrobována: 

1) koagulačnímu procesu (vlivem dávkování koagulantu PIX XL 1C firmy 

Kemifloc - směsného roztoku síranu železitého 41% a kationaktivní 

pryskyřice nízké molekulové hmotnosti, dávka cca 100 g/m3) 

2) flokulačnímu procesu (vlivem dávkování flokulantu Praestol 2540, dávka 

~ 1 g/m3) 

3) flotačnímu procesu (adsorbcí flokulí na povrchu mikrobublinek, 

generovaných elektrolýzou čištěné vody) 

Kombinací účinků těchto procesu na čištěnou vodu dochází k účinné 

eliminaci extrahovatelných látek (dále EL) a následně ke snížení zatížení biokalu 

tímto druhem substrátu a s tím úměrnému zvýšení stáří kalu v aktivačním procesu. 

(snížení hodnoty CHSK u odpadní vody natékající na BČ, zvýšení poměru BSK5 / 

CHSK u vody biologicky vyčištěné). [16] 
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Biologické čištění odpadních vod 

 Biologická čistírna odpadních vod a.s. DEZA Valašské Meziříčí tvoří jeden 

ze článků systému čištění průmyslových odpadních vod. DEZA a.s. produkuje 

odpadní vody, jejichž složení odpovídá struktuře jednotlivých výrob, charakteru 

surovin (dehet, benzol) a vznikajících meziproduktů a finálních produktů (aromáty, 

polyaromáty, látky BTX). [16] 

 

Vyflotované vody vytékají z elektroflotační čistírny do akumulační nádrže. 

Po 12 - 16 hodinách zdržení v nádrži odtéká voda do jímky vyflotovaných vod a 

poté je nastřikována na I. stupeň BČOV. Splašky se mohou přivádět na I. a II. 

stupeň. Množství splaškových vody (činní 10 - 15 % z celkového nástřiku na 

biologickou čistírnu). Do nástřiku na I. stupeň se přidává kyselina fosforečná 

(dávka 1 - 2 mg /l). [16] 

 

• I. stupeň 

Chemicky předčištěná voda, čerpaná ze zdrží vyflotovaných vod, je 

přiváděna do sekcí I. stupně aktivace (dále AN Iº) potrubím DN 250. Do střední 

části sekcí na přítoku je zaústěno potrubí DN 200 pro přívod vratného 

aktivovaného kalu z dosazovací nádrže I. stupně (dále DN Iº). Směs aktivovaného 

kalu a odpadní vody je okysličována a udržována ve vznosu chodem povrchových 

aerátorů a gravitačně odtéká ze sekcí přes přelivnou hranu výškově stavitelnou 

pomocí ocelových plechů do sběrného žlabu, kterým je voda s kalem odváděna do 

DN Iº. V DN Iº aktivovaný kal sedimentuje a je ze dna stírán stěracím zařízením ke 

středu nádrže ke kalové výpusti. Kalová výpusť je napojena na sání kalových 

čerpadel, kterými je aktivovaný kal recyklován zpět do AN Iº. Odtok odsazené 

vody je řešen přes odtokový žlab, opatřený pilovým přepadem. Žlab je 

vyspádován směrem k výpusti, kterou je odpadní voda přiváděna na II. stupeň 

aktivace (dále AN IIº). [16] 

Odsazenou vodu je také možno přestavením ocelových hradítek ve žlabech 

přepustit na III. stupeň aktivace (dále AN IIIº), případně až do sací jímky vyčištěné 

vody. 
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Aktivovanou směs, přiváděnou z AN Iº do DN Iº, je možno nastavením 

ocelových hradítek v přívodním žlabu, přepustit mimo DN Iº přímo do AN IIº. [16] 

 

• II. stupeň 

Přívod vody do jednotlivých sekcí AN IIº je regulován kanálovými hradítky. 

Do přítokové části sekcí AN IIº ústí potrubí DN 100, opatřené šoupákem, kterým 

se vrací kal z dosazovací nádrže II.stupně (dále DN IIº) pomocí čerpadel zpět do 

aktivace (dále AN IIº). Voda s kalem odtéká z jednotlivých sekcí přes přelivnou 

hranu výškově stavitelnou do sběrného žlabu, kterým je odváděna do DN IIº. V DN 

IIº aktivovaný kal sedimentuje a podobně jako u I. stupně se hromadí v kalové 

výpusti, odkud je pomocí čerpadel vracen zpět do AN IIº. Odsazená voda je 

odváděna pilovým přepadem do spádovaného žlabu a dále k výpusti, která je 

napojena na přívodní žlab do AN IIIº s možností přepojení hradítky do jímky 

vyčištěné vody. Aktivovanou směs na výstupu z AN IIº lze nastavením hradítek 

přepustit do AN IIIº mimo DN IIº. [16] 

