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Anotace 

Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod 

průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. 

Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat stávající stav a navrhnout 

jeho zlepšení. 

 

Klíčová slova 

Komorový lis, šnekový lis, ropné produkty, odpadní voda, retenční nádrž, koks. 

 

Anotace v cizím jazyce 

In my bachelor thesis I will deal with the problem of waste water purification of industrial 

buildings. I will focus more on mechanical cleaning and sludge dewatering. I chose a 

particular company of which I will try to describe the current situation and suggest 

improvements. 

 

Keywords 
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Použité symboly  

𝜀 [−]   𝑝𝑜𝑟𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎 

𝐷𝑝[𝑚]   𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ𝑢 

𝐴 [𝑚]   𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑟𝑜𝑧𝑚ě𝑟 

𝜌 [𝑘𝑔/𝑚3]  ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎  

𝜇 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠]  𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘á 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎 

ℎ [𝑚]   𝑣ýš𝑘𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎č𝑛í 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑦 

𝜆 [−]   𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 

𝑅𝑒 [−]   𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜 

𝐴𝑗  [𝑚2]  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 

𝑉𝑗 [𝑚3]  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 

�̇� [𝑙/𝑠]  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑜𝑣ý 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 

𝑆 [𝑚2]   𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎  



6 

Obsah 

1.Úvod ........................................................................................................................................ 7 

2.Ropa a ropné produkty ......................................................................................................... 8 

3.Stávající systém čištění ......................................................................................................... 9 

3.1.Systém na úpravu vody ze splavných ploch ................................................................. 9 

3.1.1.Popis systému ........................................................................................................... 9 

3.1.2.Výpočet vztahu mezi porozitou sorpční náplně a průtokem:............................. 11 

3.1.3.Čitění retenční nádrže a výměna sorpčních náplní ............................................. 15 

3.1.4.Návrh na zlepšení ................................................................................................... 16 

3.2.Systém na čištění a recirkulaci vody z průmyslových operací .................................. 17 

3.2.1.Popis systému ......................................................................................................... 17 

3.2.2.Předpokládané složení odpadní vody z průmyslu: ............................................. 18 

3.2.3.Usazování ................................................................................................................ 19 

3.2.4.Příprava kalové vody k odvodnění: ...................................................................... 20 

3.2.5.KOMOROVÝ FILTR – TYP KF 500-30/25 .................................................................... 20 

3.2.6.Reaktor RPFN ......................................................................................................... 22 

3.2.7.Návrh na zlepšení ................................................................................................... 22 

3.2.8.Možnosti nahrazení technologie ........................................................................... 22 

3.2.9.Konečná volba technologie .................................................................................... 29 

4.Závěr ..................................................................................................................................... 30 

5.Citovaná literatura ............................................................................................................... 31 

 

  



7 

1.Úvod 

 

„Dle vodního zákona je každá právnická či fyzická osoba, která vypouští odpadní 

vody do vod povrchových nebo podzemních, povinna zajišťovat jejich zneškodňování 

v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění, vydávaným 

vodoprávním úřadem podle § 8 odst. 1 písm. c vodního zákona. Ten, kdo vypouští odpadní 

vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím 

vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky 

těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal a příslušnému 

správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ [2]. V mé práci se budu zaobírat 

problematikou splnění podmínek výše uvedených u konkrétní společnosti.  
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2.Ropa a ropné produkty 

„Hmotnostní složení prvků v ropě, která je zbavená vody a anorganických nečistot, 

bývá 84-88 % hm. uhlíku, 11-14 % hm. vodíku, 0-8 % hm. síry, 0,2-1,6 % hm. dusíku, 0-

1,8 % hm. kyslíku, 0-0,1 % hm. vanadu, dále může obsahovat Ni a stopová množství jiných 

prvků. Uvedené prvky se nevyskytují samostatně, ale jsou vázány v uhlovodících a 

v dusíkatých, kyslíkatých, sirných a organokovových sloučeninách“ [1]. 

Pro mechanickou separaci, je pro nás nejdůležitější vlastností její hustota. Ta se dělí do tří 

základních kategorií: 

- Lehká (610 ÷ 850 𝑘𝑔/𝑚3) 

- středně těžká (850 ÷ 930 𝑘𝑔/𝑚3) 

- velmi těžká (930 ÷ 1050 𝑘𝑔/𝑚3)       [3] 

Nejčastější ropné produkty k čištění: 

- Nafta 

- Benzín 

- Petrolej 

- Oleje 

Toxicita 

Při koncentracích do 4 mg/l je přímý účinek na člověka zanedbatelný. Při vyšších 

koncentracích působí dráždivě, může způsobovat i zažívací potíže.  

