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Anotace 

Cílem bakalářské práce je ověřit funkčnost nové technologie zavedené v našem podniku 

BCMCHZ. Tato technologie se týká čištění odpadní vody a je konkrétně zaměřena na 

snížení obsahu rozpustných anorganických solí. Změna v čištění odpadní vody, spočívá 

v přístavbě nového zařízení na separaci sádrovce, který by měl zvýšit kvalitu vypouštěné, 

přečištěné vody do hlavního odpadního kanálu a následně do řeky Odry.   
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Annotation 

The goal of this work is to verify the functionality of the new technologies introduced in 

our company BCMCHZ. This technology relates to wastewater treatment and is 

specifically aimed at the reduction of soluble inorganic salts. Whether this change is 

effective, I'll find out by comparing parameters measured before and after the modification. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jakákoliv moderní společnost dnešní doby nedokáže existovat bez vody, ať už jí 

využívá na cokoliv. Například při základních domácích aktivitách jako mytí rukou, čištění 

zubů, sprchování, použití toalety, praní prádla, mytí podlahy a spoustu dalších aktivit. 

Spotřeba vody v průběhu posledních padesáti let vzrostla čtyřikrát. Největší množství vody 

se dnes používá na zavlažování 70-80 %, následuje průmysl se spotřebou vody okolo 20 % 

a nejmenší část spotřeby vody tvoří domácnost, což je okolo 6 %. Aby byla udržena kvalita 

vody v dobrém stavu, je důležité znečištěnou odpadní vodu před vypuštěním zpět do 

koloběhu důkladně vyčistit a zbavit nebezpečných a škodlivých látek. (Synáčková, 1994) 

Takové to čištění probíhá v čistírnách odpadní vody, nebo v úpravnách pitné vody. 

Spotřeba vody není na celém světě stejná, existuje mnoho zemí, kde lidé nemají dostatek 

vody ani pro svou osobní potřebu. 

Jakožto zaměstnanec chemické společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., jsem se 

rozhodl po konzultaci se svým firemním konzultantem ing. Tomášem Řičicou zaměřit se 

ve své bakalářské práci na problém úpravy a čištění odpadní vody, která vzniká v naší 

společnosti. Také na technologické procesy používané při čištění.  

V průběhu roku 2011 probíhala v našem podniku technologická změna v čištění 

odpadní vody, spočívající v přístavbě nového zařízení na separaci sádrovce, který by měl 

zvýšit kvalitu vypouštěné vody do hlavního odpadního kanálu a následně do řeky Odry. 

Důsledkem této změny by mělo být snížení koncentrace rozpustných anorganických solí 

(RAS) obsažených ve vypouštěné odpadní vodě. Jako vedlejší produkt by měl vznikat 

sádrovec, který se bude prodávat smluvním partnerům. 

V teoretické části bakalářské práce se budu věnovat seznámení s používanými 

termíny, jako je odpadní voda a popisem její problematiky. Dále se zaměřím na odpadní 

průmyslovou vodu, její dělení, složení a také na problémy, které způsobuje ve vodních 

tocích a při čistícím procesu. Část budu také věnovat problematice rozpustných 

anorganických solí, jejich vzniku, výskytu, způsobu zneškodňování, snížení obsahu 

v odpadní vodě. A v neposlední radě je důležité zmínit se také o české legislativě týkající 

se nakládání a hospodaření s odpadní vodou. Také okrajově popíšu společnost 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., ve které jsem zaměstnán.    
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Cílem mé bakalářské práce je prokázat účinnost a funkčnost této finančně nákladné 

technologické změny. Budu to provádět na základě porovnání koncentrace rozpustných 

anorganických solí obsažených v odpadní vodě před touto změnou a po ní. Jelikož může 

být porovnání této analýzy zavádějící, budu se soustředit i na porovnání množství použité 

ředící vody a na celkovou hmotnost rozpustných anorganických solí vypuštěných do řeky 

Odry. 

Svou bakalářskou práci zpracovávám s povolením chemické společnosti 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. kde působím již sedmým rokem jako stálý zaměstnanec na 

pozici Operátor výroby. Zde se také nachází čistírna místních odpadních vod 

s realizovaným technologickým vylepšením, kterého se týká má práce. 

Dceřiná společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. v Ostravě je jednou ze tří 

chemických společností  rodiny BorsodChem s.r.o. ve střední Evropě. Vyrábí produkty 

širokého sortimentu a uplatnění, které mohou být organické i anorganické povahy. Tyto 

produkty se potom dále uplatňují při výrobě polyuretanových, pryžových, 

farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků a zařízení na úpravu vody. 

Vyrábí také množství kvalitních, chemicky čistých základních látek, včetně anilinu, 

cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, kyseliny dusičné, nitrobenzenu a dietyloxalátu. Je 

rozdělena na dvě výrobní části, anilinový blok (A-blok) a setrvačný blok (S-blok) které jsou od 

sebe mírně vzdálené a každá z nich obsahuje svoje specifické výrobny.  

Téměř veškerý sortiment vyprodukovaný touto společností je určen pro zahraniční 

distribuci. Pobočka v Ostravě je hlavním dodavatelem anilinu pro mateřskou společnost, 

která sídlí v Maďarsku. Zbytek vyrobených produktů je nabízen nejen po Evropě, ale i za 

hranicemi kontinentu, včetně Asie a Ameriky. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. se snaží vyrábět své produkty s ohledem na životní 

prostředí a je držitelem certifikátu ochrany životního prostředí v rámci Lloyd’s Register 

Quality Assurance v souladu se systémovými normami ČSN EN ISO 9001:2009 

a ČSN EN ISO 14001:2005. (BorsodChem MCHZ s.r.o.) 
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2 ODPADNÍ VODA 

Za odpadní vodu je považována voda, se zhoršenými vlastnostmi. Zákon o vodách 

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

předpisů, vymezuje dvě podmínky pro to, aby voda byla považována za odpadní vodu. 

 První podmínka je změněná jakostí kvalita vody.  

 Ve druhé podmínce je za odpadní vodu považována ta voda, která může jakýmkoliv 

způsobem ohrozit jakostní kvalitu vod povrchových nebo podzemních. 

(Zákon č.254/2001 Sb.) 

Obsah znečišťujících látek v odpadní vodě, která má být vypuštěna do recipientů, 

nesmí dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

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

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

přesáhnout nejvyšší přípustnou míru znečištění, která se udává koncentrací znečištění 

v mg/l.  

Mezi odpadní vodu se řadí voda: 

 splašková z domácností, veřejných budov, sociálních zařízení závodů, 

 městská (voda tekoucí v městské kanalizaci, tj. směs vody splaškové a průmyslové), 

 průmyslová (kapalné odpady vznikající při zpracování a těžbě surovin, voda 

znečištěná ve výrobních procesech i v zemědělské výrobě). 

U splaškové a městské odpadní vody závisí nejvyšší přípustná míra znečištění na 

zdroji znečištění, stanoveného na základě počtu ekvivalentních obyvatel (EO). 

(NV č. 61/2003 Sb., v platném znění) 

2.1 Průmyslové odpadní vody  

Průmysl, a to zejména chemický průmysl, používá a produkuje veliké množství 

látek, které mohou být nebezpečné pro lidské obyvatele i přírodní prostředí a přes poměrně 

přísné předpisy a nařízení pro nakládání s chemickými látkami se mohou tyto látky dostat 

do podzemní a povrchové vody. Zvláště nebezpečné a nebezpečné závadné látky jsou 

specifikovány v Zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. (Zákon č. 254/2001 Sb.)  



Kubis Tomáš: Ověření účinnosti realizované změny v technickém čištění odpadních vod -

snížení obsahu RAS 

2013  4 

Pokud se tyto látky dostanou do odpadní vody, většinou jsou velmi složitě 

odstranitelné, zpravidla za zvýšených investičních a provozních nákladů. Složení 

průmyslové odpadní vody je dáno především charakterem výroby, technologií, jaká se při 

výrobě daného produktu používá. Aby docházelo k účinnému odstranění škodlivých látek 

z odpadní vody, měla by se od různých zdrojů znečištění odvádět v separovaných kanálech 

a potrubích až do čistírny odpadní vody. (Šálek, 2006)  

Průmyslové odpadní vody se děli na: 

A. Převážně anorganicky znečištěné: 

 nerozpustnými látkami (keramický a sklářský průmysl, praní uhlí, atd.), 

 netoxickými rozpustnými látkami (důlní vody z ložisek soli - NaCl, důlní vody 

z hnědouhelných dolů - huminy (jsou směsí různých látek, které se liší svými 

fyzikálními vlastnostmi), železo, sírany, výroba draselných, fosforečných 

a dusíkatých hnojiv, moření železa, výroba sody a atd.), 

toxickými rozpustnými látkami (vody z povrchové úpravy kovů, moření oceli, 

kyanidové odpadní vody, radioaktivní vody, atd.). (Hlavínek, Malý, 1996) 

B. Převážně organicky znečištěné: 

 netoxickými a biologicky rozložitelnými látkami (sacharidy, bílkoviny, tuky, 

alifatické kyseliny a jejich deriváty),  

 netoxické obtížně rozložitelné látky (alifatické a aromatické sloučeniny 

s rozvětveným alkylem, ligninsulfonany, některá barviva apod.), 

 toxické a biologicky rozložitelné látky (fenoly, chlorfenoly, nitrofenoly, aj.), 

 toxické a biologicky obtížně biologické látky (chlorované uhlovodíky, některé 

kationtové tenzidy apod.). (Hlavínek, Malý, 1996) 

2.2 Problematika průmyslových odpadních vod 

Je třeba vycházet z toho, že nebezpečné závadné látky je nutné v průmyslové 

výrobě eliminovat použitím vhodných výrobních technologií tak, aby tyto látky ve 

výrobním procesu nevznikaly a nebyly při něm používány. Nejefektivnější způsob 

odstranění těchto látek z odpadní vody tedy je eliminovat jejich vznik opatřeními ve 

výrobě, které jsou často spojeny s přechodem na výrobní technologii vyšší úrovně. K tomu 
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je nutno ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů využít nejlepší dostupné 

techniky z hlediska ochrany životního prostředí i technické a ekonomické dostupnosti. 