 

• III. stupeň 

Technologicko - strojní provedení III. stupně je shodné s II. stupněm (včetně 

technolog. parametrů). Dvě sekce ze čtyř (č. 7 a 8) jsou vybaveny Kessenerovými 

kartáči, které zajišťují promíchávání a víření směsi vody s kalem. Tyto sekce již 

však nejsou využívány jako aktivační, ale odsazená voda z II. stupně jimi pouze 

protéká a přepadá přes přelivnou hranu a sběrný žlab do dosazovací nádrže III. 

stupně (dále DN IIIº). V průběhu toku odpadní vody jednotlivými stupni dochází dle 

separační účinnosti biokalu ve větší či menší míře k zanášení supernatantu 

strženým kalem, který se následně usazuje v sekcích č. 7 a 8 a v DN IIIº. 

Kessenerovy kartáče se ve žlabech č. 7 a 8 periodicky uvádějí do provozu a do 

vznosu uváděné částice kalu přepadají s odtékající vodou do DN IIIº. [16] 

Přebytečný aktivovaný kal z AN Iº, resp. AN IIº je odváděn odbočkami z 

výtlačného potrubí cirkulace kalu z DN Iº do AN Iº, resp. z DN IIº do AN IIº do 

aerační stabilizační nádrže. Veškerý nahromaděný biologický kal v DN IIIº je 

periodicky odčerpáván propojen s využitím potrubí cirkulace kalu z DN IIº do AN IIº  

odbočkou do stabilizační nádrže. [16] 
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Zbývající dvě sekce III. stupně (č. 9 a 10) jsou využívány alternativně k 

akumulaci přebytečného kalu a jeho aerobní stabilizaci pomocí chodu kessenerů a 

přečerpávacího čerpadla. DN IIIº je zcela shodný s DN IIº. Odsazená voda je 

odváděna do sací jímky biologicky vyčištěné odpadní vody (dále BVOV). [16] 

 

Filtrace BVOV 

BVOV je v dalším stupni filtrována na pískových filtrech s cílem snížit obsah 

nerozpustných látek, zbytkových partikulovaných látek organického původu a 

lehkých částic biokalu. [16] 

 

Biologický rybník 

Zfiltrovaná BVOV je posléze odváděna potrubím DN 250 z biologické 

čistírny OV do laguny Bečva (betonová nádrž o objemu cca 14 000 m3). V její 

vtokové části je umístěna panelová stěna o délce cca 45 m, která vytváří 

usazovací část, v níž je umístěn plovoucí aerátor, schopný v případě potřeby 

zabezpečit provzdušnění vody. Odtok vyčištěné odpadní vody z laguny do 

recipientu (Bečva) je proveden přes přelivnou stěnu. Zdržení vyčištěné vody v 

laguně je při průměrném průtoku 2 000 m3 za den cca 6 dní. Průtokem BVOV 

lagunou je zajištěna její homogenizace, vyrovnávání kvality vody na odtoku 

z laguny. [16] 

 

Nakládání s přebytečným kalem 

Přebytečný kal I. a II. stupně a kal z III. stupně jsou odváděny z DN všech 

stupňů cirkulačními čerpadly do aerační stabilizační nádrže (alternativně do dvou 

sekcí III. stupně BČ), osazené plovoucím aerátorem, zajišťujícím intenzivní 

promíchávání kalu a jeho okysličování. Následkem probíhajících respiračních a 

rozkladných procesů dochází k zahuštění kalu a jeho částečnému odvodnění. 

Aerobně stabilizovaný kal je v dalším kroku odveden do zahušťovací stojaté 

nádrže, kde je společně s kalem elektroflotačním dále odvodňován sedimentací a 

odebírán výpustným hrdlem ze dna kuželové jímky nádrže a odvážen k dalšímu 

zpracování (vakuová filtrace a spálení). [16] 
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Odsazená kalová voda z obou separačních zařízení je odváděna do 

retenční nádrže s chemicky vyčištěnou vodou před jejím nástřikem na 

elektroflotační čistírnu. [16] 
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Obrázek č. 5: Schéma biologické ČOV [16] 
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PRAKTICKÁ ČÁST  
 

Čistírnu odpadních vod a laboratoř vodního hospodářství ve společnosti 

DEZA a.s., jsem měla možnost navštívit v průběhu školní praxe ve 2. ročníku 

bakalářského studia na VŠB – TUO Ostrava.  

