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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a vyhodnocení vodohospodářské situace ve 

firmě Paramo a.s. Zabývá se popisem od vstupní vody,úpravy a využití pro chladicí 

okruhy, výrobou napájecí vody pro kotle pro výrobu páry na provoze energetiky, až po 

odvod znečištěné vody na čistírnu odpadních vod a vlastní proces čištění. V další části je 

popsán provoz čištění odpadních vod v rafinerii v americkém Chicagu, a v budoucnosti 

možné řešení absence biologického stupně čištění pomocí níže popsaného bioreaktoru 

nebo heterogenní fotodegradační oxidace. 

Klíčová slova: Biologické čištění odpadních vod, ropná rafinerie, bioreaktor,  heterogenní 

fotodegradační oxidace.  

 

Summary  

This thesis is pointed on describe and evaluation of water management in Paramo a.s, 

company. Describe parameters of raw water, treatment and utilization for cooling systems, 

production of feed water for boilers which generate steam on Energetics unit, cleaning 

processes on wastewater treatment plant. In next part is described wastewater tretament 

unit in new oil refinery in Chicago and in future possible solution of absence biological 

treatment by described bioreactor or heterogeneous catalytic oxidation. 

Keywords: Biological watertreatment, oil refinery, bioreactor, heterogeneous catalytic 

oxidation. 
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        Seznam použitých zkratek 

 

ČS Čerpací stanice 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ADR Atmosférická destilace ropy 

VDM Vakuová destilace mazutu 

OA Oxidace asfaltů 

HOPV Hydraulická ochrana podzemních vod 

RL Ropné látky 

GO Gravitační odolejovač 

VTF Vzduchová tlaková flotace 

TPH Total Petrochemical Hydrocarbon - Celkové množství 

                               ropných látek 

DCE Dichlorethen 

DCM Dichlormethan 

HOSD                    Hydrogenační odsíření středních destilátů (nafty) 

MTBE Methyltercbutylether 
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Úvod 

Paramo, a.s. (Pardubická rafinérie minerálních olejů) je menší petrochemický závod se 

sídlem v Pardubicích, který se zabývá zpracováním ropy na palivářské a asfaltářské 

produkty. Historie firmy sahá až do roku 1889, kdy byla založena Davidem Fantem jako 

závod na destilaci a rafinaci petroleje z ropy. Jeho výroba se následně zaměřila především 

na parafin a oleje všeho druhu - vřetenové, vazelínové, válcové a těžké – které brzy začaly 

nahrazovat velice oblíbené americké výrobky, a to nejen v Rakousku, ale i v zahraničí. 

V roce 1907 byl podnik změněn Davidem Fantem na akciovou společnost a sám se stal 

jejím komerčním radou. Velikost akciového kapitálu byla 12 milionů korun, ke kterému se 

později připojily závody v Uhrách, pobočky v Paříži, a naftové doly v Boryslavi v Haliči 

na Ukrajině, rozsáhlý park cisteren, ropných tankerů a přečerpávacích stanic. Ve druhé 

světové válce byla rafinerie jako výrobce pohonných hmot a olejů pro nacistickou armádu 

dvakrát bombardována spojeneckým letectvem a těžce poškozena. Z celé rafinerie se 

zachovala necelá čtvrtina výrobních provozů. Po rekonstrukci se Paramo n.p. v roce 1960 

stává rafinérií s výhradní výrobou speciálních asfaltů. Počátkem roku 1962 byl pardubický 

závod včleněn do Chemických závodů v Záluží v Krušných horách, a od roku 1966 bylo 

Paramo opět samostatným podnikem. Podstatné zvýšení výroby podniku nastalo po 1. září 

1973, kdy byla uvedena do provozu nová atmosférická destilace ropy a následně vakuová 

destilace. Tehdy se výrazně zvýšila výroba paliv, tj. benzínů, motorové nafty a především 

topných olejů. Od konce roku 2000 je majitelem Unipetrol, který je součástí nadnárodní 

polské společnosti PKN Orlen. V roce 2003 byla dokončena fůze s firmou Koramo Kolín. 

Obě rafinérie jsou napojeny na ropovod Družba, z kterého odebírají ruskou ropu. Rafinérie 

Paramo zpracovává  cca 0,9 mil. tun ropy ročně. V roce 2005 byla ukončena celková 

privatizace českého petrochemického průmyslu. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
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Obrázek č.1   Schéma ropovodu Družba                     FOTO: ti, Právo 

 

 

Obrázek č.2   Ropná rafinerie Paramo a.s., Pardubice                          FOTO: Ivo Doleček 

Cílem této bakalářské práce je popis a zhodnocení hospodaření s vodou v ropné rafinerii 

Paramo a.s., Pradubice. Druhá část obsahuje teoretický návrh možného řešení absence 

biologického stupně čistírny odpadních vod.  Vlastní biologické čištění probíhá na BČOV 

Semtín která je umístěna v areálu cca 5km vzdáleného chemického závodu.    

http://www.pravo.cz/
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Důvodem výstavby vlastního finálního stupně čištění  je eliminace poplatků za dočištění 

(každý den je nutné vyčistit cca 1500 m
3
 vody), kontrola kvality výstupní vody a 

nevyhovující stav stokové přípojky z rafinerie na stoku B firmy VaK Pardubice. 

 

1 Popis vodohospodářské situace 

 

Obrázek č.3  Schéma vodohospodářské sítě podniku Paramo a.s.  

“…Provozní voda je voda určená pro různé výrobní a nevýrobní účely (chlazení, mytí 

zařízení, hydraulickou dopravu, rozpouštění surovin aj.) a její jakost odpovídá příslušnému 

způsobu použití. Kromě obecných požadavků na jakost vody přicházejí v některých 

případech v úvahu i požadavky specifické…“ [12]    

”…Provozní vody se dělí podle účelu na chladicí, plavicí, napájecí (pro napájení parních 

kotlů), prací, oplachové, betonářské aj. V závodech musí bvýt učiněna taková opatření, aby 

nemohlo dojít k záměně s vodou pitnou a užitkovou…” [12]. 

Mimořádné požadavky se kladou na jakost vody pro energetická zařízení (ČSN 07 7401,  
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Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa; ČSN 07 

7403, Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry 8 MPa a 

vyšším). 

Voda pro provozní použití je do podniku čerpána z ČS umístěné na levém břehu řeky Labe 

ze vzdálenosti cca 1000 metrů. Množství čerpané vody se pohybuje v rozmezí 1800-2000 

m
3
 za den, v závislosti na ročním období, případně technologické odstávce. Městským 

vodovodem je dále dopravována pitná voda pro využití v kuchyni, a dále jako zdroj pitné 

vody na provozech. 

1.1 Technologická voda se dle úpravy a využití dále dělí   

- Hydrantová voda – používá se pouze pro průmyslové účely (ve směsi s 

pěnotvornými látkami jako hasivo, servisní voda na provozech, která slouží 

k oplachům) dále je využívána v energetice a jako chladící medium: 

- Chladící voda- v uzavřených okruzích k chlazení polotovarů, čerpadel 

-  Využití v energetice – nápájecí voda slouží k výrobě páry (0,3 a 0,6 MPa) a 

následný rozvod po všech provozech (stripování polotovarů parou, otopy), 

demineralizována  voda je odváděna na provoz Hydrogenace, kde slouží 

k výrobě vodíku parním reformingem.  

- Zkondenzovaná pára je přes kondenzační hrnky vedena zpět na provoz 

energetiky. Kondenzační hospodářství je pouze na provoze 01 Destilace a 

na provoze 06 Hydrogenace. U zbylých provozů je kondenzát sveden do 

kanalizační sítě podniku. 

Odpadní voda a kaly – odpadní voda z jednotlivých provozů, kuchyně a sociálních zařízení 

je vedena kanalizací na podnikovou čistírnu odpadních vod. Každý provoz vlastní slopové 

nádrže, do kterých jsou svedeny uniklé ropné látky a zaolejované vody, které ústí do 

centrální nádrže. Po odsazení je organická fáze předestilována. Kaly z čiření vody na 

energetice a kaly z ČOV jsou odváženy externí firmou k likvidaci. 
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2 Úprava vod pro energetiku 

Výchozí surovinou je voda z řeky Labe, která je do podniku čerpána přímo z toku. Tato 

voda se následně upravuje pro potřebu kotelny k výrobě páry a pro provozy Atmosférické 

destilace ropy (ADR), Vakuové destilace mazutu (VDM), Oxidace asfaltů (OA) a 

Hydrogenace. 