(Chudoba, Dohányos, Wanner, 1991) 

Odpadní voda z průmyslových výrob se před jejím puštěním do vodního toku čistí 

v průmyslových čistírnách odpadních vod nebo jsou předčištěny tak, aby byly dodrženy 

požadavky kanalizačního řádu a mohly být přes stokovou síť odváděny na veřejnou 

čistírnu odpadních vod. Společné čištění městských a průmyslových odpadních vod je 

často oboustranně výhodné. Podmínkou je dodržování předepsaných hodnot v jednotlivých 

ukazatelích kanalizačního řádu.  

Pokud se nepodaří eliminovat vznik a použití závadných látek ve výrobním 

procesu, existuje řada možností a technologií pro jejich odstraňování z odpadní vody. 

Výběr technologie je ovlivněn širokým spektrem látek, které mohou být obsaženy 

v odpadní vodě. (Kupec, 2002) 

Za významnou techniku pro čištění průmyslové odpadní vody je nutno považovat 

membránovou filtraci. Membránové technologie jsou postupy pro separaci látek, při 

kterých je čištěná odpadní voda rozdělena na vyčištěnou vodu a koncentrát odstraněných 

látek. Pro případ využití membránové filtrace je významným faktorem hospodárnost 

provozních nákladů, zejména jsou to náklady na náhradu membrán. Životnost membrán je 

proto rozhodujícím kritériem. Životnost membrány závisí na složení odpadní vody, 

materiálu membrány, typu čistícího činidla a počtu čistících operací. Pro maximální využití 

této technologie je důležitý optimální výběr membrány, který záleží na kritériu požadované 

účinnosti separace, materiálu membrány, apod. Záleží na poréznosti membrány a výběru 

mezi mikrofiltrací, ultrafiltrací a reverzní osmózou. 

Ultrafiltrace je technologie s nejširším rozsahem použití, zatímco reverzní osmóza 

je nejefektivnější metoda, která dovoluje procovat s koncentraci látek s nízkomolekulární 

váhou. Ultrafiltrace se používá na čistění vody s příměsí ropných látek vyskytující se 

v chemickém průmyslu, kovozpracujícím průmyslu, textilním průmyslu apod. 

Reverzní osmóza dovoluje separaci téměř všech organickým a anorganických látek 

včetně těžkých kovů. (Mikulášek, 2012) 

Podmínky realizace příslušného opatření jsou různé podle druhu průmyslové 

výroby, složení odpadní vody a zejména obsahu znečišťujících látek. Pro využití nejlepších 
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dostupných technik je nutná ekonomická schopnost podniku zavést příslušná opatření. 

Možným střetem je finanční náročnost potřebných opatření, protože investiční i provozní 

náklady budou promítnuty do výrobních nákladů s vazbou na ceny produktů 

a konkurenceschopnost podniku.  

Při odvádění předčištěné průmyslové odpadní vody na veřejnou čistírnu odpadních 

vod mohou vznikat střety vyplývající z nedostatečné kázně průmyslového podniku při 

vypouštění odpadní vody do veřejné kanalizace (nedodržování hodnot kanalizačního řádu) 

s rizikem ohrožení provozu veřejné čistírny odpadních vod nebo ohrožení možnosti využití 

čistírenských kalů. (Hlavínek, Malý, 1996) 

Odstraněním znečištění z průmyslové odpadní vody dojde ke snížení zatížení 

vodních toků vypouštěnými polutanty, což je s ohledem na charakter tohoto znečištění 

významné z hlediska dosažení dobrého ekologického a chemického stavu vodních útvarů. 

(Ambrožová, 2003) Zavedení nejlepších dostupných technik může přinést i zvýšení kvality a 

úrovně vyráběného produktu s kladným dopadem do ekonomiky výrobního podniku. 

(Mikulášek, 2012) 
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3 PROBLEMATIKA RAS V ODPADNÍCH VODÁCH  

Problematika rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách se 

v dnešní době stává velikým problémem provozovatelů chemických společností a čistíren 

odpadních vod (ČOV). Hlavním problémem zmíněných solí tkví v tom, že zatímco u 

ostatních znečišťujících látek, ke kterým patří např. těžké kovy, jsou emisní limity pro 

vypouštění do povrchové a podzemní vody většinou technologicky dosažitelné, ale u RAS 

je možnost jejich většího omezení v běžných ČOV limitována použitou technologií. 

Parametr RAS lze totiž běžně používanou chemickou úpravou odpadni vody 

v zneškodňovací stanici ovlivnit pouze minimálně. Ba co hůře, při samotném procesu 

neutralizace dochází spíše k jejich tvorbě a tím i ke zvýšení koncentrace RAS ve vyčištěné 

odpadní vodě. (Bindzar, 2009) 

3.1 Výskyt RAS v odpadní vodě chemického průmyslu 

U rozpuštěných anorganických solí (RAS) jde většinou o sloučeniny obsahující 

iontovou vazbou. To znamená, že v roztoku dochází k jejich disociaci na anionty 

a kationty. Jestli bude daná sůl rozpustná, nebo ne, se dá odhadnout na základě jejího 

chemického složení. (Frintová, 2007) 

Soli, které se dobře rozpouštějí ve vodě, vytvářejí zejména alkalické kovy a kovy 

alkalických zemin. Tyto prvky se nachází v první a druhé skupině periodické soustavy 

prvků. V odpadních vodách vypouštěných z průmyslu se objevují zejména ionty Na
+
, Ca

2+
, 

v menší míře potom. K
+
 a Mg

2+
.  

Rozpustné soli jsou ale tvořeny i řadou dalších kovů, polokovů, nebo nekovů jako 

např. chrom, molybden, zinek, měď, kobalt, nikl apod. Výhodou těchto prvků ale je, že na 

rozdíl od sloučenin alkalických kovů se dají zpravidla převézt srážením (resp. jinou 

chemickou úpravou) na nerozpustné sloučeniny. Jejich oddělení je potom jednodušší 

a nedochází k nežádoucímu zvyšování koncentrace RAS v odpadní vodě.  

Pokud se jedná o anionty, tak rozpustné soli vytvářejí především chloridy, sírany, 

dusičnany, fosforečnany aj. Tyto anionty patří k nejčastěji zastoupeným látkám, které se 

velice často využívají v chemickém průmyslu a dochází k jejich úniku do odpadní vody. 
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Dále se mohou v odpadní vodě objevit chromany, fosfornany, komplexní anionty 

kovů, popř. uhličitany a další. V tomto případě se ale opět jedná o anionty, které je možné 

také převést do nerozpustné formy a následně jednoduše oddělit. Konkrétně se jde 

o následující sraženiny: u fosforečnanů to je fosforečnan železitý, u chromanů po následné 

redukci na chromité ionty to je hydroxid chromitý, u uhličitanů uhličitan vápenatý atd. 

Největší riziko, z hlediska tvorby rozpuštěných solí představují ionty Na
+
, Cl

-
. 

V menší míře potom dusičnany, protože vytvářejí dobře rozpustné soli. (Pitter, 2009) 

3.2 Způsoby zneškodňování RAS 

Odpadní voda z chemických průmyslů, musí být před vypuštěním do kanalizace, 

nebo do říčního toku vyčištěny v zneškodňovací stanici. Jedná se o zařízení, které slouží 

k čištění odpadní vody s obsahem škodlivých látek, které není možné jen tak vypustit do 

říčního toku. (Lebeda, Popková, 2006) 

Je velice důležité si uvědomit, že při zneškodňovacím procesu, ve kterém probíhá 

čištění odpadní vody, dochází také ke vzniku RAS. To proto, že chemická reakce zvaná 

neutralizace, je reakce, kdy reaguje alkálie (XOH) s kyselinou (HA) za vzniku soli (XA) 

a vody (H2O) jak je uvedeno v následující obecné rovnici:  

HA+XOH→H2O+XA 

Jako alkálie se k neutralizaci používá nejčastěji roztok hydroxidu sodného (NaOH), 

nebo suspense vápenného mléka, Ca(OH)2. 

Rovnice neutralizace nejpoužívanějších kyselin jsou následující: 

HNO3+NaOH→H2O+NaNO3 

HCl+NaOH→H2O+NaCl 

H2SO4+2NaOH→H2O+Na2SO4 

H3PO4+3NaOH→3H2O+Na3PO4 

Při neutralizaci s použitím vápenného mléka dochází ke vzniku solí, které jsou 

dobře rozpustné. Reakce probíhá podle následujícího schématu: (Pitter, 2009) 

2HNO3+Ca(OH)2→2H2O+Ca(NO3)2 
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2HCl+Ca(OH)2→H2O+CaCl2 

H2SO4+Ca(OH)2→H2O+CaSO4 

2H3PO4+3Ca(OH)2→6H2O+Ca3(PO4)2 

Řada takto vysrážených solí jsou málo rozpustné nebo dokonce nerozpustné. 