4. Používané metody stanovení dusíku ve společnosti DEZA a.s. 
 

Vzorky odpadní vody jsou odebírány z biologické části ČOV a to na přítoku 

a odtoku. Vzorky pro laboratorní stanovení jsou odebírány každodenně pro 

každou ranní, odpolední a noční směnu. Každá směna vyhodnocuje dva denní, 

odpolední a večerní odběry vody v jednotlivých intervalech, kde pak získané 

hodnoty zapisuje do počítačové databáze. 

4.1. Stanovení amoniakální dusíku – Destilační stanovení I. 
 

Princip zkoušky 

 Spočívá v oddělení NH3 ze vzorku destilací z alkalického prostředí a 

v odměrném stanovení. Vzorek se alkalizuje roztokem NaOH. K zachycení NH3 

v předloze se používá HCl. Množství kyseliny spotřebované k neutralizaci 

předestilovaného amoniakálního dusíku se stanoví zpětnou titrací odměrným 

roztokem NaOH téže koncentrace. Titruje se na směsný indikátor. Odměrné 

stanovení je vhodné pro koncentrace vyšší než 10 mg.l-1. 

 

Rušivé vlivy 

 Chlor rušící stanovení se odstraní přídavkem thiosíranu sodného. Těkavé 

organické sloučeniny se odstraní před destilací povařením mírně okyseleného 

vzorku. 

 

Činidla 

• hydroxid sodný (NaOH)  40%  

V 600 ml demi vody se rozpustí 400 g NaOH nebo v 500 ml demi vody 

se rozpustí 50% hydroxid draselný (KOH) v dávce 500 g. 
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• hydroxid sodný (NaOH) 1 mol.l-1 

Navážku 40g NaOH se rozpustí v 500 ml demi vody a následně doplní 

do množství 1 litru demi vodou. Poté se připravený roztok nechá několik  

dní ustát, aby se uhličitany vysrážely a usadily. Na používání se bere 

čistý roztok. 

• hydroxid sodný (NaOH) 0,1 mol.l-1 

Objem 100 ml NaOH o koncentraci 1 mol.l-1 se doplní do 1 litru demi 

vodou. Titrátor se stanoví na kyselinu šťavelovou. 

• směsný indikátor na stanovení amoniaku (NH3) 

V 100 ml 96% alkoholu se rozpustí 0,2 g metylčerveně a v 50 ml 96% 

alkoholu se rozpustí 0,1 g metylové modře. Takto oba připravené 

roztoky se smíchají dohromady. 

• kyselina chlorovodíková HCl 1 mol.l-1 

Objem 88 ml HCl (35,4%) se doplní do 1 litru demi vodou. Titrátor se 

nastaví na hydrogenuhličitan draselný (KHCO3): Navážku 3 g KHCO3 

rozpustíme v 30 ml demi vody, přidáme metyloranž a titrujeme roztokem 

HCl 1 mol.l-1 do prvního oranžového zbarvení. Povaříme, ochladíme a 

znovu dotitrujeme HCl 1 mol.l-1 do oranžového zbarvení.  

• kyselina chlorovodíková HCl 0,1 mol.l-1 

Objem 100 ml HCl 1 mol.l-1 se doplní do 1 litru demi vodou. Titrátor se 

stanoví na KHCO3: Navážku 0,3 g KHCO3 rozpustíme v 30 ml demi 

vody, přidáme metyloranž a titrujeme roztokem HCl 0,1 mol.l-1 do 

prvního oranžového zbarvení. Povaříme, ochladíme a znovu dotitrujeme 

HCl 0,1 mol.l-1 do oranžového zbarvení.  

Výpočet spotřeby: 
HCllmolspotreba

OnavážkaKHC
f

1
3

.1,0 −
=  

• metylenová oranž 0,05% 

V 100 ml horké demi vody se rozpustí 0,05 g sodné soli metylenové 

oranži a po vychladnutí se zfiltruje. 
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Postup 

 Do destilační baňky se odměří 10 – 100 ml vzorku a zředí se demi vodou 

na 250 ml. Vzorek se zalkalizuje 10 ml 40% NaOH. Do předlohy se odměří 10 ml 

HCl určité molality a objem se upraví tak, aby ústí chladiče zasahovalo do 

kapaliny. Do předlohy se oddestiluje asi 100 ml kapaliny. Pak se předloha sníží a 

nechá odkapat, konec chladiče projde opláchnutím demi vodou. Přebytek kyseliny 

titrujeme na směsný indikátor z fialového zbarvení do zeleného. 