“…Látky obsažené v cirkulačním okruhu mohou způsobit různé potíže. Při vysokých 

koncentracích solí dochází k tvorbě inkrustů, způsobujících snížení tepelné vodivosti. 

Důsledkem zanášení potrubí inkrusty může dojít k lokálnímu přehřátí a poškození kotle. 

Tvorby inkrustů je způsobena hlavně vápenatými solemi (uhličitany a sírany), které jsou 

méně rozpustné v horké vodě než v chladné vodě, a oxidem křemičitým…“ [13]. 

Na tvorbě nánosů se v hlavní míře podílejí vápenaté a hořečnaté ionty. Součet jejich 

obsahů ve vodě označujeme jako tvrdost vody. Pokud bychom tuto tvrdost neodstraňovali, 

pak by vznikly na stěnách kotelních trubek, várnic a lopatkách turbín nánosy. Podle tlaku a 

teplot vznikají tyto druhy nánosů: 

“…Za nízkých a středních tlaků se v kotlech tvoří podle konzistence: 

1. Tvrdý kámen – síran vápenatý CaSO4, křemičitan vápenatý CaSiO3. 

2. Měkký kámen – křemičitan hořečnatý MgSiO3. 

3. Měkký kámen až kal – hydroxid hořečnatý Mg(OH)2, fosforečnan vápenatý 

Ca3(PO4)2. 

4. Měkký nános – zásaditý fosforečnan (apatit) 3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2, 

fosforečnan hořečnatý Mg(PO4)2 

5. Tvrdý a měkký kámen (podle podmínek) – uhličitan vápenatý… “ [13] 

 

Zařízení na úpravu vod je umístěno na provoze energetiky a slouží pro výrobu 

demineralizované vody, která se následně používá k výrobě napájecí vody pro kotelní 

jednotku Paramo a.s.. Jedná se o vyčiřenou, filtrovanou, demineralizovanou vodu. Tato 

voda je následně odplyněna a chemicky pasivována. Čiření probíhá v samostatném objektu 
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vedle hlavní budovy energetiky. Ostatní zařízení včetně chemické úpravy je umístěno 

v objektu úpravny vody.  

Pro potřebu HOSD je používána demineralizovaná voda, která není odplyněna ani 

chemicky upravena. Při výrobě napájecí vody je zpracováván i nekontaminovaný vracený 

kondenzát z provozů. 

 

Parametry Jednotka MAX MIN Průměr 

pH  8,20 7,30 7,88 

Vodivost mS / l 43,80 29,20 37,48 

Nerozpuštěné látky mg / l 12,00 5,00 5,88 

CHSK – Cr mg / l 16,00 6,00 9,63 

BSK-5 mg / l 1,50 1,50 1,50 

Amonné ionty mg / l 0,25 0,03 0,11 

Dusičnany mg / l 15,90 1,30 4,48 

Dusík amoniakální mg / l 0,19 0,03 0,08 

Dusík dusičnanový mg / l 3,60 0,30 1,00 

Fosfor celkový mg / l 0,21 0,05 0,10 

Tabulka č.1 Kvalita surové labské vody [1] 

 
Stanovení Jednotka Min. hodnota Max. hodnota 

pH  7,6 8,2 

Ca
2+ 

mg /l  32,9 71,5 

Cl 
- 

mg / l 10,00 39,00 

Vodivost 25°C  S / cm 230,00 545,00 

Tabulka č.2 Základní požadované parametry pro výrobu vody [1] 
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2.1  Čiření vody v čiřiči Akcelátor 

Čiření je základním technologickým procesem při úpravě povrchových vod. Proces 

spočívá v časově navazujících dějích, a to : 

a) koagulaci – destabilizaci koloidních částic vody přídavkem koagulantu 

b) flokulaci – shlukování destabilizovaných koloidních částic do větších agregátů a 

posléze okem viditelných vloček 

c) čiření – separaci vloček od vyčištěné vody 

“…Koagulace je realizována dávkováním hlinitých nebo železitých solí do vody, přičemž 

se tvoří ve vodě téměř nerozpustný hydroxid hlinitý nebo železitý.     

Částice těchto hydroxidů se časem shlukují (agregují) až do hrubé disperze, přičemž do 

sebe strhávají, případně na svém povrchu adsorbují látky obsažené ve vodě, zejména 

částice koloidních rozměrů a větší, ale i některé látky rozpuštěné. Hydroxidy a s nimi látky 

v nich zachycené se pak oddělí od vody usazováním a filtrací... “ [13]. 

 

Labská voda je čerpána do podniku samostatnými čerpadly z ČS umístěné na břehu Labe 

přímo na energetiku do zásobní nádrže o objemu 40 m
3
. Nádrž je také doplňována vratnou 

vodou z chlazení turbogenerátoru a částečně kondenzátem z kotelny. Část Labské vody je 

před vstupem do nádrže použita k chlazení generátoru. Z této nádrže je voda vedena do 

čiřiče, kde probíhá alkalické čiření. Jedná se o čiření surové vody chloridem železitým a 

vápnem, kdy dochází k stabilizaci pH na hodnotu10, vysrážení koloidních částic a 

zachycení vyvločkovaných suspenzí z vody. Chlorid železitý přidávaný do aktivní zóny 

reaktoru má funkci koagulantu, kdy hydrolizuje na hydratovaný oxid na který se následně 

váží koloidní částice.   

Při dekarbonizaci vody vápnem dochází ke srážecím reakcím mezi dávkovaným 

hydroxidem vápenatým a ve vodě obsaženými hydrogenuhličitany a volným oxidem 

uhličitým. Srážecí rekace jsou urychlovány katalytickým působením již vznikých  sraženin 

a zvýšením teploty.  

 

Základní roztok vápna je přečerpáván z podúrovňového rezervoáru do míchací nádrže, o 

objemu 6,3 m
3
 kde se doředí surovou vodou odebíranou z trasy výtlaku čerpadel surové 



Ivo Doleček:  Hospodaření s vodou v ropné rafinerii Paramo 

 

 

2012  – 8 – 

vody na reaktor na 3% roztok. Dávkovaný objem je řízen vazbou frekvenčního měniče na 

řidící pH-metr.     

Ze sběrného žlabu čiřiče o objemu 150 m
3
 postupuje dekarbonizovaná voda kolem 

vypouštěcích klapek na pískové filtry, a po odfiltrování pevných podílů odtéká do jímky 

filtrované vody. Menší podíl této vody se spotřebuje pro výrobu roztoku vápna a chloridu 

železitého. 

 

“…Upravená voda má pH 9,8-10,2  p-alkalitu 0,15-0,3 mval/l, m-alkalitu 0,3-0,6 mval/l a 

poměr alkalit 2p = m. Dávka FeCl3 je 0,3-0,6mval/l Fe
3+

…“ [1] 

 

 

 

   Typ reaktoru Akcelátor 

Průměr reaktoru  7,2m 

Minimální výkon čiřiče 60 m
3
/h 

Maximální výkon čiřiče 125 m
3
/h 

Rychlost stoupání 0,95 mm/s 

Objem 165 m
3 

Dávkovací místo chemikálií Reakční komora 

Teplota čiření  15°C 

Maximální výkon filtrace 120 m
3
/h 

Tabulka č.3  Parametry čiřiče Akcelátor [1] 

2.2  Separace vloček 

Koncentrace kalu se pohybuje v rozmezí 4-20 g/l. Přebytek sedimentů se shromažduje 

v kalové komoře do které je splavován hydraulicky pomocí trysek ve vstupním věnci 

surové vody a odkud se periodicky odkaluje. 

V pásmu čiření mimo reakční komoru proudí již upravená voda s vločkovým mrakem ke 

sběrnému žlabu. Vlastní kal odchází na kalolis, odkud filtrát odtéká na ČOV a pevný podíl 

je odvážen k likvidaci externí firmou. 
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2.3  Filtrace vyčiřené vody 

Čiřená voda, která vstupuje samospádem z reaktoru na pískovou filtraci je průchodem 

filtračním ložem zbavována zbytků mechanických nečistot z alkalického čiření. Vlastní 

filtraci zajištují tři filtry naplněné křemičitým pískem o zrnění 0,6-1 mm a 1-1,6mm.  

 Tabulka č.4 Parametry pískového filtru na provoze Energetiky [1] 

 

2.4  Výroba demineralizované vody 

Pro napájení kotlů je nutno použít demineralizovanou vodu, což je voda zbavená všech 

rozpuštěných látek. Z používaných způsobů lze zmínit: 

A) Vícenásobná destilace vody 

B) Reverzní osmóza 

C) Iontová výměna 

 

Každá z uvedených možností má svou míru kvality upravené vody a různě vysoké 

provozní náklady na její úpravu. 