Například fosforečnan vápenatý, Ca3(PO4)2, patří mezi nerozpustné soli, kdežto síran 

vápenatý (CaSO4) je částečně rozpustný (cca 2,5 g/l). 

Podobně dochází také ke tvorbě solí při oxidačně-redoxních reakcích. Například při 

oxidaci kyanidů chlornanem vzniká chlorid sodný (NaCl), jak je patrné z následující 

rovnice:  

          2CN
-
+5OCl+H2O→N2+5Cl

-
+2CO2+2OH 

nebo při redukci šestimocného chromu disiřičitanem dochází ke vzniku síranů.  

Konečným produktem zneškodňovací stanice je vyčištěna odpadni voda s obsahem 

solí cca 2-8 g/l. Jaké množství rozpuštěných anorganických solí se vyloučí do odpadní 

vody, závisí především na provozu, na technologii jakou používá, dále potom na 

technologii použité neutralizační stanice. (Pitter, 2009) 

V dnešní době se pro neutralizaci odpadní vody většinou, jak již bylo uvedeno 

výše, používá roztok hydroxidu sodného nebo suspense vápenného mléka. Použití těchto 

dvou chemikálií má však řadu výhod i nevýhod. Z hlediska tvorby RAS je ale použití 

vápenného mléka mnohem výhodnější. Při použití NaOH se většinou vytvářejí dobře 

rozpustné soli. Proti tomu je řada vápenatých solí špatně rozpustná, nebo dokonce 

nerozpustná, což je pro následné oddělení lépe vyhovující. (Žáček, 1998) 

Pokud se pro neutralizaci odpadní vody použije hydroxid sodný (NaOH), dojde 

k chemické reakci, kdy se vysráží: síran sodný (Na2SO4), chlorid sodný (NaCl) a dusičnan 

sodný (NaNO3) v koncentraci asi 1 – 8 g/l v odpadní vodě.  

Když se pro neutralizaci odpadní vody použije roztok vápenného mléka, dojde 

k chemické reakci, kdy se vysráží síran vápenatý (CaSO4), chlorid vápenatý (CaCl2) 

a dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2) v koncentraci přibližně 1 - 4 g/l v odpadní vodě. 

(Vodehnal, 2011) 
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Pokud se předchozí způsoby snižování koncentrace RAS v odtokové odpadní vodě 

projeví jako neefektivní nebo nedostatečné, nebo jsou například povolené limitní hodnoty 

pro vypouštění nízké, je nutné zvolit jinou vhodnou technologii pro snížení množství 

rozpustných anorganických solí ve vyčištěné odpadní vodě. 

Další možnost jak snížit množství RAS ve vodě, je za použití ionexů. Problémem 

však je, že se v praxi dají použít jen výjimečně. A to z toho důvodu, že pokud se budou 

použité ionexy opět regenerovat, vedlejším produktem bude velké množství kyselých 

a alkalických ionexů. Navíc účinnost ionexů klesá s rostoucí koncentrací RAS na vstupu 

ionexů. Dochází také ke vzniku velkého množství odpadu. Při množství obsahu soli okolo 

1 g/l
 
v čištěné vodě, se rovná objem odpadů vzniklých při regeneraci ionexů cca 25 – 30 % 

objemu prošlé vody. S následnou rostoucí koncentrací soli v čištěné vodě nepříznivě roste 

i množství vzniklého nežádoucího odpadu. 

Tímto způsobem se kromě vyčištěné odpadní vody s nízkým obsahem soli 

vyprodukují i silně kyselé a alkalické odpady, které je následně nutné externě likvidovat. 

Použiti ionexů se tedy hodí pouze pro odpadní vodu s nižším obsahem rozpustných 

anorganických solí, nebo pro odpadní vodu vznikající v malém množství. Podobný 

problém se týká i technologie nazvané reverzní osmóza.  

Další způsob, který lze v současné době považovat za relativně použitelnou 

technologii, je odstraňování RAS z vyčištěné odpadní vody za použití odparek. Opět i tato 

technologie má řadu výhod i nevýhod, ale pokud jsou požadované limity rozpustných 

anorganických solí menší než 1 g/l, je to v praxi jediná technologie, která se dá použít. 

Mezi výhody odparky patří relativně jednoduchá obsluha a následná možnost recyklace 

vznikajícího destilátu. Naopak nevýhodou je energetická náročnost a nutné řešení 

problému se vzniklým koncentrátem. Bohužel, zatím neexistuje žádná možnost, jak 

využívat takto vzniklý koncentrát bohatý na získané soli a daný problém se jenom 

přesouvá na jiné místo. Nevýhodou je také plocha potřebná pro uskladnění vzniklého 

kondenzátu.  

Řešení problematiky RAS v odpadní vodě je docela komplikované. Zejména je 

důležité si uvědomit, že provést určitá dílčí řešení může byt kontraproduktivní. 

Navrhované řešení musí být komplexní. Základním krokem by měla být snaha, snažit se 

minimalizovat produkci tohoto znečištění. (Švehla, 2007) 
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Návrh řešení, jak snížit obsah RAS v odpadní vodě lze rozdělit do tří částí: 

(Hlavínek, Mičík, Prax, 2003) 

1. Analýza stavu: 

 posouzení platných limitů daných kanalizačním řádem nebo vodoprávním úřadem, 

 zhodnotit technologii procesu úpravy odpadni vody v zneškodňovací stanici, 

 provést analýzu vstupní a vypouštěné odpadni vody, 

 zhodnocení provozovaných technologií z hlediska tvorby RAS, 

 určit hlavní zdroje RAS, 

 analýza produkce průmyslové odpadní vody. 

2. Provedeni bilance RAS: 

 vyhodnoceni rozboru vypouštěné odpadní a provozní vody vstupující do technologie, 

 vyhodnoceni složení průmyslových odpadních vod z hlediska tvorby RAS, 

 vypracovaní celkové bilance RAS. 

3. Návrh řešení problému s obsahem RAS v odpadní vodě: 

 optimalizace použitých technologií z hlediska tvorby RAS, 

 optimalizace oplachových technologií, snížení přenosu, 

 změna technologie pro čištění odpadní vod, 

 snížení konečné koncentrace RAS ve vyčištěné odpadní vodě. 

Aby mohlo být navrhované zařízení opravdu účinné, je velice důležité, zaměřit se 

na celou technologii provozů, včetně zneškodňovací stanice. Jakmile bude celá technologie 

prověřena, může se začít vypracovávat bilance systému, která poslouží ke stanovení 

závislosti výstupní koncentrace RAS v odpadní vodě na vstupních parametrech, jako je 

množství vypouštěných znečišťujících látek, množství provozní vody apod. Tato bilance 

současně umožní zmapovat veškeré toky anorganických soli. 

Než ale dojde k realizaci jakékoliv nové technologie, ať už fyzikálně-chemické 

nebo fyzikální, k odstraňování nečistot z odpadní vody, je důležité pokusit se nejprve 

minimalizovat možné zdroje znečištění. (Hlavínek, Mičík, Prax, 2003) Poměrně 

jednoduchou a nenáročnou cestou ke snížení obsahu rozpustných anorganických solí je 

zvýšení množství přidávané ředící vody. To znamená, že když se do systému přidává větší 



Kubis Tomáš: Ověření účinnosti realizované změny v technickém čištění odpadních vod -

snížení obsahu RAS 

2013  12 

množství vody, dochází k ředění a tím se sníží i konečná koncentrace RAS ve vypouštěné 

odpadní vodě. 

Tento postup ale není ideální a má i řadu nevýhod: 

 ředící voda obsahuje již sama o sobě určité množství RAS, 

 větší spotřeba vody znamená zvýšení nákladů na provoz cele technologie, 

 větší průtok vody znamená větší zátěž pro zneškodňovací stanici, 

 kromě koncentračních limitů jsou často požadovány i hmotnostní limity a ty větším 

množstvím vody nelze ovlivnit, 

 při vypouštění ředící vody do kanalizace, jsme limitováni maximálním možným 

průtokem. 

Snížení koncentrace RAS v odpadní vodě zvýšením průtoku ředící vody je tedy 

výrazně limitováno. Lze ho použit pouze v případě, kdy je k disposici dostatečné množství 

jednak levné a současně málo znečištěné vody. V tomto případě také nesmí dojít 

k omezení kapacity znečišťovací stanice nebo odtokového kanálu. (Vodehnal, 2011) 

Také upravení spotřeby chemikálií používaných při likvidaci odpadní vody může 

velkou mírou ovlivnit celkovou koncentraci RAS. Toho lze dosáhnout např. přizpůsobením 

dávkovacích algoritmů, při dávkování vápna tak, aby nedocházelo k opakovanému 

překročení hodnoty pH, což je příčinou okyselování. Podobně je tomu i u dávkování 

ostatních chemikálií. Často totiž dochází k tomu, že se pro jistotu dávkuje potřebná 

chemikálie ve zvýšeném množství. To má v konečném důsledku vliv na zhoršení kvality 

vypouštěné vody a to nejenom v obsahu RAS. (Říhová, 2003) 

Většina těchto chyb bývá způsobena lidským faktorem. V praxi často dochází 

k tomu, že po zavedení automatizace do technologie provozu znečišťovací stanice dojde 

k viditelnému zlepšení kvality odpadní vody.  