„V ropě jsou kancerogenní látky, které se hromadí v tělech ryb a jiných živočichů. 

Karcinogenní působení polyaromatických uhlovodíků usmrcuje dospělé živočichy v 

koncentraci 1÷100 ppm a larvy živočichů v koncentraci 0,1÷1 ppm“ [1]. U 

mikroorganismů vytváří mechanický obal, který zabraňuje prostupu vzduchu.  

Ropný film na hladině se začíná tvořit při koncentraci volných olejů větší než 0,2 mg/l.  

  



9 

3.Stávající systém čištění 

Než začnu s popisem samotným, rád bych upozornil na fakt, že systém je velmi 

starý a za dobu své existence prošel mnoha rekonstrukcemi. Značná část se nachází v 

podzemí mimo můj přímý dosah, díky čemuž se často budu muset spoléhat pouze na 

dokumentaci, či ústně podané informace z řad zaměstnanců.  

Stávající systém by se dal rozdělit na dva na sebe nezávislé okruhy:  

a) Systém na čištění vody ze splavných ploch objektu 

b) Systém na čištění a recirkulaci vody z průmyslových operací 

3.1.Systém na úpravu vody ze splavných ploch 

3.1.1.Popis systému 

Objekt disponuje pozemkem o rozloze 64 440 𝑚2. Zpevněné plochy a příjezdová 

komunikace zabírá 36 450 𝑚2, zbytek zeleň (trávník, nálety). Východní část příjezdové 

komunikace (12 400 𝑚2) je odvedena vnitroareálovou kanalizací JS 500 přímo do veřejné 

kanalizační sítě. Voda ze zbylých ploch je odváděná pomocí otevřených betonových skruží 

do retenční nádrže (RN), umístěné v jihozápadní části objektu. Retenční nádrž (viz. 

schéma S01) je vybudována z monolitního betonu. Slouží k zachycení přívalových dešťů, 

k odloučení plovoucích ropných látek či jiných nečistot, dále plní funkci sedimentační 

jímky pomocí dvou kalových prostorů za první nornou stěnou. Následuje labyrintový 

koalescenční stupeň, ze kterého voda natéká pod dno sorpčního stupně. Sorpční stupeň 

se skládá z vyjímatelných košů z nerezové oceli, naplněných sorpčním vrstvou. Základní 

složení sorpční vrstvy zahrnuje 75 % hydrofobního textilního sorpčního materiálu a 25 

% zrnitého či granulovaného sorbentu. 

Místně příslušný vodoprávní úřad stanovil limit ropných látek, vyjádřených v 

ukazateli C10 – C40, v předčištěné vodě na maximálně 0,5 mg/l v prostém vzorku.  

 Ke kontaminaci vody ropnými produkty dochází převážně odkapy z motorových 

vozidel zaparkovaných na odstavných plochách. Vzhledem k nedalekým dílnám hrozí i 

neplánované kontaminace lidským přičiněním.  
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Základní parametry (RN):  

- Délka 22 𝑚 

- Šířka 6 𝑚 

- Střední hloubka 3,2 𝑚 

- Hloubka kalového prostoru 5 𝑚 

- objem kalového prostoru 24 𝑚3 

- celkový objem 540 𝑚3 

- užitný objem 340 𝑚3 

- kapacitní průtok 385 𝑙/𝑠 

 

Vstup:  

- povrchová voda z odstavných ploch a příjezdových komunikací 

- sorpční materiál pro sorpční filtr 

 

Výstup: 

- předčištěná voda v technologické úrovni koalescence a sorpce 

- odpad ve formě nerozpuštěných látek usazených v kalovém prostoru 

- odpad ve formě odloučených pevných plovoucích látek v sedimentačním prostoru 

- odpad ve formě odloučených lehkých kapalin na volné hladině v RN 

- odpad ve formě pevného sorpčního materiálu kontaminovaného organickými 

látkami 

Retenční nádrž je potřeba pravidelně čistit. K čištění (RN) by mělo docházet v ideálním 

případě po vyčerpání kapacity kalového prostoru, nebo při překročení přípustné 

kontaminace sorpční náplně. Vzhledem k nepředvídatelnosti složení a objemu vstupní 

odpadní vody, je velice obtížné přesněji stanovit časovou periodu čištění. Dá se však 

stanovit maximální přípustné znečištění sorpční náplně vůči aktuálnímu průtoku.  
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3.1.2.Výpočet vztahu mezi porozitou sorpční náplně a průtokem: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑜šů  (𝑖) = 18 

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑛í 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑠𝑚ě𝑠𝑖 (𝑄�̇�) = 385 𝑙/𝑠 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜š𝑒 (𝑉) = 1,75 𝑚3 