V našem případě je použita metoda iontové výměny, kdy veškeré kationty vyměňujeme za 

kationt vodíku H
+
 a veškéré anionty vyměňujeme za hydroxilovou skupinu OH

-
.  

Obecně lze popsat iontovou výměnu těmito rovnicemi: 

  HKIKHI ..............  

            OHAIAOHI ..............   [13] 

Maximální 

výkon 

[m
3
/h] 

Průměr 

[m] 

Výška [m] Objem 

náplně [m
3
] 

Spotřeba 

prací vody 

[m
3
/h] 

Spotřeba 

vzduchu 

[m
3
/h] 

63 2,4 3,95 6,33 45 100-150 
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K reakci dochází až do ustavení rovnovážné konstanty. Velikost rovnovážné konstanty je 

závislá na afinitě jednotlivých iontů vůči iontoměniči a platí pro ni tato pravidla: 

a) Afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší nábojové číslo iontu. 

b) Afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší poloměr iontu (při stejném 

náboji). 

Pro kationty platí afinitní řada 

(H
+
) < Na

+
 < K

+
 < Mg

2+
 < Ca

2+
 < Fe

2+
 < Al

3+
 < Fe

3+
 

Pro anionty platí afinitní řada 

(OH
-
) < HCO3

-
 < Cl

-
 < Br

-
 < I

-
 < NO3

-
 < SO4

2-     
[13] 

Tyto afinitní řady jsou platné pouze pro silně kyselé katexy a silně bazické anexy. Po 

vyčerpání výměnné kapacity ionexu je nutno ionexovou hmotu zregenerovat. Při 

regeneraci probíhají stejné děje jako při výměně, pouze opačným směrem. Toho 

dosáhneme tím, že použitím regeneračního činidla prudce zvýšíme koncentraci pracovního 

iontu. Katexové hmoty proto regenerujeme kyselinou chlorovodíkovou (HCl) případně 

chloridem sodným, pracuje-li katex v Na cyklu. Při regeneraci anexové hmoty používáme 

NaOH. 

Obecně lze tento děj popsat reakcemi: 

  HIKKIH ..............  

            OHIAAIOH ..............   [13] 

 

Vyčiřená voda po filtraci na pískových filtrech je shromaždována v jímce, z které je 

čerpána na demistanici řízenou počítačem, která pracuje v souproudém režimu v linkovém 

zapojení. Technologie demineralizace čiřené vody obsahuje dva katexové a dva anexové 

filtry. Vždy jeden pár je v pracovní, a druhý v regenerační fázi. Voda nejprve prochází 

kolonou se silně kyselým katexem k (odstranění kationtů NH4
+
,Mg

2+
,Ca

2+
,Fe

2+ 
), poté 

následuje kolona se slabě bazickým anex který odstraňuje pouze anionty silných kyselin 
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(NO3
-
,Cl

-
,SO4

2-
) a silně bazickým anexem k odstranění všech aniontů (H3SiO4

-
,HCO3

-
,Cl

-
, 

SO4
2-

). Katex pracuje v H
+ 

cyklu, anex v OH
-
 cyklu.   

Regenerace katexových filtrů se provádí pomocí injektorů roztoky HCl o koncentraci 31%. 

Silně bazický anex je v horní komoře anexového filtru regenerován 45%-ním roztokem 

NaOH, slabě bazický anex v dolní komoře se regeneruje odpady regenerace z anexu silně 

bazického. Za účelem snížení objemu agresívních odpadů z regenerace ionexových filtrů je 

jejich vymývání na provozní hodnoty prováděno recirkulací čerpadly. Tato čerpadla se 

automaticky zapínají a recirkulační okruh se zprovozní při poklesu průtoku linkou pod 

nastavenou mez. Ionexové lože se tímto udržuje stále ve vznosu a zároveň se snižuje vliv 

chemické rovnováhy na kvalitu výstupní vody.  Na výstupu každého z katexových a 

anexových filtrů jsou umístěny lapače ionexových hmot. Koncentrované regenerační 

chemikálie jsou skladovány v plastových zásobnících a používají se kromě regenerace i k 

neutralizaci agresívních odpadů z regenerace.  

Odpadní vody z regenerace katexových a anexových filtrů, úkapy a oplachy z ochranných 

van zásobníků a odměrných zásobníku HCl a NaOH jsou svedeny do podzemní 

neutralizační jímky. Nad jímkou se nachází dvě neutralizační čerpadla, která nasávají 

odpadní vodu a čerpají ji do míchacích injektorů u dna jímky. Podle potřeby se k ústí 

neutralizačních injektorů přidávají neutralizační chemikálie. Po úpravě pH se 

zneutralizovaná voda čerpá do kanalizace. Při nepřetržitém provozu na maximální výkon 

odpovídá množství odpadních vod cca 100 m
3
/den, při rozpětí pH 6-8. 

Část demivody akumulované v podzemním zásobníku se používá pro vlastní potřebu pro 

okruh regenerace a praní hmot demilinky, které se provádí v externích nádržích, kam se 

ionexové hmoty z filtrů přeplaví. Praní s u katexu provádí po 50-100 cyklech, u anexu po 

120-250 cyklech. Na tento zásobník je napojen cirkulační okruh, kterým se demivoda 

čerpá do zásobníku v provozu Hydrogenace, kde demivoda slouží k výrobě vodíku parním 

reformingem.  

Parametr Katexový filtr Anexový filtr 

Výkon filtru Min. 30, max. 93 Min. 30, max. 93 m
3
/h 
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m
3
/h 

Průměr filtru 1600 mm 1600 mm 

Počet filtrů 2 2 

Zapojení 2x100% 2x100% 

Plocha filtru 2,011 m
2
 2,011 m

2
 

Filtrační rychlost Max. 46,3 m/h Max. 46,3 m/h 

Počet komor 1 2 

Provozní přetlak 0,3-0,6 MPa 0,3-0,6 MPa 

Délka pracovního cyklu 12h 12h 

Produkce vody za cyklus 1100 m
3
 1100 m

3
 

Ionex Katex silně kyselý Anex slabě bazický 

Typ ionexu Lewatit  S 100 WS Lewatit  MP 62 WS 

Objem ionexu 3100  l 2200 l 

Typ inertu IN 42 IN 42 

Objem inertu 300 l 600 l 

Ionex - Anex silně bazický 

Typ ionexu - Lewatit  MP 500 WS 

Objem ionexu - 2000  l 

Tabulka č.5 Parametry demineralizační linky [1] 
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2.5  Tepelná úprava vody - odplynění 

Napájecí voda je směsí kondenzátů a demineralizované vody, která se doplňuje do tohoto 

okruhu k pokrytí ztrát vzniklých v tomto uzavřeném systému. Přidávaná demineralizovaná 

voda je zaústěná do odplyňovačů umístěných v horní části napájecích nádrží. Zde dojde 

k odstranění rozpuštěných plynů (O2, N2, CO2) které způsobují korozi kovových materiálů.  

Demineralizovaná voda se ve výměníku voda-pára předehřívá na teplotu 65-80°C, a 

následně je vedena do termického odplyňovače napájecí nádrže. Zde se udržuje 

požadovaná teplota 105-110°C, což je hodnota potřebná k termickému odplynění vody- 

zbavení zbytkového kyslíku. Z napájecí nádrže je přes vodní chladič vedena trasa vzorku 

do analyzátoru.  

Při normálním provozu se množství kyslíku pohybuje v rozmezí 3-15 ppb. Pára pro ohřev 

má při tlaku 0,3 MPa teplotu  180°C. Vzniklý kondenzát je veden do centrálního sběrače 

kondnezátu.  

2.6  Chemická stabilizace   

Pro zvýšení kvality odplyněné napájecí vody je využíváno chemického ošetření, které 

zabezpečuje trvalou kvalitu napájecí vody, zejména ošetření proti korozi.  

K ochraně před korozí a k stabilizaci pH se dávkuje Nalco Transport-Plus 22305, k vázání 

zbytkového kyslíku se doplňuje Nalco TRI-ack 1801. Při součtu průtoků demi vody a 

kondenzátu do napájecí nádrže řidící systém vyhodnotí potřebnou dávku chemikálie.    