 

Výpočet 

 1 ml 0,1 mol.l-1 HCl = 1,7 mg NH3 

 

( ) [ ]1
3 .

1000.7,1. −−
= lmg

v

ba
NH  

 

Kde je: 

[a] - množství 0,1 mol.l-1 HCl v předloze 

[b] - spotřeba 0,1 mol.l-1 NaOH 

[v] - objem vzorku vzatého do práce. [13] 

 

4.2. Stanovení dusičnanů – Stanovení se salicylanem sodným 
 

Princip zkoušky 

 Dusičnany se nitrují kyselinou salicylovou v prostředí koncentrované 

kyseliny sírové nebo trichloroctové. Bez objemové úpravy lze stanovit 0,5 – 25 

mg.l-1. 

 

Rušivé vlivy 

 Stanovení ruší koloidní a nerozpuštěné látky, ionty těžkých kovů a dusitany, 

hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, draslík, sodík, vápník a železo. 

 Koloidní látky se odstraní čiřením suspenzí hydroxidu hlinitého, dusitany 

kyselinou amidosírovou (obsah nižší o dva řády stanovení neruší). Těžké kovy 
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včetně železa na měniči kationů ve vodíkovém cyklu. Ostatní aniony se ruší ve 

vysokých koncentracích, běžně se ve vzorcích nevyskytují.  

 

Činidla 

• salicylan sodný  

1 g salicylanu sodného se rozpustí v destilované vodě a doplní do 100 

ml. Stálý je asi 1 týden a uchovává se v chladu. 

• kyselina sírová koncentrovaná 

• kyselina octová ledová 

• hydroxid sodný roztok 

V 800 ml destilové vody se rozpustí 200 g hydroxidu sodného a po 

ochlazení se přidá 50 g dihydrátu ethylendiaminotetraoctanu disodného, 

vše se rozpustí a při laboratorní teplotě se doplní do 1 litru. 

• azid sodný 

V demi vodě se rozpustí 0,05 g azidu sodného a doplní do 100 ml. 

Činidlo je stálé. 

• dusičnan draselný – standardní roztok 

7,215 g předem 2 hodiny na 105°C vysušeného dusičnanu draselného 

se rozpustí v demi vodě a doplní do 1 litru v odměrné baňce. 

 

Postup 

 Čirý vzorek o objemu 10 ml nebo jiné množství se odpipetuje do odpařovací 

misky, přidá se 0,5 ml azidu sodného a 0,2 ml kyseliny octové. Po 5 minutách se 

vše odpaří na vodní lázni. Poté se přidá 1 ml salicylanu sodného, promíchá a opět 

odpaří do sucha. Po ochlazení se přidá 1 ml kyseliny sírové a jemným otáčením 

kyselinu smícháme s odparkem. Po 10 minutách stání se přidá 10 ml vody a 10 ml 

alkalického roztoku. Směs bude převedena kvantitativně do odměrné baňky na 25 

ml na 10 minut se postaví do vodní lázně teplé 25°C, po uplynutí doby se odměrná 

baňka doplní po rysku demi vodou. Současně se provádí slepé stanovení s demi 

vodou. Měřenou veličinou je absorbance žlutého zbarvení při vlnové délce 415 

nm. Zbarvení vzorku je stálé několik hodin. 
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Výpočet 

 NO3 = c . f [mg.l-1] 

Kde je: 

[c] - koncentrace odečtená z kalibrační křivky (dle použitého fotometru) 

[f] - zřeďovací factor do 10 ml vzorku. [13] 

 

4.3. Stanovení dusitanů – Stanovení s kyselinou sulfanilovou a NED - 
hydrochloridem 

 

Rušivé vlivy 

 Stanovení ruší nerozpuštěné látky, barva a zákal. Tyto rušivé vlivy se 

odstraní filtrací membránovým filtrem nebo čiřením. Silná oxidační a redukční 

činidla, železo a trichloramin se odstraní obdobně jako u dusičnanů (katexová 

kolona). 

 

Činidla 

• demineralizovaná voda 

Je připravena redestilací s přídavkem manganistanu draselného. 

• směsný roztoku 

Navážka 0,346 g kyseliny sulfanilové a navážka 2,72 g KHSO4 se 

rozpustí v demi vodě a doplní do 100 ml.  