Množství rozpustných anorganických solí v odpadní vodě je možné také hodně 

ovlivnit výběrem vhodných chemikálií používaných v likvidačním procesu. Je nutné 

omezit použití chemikálií, které obsahují chloridy nebo sodné ionty. Tyto látky je vhodné 

nahradit třeba: kyselinou chlorovodíkovou, kyselinou sirovou, chloridem železitým, 

síranem železitým, zejména místo hydroxidu sodného lze používat k neutralizaci vápenný 
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hydrát. Pouhým nahrazením NaOH vápnem lze dosáhnout snížení obsahu RAS o desítky 

až stovky procent.  
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4 LEGISLATIVA 

Aby byla udržena kvalita a nezávadnost naší povrchové i podzemní vody, je velice 

důležité sledovat, jaké látky se v důsledku antropogenní činnosti mohou uvolňovat, 

a případně kontaminovat naše vodstvo. 

Tyto nežádoucí látky mohou způsobovat problémy širokého spektra. Jedním 

z problémů může být eutrofizace vody, která je způsobena především nadbytkem živin 

např. dusíku a fosforu obsažených ve splaškové a odpadní vodě vypouštěné do vody 

povrchové. Přebytek těchto živin má pak za následek přemnožení vodního rostlinstva, sinic 

a řas. Následkem tohoto procesu dochází k postupnému snižování obsahu kyslíku ve vodě. 

To může vést až k úhynu mikroorganismů, hůře potom ryb, a v nejhorším případě i celých 

ekospolečenstev. (Eutrofizace vod na přelomu tisíciletí) 

Dalším z problémů může byt kontaminace vodních toku toxickými látkami, jako 

jsou např. zinek, arsen, kyanidy nebo těžké kovy. Ty mají schopnost kumulovat se v tělech 

živých organismů. Proto i malé množství může mít trvalý vliv na životní prostředí. Také 

dochází k rychlé sedimentaci těžkých kovů na dna říčních toků a ty se potom mohou 

transportovat v sedimentu na dlouhé vzdálenosti. Například toxické látky, které vypouštěly 

české chemičky před dvaceti lety, jsou dnes velkým problémem v Hamburku. Sedimenty 

usazené na dně řek a přístavů jsou dnes toxickým odpadem a následná likvidace připravuje 

město Hamburk o sedmdesát miliónů EUR ročně. 

Aby došlo k eliminaci těchto nepříjemných problémů, bylo zapotřebí stanovit 

legislativu vodního hospodářství. Od té doby, co je Česká republika členem Evropské unie, 

má také povinnost podřídit se i evropské legislativě. 

Rámcová směrnice 2000/60/EU o vodní politice Společenství je považována za 

nejdůležitější dokument této legislativy, který všem členským zemím EU nařizuje omezení 

vypouštění znečištění do vodních útvarů z difúzních i bodových zdrojů. To proto, aby bylo 

zajištěno dobrých chemických i ekologických vlastností pro všechny vodní útvary, kde je 

to společensky a ekonomicky možné.  

Také pojednává o zvláštní ochraně vody, která slouží jako zdroje pitné vody a snaží 

se redukovat technické náklady na úpravu vody. Obsahuje i doplňující dodatky jako 
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např. směrnici 2006/7/ES týkající se řízení jakosti vod sloužících ke koupání. Její platnost 

je určena do roku 2015. (Rámcová směrnice 2000/60/EU) 

Směrnice číslo 91/271 EHS o čištění městských odpadních vod ve znění 

pozdějších předpisů zajišťuje ochranu povrchové vody, která může být znečištěna 

vypouštěním komunální odpadní vody a biologicky odbouratelné odpadní vody. Aby ke 

znečištění nedocházelo, jsou pro vypouštění stanoveny emisní limity, systém vzorkování, 

rozborů a kontroly. Pro vodní plochy, které jsou ohrožené eutrofizací a útvary pro odběr 

pitné vody, jsou stanoveny ještě přísnější podmínky. (Směrnice číslo 91/271 EHS) 

Zákon o vodách 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je základní pákou pro dodržování pravidel a ochranu 

vody v České republice. Pojednává o úpravě právních vztahů fyzických a právnických 

osob k povrchové a podzemní vodě, také stanovuje povinnosti při nakládání s těmito 

vodami. Dále definuje pojmy jako: nakládání s vodami, povrchové vody, podzemní 

vody… Stará se o ochranu vodních ploch, vodních útvarů a vodních zdrojů, také určuje 

kompetence vodoprávních úřadů. (Zákon č.254/2001 Sb.) 

Vodoprávní úřady udělují povinnosti a podmínky fyzickým a právnickým osobám, 

které vypouštějí odpadní vody do vod povrchových, nebo podzemních. Stanovují přípustné 

hodnoty, jejich množství a to s ohledem na ukazatele stavu vody ve vodním toku a míře 

přípustného znečištění povrchových vod, které jsou uvedeny v nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

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

a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. (NV č. 61/2003 Sb.) 

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

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

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

pojednává o míře přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Dále o emisích, 

limitech a celkových kritériích látek obsažených v odpadní vodě, která je vypouštěna do 

povrchové vody, do kanalizací a do míst označených jako citlivé oblasti. To vše ve znění 

nařízení vlády číslo 229/2007 Sb. a nařízení vlády číslo 23/2011 Sb. (NV č. 61/2003 Sb.) 

Tato nařízení poskytují podrobné informace o tom, jak postupovat při stanovování 

emisních limitů a podávají výklad k ustanovením, které se týkají vypouštění odpadní vody, 
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kategorizace odpadních čistíren vod a norem environmentální kvality. Také vymezuje 

základní pojmy jako: Městské odpadní vody, Průmyslové odpadní vody, Zdroj 

znečišťování. 

Novela nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. obsahuje pouze seznam 

ukazatelů a odpovídající NEK či požadavky na užívání vody. (NV č. 229/2007 Sb.) 

Citlivé oblasti jsou oblasti, kde je výhledově, nebo pravidelně možná zvýšená 

koncentrace živin, a může proto docházet k nežádoucím stavům jakosti vod. Také to 

mohou být oblasti, u nichž se předpokládá využití, nebo jsou využívány jako zdroje pitné 

vody, v níž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo to jsou místa, kde je 

z hlediska potřeby nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. Citlivé oblasti určuje vláda 

České republiky a jsou pravidelně přezkoumávány ve čtyřletých intervalech. 

Vypouštění odpadní vody do veřejné kanalizace je řízeno převážně kanalizačním 

řádem, nebo vodním zákonem a novelou NV č. 61/2003 Sb. a NV č. 229/2007 Sb. v platném 

znění pro vypouštění velmi nebezpečných látek. Důležitý je i zákon 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí předpis k zákonu vyhláška 

428/2001 Sb.  

do recipientu se řídí také vodním zákonem 254/2001 Sb., novelou 61/2003 Sb. 

a novelou 229/2007 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb. o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů je důležitá 

právní norma, která pojednává o poplatcích za vypouštění odpadní vody do vody 

povrchové, ve znění vyhlášky číslo 110/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. Tato úprava se týká bližšího určení zdroje znečištění, způsobu, jakým se 

bude zjišťovat obsažené znečištění v odpadní vodě, dále potom volba metody měření 

ukazatelů znečištění a náležitosti provozní evidence. (Vyhláška MŽP ČR 293/2002 Sb.) 

Norma environmentální kvality označována zkratkou NEK, která byla 

definována v novém ustanovení vodního zákona, doslovně znamená: „normou 
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environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve 

vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodu ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí.“ (Vodní zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů) 

U některých kovů se uvádí pro povrchovou vodu limity dva. Je to z důvodu potřeby 

provádění analýzy koncentrace kovů v celém nefiltrovaném vzorku vody a pouze výhradně 

v rozpuštěné formě v souladu s požadavky na hodnocení chemického stavu. Norma 

environmentální kvality (NEK) se uvádí pro ukazatele, které projevují svou toxicitu jak 

přímo, tak i sekundárním působením.  

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních se 

týká ukazatelů a hodnot přípustného znečištění, jaké můžou odpadní vody mít, pokud 

dojde k vypouštění do vod podzemních. Také se týká všech náležitostí a povolení, kterých 

je při takovém to konání zapotřebí. (NV č. 416/2010 Sb.) 

http://zakony-online.cz/?s107&q107=all
http://zakony-online.cz/?s107&q107=all
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5 POPIS TECHNOLOGIE ČOV PŘED ZMĚNOU 

V následující části je popsána technologie, jakou se čistila odpadní voda ve společnosti 

BorsodChem MCHZ s.r.o., než došlo k úpravě v procesu čištění. To znamená, že je to 

období pře rokem 2012.  

Aby bylo možné lépe pochopit a popsat změnu v technologii čištění odpadní vody, 

je důležité seznámit se s celým procesem čištění. Tento proces jsem nastudoval 

z pracovních instrukcí, které vytvořil ing. Řičica, který je vedoucí provozu čistírny odpadní 

vody a také jediná oprávněná osoba, zabývající se tvorbou pracovní dokumentace, týkající 

se provozu čistírny odpadní vody. Proto jsem v této záležitosti nemohl čerpat informace 

z jiných zdrojů, neboť každý podnik má svou specifickou čistírnu odpadní vody. 

5.1 Neutralizace odpadní vody (Řičica, 2013) 

Provozní zařízení Neutralizační stanice zabezpečuje neutralizaci kyselé odpadní 

vody z výroben koncentrované kyseliny dusičné a z výrobny nitrobenzenu. Dále 

zabezpečuje neutralizaci anorganicky znečištěné odpadní vody ze spalovny průmyslových 

odpadů (SPOVO). Při neutralizaci jsou odpadní vody ředěny ředící vodou, aby 

nedocházelo k vypadávání pevného síranu vápenatého. K ředění je využita odpadní voda 

čerpaná z hlavního odpadního kanálu BorsodChem MCHZ s.r.o. (BC MCHZ). Ředící 

odpadní voda je nehořlavá kapalina charakteristického zápachu. Odpadní voda vypouštěná 

do hlavního odpadního kanálu z BC MCHZ je tvořená především vodou z odkalů 

chladících okruhů výroben setrvačného bloku (S bloku), vodou z vývěv, požární 

a oplachovou vodou po smísení s neutralizovanými vodami z neutralizační stanice. 