Název NL Fe p-alkalita m-alkalita vodivost pH celk.tvrd. SiO2 CHSK 

 mg / l mg / l mmol / l mmol / l s / cm  mmol / l mg / l mg / l 

Čiřič 5 1-1,5        

Za filtry 1 0,3  2p = 1 m     3 

Demi voda     max. 5   0,03  

Napájecí 

voda 

 0,05   10 8,5 - 9,5 10 0,03  

Kondenzát  0,05   5 8,5 - 9,5 10   
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Tabulka č.6 kvalita upravených vod pro Energetiku [1] 

 

3 Chladící voda na jednotlivých provozech 

3.1  Chladící okruh Hydrogenace 

Provoz Hydrogenace tvoří jeden uzavřený chladící okruh skládající se z několika menších 

okruhů, které jsou svedeny do společné chladící věže:     

Filtrace vstupní hydrantové vody           

Chladící okruhy HOSD:     - chlazení polotovarů     

          - chlazení procesních čerpadel    

          - chlazení vzorků a odluhů    

          - chlazení kompresorů   

Hydrantová voda je dopravována čerpadly z ČS u provozu Selektivní Rafinace na provoz 

Hydrogenace je vedena na pískové filtry, kde se odstraní mechanické nečistoty. Poté je 

voda doplňována do bazénu chladící věže. Chladicí věže zajišťují průtok 450 m
3
. Chladící 

voda o teplotě 10-20°C je z bazénu vedena do jednotlivých částí provozu, oteplená voda se 

vrací o teplotě 30-40°C zpět přes chladící věž do bazénu. Z chladícícho okruhu je svedena 

potrubní smyčka boční filtrace do místnosti úpravny vody, kde je instalována řídící 

jednotka LMI společně s dávkovacímí čerpadly chemikálíí a filtrací. Řídící jednotka LMI 

je digitální měřič vodivosti (resp. řídící jednotkou) osazenou mikroprocesorem, 

elektronikou, displejem a ovládacími tlačítky propojenými s vodivostní sondou. 

Vodivostní sondou protéká část chladící vody z chladícího okruhu, sonda změří vodivost a 

jednotka LMI tuto veličinu přes procesní počítač vyhodnotí. Na základě vyhodnocení 

vodivosti, je nastaven průtok dopouštěné hydrantové vody. Dávkovací čerpadla chemikálií 

na úpravu chladící vody spouští po průtoku 1 m
3
 hydrantové vody do chladící věže.  

Kotelní 

voda 

  1,0 - 5,0  2 700 10,5 - 11,5  20 20 
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Vlastní filtrační jednotka se skládá ze čtyř filtrů. Každý filtr je osazen šesticestným 

ventilem. Dva filtry jsou určeny pro čištění servisní hydrantové vody od mechanických 

nečistot pro potřeby doplňování chladícího okruhu. Zbylé dva pískové filtry jsou 

využívány pro boční filtraci chladící vody pro zbavení úsad. Čištění filtrů se provádí vodou 

z okruhu. Celkový výkon všech zapojených filtrů je 9,3 m
3
/h. Náplň filtrů je křemičitý 

písek o zrnění 1-1,6 mm. Maximální tlaková ztráta je 0,1 MPa. 

 

PARAMETR Jednotka Požadovaná 

hodnota 

pH - 7,8 – 9,0 

KNK4,5   (m-alkalita) mmol/l 5,6 – 5,9   max.6 

Tvrdost  Ca mg/l do 280 

Cu
2+ 

mg/l do 0,1 

S
2- 

mg/l do 0,1 

Cl
- 

mg/l do 120 

Fe mg/l do 2,0 

Vodivost mikro S/cm max. 1 200 

Celkové PO4 mg/l 1 – 3 

Zn mg/l max.  3 

Koeficient zahuštění - 2,5 – 3,5 

Tabulka č.7 Požadované parametry pro chladící vodu provozu HOSD[2] 

Výkon 

[m
3
] 

Pracovní 

tlak 

Průměr 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Spotřeba prací 

vody [m
3
/h] 
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[MPa] 

3,2 0,6 616 2015 5 

Tabulka č.8 Parametry pískového filtru HOSD[2] 

 

3.1.1 Charakteristika doplňovaných chemických látek 

Jako korozní  inhibitor  a  stabilizátor  inkrustujících  složek   je používán    NALCO 

3DT222,  který udržuje  korozní rychlosti  pod hodnotou  0,1 mm/rok  na uhlíkové oceli a 

zabraňuje tvorbě inkrustací na teplosměnných  plochách. Uvedený inhibitor obsahuje 

rovněž speciální filmotvorný inhibitor, zaručující ochranu Cu-slitin. Koncentrace produktu 

se udržuje v systému v rozmezí 40 - 60 mg/l. 

Pro zlepšení výnosu suspendovaných látek,  a zejména pro zvýšení účinnosti  biocidů, se 

používá speciální disperzant  NALCO 8506. Uvedený dispersant má  příznivé vlastnosti i 

při odstraňování možných uhlovodíkových kontaminací. Koncentrace dispersantu v 

systému se udržuje na cca 5 mg/l. 

Biocidový program pro potlačování mikrobiologické aktivity je založen na dávkování 

speciálního bromového biocidu Stabrex ST 70, který vykazuje při vyšších hodnotách pH 

vysokou biocidní účinnost, zabraňuje zhoršování přestupu tepla ve výměnících a eliminuje 

podpovrchovou korozi.  

Jako další složka  biocidového  programu je biocid NALCO 73 500, používaný všude tam, 

kde se vyskytuje zvýšený obsah sirných sloučenin ve vodě. Tento produkt zamezuje tvorbu 

řas a mikrobiologického oživení. Koncentrace produktu  NALCO 73 500 se pohybuje 

v rozmezí 75 - 100 mg/l. 
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3.2  Chladící okruh provozu 01 Destilace 

Na provoze 01 jsou tři samostatné uzavřené chladící okruhy, které se skládají z dílčích 

okruhů: 

- Chladící okruh ADR    - chlazení polotovarů a solanky 

                                       - chlazení procesních čerpadel  

                                       - chlazení na VDM ( VPO a temp. vody ) 

                                       - chlazení kompresorů na provoze 01 

          - okruh chlazení asfaltových laků na provoze 03 

        - možnost připojení kompresorové stanice provozu 03 

 

- Chladící okruh VDM   - chlazení vakuotvorného systému 

                                       - chlazení odluh 

                                       - chlazení procesních čerpadel 

 

- Chladící okruh SPB     - chlazení produktů  

                                        - chlazení zařízení  

 

 

Výkon [m
3
] Průměr 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Spotřeba prací vody 

[m
3
/h] 

Spotřeba pracího 

vzduchu  [m
3
/h] 

12,5-17,5 1600 1500 40 120 

Tabulka č.9 Parametry pískového filtru provozu 01 Destilace [3] 

Voda je dopravována z rozvodu čerpadly přes společný filtr do jednotlivých bazénů 

chladící vody. Dávkování chemikálií pro smyčky ADR a SPB je řízeno sondou LMI 

umístěnou v čerpací stanici ADR, pro smyčku VDM je umístěna v ČS VDM. Dávkování  a 

druhy chemikálií jsou shodné s použitím na provozu Hydrogenace.  
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4         Odolejování odpadních vod z provozu Oxidace Asfaltů 

Účelem zařízení je odolejování deemulgovaných a neutralizovaných odpadní vod 

z kondenzátního systému a chlazení plynů vzniklých  při výrobě oxidovaných asfaltů. 

Vstupní látky  

- Zaolejovaná voda z OA – neemulgovaná o teplotě 30-50°C 

Výstupní látky 

- Odolejovaná voda o teplotě 20-40°C  

- Separovaný olej o teplotě 30-50°C  

Použité chemikálie 

- Deemulgátor NALCO 73136 

- Hydroxid sodný jako stabilizátor pH ±9 pračky Biturox 

Hydrantová voda se na provoze OA rozděluje do dvou větví: první zajišťuje doplňování 

vodní uzávěry a chlazení odluhu incinerátoru, a druhá větev slouží k doplňování pračky 

Biturox. 

Napájecí voda z provozu Energetiky se také dělí do dvou větví: první proud slouží k 

chlazení skrápěcího reaktoru, druhý proud slouží jako vlastní médium při skrápění 

kyselých plynů. 

V průběhu skrápění je voda nasycena olejovými plyny, a z tohoto důvodu je označována 

jako zaolejovaná voda. Tato odpadní voda odchází do pračky “Biturox”, kde na výstupu je 

do proudu dávkován deemulgátor. Následně je voda vedena přes statický směšovač do 

gravitačního odolejovače CHP2. Vnitřní část GO je tvořena 7 sekcemi z vlnitých plechů 

ketré zajíšťují vyšší odolejovací efekt.  