• NED – dihydrochlorid 

Navážka 0,04 g činidla se rozpustí ve 100 ml demi vody. Uchovává se v 

tmavé láhvi a je stálý asi 1 měsíc.  

 

Postup 

 Ke 25 ml vzorku se v odměrné baňce o objemu 50 ml přidá 2,5 ml 

směsného roztoku, promíchá a nechá 10 minut stát. Poté se přidá 2,5 ml 

kopulačního činidla, opět promíchá a nechá stát dalších 20 minut. Potom se baňka 

doplní demi vodou po rysku, promíchá a měří se koncentrace při vlnové délce 540 

nm. Zbarvení je stálé 24 hodin. Stejně se stanoví slepé stanovení.  
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Výpočet  

 NO2 = c . f [mg.l-1] 

Kde je: 

[c] - koncentrace odečtená z kalibrační křiky (dle použitého fotometru) 

[f] - zřeďovací factor do 25 ml vzorku. [13] 

 

4.4. Stanovení celkového dusíku – Stanovení kyvetovým testem MERCK 
 
Rušivé vlivy 

Stanovení ruší zákal vzorku, který se odstraní filtrací přes membránový filtr 

číslo 7. 

 

Postup 

Do prázdné kyvety se odpipetuje 10 ml (nebo menší podíl doplněný demi 

vodou) vzorku, přidá se 1 lžička činidla N-1K a 6 kapek činidla N-2K. Kyveta se 

uzavře a důkladně se protřepe. Do předem předehřátého termoreaktoru se vloží 

kyveta a nechá se zahřívat při 100°C po dobu 60 minut. Po uplynutí doby, 

necháme ve stojánku kyvetu vychladnout (nesmí se chladit pod tekoucí studenou 

vodou). Pak se do reakční kyvety přidá 1 mikrolžička činidla N-3K, uzavře se a 

promíchá se do úplného rozpuštění. Poté se odpipetuje 1,5 ml tohoto 

zmineralizovaného vzorku do reakční kyvety, rozmíchá se, uzavře a nechá opět 

zchladnout (opět se nesmí chladit vodou). Měření probíhá po 10 minutách při 

vlnové délce 525 nm na spektrofotometru Lambda 11. 

 

Výpočet 

N celkový = c . f [mg.l-1] 

Kde je:  

[c] - koncentrace odečtená z kal. křivky (dle použitého fotometru) 

[f] - zřeďovací faktor do 10 ml vzorku. [13]  
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5. Účinnost odstranění dusíkatého znečištění 
 

5.1. Obecný vzorec pro vyjádření účinnosti 
 

 Pro posouzení provozu biologické aerobní jednotky jsou výchozími 

podklady průtokové množství odpadní vody a její kvalita na vstupu a výstupu 

z této jednotky. U aerobních procesů je základním kriteriem pro hodnocení 

koncentrace organických látek (biologicky rozložitelných) v odpadní vodě BSK5. 

Sleduje se však i koncentrace CHSK, nerozpuštěných látek, dusíku a jeho forem, 

fosforu a dalších látek podle charakteru čištěné odpadní vody. Z koncentrací na 

vstupu a odtoku z ČOV, nebo z některého jejího stupně, se hodnotí čistící 

účinnost, tj. procentický podíl odstranění hodnocené látky. Jestliže SO a Sz jsou 

koncentrace substrátu (vyjádřené např. hodnotami BSK5 v g.m-3) v přítoku do 

biologické jednotky a v odtoku čištěné vody, potom je čistící účinnost E [%]: 

 

[ ]%100.
O

zO

S

SS
E

−
=  

 

Kde je: 

[SO] - hmotnostní koncentrace složky O na vstupu do systému v mg.l-1 

[Sz] - hmotnostní koncentrace složky Z na výstupu ze systému v mg.l-1. [17] 
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5.2. Výsledky a diskuze 
 

 Tato kapitola zahrnuje všechny průměrné výsledky analýz vzorků vody, 

které byly odebrány během období 01.2010 až 12.2011 na přítoku a odtoku. Z 

těchto hodnot jsou vypracované tabulky a grafy, které naznačují množství 

odstraněného znečištění a následné vyhodnocení účinnosti.  