K neutralizaci se používá zředěná 6% suspenze hydroxidu vápenatého, tak aby 

odpadní voda v hlavním odpadu na výstupu z BC MCHZ v profilu koncového objektu 

měla hodnotu pH v rozmezí 5,0 - 8,5. Jedná se o hustou našedlou kapalinu s podílem 

nerozpuštěného vápenného hydrátu. Je to vedlejší produkt při výrobě acetylénu z karbidu 

vápníku (CaC2). Dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů je klasifikován jako Xi, tedy dráždivý při všech druzích 

kontaktu (zákon č. 350/2011 Sb.). 



Kubis Tomáš: Ověření účinnosti realizované změny v technickém čištění odpadních vod -

snížení obsahu RAS 

2013  19 

Jednotlivé technologické stupně neutralizace odpadní vody jsou stručně popsány 

v následujícím textu.  

Akumulace a dávkování karbidového vápna. Koncentrovaná suspenze 

karbidového vápna je skladována v zásobnících H 04, H 05 a H 07, které slouží jako 

akumulační zásobníky suspenze po načerpání externím dodavatelem. Suspenze je následně 

čerpána do dvou zásobníků H 02, H 03, kde se po naředění vodou připravuje zásoba 

neutralizačního činidla pro dávkování do neutralizačních nádrží H 01, H 08, H 06.  

Ředění, neutralizace a vypouštění odpadní vody. V nádržích H 01 a H 08 je 

kyselá odpadní voda (KOV) kontinuálně ředěna ředící vodou, čerpanou z hlavního odpadu. 

V nádržích H 01 a H 08 je prováděna neutralizace řízeným dávkováním zředěné suspenze 

karbidového vápna v závislosti na hodnotě pH v nádrže. Nádrž H 06 slouží jako koncový 

a pojistný neutralizační stupeň neutralizační stanice. V případě mimořádných stavů je 

nádrž použita jako akumulační kapacita pro odpadní vody se zhoršenou jakostí.  

Během neutralizace jsou kyselé odpadní vody z výrobny nitrobenzenu a výrobny 

kyseliny dusičné vedeny samostatnými potrubními trasami přes potrubní most do 

neutralizační nádrže H 01 nebo H 08 s míchadlem. Na vstupním potrubí kyselé odpadní 

vody z výrobny kyseliny dusičné a také na potrubí z výrobny nitrobenzenu je měřena 

měrná elektrická vodivost a průtok. Nachází se zde také i mé odběrné místo vzorku. Do 

nádrže H 01 a H 08 je čerpána čerpadlem ředící odpadní voda z hlavního odpadu 

BC MCHZ a do H 01 i neutralizovaná anorganicky znečištěná odpadní voda z provozu 

spalovny SPOVO.  

K samotné neutralizaci je do neutralizačních nádrží H 01 a H 08 přidávána z nádrží 

H 02 a H 03 cca 6% suspenze Ca(OH)2, jejíž dávkování je řízeno u nádrže H 01 na základě 

signálu z pH-metru, umístěného v nádrži H 01 a u nádrže H 08, taktéž na základě signálu 

z pH-metru, umístěného v nádrži H 08. Částečně zneutralizovaná odpadní voda odtéká 

přepadem z nádrže H 01, popř. H 08 do nádrže H 06, kde dojde ke konečné homogenizaci 

mícháním pomocí stlačeného vzduchu a úpravě hodnoty pH odpadní vody dávkováním 

cca 6% suspenze Ca(OH)2 dle hodnoty pH na výstupu z nádrže. Odpadní voda je 

vypouštěna samospádem z nádrže H 06 přes ventil RV 04 do hlavního odpadu.  

V případě poklesu hodnoty pH odpadní vody na výstupu z nádrže H 06 dochází 

k omezení odtoku odpadní vody uzavíráním ventilu RV 04 podle hodnoty pH na výstupu 
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z nádrže. Odpadní voda je následně ředěna odpadní vodou z hlavního odpadu BC MCHZ 

tak, aby se hodnoty vypouštěné vody pohybovaly v rozmezí pH 5,0 – 8,5.  

Na výstupu neutralizované odpadní vody z H 06 je umístěno další vzorkovací 

místo. Pro tyto účely se proto provádí kontinuální měření hodnoty pH ředící vody, která 

vstupuje do nádrží H 01 a H 08. Tato hodnota pH je pak porovnávána s hodnotou  

pH-metru umístěného v monitorovací stanici č. 2.  

Součástí neutralizační stanice jsou akumulační nádrže cca 30% suspenze Ca(OH)2, 

tedy H 04, H 05, H 07. Pro ředění suspenze a oplachy havarijní vany je používána voda, 

přiváděná z řeky Odry.  

5.2 Biologická čistírna odpadních vod  

Technologické zařízení biologické čistírny odpadních vod (BČOV) zabezpečuje 

akumulaci, homogenizaci, biologické čištění neutralizované kyselé odpadní vody (NKOV), 

organicky znečištěné odpadní vody (OOV) a splaškové odpadní vody čerpané z provozů 

BC MCHZ a od externích firem (Dukol Ostrava, s.r.o., AWT a.s., SITA CZ a.s.) 

a následné vypouštění již vyčištěné odpadní vody prostřednictvím veřejné kanalizace na 

ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě.  

Čištění odpadní vody je založeno na odbourávání organického znečištění pomocí 

aktivovaného kalu a odstraňování dusíku z odpadní vody procesem nitrifikace 

a denitrifikace. (Řičica, 2013) 

Nitrifikace je proces, při kterém dochází k oxidaci amoniaku (NH3, resp. NH4
+
) na 

dusičnany (NO3
−
), a to přes dusitany (NO2

−
). Denitrifikace je proces, týkající se koloběhu 

dusíku, při němž dochází k přeměně dusičnanů (NO3
-
) na elementární dusík (N2). 

(Lellák, 1992, Pitter, 2009) 

Jako pomocné látky mohou být používány následující chemikálie. Kyselina 

fosforečná, která se používá jako zdroj fosforu při procesu biologického čištění odpadních 

vod. Kyselina sírová, která se používá k úpravě hodnoty pH ve vyrovnávacích nádržích. 

Antispumin, jež se aplikuje jako odpěňovací prostředek v aktivačních nádržích biologické 

čistírny. Methanol, který je v případě potřeby dávkován do denitrifikační nádrže jako 

zdroj organického substrátu pro zvýšení účinnosti denitrifikace. Polymerní flokulant, 

který se používán jako pomocný prostředek při odvodňování kalu. Kyslík kapalný, po 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusitany
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odpaření využíván k výrobě ozonu v ozonizační jednotce. 

Biologická ČOV je navržena jako dvoustupňová a je složena z těchto hlavních částí: 

a) Akumulace, homogenizace a čerpání OV (vyrovnávací nádrže). 

b) Ozonizace 1. stupeň.  

c) Biologické čištění 1. stupeň (aktivační nádrž). 

d) Dosazovací nádrž 1. stupeň.  

e) Ozonizace 2. stupeň. 

f) Biologické čištění 2. stupeň (denitrifikace). 

g) Biologické čištění 2. stupeň (nitrifikace). 

h) Dosazovací nádrž 2. stupeň.  

i) Odtok vyčištěných OV. 

j) Kalové hospodářství (kalová nádrž, odvodnění kalu). 

Veškeré proudy odpadní vody (organicky znečištěná odpadní voda, neutralizovaná 

kyselá odpadní voda, splašková voda) jsou přivedeny do vyrovnávací nádrže H201A 

(příp. H201B), kde dochází k jejich homogenizaci. Po neutralizaci kyselou odpadní vodou 

nebo kyselinou sírovou a po nadávkování kyseliny fosforečné, jako zdroji fosforu, je voda 

čerpána do 1. stupně ozonizace. Množství čerpané vody se snímá indukčním 

průtokoměrem.  

První stupeň ozonizace se skládá z reakční a tzv. dozrávací nádrže, generátoru 

ozonu a destruktoru zbytkového ozonu. Zdrojem kyslíku pro generaci ozonu je zásobník 

kapalného kyslíku umístěný na venkovní ploše v severní části BČOV. Po průchodu reakční 

nádrží natéká voda gravitačně do dozrávací nádrže, odkud je čerpána na 1. stupeň 

biologického čištění. Reakční a dozrávací nádrže jsou řešeny jako uzavřené. Vzdušina je 

z nich vedena do destruktoru zbytkového ozonu.  