 

V odolejovači dochází k oddělení oleje od odpadní vody. Separovaný olej odchází do 

akumulační nádrže 39 H121 o objemu 1,6m
3
, ze které čerpán do zásobních nádrží provozu 
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01 Destilace. Odpadní voda odchází přes kontrolní jímku a kanalizační systém 

zaolejovaných vod na ČOV.    

   

5   Čistírna odpadních vod 

 

ČOV je situována jako samostatný objekt mimo areál podniku. Jsou do ní svedeny veškeré 

odpadní vody zaolejované, splaškové a vody z hydraulické ochrany podzemních vod (v 

rafinerii je umístěno celkem 8 devítimetrových vrtů HOPV). Čištění odpadních vod 

podniku je II.stupňové. V I. stupni dochází k čištění odpadní vody na gravitačních 

odolejovačích. Odloučené ropné látky jsou následně v nádržích 73H-073 až 73H-079 

chemicky a termicky deemulgovány.  

 

Ve II. stupni čištění odpadních vod, který je zařazen za gravitačními odolejovači dochází k 

vzduchové tlakové flotaci (VTF). Proces VTF gravitačně odolejovaných odpadních vod 

slouží k odstranění odlučitelných dispergovaných ropných látek (RL) a suspendovaných 

nerozpustných látek (NL). Jedná se o fyzikální proces založený na tvorbě mikrobublinek 

vzduchu v odpadní vodě v recyklované části, které ve flotátorech mají funkci flotačního 

media, s jehož pomocí jsou vynášeny k povrchu odlučitelné RL a suspendované NL.  

Uvedené znečištění je ve formě flotačního kalu odčerpáváno a spolu s ropnými emulzemi 

z gravitačních odolejovačů deemulgováno. Zachycený a upravený ropný produkt je čerpán 

k dalšímu zpracování do podniku nebo likvidován oprávněnou firmou. 

Vyčištěné odpadní vody jsou přes měrný objekt vypouštěny do stoky B (VaK Pardubice). 

Stoka B je zaústěna na B-ČOV Semtín. 

Pro případ zadržení havarijního znečištění na ČOV přitékajících odpadních vod nebo 

zvýšeného průtoku (zvýšené dešťové srážky) jsou na ČOV vybudovány dvě retenční 

nádrže o celkovém objemu 1400 m
3
. Z retenčních nádrží jsou odpadní vody postupně 

přečerpány zpět do čistícího procesu. Zařízení (mimo retenční nádrže) je zakryté a vzduch 

je odsáván do biofiltru. 

 



Ivo Doleček:  Hospodaření s vodou v ropné rafinerii Paramo 

 

 

2012  – 20 – 

5.1  Charakteristika odpadních látek 

Z čistícího procesu je konečným produktem: 

a) sbíraný olej 

b) primární kaly 

c) sekundární kaly 

d) flotační kaly 

e) přečištěná odpadní voda 

 

Sbíraný olej   Jedná se o směs ropných uhlovodíků podle charakteru úniku z technologie 

(množství vody je do 2 %) 

Primární kaly  Produkt vzniklý z termické deemulgace ropných emulzí (množství vody cca 

72 %, obsah oleje cca 19 %, obsah benzenu+toluenu+xylenu cca 9%) 

Sekundární kaly Vznikají v nádrži 73H-079 po rozpadu primárních kalů 

Flotační kaly  Jedná se o produkt, který vzniká při druhém stupni čištění – vzduchové 

tlakové flotaci odpadních vod (obsah vody 30 - 60 %, obsah ropných látek 20 – 65 %, 

obsah nerozpustných látek 5 - 20 %) 

Přečištěná odpadní voda  -  její parametry vyhovují limitům, které jsou dané integrovaným 

povolením pro podnik Paramo a.s. 

5.2  Charakteristika zpracovávaných látek za flotací 

Vyčištěná odpadní voda 

Obsah ropných látek (RL)  do 40 mg/l, max. 50 mg/l 

Obsah nerozpustných látek   (NL)  do 10 mg/l, max. 20 mg/l 

 

Flotační kal 

Měrná hmotnost při 20°C 940-970 kg/m
3
 

Obsah vody       30-60  % 

Obsah ropných látek      65-20  % 
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Obsah nerozpustných látek 5-20  % 

 

Charakteristika surovin  (vstupní voda na VTF) 

Obsah ropných látek (RL)                do 100 mg/l 

Obsah nerozpustných látek   (NL) do   80 mg/l 

 

Charakteristika pomocných látek 

Tlakový vzduch      6 MPaabs 

Topná pára - tlak      0,2-0,3 MPaabs 

                 - teplota     150-200 °C 

Josef Homola: Pracovní instrukce – Čistírna odpadních vod [5]  

 

5.3  Gravitační odolejovače (I. stupeň odolejování) 

Do přepadové šachty umístěné v prostoru ČOV jsou přiváděny zaolejované odpadní vody 

přivaděčem DN 800. Při vyšším přítoku přepadá zaolejovaná odpadní voda přes přelivnou 

hranu do retenční nádrže 73Z-002 a 73Z-003.  

Voda přitéká odlehčovací komorou (profil DN 300) na gravitační odolejovače pracující 

v páru o celkové kapacitě 175 m
3
/h. Vlivem zdržení při malé rychlosti stoupají malé 

kapičky oleje z vody k hladině a vylučují se na ní do ucelené, ostře ohraničené vrstvy, ze 

které odtékají mechanicky sklopnými sběrnými žlaby do olejové jímky.  

Z olejové jímky, která je vyhřívána parou, je zachycený ropný produkt odčerpáván 

čerpadlem do nádrže 73H-073. 

Vyčištěná odpadní voda podchází pod nornou stěnou odolejovače přes přepadový žlab do 

kontrolní šachty a odtud do jímky šnekových čerpadel, které čerpají odpadní vodu na VTF. 
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5.4  Vzduchová tlaková flotace (II. stupeň odolejování) 
 

Zařízení vzduchové tlakové flotace odpadních vod je situováno v objektu ČOV a je určeno 

k dočišťování odpadních zaolejovaných technologických vod. Proces vzduchové tlakové 

flotace gravitačně odolejovaných odpadních vod slouží k zbytkovému odstraňování 

odlučitelných dispergovaných ropných látek (RL) a suspendovaných nerozpustných látek 

(NL) ze zaolejovaných odpadních vod. 

Zařízení je zařazeno za stupeň gravitačního odolejování (GO) a slouží jako 2. stupeň 

čištění odpadních vod před jejich odvodem do kanalizační stoky „B“ (VaK Pardubice). 

Technologický proces vzduchové tlakové flotace je založen na těchto principech: 

- vytvoření mikrobublinek vzduchu v recyklické části vody po jejich nasycení 

tlakovým vzduchem a následném uvolnění tlaku. 

- mikrobublinky vzduchu po smísení recyklické a vstupní surové vody mají funkci 

flotačního media, s jehož pomocí jsou vynášeny k povrchu odlučitelné RL a 

suspendované NL. 

Výsledné produkty technologického procesu jsou: 

 

- vyčištěná odpadní voda (vypouštěná z ČOV) 

- koncentrát RL a NL, tzv. flotační kal (k další úpravě v kalovém hospodářství) 

 

Při procesu vzduchové tlakové flotace dochází ve vyčištěné odpadní vodě: 

- k podstatnému snížení obsahu odlučitelných RL a suspendovaných NL 

- k určitému snížení hodnot chemické (CHSKCr) a biologické (BSK5) spotřeby 

kyslíku 

Na celkovou účinnost tlakové vzduchové flotace mají hlavní vliv tyto procesní faktory: 

- pH vody (optimum 6-7,5) 

- množství recyklické – tlakové sycené vody (cca 40-60 %, optimum 50 %), vztaženo 

na směs vstupní – čištěné a recyklické vody 
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- tlak přisycené recyklické vody tlakovým vzduchem (0,35 – 0,45 MPaabs., optimum  

0,4 MPaabs ) 

- teplota vstupní – čištěné odpadní vody (měla by být co nejnižší, ne více než 40 
o
C)  

 

5.5  Čerpací stanice 

Předčištěná odpadní voda z gravitačních odolejovačů ČOV přichází samospádem do 

podzemní jímky čerpací stanice, odkud je pomocí šnekových čerpadel čerpána do 

výškového rozdělovacího žlabu, z něhož přechází gravitačně třemi paralelními rozvodnými 

potrubími přes měřiče průtoku ke směšovacím ejektorům vstupní a recyklické vody.  

Recyklická voda je nasávána ze spodní části flotátorů čerpadly a dopravována třemi 

paralelními výtlačnými potrubími přes tři dvojice vzduchových ejektorů do sytících nádrží. 