 

 Provozní výsledky potřebné ke stanovení tabulek a grafů mi poskytl VI. 

provoz – voda, odpady společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí.  
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Tabulka č. 1: Vyhodnocení účinnosti odstranění dusíkatého znečištění pro rok 

2010 
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Tabulka č. 2: Vyhodnocení účinnosti odstranění dusíkatého znečištění pro rok 

2011 
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Graf č. 1: Vyhodnocení kvality odpadní vody pro rok 2010  
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Graf č. 2: Vyhodnocení kvality odpadní vody pro rok 2011 
 

Vyhodnocení kvality odpadní vody pro rok 2011
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Graf č. 3: Hodnocení účinnosti odstranění amoniakálního znečištění 
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5.3. Vyhodnocení účinnosti odstranění dusíkatého znečištění v letech 2010 
a 2011 

 

Z vypracovaných tabulek a následných grafů vyplývá, že účinnost 

odstranění amoniakálního dusíku v letech 2010 a 2011, dosahuje na odtoku 

z čistírny odpadních vod přibližně hodnoty 83% účinnosti odstranění. Z grafu č. 3 

je patrné, že lepší odstranění dusíkatého znečištění probíhalo v období roku 2011, 

kde výsledky měření odpovídají průměrným hodnotám přibližně 85%. Ve 

sledovaném období dvou let je zřejmé, že i v zimním období proces nitrifikace a 

denitrifikace pracoval dobře a spolehlivě, jelikož nitrifikace je závislá na teplotě a 

v období zimy teplota vody neklesla pod 12°C se následně proces nemohl 

zpomalit, proto jsou koncentrace amoniakálního dusíku vyšší.  

 Při procesu nitrifikace, kdy dochází k oxidaci amoniaku na dusičnany 

hodnoty koncentrace dusičnanového dusíku v průběhu biologickém čistění se 

zvyšují. Zvýšenou koncentrací dusičnanů, se rozumí, že správně funguje 

odstraňování amoniakálního dusíku.  

 Hodnota pH se pohybovala v rozmezí 6,8 až 7,3. Hodnoty pH jsou vesměs 

neutrální a během roku svou hodnotu nemění.  
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5.4. Návrh intenzifikace čistírny odpadních vod 
 

Téma bakalářské práce návrh čištění odpadních vod ve společnosti DEZA, 

a.s. s ohledem na snížení koncentrace amoniaku bylo zadáno společností DEZA, 

a.s. Valašské Meziříčí. V průběhu zpracovávání bylo technologem čistírny 

odpadních vod ve společnosti DEZA, a.s. konstatováno, že technologie na čistírně 

odpadních vod je pro odstranění amoniaku dostačující, proto není třeba se tímto 

návrhem dále zabývat.  

V současné době tedy není potřeba rekonstrukce čistírny odpadních vod, 

ale do budoucna by se společnost mohla zamyslet nad tím, jak intenzifikovat 

odstranění dusíku z odpadní vody. Vzhledem k faktu, že je nutné dodržet téma 

bakalářské práce, lze navrhnout intenzifikaci čistírny odpadních vod například 

pomocí biotechnologie lentikats.  

 

Použití biotechnologie lentikats přináší dva způsoby vysoce efektivního 

řešení intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro snížení odtokových 

koncentrací celkového dusíku. [18] 

Jednou z možností intenzifikace provozu je odstranění dusíkatého 

znečištění z látkově nejzatíženějšího proudu přicházejícího do biologické části 

ČOV, kde k odstraňování anorganického dusíku dochází. [18]  

Druhou možností využití biotechnologie lentikats je odstranění zbytkového 

dusíku z vyčištěné odpadní vody na odtoku z čistírny. [18] 

Principem biotechnologie lentikats je zpřístupnění k intenzifikaci procesu 

nitrifikace a denitrifikace za pomocí čistých kultur nitrifikačních a denitrifikačních 

mikroorganismů, které jsou umístěny do pórovitého nosiče, tzv. biokatalyzátoru 

lentikats. Umístění jednotky je za dosazovací nádrží, jež je součástí stávající linky 

čistírny odpadních vod. Vysokou koncentrací čistých kultur v pórovitém nosiči je 

zajištěno, že proces je vysoce efektivní a stabilní u odstraňování dusíkatého 

znečištění z odpadní vody při minimální době zpracování. [18]  
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6. Závěr 
 

 Cílem bakalářské práce je návrh čištění odpadních vod ve společnosti 

DEZA, a.s. s ohledem na snížení koncentrace amoniaku. Kromě návrhu se práce 

zabývá i seznámením s interními postupy měření a kontrolou hladiny znečištění 

vypouštěné odpadní vody.  