První stupeň biologického čištění je tvořen nadzemní betonovou nádrží H 203, 

vybavenou jemnobublinným aeračním systémem a ponorným míchadlem. V nádrži 

probíhá střídavě proces nitrifikace a denitrifikace. Zdrojem vzduchu pro provzdušňování 

nádrže jsou dmychadla s frekvenčním měničem, regulovaná přesně dle aktuální potřeby 

rozpuštěného kyslíku v nádrži. Z aktivační nádrže 1. stupně odtéká voda do dosazovací 

nádrže H 204, kde dochází k oddělení vody od aktivovaného kalu. Tento kal je pomocí 

čerpadel vracen zpět do aktivační nádrže. 
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Voda dále pokračuje přes ozonizaci do 2. stupně biologického čištění. Ozonizace 

2. stupně je identická jako ozonizace 1. stupně. Druhý stupeň biologického čištění se 

skládá z předřazené denitrifikace a následné nitrifikace. V denitrifikační nádrži je 

instalováno ponorné míchadlo a může být do ní dávkován methanol, jako externí zdroj 

organického substrátu. Nitrifikační nádrž je osazena jemnobublinným aeračním systémem 

a potřebný vzduch je dodáván dvojicí dmychadel dle aktuální potřeby kyslíku v nádrži. 

Z 2. stupně biologického čištění voda gravitačně natéká do dosazovací nádrže H 208. Po 

oddělení kalu, který je recirkulován zpět do denitrifikační nádrže, odtéká vyčištěná voda 

potrubím do hlavního odpadního kanálu a dále do kanalizačního sběrače na ústřední 

čistírně odpadních vod v Ostravě. Množství vypouštěné vody z BČOV do veřejné 

kanalizace na ústřední čistírně odpadních vod je měřeno indukčním průtokoměrem. Odtok 

z BČOV je opatřen automatickým vzorkovacím zařízením umístěným v provozní budově. 

Přebytečný kal z obou stupňů biologického čištění je veden do kalové nádrže H 209 

s instalovaným jemnobublinným aeračním systémem. Zde dochází ke stabilizaci 

a zahuštění kalu před odvodněním. Odsazená kalová voda je pak čerpána do aktivační 

nádrže 1. stupně. Kal je po smíchání s organickým flokulantem odvodňován na 

odstředivce, shromažďován v kontejneru a poté odvážen společností oprávněné 

k nakládání s tímto odpadem k využití nebo odstranění. (Řičica, 2013) 

 



Kubis Tomáš: Ověření účinnosti realizované změny v technickém čištění odpadních vod -

snížení obsahu RAS 

2013  23 

6 POPIS TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ PO REALIZOVANÉ ZMĚNĚ 

Aby došlo ke zlepšení kvality v čištění odpadní vody, došlo k úpravě technologie 

firemní čistírny odpadních vod. Úprava spočívá v přidání mezistupně v čištění, který se má 

postarat o snížení koncentrace rozpustných anorganických solí. Úprava se nazývá Separace 

sádrovce. Začala se budovat 7. 1. 2011 a byla dokončena 3. 6. 2011. Toho dne také začal 

zkušební provoz a docházelo ještě k drobným, ale nutným úpravám v technologii procesu. 

Toto zkušební období trvalo do 31. 12. 2011. 

Z kraje roku 2012 byla separace sádrovce doplněna o lamelový usazovák a od této 

doby je plně v provozu. Odpadní vody vypouštěné z BČOV dosahují takových emisních 

hodnot, že mohou být vypouštěny do recipientu. Přes hlavní odpadní kanál směřují veškeré 

vyčištěné odpadní vody přímo do řeky Odry. Neutralizace odpadní vody a separace sádrovce. 

Jedná se o neutralizaci kyselé odpadní vody ve dvou paralelních linkách, kde je pro 

neutralizaci použita 6% suspenze Ca(OH)2. Na jednu z linek následně navazuje provoz 

odvodňování sádrovce tvořený dvěma stupni: usazováním a separací sádrovce. Tato změna 

oproti předchozímu jednostupňovému provozu neutralizace znamená, že nyní je nutné 

provoz všech stupňů vzájemně koordinovat. Není možné provozovat následný 

technologický stupeň bez správného a stabilizovaného provozu stupně předchozího. 

Jednotlivé technologické stupně procesu neutralizace odpadní vody jsou 

následující: 

 Akumulace a dávkování karbidového vápna. 

 Neutralizace a vypouštění/přečerpávání odpadní vody. 

Průběh a použité látky v procesu neutralizace odpadní vody je stejný jako před 

změnou. Proto ho zde nebudu opět podrobně rozepisovat. Změna se hlavně týká přidání 

navazující linky. 

Jednotlivé technologické stupně procesu separace sádrovce: 

 Usazování sádrovce. 

 Separace sádrovce. 

Usazování sádrovce. Zneutralizovaná odpadní voda je z nádrže H 08 odváděna na 

sání čerpadel. Odtud je přečerpávána do technologického stupně Usazování sádrovce. Ten 
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tvoří dvě usazovací nádrže S101 A/B, flokulační komora A102, lamelový usazovák S102, 

nádrž odsazené vody H101, čerpadla sádrovcové suspenze P103 A/B, čerpadla 

neutralizovaných odpadních vod P104 A/B, automatická flokulační stanice, čerpadlo 

flokulantu P106 a příslušné potrubní propojení a armatury. (Řičica, 2013) 

V usazovacích nádržích S101 A/B se vysrážený sádrovec usazuje ve spodní části 

nádrže. Odtud je kontinuálně odčerpáván čerpadly P103 A/B, která jsou umístěna 

v podzemním kolektoru pod oběma usazováky. Odsazená voda s obsahem drobných 

krystalů sádrovce gravitačně natéká do flokulační komory A102, kde se mísí s organickým 

flokulantem. Poté gravitačně natéká do lamelové usazovací nádrže S102 a po oddělení tuhé 

fáze do nádrže odsazené vody H101. Odtud je kontinuálně odčerpávána samostatnou 

potrubní trasou do vyrovnávací nádrže BČOV. Na vstupu neutralizovaných odpadních vod 

do vyrovnávacích nádrží BČOV je umístěno vzorkovací místo. 

Technologický stupeň Separace sádrovce, který je kompletně umístěn v budově, je 

tvořen vertikální odstředivkou O101, pásovým dopravníkem Z104, nádrží H110 

s čerpadlem P110. Součástí příslušenství odstředivky je nádrž H111, která slouží pro 

akumulaci demineralizované vody a čerpadlo P111 k čerpání této vody do odstředivky pro 

mytí a oplach zařízení. 

Vysrážený sádrovec ve formě suspenze, odváděný z S101 A/B spodem čerpadly 

P103A/B je veden do budovy separace, kde je diskontinuálně odvodňován na vertikální 

odstředivce O101. Protože odstředivka funguje diskontinuálně, ve fázích plnění 

odstředivky jde suspenze dvěma plnícími hrdly do odstředivky, po zbytek času se vrací 

cirkulační trasou do usazováků S101 A/B. Odvodněný sádrovec o zbytkové vlhkosti max. 

11% je v cyklech vyhrnován z odstředivky a výsypkou padá na dopravníkový pás, který 

zajišťuje jeho rovnoměrné sypání do návěsu stojícího v prvním patře budovy. 

Fugát z odstředivky, (odstředěná voda se zbytky sádrovce) oplachová a vymývací 

voda jsou svedeny potrubím z odstředivky do nádrže H110, umístěné v přízemí budovy 

separace. Odtud je tato voda přečerpávána automaticky čerpadlem P110 zpět do usazováků 

S101 A/B. (Řičica, 2013) Odstředěný sádrovec je pak v pravidelných intervalech odvážen 

smluvní firmou k dalšímu využití. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

Zda je technologická změna v čištění odpadních vod opravdu účinná a funkční, 

zjistím porovnáním analýz, které mi byly poskytnuty podnikem BC MCHZ. Jelikož se 

jedná o hodnoty staršího data, nemohl jsem být osobně přítomen u analýzy těchto vzorků, 

čerpám při svém hodnocení ze starších dat, které mi byly poskytnuty pro srovnání 

účinnosti metody Ing. Lubošem Novákem.  

7.1 Charakteristika odběrových míst 

Odběrové místo ředící vody k ředění vody odpadní se nachází 25 m pod vyústěním 

odpadní vody z neutralizační stanice do hlavního odpadního kanálu BC MCHZ. Odběr 

odpadní vody pro stanovení konečné koncentrace RAS je cca 200 m pod vyústěním 

odpadních vod z neutralizační stanice do hlavního odpadního kanálu BC MCHZ. Odpadní 

voda pro potřeby ověření účinnosti realizované změny byla odebírána v období od 

1. března do 27. května v roce 2011 a od 1. března do 16. května v roce 2012 a to podle 

ČSN ISO 5667-10: Jakost vod - Odběr vzorků. (ČSN ISO 5667-10) 

7.2 Metodika analýzy a hodnocení 

Veškeré analýzy byly prováděny ve firemní laboratoři, která se zaměřuje na kvalitu, 

životní prostředí a bezpečnost při práci. Řídí se akreditovaným systémem kvality v souladu 

se systémovou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:20054. Tento akreditovaný systém je 

zaměřen na metody rozboru vody, půdy, vzduchu a testování pracovního prostředí včetně 

sběru jednotlivých vzorků. (BorsodChem MCHZ s.r.o.) 

Pro stanovení první analýzy nebylo nutné použití nějak zvlášť náročných 

analytických metod. Vzorek odpadní vody byl odebírán obsluhou provozu jednou denně na 

ranní směně do skleněné vzorkovnice s plastovým víčkem. V laboratoři pak byla 

provedena gravimetrická analýza tzv. vážková analýza, což je princip odpaření kapalné 

fáze ze vzorku a zvážení zbylé sušiny. Po odpaření kapalné fáze byl získán podíl 

rozpustných látek (RL). To jsou organické a anorganické látky dohromady. Následně bylo 

nutné vzorek ještě zahřát v peci LAC LE 09/11 (Verkon) na teplotu kolem 550 ºC. Tím 
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došlo k oxidaci a odpaření organického podílu a bylo tak zjištěno množství rozpustných 

anorganických solí (RAS) v určitém objemu kapaliny.  