5.6  Flotační nádrže – flotátory 

 

Objekt sestává ze tří dvojic flotačních nádrží Sigmaflot 15 (SF 15) tvořících 3 paralelní 

linky Sigmaflot 30. 

Základní jednotka Sigmaflot (plocha flotátoru 14 m
2
) sestává z těchto částí: 

- vstupní potrubí surové a sytící vody s rozdělovacím žlabem 

- výstupní potrubí recyklické a vyčištěné vody 

- zařízení pro shrabování flotačního kalu (hřeblový dopravník) 

- vlastní flotační nádrž s pomocnou vestavbou a vzorkováním  

- zařízením pro nastavení hladiny ve flotátoru 

 

Směs tlakově uvolněné sytící vody a surové vody ze směšovacího ejektoru přechází do 

rozdělovacího žlabu flotátoru. Vytvořené bublinky vzduchu ve funkci flotačního media ve 

styku s odlučitelnými ropnými a nerozpustnými látkami způsobují jejich vynášení na 

hladinu, a tím i žádoucí flotační efekt. 
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Vyčištěná voda odchází ze spodní části flotátoru, odkud je část dopravována jako 

recyklická k sycení a zbývající část je odváděna přes regulovatelný uzávěr do kanalizace. 

Flotační kal přechází sběrným potrubím do temperované mezinádrže kalu 73HA-101, 

opatřené míchadlem k deaeraci kalu. Následně je kal odčerpáván do nádrže 73H-078 

k další úpravě (deemulgace, odvodnění). 

 

Médium Odpadní vody 

Typ Flotátor SF 15 – hranatá ležatá 

Rozměry (m) 2,9 x 2 

Objem (m
3
) 22 

Účinná  plocha 

(m
2
) 

14 

Teplota max. °C 60 

Teplota provozní 

°C 

40 

Počet 6 

Tabulka č.10 Parametry flotační jednotky [5] 

5.7  Skladovací nádrže ČOV 

Nedílnou část ČOV tvoří soustava uskladňovacích nádrží  (73H-073 až 73H-079), které 

slouží k chemické a termické deemulgaci zachyceného ropného produktu a následně k 

uskladnění kalných olejů a ropných kalů před jejich dalším zpracováním v podniku nebo 

odvozem a likvidací odbornou firmou. 

Po načerpání ropného produktu z olejové jímky čerpadlem do nádrže 73H-073, dochází k 

ohřevu na teplotu  80 °C  (pára-přímý ohřev, topné hady). Ohřevem dochází k termickému 

rozpadu emulzí. Voda vzniklá rozpadem emulzí je odpouštěna před gravitační odolejovače 

samospádem. Emulze a ropné látky přepadají do nádrže 73H-074. I zde dochází vlivem 
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ohřevu parou k termickému rozpadu, vyloučená voda je následně odpouštěna před 

gravitační odolejovače. 

Po naplnění nádrže 73H-074 je ropný produkt přečerpán odstředivým čerpadlem  do 

nádrže 73H-076. Zde působením ohřevu topnými hady na teplotu 80 °C a dalšího zdržení 

dojde k rozdělení obsahu nádrže na tři fáze. Vrchní vrstvu tvoří ropné látky, tzv. sbíraný 

olej, dokonale odvodněný a zbavený mechanických nečistot, střední vrstvu tvoří 

stabilizovaná ropná emulze, která již nejde termicky rozrazit a spodní vrstva je voda. Voda 

je samospádem odpuštěna před gravitační odolejovače a zpracována s ostatními 

zaolejovanými vodami. Sbíraný olej je čerpán z nádrže 73H-076 pomocí čerpadla do 

uskladňovací nádrže sbíraných olejů 73H-077, po naplnění nádrže 73H-077 je olej čerpán 

zpět do podniku ke zpracování. Mezivrstva (emulze) je z nádrže 73H-076 odčerpána 

pomocí plunžrového čerpadla do kalové nádrže 73H-079. Odsazená voda je z nádrže 73H-

079 odpuštěna před GO. 

Skladovací nádrže  

Nádrže 73H-073 73H-074 73H-075 73H-076 73H-077 73H-078 73H-079 Zemní jímka 

Materiál Olej 

z GO 

Olej 

z GO 

Sekund.  Kal Olej 

z GO 

Sbíraný    

olej 

Flotační 

kal 

Primární kal Odsazený kal + 

voda 

Objem 

v m
3 

48 48 120 120 235 48 48 25,8 

Průměr 

v m 

3,8 3,8 5,3 5,3 5,7 3,8 3,8 4 x 4 

Výška v m 4 4 5,5 5,5 10 4 4 1,8 

Kal. l /cm 113 113 224 224 256 113 113 138 

Tabulka č. 11 Popis skladovacích nádrží ČOV[5] 

5.8  Rozrážení primárních kalů 

Olejové emulze (primární kaly) načerpané z nádrže 73H-076 do nádrže 73H-079 jsou 

vyhřívané  na konečnou teplotu v rozmezí 40 – 60°C a zbavené odsazených ropných látek 
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odpouštěním do zemní jímky umístěné v budově ČOV. Ze zemní jímky jsou tyto ropné 

látky odčerpány do olejových nádrží 73H-073 a 73H-074. 

Po odpuštění oleje je materiál v nádrži 73H-079 zhomogenizován tlakovým vzduchem a za 

stálého míchání je do nádrže vpraveno cca 2,5 kg Dubacidu na tunu primárních kalů, 

uhličitanu sodného. Mísení kalů je prováděno tak dlouho, až dojde k dokonalému 

zkapalnění a na hladině se tvoří tříšť. Při rozrážení se využívá kyselé reakce Dubacidu 

k neutralizaci uhličitanů a sulfidů přítomných v kalech jako velice jemné částice 

způsobující stabilitu emulze. Vzniklé vápenaté a hořečnaté soli sulfokyseliny působí  jako 

účinný deemulgátor. Kapénky oleje jsou vynášeny oxidem uhličitým vzniklým rozpadem 

uhličitanů spolu se zbytkem nerozpuštěných látek, které tvoří mezivrstvu. Mísení je 

přerušeno po 15 až 20 minutách, obsah nádrže je ponechán v naprostém klidu bez 

zahřívání k rozsazení na dobu 24 až 48 hod.  

V nádrži 73H-079 dojde k rozpadu primárních kalů na: 

- horní olejovou vrstvu, množství 15 až 20% oleje, která je odpuštěna přes zemní 

jímku do nádrže 73H-074. 

- mezivrstvu sekundárních kalů, v celkovém množství 15 až 20%, které po dopuštění 

vody jsou přečerpány pomocí čerpadla do nádrže 73H-075. Následně jsou tyto kaly 

odvezeny a likvidovány odbornou firmou. 

- spodní vodní vrstva (v množství 60 až 70% ) je odpuštěna před gravitační 

odolejovače 

5.9  Retenční nádrže   

Retenční nádrže R I a R II zachytávají  přívalové zaolejované odpadní vody (technologické 

a srážkové) z provozů a areálu Paramo. Zachycené vody jsou zpětně čerpány 

k postupnému zpracování na gravitačním odolejování a vzduchové tlakové flotaci. 

Retenční nádrže R I a R II jsou bezodtokové s obsahující v zadní části nornou a pevnou 

stěnu k zamezení vniku RL do odlehčovacího prostoru. Odlehčovací výpusť ze zadního 

prostoru nádrží je osazena armaturami a zavedena do hlavní kanalizační stoky ústící do 

Jesenčanského potoka. 
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Součástí každé retenční nádrže jsou čerpací stanice I a II každá s dvěma čerpadly, které 

slouží k odčerpání zachycených odpadních vod zpět do čistícího procesu na ČOV. 

Výtlačné potrubí čerpadel je opatřeno přípojkami servisního tlakového vzduchu a příp. 

páry k vyprazdňování vody v zimním období. Potrubí je spádováno zpět do retenčních 

nádrží a do výstupní kanalizace. 

Výtlačné potrubí čerpadel s příslušnými uzavíracími armaturami je zavedeno podle potřeby 

na GO případně na VTF. 

 

5.10  Měrný a kontrolní objekt 

Měrný a kontrolní objekt odpadních vod se nachází v prostoru ČOV za retenční nádrží R I, 

napojení odpadních vod do městské stoky „B“ je provedeno kanalizační přípojkou DN 

400. 

5.10.1 Měrný a kontrolní objekt slouží 

- ke kontinuálnímu měření všech předčištěných odpadních vod Paramo 

(technologické, srážkové + HOPV) pomocí Venturiho žlabu. 