 Maximální povolené hodnoty koncentrací i vypouštěné množství škodlivin 

do řeky Bečvy jsou stanoveny platným integrovaným povolením, vydaným 

Krajským úřadem Zlín, limit pro amoniak je stanoven na 10 mg.l-1. Průměrná 

koncentrace amoniaku v odpadní vodě vypouštěné do koryta řeky za rok 2010 

činní 4,35 mg.l-1 a za rok 2011 činní 3,5 mg.l-1, z těchto hodnot vyplývá, že 

stávající technologie je dostačující, protože pro oba dva roky není limit překročen. 

I přesto, že společnost splňuje zákonné limitní požadavky, v práci navrhuji 

intenzifikaci čistírny odpadních vod pomocí biotechnologie lentikats. 

 Zpřísňující se požadavky Evropské Unie na kvalitu vypouštěných 

odpadních vod nutí velké společnosti jako je např. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 

zdokonalovat postupy a kontroly vypouštění odpadních vod zpět do přírody. Firmy 

musí investovat nemalé částky do zmodernizování a zkvalitnění techniky na 

zpracování odpadních vod. Toto má za důsledek kvalitnější a čistší vodu v našich 

řekách.  
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Příloha č. 1: Popis technologického zařízení biologické čistírny odpadních 
vod 

 

 Biologická čistírna odpadních vod je konvenční čistírna, třístupňová 

s oddělenou recirkulací kalu na jednotlivých stupních (III. stupeň není aktivační, 

kal se nerecykluje). 

 

 

Obrázek č. 1: Nákres dosazovacích nádrží 
 
 

I. stupeň AN Iº (2 ks) je betonová nádrž uložená v zemi, skládá se ze dvou 

sekcí 
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Rozměry: celková hloubka: 3 900 mm 

užitečná hloubka: 3 000 mm 

délka: 9 900 mm 

šířka: 4 800 mm 

objem: 2 x 120 m3 

Provzdušňování aktivační směsi je provedeno 4 ks vertikálních aerátorů, typ KSB 

70 - MPA - 1000 o průměru 1 metr 

Aerátory jsou umístěny na lávce ukotvené ve zdech AN. 

DN Iº je stavebně provedena jako betonová kruhová nádrž se středovým 

pilířem a kónickým dnem. 

Rozměry: celková hloubka: 3 500 mm  

užitečná hloubka: 2 700 mm 

průměr: 10 000 mm 

objem: 200 m3 

plocha: 80 m2 

Čištěná voda ve směsi s aktivovaným kalem má při výkonu 120 m3/h zdržení 

1hodinu a 30 minut.  

II. stupeň AN IIº (4 ks) je betonová nádrž uložená v zemi, skládá se ze 4 

sekcí 

Rozměry: celková hloubka: 3 900 mm  

užitečná hloubka: 3 000 mm 

délka: 20 100 mm 

šířka: 4 800 mm 

objem: 4 x 240 m3 

Vždy dvě a dvě sekce mají dno svažující se ke společné přepážce. 
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Provzdušnění je provedeno 4 ks vertikálních aerátorů v každé sekci (celkem 16 

ks). Typ aerátorů je totožný s aerátory, instalovanými na I. stupni. 

DN IIº je kruhová železobetonová nádrž s kónickým dnem a středovým 

pilířem 

Rozměry: celková hloubka: 3 500 mm  

užitečná hloubka: 2 700 mm 

průměr: 13 000 mm 

objem: 350 m3 

plocha: 130 m2 

III. stupeň provedení aktivace III. stupně je shodné s II. stupněm, včetně 

parametrů. Sekce číslo 7 a 8 slouží pouze k odsazení zbytků kalových částic 

z čištěné vody. Zbývající dvě sekce jsou využívány k akumulaci přebytečného kalu 

a jeho aerobní stabilizaci.  

DN IIIº je zcela shodná s DN IIº 

Betonová kruhová aerační nádrž 

Parametry: objem: 300 m3  

průměr: 12 m 

hloubka: 3 m 

Nádrž je vybavena plovoucím aerátorem o průměru rotoru 1 m. 