Spotřeba ředící vody byla snímána nepřetržitě indukčním průtokoměrem M920 

(Meatest) a její hodnoty se zaznamenávají každou směnu operátorem výroby do objemové 

bilance. 

Bilance hmotnosti byla získána z měsíčního průměru množství rozpustných 

anorganických solí obsažených v odpadní vodě vynásobených objemem prošlé odpadní 

vody, také za jeden měsíc dle následujícího vztahu. 

m RAS = Q odpadní vody x C RAS 

Z takto získaných údajů jsem pro lepší demonstraci rozdílu v naměřených 

hodnotách sestavil grafy, které jsou na obrázcích číslo 1 až 6. Pro vytvoření grafů, jsem 

použil program Microsoft Excel 2007.  

Povolení pro vypouštění odpadní vody hlavním odpadním kanálem BC MCHZ do 

recipientu řeky Odry je stanoveno platným integrovaným povolením.  

Toto povolení číslo ŽPZ/3074/03/Ka vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství dne 30. 7. 2004 právnické osobě BorsodChem 

MCHZ s.r.o. Chemická 1/2039 709 03 Ostrava-Mariánské Hory. Kromě hodnot emisních 

limitů ve vypouštěné odpadní vodě obsahuje také emisní limity pro látky znečišťující 

ovzduší. (Rozhodnutí. Integrované povolení: Zařízení na výrobu velkoobjemových 

chemikálií, Krajský úřad, 2008.) 

V tabulce číslo 1 jsou uvedeny limitní hodnoty průtoku odpadní vody pro 

vypouštění do vodního toku řeky Odry. 

Tabulka 1: Vypouštění odpadní vody z hlavního odpadního kanálu BC MCHZ do řeky Odry 

(Rozhodnutí. Integrované povolení: Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií. Krajský úřad, 

2008.) 

Vodní tok - Odra 14,934 ř. km 

Číslo hydrologického pořadí 2-02-04-001 

Maximální množství 5 000 000 m3/rok 

Průměrné množství 158,5 l/s 

Maximální množství 237,8 l/s 
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V tabulce číslo 2 jsou uvedeny hodnoty emisních limitů pro znečištění obsažené 

v odpadní vodě vypouštěné do toku řeky Odry. Pro mou práci je důležitý emisní limit 

rozpustných látek (RL), což jsou rozpustné látky organické a anorganické dohromady. 

Tabulka 2: Hodnoty emisních limitů znečištění vypouštěných v odpadní vodě (Rozhodnutí. Integrované 

povolení: Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií. Krajský úřad, 2008.) 

Ukazatel 
Koncentrační hodnoty Bilanční hodnoty 

„p“ [mg/l] „m“ [mg/l] Max. g/s t/rok 

CHSKCr 160 240 38,04 800 

BSK5 50 75 11,89 190 

N-NH4 20 30 4,76 75 

RL 2 500 3 125 495,3 9 000 

benzen 0,3 0,45 0,071 1,5 

nitrobenzen 0,2 0,3 0,048 1 

fenoly 0,4 0,6 0,095 1 

C10-C40 0,8 1,2 0,19 4 

pH 5,0 – 8,5 
Vysvětlivky k tabulce: „p“ - nejvýše přípustná hodnota ukazatele znečištění odpadní vody;  

„m“ - nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadní vody, 
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8 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Ze čtyřiceti hodnot získaných gravimetrickou analýzou jsem vytvořil dvě tabulky 

(tabulka č. 3 a 4). 

V tabulce číslo 3 jsou uvedeny hodnoty koncentrací RAS, které byly získány na 

základě měření v období od 1. 3. 2011 do 27. 5. 2011. Tedy před úpravou technologie 

čištění odpadní vody. Tato odpadní voda je již naředěná používanou ředící vodou. 

Průměrná hodnota koncentrace RAS za toto období byla 1 670 mg/l což je množství, které 

splňuje emisní limity integrovaného povolení číslo ŽPZ/3074/03/Ka vydané Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství dne 30. 7. 2004 

právnické osobě BorsodChem MCHZ s.r.o. Chemická 1/2039 709 03 Ostrava-Mariánské 

Hory pro vypouštění odpadní vody do toku řeky Odry, viz tabulka číslo 2. (Rozhodnutí. 

Integrované povolení: Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií. Ostrava: Krajský 

úřad, 2008.) 

Tabulka 3: Množství RAS naměřené v odpadní vodě před technologickou úpravou v roce 2011 

Datum 
RAS  

mg/l 
Datum 

RAS  

mg/l 

1.3. 1 916 13.4. 1 825 

3.3. 1 585 14.4. 1 665 

4.3. 1 555 15.4. 1 758 

8.3. 1 347 19.4. 1 190 

9.3. 1 227 20.4. 1 675 

10.3. 1 697 21.4. 1 773 

11.3. 1 654 22.4. 1 978 

16.3. 1 724 26.4. 1 892 

17.3. 1 727 28.4. 2 325 

18.3. 1 694 29.4. 1 910 

23.3. 2 025 4.5. 1 001 

24.3. 1 627 5.5. 1 736 

25.3. 1 092 6.5. 2 138 

29.3. 1 839 10.5. 1 966 

30.3. 1 564 12.5. 1 331 

31.3. 1 611 17.5. 1 829 

1.4. 1 591 24.5. 2 224 

7.4. 1 280 25.5. 1 671 

8.4. 2 224 26.5. 1 355 

12.4. 1 814 27.5. 1 547 
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V tabulce číslo 4 jsou uvedeny hodnoty koncentrací RAS, které byly získány na 

základě měření v období od 1. 3. 2012 do 16. 5. 2012. Tedy po úpravě technologie čištění 

odpadní vody. Tato odpadní voda je již naředěná používanou ředící vodou. Průměrná 

hodnota koncentrace RAS za toto období byla 1 304 mg/l což je množství, které také 

splňuje emisní limity integrovaného povolení číslo ŽPZ/3074/03/Ka vydané Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství dne 30. 7. 2004 

právnické osobě BorsodChem MCHZ s.r.o. Chemická 1/2039 709 03 Ostrava-Mariánské 

Hory pro vypouštění odpadní vody do toku řeky Odry. (Rozhodnutí. Integrované povolení: 

Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií. Ostrava: Krajský úřad, 2008.) 

Tabulka 4: Množství RAS naměřené v odpadní vodě po technologické úpravě v roce 2012 

Datum 
RAS  

mg/l 
Datum 

RAS  

mg/l 

1.3. 1 294 6.4. 1 328 

2.3. 1 565 9.4. 1 702 

5.3. 756 11.4. 1 728 

6.3. 2 570 12.4. 924 

7.3. 2 118 13.4. 1 012 

9.3. 877 16.4. 1 272 

12.3. 922 18.4. 1 159 

13.3. 1 157 19.4. 806 

14.3. 1 215 23.4. 752 

15.3. 1 157 24.4. 1 038 

16.3. 1 341 25.4. 1 407 

19.3. 1 876 27.4. 1 240 

20.3. 1 870 30.4. 735 

22.3. 1 298 1.5. 824 

26.3. 1 340 3.5. 1 125 

28.3. 1 350 4.5. 1 036 

29.3. 835 8.5. 998 

30.3. 2 398 10.5. 1 325 

3.4. 1 518 14.5. 1 506 

5.4. 1 515 16.5. 1 287 

Po porovnání výsledků naměřených hodnot RAS v odpadní vodě uvedených 

v tabulce číslo 3 tedy před změnou technologie, s hodnotami RAS v odpadní vodě 

uvedených v tabulce číslo 4 po změně technologie, se nedá říct, že by finančně nákladná 

technologická změna měla zásadní vliv na množství rozpustných anorganických solí 

obsažených v přečištěné odpadní vodě. Proto jsem začal pátrat po dalších důkazech, které 
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by realizovanou změnu v technologii obhájily. Zjistil jsem, že samotná koncentrace RAS 

ve vzorku není ten správný faktor, který by opravdu prokázal funkčnost nové technologie. 

Tato koncentrace je důležitá pouze pro vypouštění RAS obsažených v odpadní vodě do 

recipientu.  

Zaměřil jsem se tedy na objemovou a hmotnostní bilanci rozpustných 

anorganických solí a ředící vody používané ke snížení koncentrace při závěrečném ředění. 

Opět jsem volil období, které bylo před realizací změny a po ní. Ze získaných hodnot jsem 

vytvořil tabulky č. 5 a č. 6, které se zaměřují na celkové množství RAS v odpadní vodě za 

jeden rok, s průběžnou čtvrtletní bilancí a na spotřebu ředící vody za jeden rok také 

s průběžnou čtvrtletní bilancí, pro lepší demonstraci a přehled změn. Samozřejmě zase 

z období před a po technologické úpravě.  

Z hodnot hmotnostní a objemové bilance naměřených v průběhu roku 2011 před 

uvedením technologie do provozu jsem vytvořil tabulku číslo 5.  