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑘𝑜š𝑒 (𝑆𝑜) = 2,3 𝑚2 

𝑣ýš𝑘𝑎 𝑘𝑜š𝑒 (ℎ𝑜) =
𝑉

𝑆𝑜
=

1,75

2,3
= 0,8 𝑚 

Náplň košů: 

− 𝑠𝑝𝑜𝑑𝑛í 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎: 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙𝑛í 𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡 (600 𝑚𝑚) 

− 𝑣𝑟𝑐ℎ𝑛í 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎: 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑘𝑜𝑘𝑠 (200 𝑚𝑚) 

𝑝𝑜𝑟𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎 č𝑖𝑠𝑡éℎ𝑜 𝑘𝑜𝑘𝑠𝑢 (𝜀(max)) = 0,48 

Určení viskozity a hustoty směsi:  

𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦: 

− 𝑝𝑙𝑜𝑣𝑜𝑢𝑐í 𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛ě𝑛𝑦 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐í 𝑛𝑜𝑟𝑛ý𝑐ℎ 𝑠𝑡ě𝑛 

− 𝑣ý𝑟𝑎𝑧𝑛ě 𝑡ěžší čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛ě𝑛𝑦 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐í 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑒 

− 𝑛𝑒𝑜𝑑𝑙𝑜𝑢č𝑒𝑛é čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐í 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑑𝑙𝑜𝑢č𝑒𝑛𝑦 𝑣 𝑙𝑎𝑏𝑖𝑟𝑖𝑛𝑡𝑢 

− 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 20 °𝐶  

→ 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑦 (𝜇) ~ 𝜇𝐻2𝑂
20° = 0,01 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 

→ ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑦 (𝜌)~𝜌𝐻2𝑂
20° = 998 𝑘𝑔/𝑚3 

Tlaková ztráta průtokem porézní vrstvou∶ 

𝐽𝑒𝑑𝑛á 𝑠𝑒 𝑜 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑓á𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑝𝑜𝑟é𝑧𝑛í 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑜𝑢. 

𝑒𝑧 = 𝜆′
(1 − 𝜀)

𝜀3

ℎ

𝐷𝑝
𝑢𝑜

2  (3.1) 

𝛥𝑝𝑧 = 𝑒𝑧 ∙ 𝜌 = 𝜆′
(1 − 𝜀)

𝜀3

ℎ

𝐷𝑝
𝑢𝑜

2𝜌  (3.2) 
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Rychlost toku na vstupu: 

𝑢𝑜 =
�̇�

𝑖 ∙ 𝑆𝑜
  (3.3) 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢: 

𝑢𝑜(𝑚𝑎𝑥) =
�̇�𝑘

𝑖 ∙ 𝑆𝑜
=

385 ∙ 10−3

18 ∙ 2,3
= 9,3 ∙ 10−3𝑚/𝑠 (33,5 𝑚/ℎ) (3.4) 

Stanovení a výpočet ekvivalentního průměru: 

𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑒: "𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ𝑢 𝑗𝑒 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑦, 

𝑘𝑡𝑒𝑟á 𝑚á 𝑠𝑡𝑒𝑗𝑛ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ𝑢 𝑘 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑢 𝑗𝑎𝑘𝑜 𝑢𝑣𝑎ž𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒". [5] 

6𝜋𝐷𝑝
2

𝜋𝐷𝑝
3 =

𝐴𝑗

𝑉𝑗
  [19]      (3.5) 

→ 𝐷𝑝 =
6𝑉𝑗

𝐴𝑗
=

6 ∙ 200 ∙ 10−9

240 ∙ 10−6
= 0,005 𝑚  (3.5a) 

Stanovení součinitele tření (λ‘): 

𝜆′ = 𝑓(𝑅𝑒′); 𝑑𝑙𝑒 𝑶𝒃𝒓á𝒛𝒌𝒖 𝟏  (3.6) 

 

Obrázek 1: 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑡ř𝑒𝑛í (𝜆´)𝑝ř𝑖 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑓á𝑧𝑜𝑣é𝑚 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑧𝑛í 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑜𝑢  
𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣ý𝑐ℎ čá𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑜𝑣ě čí𝑠𝑙𝑒 (𝑅𝑒′) [5] 
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Výpočet Reynoldosva čísla (Re‘): 

𝑅𝑒′ =
𝑢𝑜𝐷𝑝𝜌

(1 − 𝜀)𝜇
  [19]  (3.7) 

𝑅𝑒(𝑚𝑎𝑥)
′ =

𝑢𝑜(𝑚𝑎𝑥)𝐷𝑝𝜌

(1 − 𝜀(𝑚𝑎𝑥))𝜇
=

9,3 ∙ 10−3 ∙ 0,005 ∙ 998

(1 − 0,48) ∙ 0,01
= 2,32 ∙ 10−1 

 

 (3.8) 

 

− 𝑠𝑒 𝑧𝑚𝑒𝑛š𝑢𝑗í𝑐í 𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑧𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜 𝑘𝑙𝑒𝑠á. 