- ke kontinuálnímu a okamžitému vzorkování odpadních vod pomocí 

automatického vzorkovače za účelem získání směsného nebo bodového vzorku 

k analytické kontrole odpadních vod 

- ke kontinuální kontrole a signalizaci možného havarijního znečištění odpadních 

vod odlučitelnými ropnými látkami pomocí detekčního zařízení 

 

 

 

5.11  Štěrbinová jímka 

Účelem štěrbinové jímky je akumulace splaškových vod a sedimentace mechanických 

nečistot. Štěrbinovou jímku tvoří samostatný oplocený objekt, který se nachází mimo areál 

podniku. Splaškové vody jsou přiváděny ze závodní jídelny a sociálních zařízení 
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samostatnou kanalizací do štěrbinové jímky. Splašková kanalizace je propustná a stahují se 

do ní podzemní vody znečištěné olejem. Množství splaškových vod se pohybuje v rozmezí 

cca 10 – 15 m
3
/hod. Takto předčištěná odpadní voda kontaminovaná ropnými uhlovodíky 

je přečerpávána ponorným čerpadlem do kanalizace zaolejovaných vod, které jsou čištěny 

na centrální ČOV. Čerpadlo je zapínáno automaticky pomocí plováku nebo ručně. 

V případě havárie dojde ke zvednutí hladiny do úrovně kanalizace zaolejovaných vod, 

splaškové potom přepadají do kanalizace zaolejovaných vod. 

Parametry Jednotky 

Limitované 

hodnoty 

pH   6-10 

Rozpuštěné látky mg / l   

Nerozpuštěné látky mg / l 100 

CHSK - Cr mg / l 500 

BSK-5 s 

potl.nitrifikací mg / l 250 

Dusík celkový mg / l 60 

Fenoly těkající 

vod.parou mg / l 5 

AOX-

absorb.org.halogeny g / l 120 

NEL mg / l 30 

1,2-dichlorethan g / l   

Benzen g / l 3000 

Toluen g / l 3000 

Xylen g / l 3000 

Tabulka č. 12 Hodnoty výstupní odpadní vody z ČOV Paramo a.s [5]                                                                   
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Obrázek č.1 Technologické schéma ČOV rafinerie Paramo a.s. [4] 
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5.12  Biofiltr čistírny dopadních vod 

Páry vznikající nad hladinou jednotlivých částí ČOV jsou odvedeny pomocí ventilátoru do 

biofiltru, kde dochází k biodegradaci. Technologie se skládá ze vzduchotechnického 

zařízení, biofiltru a řídící jednotky. 

Biofilr se skládá ze tří pater, kde je umístěna náplň s biologickou kulturou a živinami. 

Odpadní vzduch vstupuje komínem v horní části biofiltru za součastného zvlhčování 

pomocí vestavěných trysek až do středu biofiltru. Ve spodní části komína, který sahá až na 

dno biofiltru je zajištěna rovnoměrná distribuce odpadního vzduchu po celé ploše biofiltru 

pod první patro. Odtud vzduch stoupá vzhůru přes náplň biofiltru přes jednotlivá patra až 

do výstupních komínků na střeše biofiltru a do ovzduší. Organické látky jsou v biologické 

náplni degradovány až na CO2 a vodu.  

Dálkové měřící a regulační obvody jsou zapojeny do ŘS umístěného v prostoru velínu 

ČOV, kde je také umístěno operátorské PC s vizualizací technologie.  

Médium Odpadní vzduch 

Typ Biofiltr AJ-II, válcová stojatá 

Rozměry (m) Průměr  6 m, výška 8 m, s vestavbou 

Objem (m
3
) 226 

Účinná  plocha (m
2
) 25,7 

Účinný objem (m
3
) 77 

Doba zdržení (s) 25,6 

Látkové zatížení (kg.m
-3

den
-1

) 0,62 

Hydraulické zatížení (m
3
.m

-2 
s

-1
) 0,12 

Teplota provozní °C 25 

Tabulka č. 13 Parametry biofiltru ČOV[6] 
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 “….Biofiltr na čištění odpadního vzduchu pracuje na principu sorpce organických látek na 

nosič biomasy a jejích následné biodegradaci v aktivní zóně biofiltru, přičemž činnost 

biomasy je podporována přídavkem živin a pufrem pH…“  [6] 

Proces lze popsat rovnicí: 

 
 

 
CxHx + O2 + živiny   

 
 

BAKTERIE EENNEERRGGIIEE  
BIOMASA 
CCOO22  ++  HH22OO  

 

Pro správný chod biofiltru je důležité sledovat teplotu vzduchu a vlhkost v biologickém 

loži. Teplota je sledována a regulována ve dvou stupních. První stupeň je ohřev 

cirkulačního vzduchu parou. Druhý stupeň je dohřev vody v biofiltru kondenzátem.  

Vlhkost je snímána v loži na každém patře biofiltru. S vlhkostí souvisí kontrola hladiny 

vody v akumulační nádržce na dně biofiltru. 

Důležité je sledovat tlakovou ztrátu biofiltru, která signalizuje stupeň zanesení 

biologického lože v důsledku mineralizace nosiče. 

 

6  Popis ČOV v nové ropné rafinérii v Chicagu 

Tato kapitola je zaměřena na popis nově vybudované ropné rafinerie v americkém Chicagu 

a její porovnání s rafinerií Paramo. 

 

Zdroj vody pro Chicagskou rafinerii je nedaleký Chicagský kanál. V blízkém okolí 

rafinerie se nachází několik lomů, z nichž jeden je využíván jako zádrž přívalových dešťů, 

dimenzován na 1016 mm srážek po dobu 24 hodin. Odtok je možné nastavit před 

vstup/výstup gravitačního separátoru  

Druhý lom je využíván jako nádrž pro odpadní vody o celkové kapacitě 60100 m
3
.  
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Zaolejované odpadní vody odchází na klasický gravitační separátor vybavený separačními 

rotačními bubny ve vstupní sekci. Předčištěná voda odtéká do vyrovnávací nádrže, kde 

dochází ke směšování s dešťovou vodou a odpadní vodou ze sociálních zařízení. Následně 

voda odtéká do sedimentační nádrže, kde dochází k usazování pevných a suspendovaných 

látek. Odsazená odpadní voda je přečerpávána do dvou paralelních nádrží s aktivovaným 

kalem, kde při teplotě 32,2°C a době zdržení 6 hodin dochází k vlastnímu biologickému 

čištění. Poté následuje čiřič s usazovákem, kde dochází k čiření vápnem. Vyčiřená voda je 

následně chlorována a vstupuje do třetího lomu, který je využíván jako zásobník vyčištěné 

odpadní vody. V případě, že odpadní voda splňuje požadavky pro vypouštění, je čerpána 

přes dva cyklonové aerátory a vrácena zpět do recipientu.  

Na schématu ČOV (obrázek č.5) chybí popis odkyselovacího systému. Odpadní voda 

kontaminovaná sulfidy, fenoly, amoniakem atd. odchází do parní stripovací kolony před 

vlastním primárním čistícím procesem.                

Kaly obsahující organické látky a vápno jsou zahušťovány, odstřeďovány od vody a 

odváženy ke kompostování.   

 

Obrázek č.5 Technologické schéma ČOV v ropné rafinerii v Chicagu [7] 
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Vlastní porovnání rafinerií 

Rafinerie Paramo je oproti chicagské rafinerii vybavena dvěma zařízeními k odstranění 

ropných látek čímž dochází k dokonalejšímu předčištění.                

Nespornou výhodou americké rafinerie je vlastní  biologický stupeň čištění, kde dochází 

k dočištění odpadní vody a následné separaci částic v čiřiči. Rafinerie je navíc vybavena 

odkyselovacím systémem, založeným na principu stripování. Jako stripovací médium je 

použita vodní pára a při vlastním procesu dochází pomocí vyšší teploty k oddělení 

nežádoucích těkavých složek např. amoniaku nebo sirovodíku z kapaliny.    

7   Pilotní projekt bioreaktoru   

Tento typ biologického čištění odpadních vod umožňuje snížení produkce kalu o 1/3 a má 

nízkou energetickou náročnost.   

Bioreaktor je vybaven 4-komorovou horizontální nádrží. Každá komora se skládá z porézní 

polyuretanové pěny, která slouží ke kultivaci mikroorganismů na koncentraci vyšší než 

8000 mg/l. Vlastní reakční lože bioreaktoru je tvořeno polypropylenovými Pallovými 

kroužky s velkým měrným povrchem cca 64 m
2
m

-3
. Hydraulický průtok je gravitačně řízen 

v zadní části umístěné souběžně s kompresorem. Toto řešení zajišťuje minimální stripování 

těkavých látek vzduchem. Vzduch pro aerobní bakterie zajišťuje kompresor v množství 

2,35m
3
/min. Doplňující živiny osahující dusík, síru a fosfor jsou skladovány v 0,2 m

3
 

nádrži, jako nutrienty mohou být použity Na2HPO4 a (NH4)2SO4. 