Tabulka 5: Hodnoty hmotnostní a objemové bilance naměřené v průběhu roku 2011 před uvedením 

technologie do provozu 

Ukazatel Jednotky Leden Únor Březen 03/11 Duben Květen Červen 06/11 

Množství 

ředící vody 

RAS 

tis. m3 297,6 269,3 301,3 868,2 283,1 187,7 294,3 1 633,3 

l/s 111,1 111,3 112,5 111,6 109,2 70,1 113,5 104,4 

mg/l 1 744 1 686 1 671 1 701 1 681 1 451 1 376 1 610 

t/měs. 519 454 503 1 477 476 272 405 2 630 

Ukazatel Jednotky Červenec Srpen Září 09/11 Říjen Listopad Prosinec 2011 

Množství 

ředící vody 

RAS 

tis.m3 291,7 180,6 262,7 2 368,3 280,9 210,3 235,2 3 094,6 

l/s 108,9 67,4 101,3 100,4 104,9 81,1 87,8 98,1 

mg/l 1 492 1 015 1 043 1 487 1 475 1 654 1 287 1 482 

t/měs. 435 183 274 3 522 414 348 303 4 587 

Z hodnot hmotnostní a objemové bilance naměřených v průběhu roku 2012 po 

uvedení technologie do provozu jsem také sestavil tabulku číslo 6. Z této tabulky je vidět 

snížení spotřeby ředící vody potřebné k ředění odpadní vody. Je to dáno tím, že v odpadní 

vodě kleslo množství rozpustných anorganických solí. Již není nutné přidávat takové 

množství ředící vody, za účelem dosažení požadované koncentrace RAS v odpadní vodě 

potřebné pro vypuštění odpadní vody do vodního toku řeky Odry. 
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Tabulka 6: Hodnoty hmotnostní a objemové bilance naměřené v průběhu roku 2012 po uvedení 

technologie do provozu 

Ukazatel Jednotky Leden Únor Březen 03/12 Duben Květen Červen 06/12 

Množství 

odpadni 

vody 

RAS 

tis.m3 214,3 211,4 216,5 642,1 225,9 223,7 185,6 1 277,3 

l/s 80,0 84,4 80,8 82,6 87,2 83,5 71,6 81,7 

mg/l 1 617 1 586 1 653 1 619 1 241 1 437 1 513 1 505 

t/měs 346 335 358 1 039 280 321 281 1 922 

Ukazatel Jednotky Červenec Srpen Září 09/12 Říjen Listopad Prosinec 2012 

Množství 

odpadní 

vody 

RAS 

tis.m3 200,1 125,0 211,5 1 813,9 223,9 219,1 238,4 2 495,3 

l/s 74,7 46,7 81,6 76,9 83,6 84,5 89,0 78,9 

mg/l 1 512 983 1 382 1 455 1 574 1 541 1 535 1 481 

t/měs 303 123 292 2 640 352 338 366 3 696 

Po porovnání hodnot z tabulky číslo 5, které byly naměřeny před technologickou 

změnou, s hodnotami v tabulce číslo 6, které jsou z období po technologické změně, je 

jasně vidět snížení spotřeby použité ředící vody, potřebné k naředění odpadní vody za 

účelem dosažení požadované koncentrace RAS v odpadní vodě, která je potřebná 

k vypouštění odpadní vody do říčního toku řeky Odry. Je to z toho důvodu, že v přečištěné 

odpadní vodě kleslo i množství rozpustných anorganických solí, což z porovnání tabulek 

číslo 5 a 6 také vyplývá. Je to způsobeno zavedením nové technologie ve způsobu čištění 

odpadních vod. 

Pro jasné srovnání jsem vytvořil grafy (viz Obrázek 1 - 6) kde jsem graficky 

znázornil hodnoty hmotnostní a objemové bilance, aby změna, která se stala po uvedení 

technologie do provozu, byla opravdu viditelná.  

Z grafu, který je na obrázku číslo 1 měsíčních hmotnostních bilancí rozpustných 

anorganických solí obsažených v odcházející odpadní vodě před a po uvedení technologie 

do provozu, je evidentní funkčnost nové technologie, která jasně snižuje množství RAS 

v odpadní vodě. Také lze z grafického znázornění vyčíst nárůst množství RAS 

v posledních třech měsících, které mohlo být způsobeno například nenadálou havárií 

jednoho z provozů, což se stává velmi často. 
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Obrázek 1: Měsíční hmotnostní bilance RAS v tunách před a po uvedení technologie do provozu. 

Při pohledu na graf, který je uveden na obrázku číslo 2 čtvrtletní hmotnostní 

bilance, je viditelné snížení množství RAS v odpadní vodě. To je způsobeno právě úpravou 

technologie čištění. Již se nedá spekulovat o nefunkčnosti nové technologie v čištění 

odpadní vody. 

 

Obrázek 2: Čtvrtletní hmotnostní bilance množství RAS v tunách před a po uvedení technologie do 

provozu. 

Z roční hmotnostní bilance, která je graficky znázorněna na obrázku číslo 3, je 

vidět, že množství RAS v odpadní vodě vypouštěné do recipientu kleslo o 891 t a to za 

období jednoho roku. To je velmi pozitivní, nejen pro životní prostředí, ale také pro 
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technology, kteří se zabývali projektováním a realizací této změny v technickém čištění 

odpadní vody. 

 

Obrázek 3: Roční hmotnostní bilance množství RAS v tunách před a po uvedení technologie do provozu 

Z grafu, který je uveden na obrázku číslo 4, který znázorňuje měsíční objemové 

bilance, je vidět úbytek ředící vody, potřebné k ředění odpadní vody, který nastal po uvedení 

technologické změny Separace sádrovce do provozu. Je to z důvodu snížení koncentrace 

RAS v odpadní vodě. Což samozřejmě také potvrzuje účinnost této technologie. 

 

Obrázek 4: Měsíční objemová bilance spotřeby ředící vody před a po uvedení technologie do provozu. 
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Z grafu, který je uveden na obrázku číslo 5, je graficky znázorněn úbytek ředící vody 

používané k ředění odpadní vody nepřehlédnutelný a potvrzuje funkčnost aplikované 

technologické změny. 

 

Obrázek 5: Čtvrtletní objemová bilance spotřeby ředící vody před a po technologické změně. 

Z grafu, který je na obrázku číslo 6 je vidět, že po uvedení technologie separace 

sádrovce do provozu, klesla spotřeba ředící vody o 599 300 m
3 

za jeden rok. Je to způsobeno 

snížením koncentrace RAS v odpadní vodě. Už není za potřebí takového ředění odpadní vody 

za účelem dosažení požadované koncentrace RAS v odpadní vodě pro vypouštění do vodního 

toku řeky Odry. 

 

Obrázek 6: Roční objemová bilance ředící vody před a po uvedení technologie do provozu. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo ověřit účinnost realizované změny v technickém 

čistění odpadních vod vyprodukovaných společností BorsodChem MCHZ s.r.o. V této 

průmyslové společnosti se každým rokem vyprodukuje veliké množství odpadní vody. 

Jedna část odpadní vody se vrací zpět do výrobních procesů a druhá se vypouští do 

vodního toku řeky Odry. Množství vypouštěné odpadní vody do recipientu je každým 

rokem konstantní a podléhá integrovanému povolení č. ŽPZ/3074/03/K viz tabulka č. 1. 

Aplikovaná technologická změna byla zaměřena na snížení obsahu rozpustných 

anorganických solí obsažených v odpadní vodě. Po prostudování a porovnání veškerých 

analýz, které jsem měl k dispozici, mohu konstatovat, že tato změna opravdu dokázala 

snížit množství rozpustných anorganických solí obsažených v odpadní vodě společnosti 

BorsodChem MCHZ s.r.o..  

Když jsem začal prvně porovnávat vzorky koncentrace RAS v odpadní vodě 

z období před provedením technologické změny s koncentracemi vzorků naměřených 

v období po této změně, když už byla technologie v provozu, byl jsem zmatený, neboť 

výsledky nevykazovaly téměř žádnou efektivitu a účinnost této finančně náročné změny. 

Proto jsem byl nucen studovat hlouběji a obstarat si další údaje, které se týkaly objemové 

a hmotnostní bilance. 

Hmotnostní bilance byla zaměřena na množství odchozích rozpustných 

anorganických soli obsažených v odpadní vodě, která byla vypuštěna do řeky Odry za 

období roku 2011 a 2012, tudíž před a po změně technologického procesu čištění. S této 

bilance je viditelný jasný pokles hmotnosti RAS vypuštěných do řeky Odry.  

Jak je možné, že při stejných koncentracích RAS ve vzorcích odpadních vod se 

jejich množství ve výpusti snížilo? Tento jev mi vysvětlila studie objemové bilance ředící 

vody, používané k naředění odpadních vod s cílem snížit koncentraci RAS. Koncentrace 

RAS ve vzorcích odpadní vody je sice pořád stejná, ale to jen z důvodu, že před změnou 

technologického procesu byla nutnost většího ředění odpadní vody. Tím pádem byla 

i spotřeba ředící vody zásadně vyšší.    

Za přínos této technologické změny je považováno opravdové snížení množství 

vypouštěných anorganických solí do recipientu. To by mělo alespoň částečně přispět 
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ke zlepšujícímu se stavu našich povrchových vod. Dalším přínosem této změny je snížení 

nákladů odváděných za ředící vodu. Také nelze zapomenout na finance, které společnost 

BorsodChem MCHZ s.r.o. inkasuje za odprodej vysráženého sádrovce. 

Dovolím si tvrdit, že tato změna v technickém čištění odpadních vod za účelem 

snížení obsahu rozpustných anorganických solí, se prokázala jako funkční a účinná, a její 

nákladná realizace nebyla zbytečná.     

Protože mě tato studie zajímala a bavila, rád bych si nechal prostor na pokračování 

v diplomové práci. Společnost BorsodChem MCHZ s.r.o. totiž plánuje v následujících 

letech rekonstrukci a vylepšení technologického procesu biologické čistírny odpadních 

vod. 
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