Zahušťovací nádrž s centrálním shrabovadlem je ocelová kruhová nádrž 

s kónickým dnem na sloupech 

Parametry: objem: 200 m3 

průměr: 9 m 

výška: 3,3 m 
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Provozně technické parametry biologické čistírny odpadních vod  
 

Projektované parametry čistírny: 

• hydraulická kapacita BČOV je 120 m3/h, tj. 1 051 200 m3 za rok 

• látková kapacita je 576 kg BSK5 za den, tj. 9 600 EO 

• úhrnná látková kapacita za rok činní 210 až 240 kg BSK5 

Skutečné parametry čistírny: 

• skutečný výkon BČOV činní 70 až 120 m3/h     

• průměrný výkon činní 100 m3/h, tj. 876 000 m3 za rok 

• průměrný přítok znečištění v OV za den je 674 kg BSK5, tj. 11 230 EO  

• úhrnný přítok znečištění v OV za rok je 246 000 kg BSK5 

• teploty odpadní vody 

říjen – březen: 13 až 19 °C 

duben – září: 18 až 25 °C 

• sušina kalu I. stupeň: 3,5 až 8 g/l (Ø 5g/l) 

• sušina kalu II. stupeň: 3 až 8 g/l (Ø 5g/l) 

• sušina vratného (přebytečného kalu): 9 až 15 g/l 

• KI I. stupeň (průměr): 95 ml/g 

 min: 46 ml/g 

 max: 178 ml/g 

• KI II. stupeň (průměr): 132 ml/g 

 min: 55 ml/g  

 max: 193 ml/g 

• sedimentace I. stupeň: 270 - 800 ml/l 

• sedimentace II. stupeň: 360 - 900 ml/l 
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• obsah extrahovatelných látek (dále EL) v sušině kalu I. stupně (průměr): 

180 mg/l 

min: 40 mg/l   

max: 399 mg/l 

• obsah EL v sušině kalu II. stupně (průměr): 259 mg/l 

min: 110 mg/l  

max: 456 mg/l 

Hodnota sedimentace I. a II. stupeň (objem odsazené kalové fáze po 

půlhodinové sedimentaci) a hodnota KI kolísají v závislosti na obsahu EL v sušině 

kalu a stáří kalu. S rostoucím obsahem EL v kalu při zachování vysokého stáří 

kalu hodnota KI klesá. (nevýhodou je však zvyšující se podíl mrtvých 

mikroorganismů v biocenóze kalu). Hodnota zatížení kalu extrahovatelnými 

látkami je závislá na druhu zpracovávaných vod a účinnosti provozu elektroflotační 

čistírny a proto tedy muže dosti výrazně kolísat. 

• zatížení kalu (BSK5) (průměr): 117 g/kg den 

min: 38 g/kg den  

max: 197 g/kg den 

Aktivaci je možno dle hodnot zatížení klasifikovat jako nízko až středně 

zatíženou. Při posuzování stupně zatížení byl brán v úvahu objem aktivační 

nádrže (ne DN) 

• celková doba zdržení odpadní vody (I + II. stupeň) činí dle výkonu BČ 

10 až 18 hodin (1/5 doby připadá na I. stupeň, 4/5 na II. stupeň ) 

• celkové stáří kalu (I.+II.,AN): 20 - 40 dní 

stáří kalu I. stupeň: 5 - 12 dní 

stáří kalu II. stupeň: 18 - 32 dní 

Při výpočtu uvedených stáří kalu byl brán v úvahu pouze objem aktivačních 

nádrží (oxické stáří). 
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Zohledněním objemů dosazovacích nádrží (I.+ II. stupně) se zvýší celkové 

stáří o 5 až 15 dní. 

 

Kal je recirkulován na každém stupni samostatně (viz popis technologie) a 

činí na každém stupni cca 50 % výkonu BČOV (40 - 50 m3/h). Přebytečný kal je 

periodicky odčerpáván s četností závislou na hodnotě sedimentace I. či II. Na 

délku periody odčerpávání přebytečného kalu má taktéž vliv snaha o dosažení 

optimálního stáří kalu. 

• množství přebytečného kalu I. stupeň: 40 až 100 m3/ měsíc 

• množství přebytečného kalu II. stupeň: 80 až 240 m3/ měsíc 

• koncentrace zbytkového kalu v supernatantu: 30 až 70 mg/l 

 

BČOV DEZA a.s. je charakteristická průběhem neřízené nitrifikace. 

V závislosti na změnách ve složení odpadní vody a technologických 

parametrech BČ se občas objevují problémy se separací kalu, které se projevují 

nárůstem vláknitého bytnění a tvorby pěn : 

• vysoký KI (nad 200), únik částic kalu z DN 

• tvorba pěny v rozích nebo po celé ploše AN, pěna je nestabilní, vodou 

rozpustitelná 

Použitá opatření k eliminaci vláknitého bytnění : 

• změna stáří kalu (odčerpáním přebytečného kalu). [16] 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