Řidicí systém je vybaven pH snímačem recirkulační smyčky, i jednotlivých komor. 

Vzhledem k tomu, že aerobní bakterie produkují velmi malé množství tepla, není nutné 

snímání teploty. Je ovšem třeba udržovat teplotu potřebnou pro růst bakteríí v rozmezí 15-

39°C. Při vyšších teplotách, např. v létě může dojít k poklesu množství rozpuštěného 

kyslíku, jehož koncentrace by neměla klesnout pod 2 mg/l. Optimální pH bioreaktoru se 

pohybuje v rozmezí 6,5-7,5.  

 

“….Účinnost byla testována na odpadní vodě z ropného průmyslu o pH 8,1±0,8 ,CHSK 

510±401,9 , obsah fenolu 30±6,2 mg/l. 
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 Optimální reakční doba je 8 hodin, ale téměř celá biodegradace (85-90% CHSK a téměř 

100% fenolu) proběhla během dvouhodinové doby zdržení, a to v první komoře…“ [8] 

„… Produkce kalu je třetinová ve srovnání s tradičními postupy – 2 tuny kalu na 100 tun 

odpadní vody. Testovací reaktor zabírá plochu 3,24m
2 

a je schopen zpracovat 45,6 m
3
 

odpadní vody denně…“ [8] 

 

 

Obrázek č.6 Schéma pilotního biofiltru s náplní Pallových kroužků [8] 
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Graf č.1 Snížení CHSK v bioreaktoru při 8 hodinové době zdržení. Přítok o 

průměrném CHSK=300 mg/l a odtok CHSK=35 mg/l). [8] 

 

Graf č.2 Snížení množství fenolu v bioreaktoru při 8 hodinové době zdržení. 

Průměrná koncentrace fenolu v přítoku 35 mg/l a v odtoku 0 mg/l). [8] 
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8   Heterogenní fotokatalytická degradace 

8.1  Princip metody 

 

Heterogenní fotokatalytická degradace (HPO) se v blízké budoucnosti může stát efektním 

způsobem čištění odpadních vod.  Ve srovnání s ostatními metodami nevznikají 

kaly,organické látky jsou rozštěpeny na oxid uhličitý a vodu.  Anorganické obsahující 

dusík,síru fosfor atd. jsou mineralizovány na anorganické kyseliny.Reakční čas je poměrně 

krátký – v intervalu 0,5- 5 hodin, další výhodou je  levný provoz. Sumární rovnice 

popisující fotodegradaci např. 4-nitrofenolu: 

 

C6H4OHNO2 → 7O2 + 6CO2 + 2H2O + HNO3 [11] 

Organické látky  
AUVTiO ,2 CO2 + H2O + minerální kyselina [11] 

 

Účinkem UV záření o vlnové délce 365 nm na TiO2 vznikají volné elektrony a díry ve 

struktuře oxidu titaničitého podle rovnice: 

 

    heTiOTiO AUV

22  [11] 

 

Reakcí valenčních děr s OH
-
 skupinami, případně vodou dochází k vzniku OH

.
 radikálu  

oxidačně-redukčním potenciálem +2,8V (např.hodnota pro ozon je +2,07): 

 

.OHOHh              HOHOHh .

2   [11] 

Reakcí vazebného elektronu s rozpuštěným kyslíkem dochází ke vzniku superoxidového 

ionu: 

 
.

22 OOe    [11] 

Vzniklé radikály reagují s organickými látkami přítomnými v odpadní vodě a dochází 

k jejich fotodegradaci. Jako katalyzátor obsahující oxid titaničitý se obvykle používá např. 
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Degussa P25 (80% anatas, 20% rutil), případně Hombikat UV 100 (100% anatas), který 

má nižší účinnost. 

8.2  Výzkum reakční kinetiky fotodegradace odpadních vod    

z ropného průmyslu  

Při laboratorních testech kinetiky fotokatalytické oxidace odpadních vod z ropného 

průmyslu za účelem zjištění optimálních reakčních podmínek byla použita voda z ropné 

rafinérie v Iránském Kermanšáhu odebraná za výstupem ze vzduchové flotace. 

“…Hodnoty CHSK vzorku byly 220 mg/l, pH 7,1, množství rozpuštěných látek 560 mg/l. 

Jako katalyzátor byl požit Degussa P25 o velikosti částic 30 nm a povrchem 50m
2
/g.  Pro 

udržení hodnot pH  byla použita kyselina sírová a hydroxid sodný. Vnitřní vrstva reaktoru 

o rozměrech 28x12x10cm byla tvořena pyrexovým sklem. Uvniř reaktoru byla umístěna 

400W rtuťová UV lampa poskytující vzniklé UV záření pří 365 nm o intenzitě 520 

mW/cm
2
. Do vzorku o objemu 1200ml bylo kompresorem vháněno 3 dm

3
 vzduchu za 

minutu. CHSK bylo stanoveno spektrofotometricky, analýza vody byla provedena 

plynovým chromatogramem HP-6890 GC…“[9] 

“….Účinnost procesu je značně závislá na pH, rakční době, teplotě, koncentraci 

katalyzátoru, a v neposlední řadě na velikosti znečištění odpadní vody. Při CHSK 316,9 

mg/l dochází k velkému snížení tohoto parametru, při dvojnásobné koncentraci 645 mg/l 

dochází k poklesu odbourávání. Např. k úplné degradaci fenolu o koncentraci 163 mg/l 

dochází již za 15 minut, při koncentraci 650 mg/ je degradace dokončena za 60 minut...”[9] 

“… Maximální redukce CHSK o více než 85% bylo dosaženo při pH 4, koncentraci 

katalyzátoru 100mg/l, teplotě 45°C a reakční době dvě hodiny…“ [9] 
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Obrázek č. 7 Nákres Fotodegradačního reaktoru [9] 
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Graf č.3 Závislost snížení CHSK fotodegradací na pH, koncentraci katalyzátoru, teplotě 

a reakční době [9] 
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  Tabulka č.14 Porovnání výsledků fotodegradace odpadů z ropných rafinerií [10] 

 

 

 

 

 

 

Autor Zkoumaná hodnota Poznámka 

Saien a Nejati (2007) CHSK Přes 90% a 60% redukce CHSK 

bylo dosaženo po 4 a 2h 

redukci.Koncentrace katalyzátoru 

100 mg/l. 

Coelho et al. (2006) CHSK Dosaženo pouze 21% 

redukce CHSK z důvodu 

vysoké koncentrace TiO2 

(200 mg/l) 

Santos et al. (2006) CHSK,uhlovodíky,NH3,fenoly Použití H2O2 mělo nepatrný 

efekt. Fotokatalytická 

aktivita poklesla 

s neutrálním pH 

Stepnowski et al. (2002) THP, DCE,DCM,MTBE Dosaženo úplné degradace 

uhlovodíků po 24h, snížení 

množství DCE o 31% a 

DCM o 20% 
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9   Závěr 

V posledních patnácti letech došlo v rafinerii Paramo k výraznému snížení spotřeby vody 

až o 60%. Dalším pozitivním faktorem je zvýšení účinnosti ČOV a poklesu CHSKCr o 

53%. Hlavním důvodem je vybudování nové čistírny odpadních vod, zacirkulování 

chladících okruhů a zvýšení počtu vzduchových chladičů. Současná čistírna odpadních vod 

obsahuje pouze primární čištění odpadních vod. K biologickému čištění dochází v externí 

firmě na BČOV Semtín.  

Zvýšení nezávislosti rafinerie by v budoucnu mohlo být dosaženo jednou z výše popsaných 

metod – využitím Biofiltru s náplní Pallových kroužků, případně fotodegradačním 

reaktorem. Tato metoda má vysokou účinnost, při téměř nulové produkci odpadů. Testy 

však zatím probíhají pouze v laboratorních podmínkách a nebyly vyzkoušeny 

v průmyslovém měřítku. 

Hlavní nedostatek rafinerie spočívá v zastaralém a chybějícím systému kondenzačního 

hospodářství. Sítí sběračů zkondenzované páry zpět na provoz Energetiky jsou vybaveny 

pouze provozy Destilace a Hydrogenace. Například na provoze Oxidace Asfaltů odchází 

kondenzát do centrální stokové sítě v množství 60 000 m
3
 za rok.   
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