→ 𝑇𝑜𝑘 𝑛𝑒𝑜𝑝𝑢𝑠𝑡í 𝑝𝑙𝑜𝑢ž𝑖𝑣é 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑ě𝑛í. 

𝜆′ =
𝐴′

𝑅𝑒′
+ 𝐵′ =

𝐴′(1 − 𝜀)𝜇

𝑢𝑜𝐷𝑝𝜌
+ 𝐵′  (3.9) 

 

𝐴′ = 150 

𝐵′ = 1,75 

Výsledný vztah mezi porozovitostí a tlakovou ztrátou: 

𝛥𝑝𝑧 = (
𝐴′(1 − 𝜀)𝜇

𝑢𝑜𝐷𝑝𝜌
+ 𝐵′)

(1 − 𝜀)

𝜀3

ℎ

𝐷𝑝
𝑢𝑜

2𝜌  (3.10) 

 

Stanovení maximální přípustné tlakové ztráty: 

𝐽𝑒𝑑𝑖𝑛𝑜𝑢 ℎ𝑛𝑎𝑐í 𝑠𝑖𝑙𝑜𝑢 𝑗𝑒 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣ý 𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑧𝑎čá𝑡𝑘𝑢 𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒:  

𝑉𝑦𝑐ℎá𝑧í𝑚 𝑧 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖ℎ𝑜 𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑐𝑒: 

𝛥𝑝ℎ = 𝜌𝑔(ℎ2 − ℎ1)  (3.11) 

ℎ2 − ℎ1 = ℎ = 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑛á𝑝𝑙𝑛ě  (3.12) 

𝑝ř𝑖: 𝛥𝑝ℎ = 𝛥𝑝𝑧 𝑠𝑒 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑧𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣í  (3.13) 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝ří𝑝𝑢𝑠𝑡𝑛á 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑑𝑦 𝑗𝑒:    

𝛥𝑝(max) = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ   (3.14) 
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Stanovení výpočtu minimální porozity: 

𝛥𝑝(max) = 𝛥𝑝𝑧  (3.15) 

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = (
𝐴′(1 − 𝜀)𝜇

𝑢𝑜𝐷𝑝𝜌
+ 𝐵′)

(1 − 𝜀)

𝜀3

ℎ

𝐷𝑝
𝑢𝑜

2𝜌  (3.15a) 

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ =
𝐴′(1 − 𝜀)𝜇

𝑢𝑜𝐷𝑝𝜌

(1 − 𝜀)

𝜀3

ℎ

𝐷𝑝
𝑢𝑜

2𝜌 + 𝐵′
(1 − 𝜀)

𝜀3

ℎ

𝐷𝑝
𝑢𝑜

2𝜌  (3.15b) 

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝑝
2 ∙ 𝜀3 = 𝐴′ ∙ 𝜇 ∙ (1 − 𝜀)2 ∙ 𝑢𝑜 + 𝐵′ ∙ (1 − 𝜀) ∙ 𝑢𝑜

2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷𝑝  (3.15c) 

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝑝
2 ∙ 𝜀3 = 𝐴′ ∙ 𝜇 ∙ 𝑢𝑜 ∙ (1 − 2 ∙ 𝜀 + 𝜀2) + 𝐵′ ∙ 𝑢𝑜

2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷𝑝 ∙ (1 − 𝜀)  (3.15d) 

𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛í 𝑑𝑜 𝑝ř𝑒ℎ𝑙𝑒𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑢:   

0 = 𝑎 ∙ 𝜀3 + 𝑏 ∙ 𝜀2 − 𝑐 ∙ 𝜀 + 𝑑  (3.16) 

𝑎 = −𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝑝
2  (3.16a) 

𝑏 = 𝐴′ ∙ 𝜇 ∙ 𝑢𝑜  (3.16b) 

𝑐 = (2 ∙ 𝐴′ ∙ 𝜇 ∙ 𝑢𝑜 + 𝐵′ ∙ 𝑢𝑜
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷𝑝)  (3.16c) 

𝑑 = 𝐴′ ∙ 𝜇 ∙ 𝑢𝑜 + 𝐵′ ∙ 𝑢𝑜
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷𝑝  (3.16d) 

 

Z výsledné rovnice je patrné, že tlaková ztráta, v našem případě, nezávisí na výšce náplně. 

Nyní dosadím do rovnice dostatečný počet prvků, pro získání výsledného vztahu  

pro 𝛥𝑝 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.  

 

Obrázek 2: Vztah minimální porozity na průtoku 
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Výsledná vztah minimální porozity na průtoku: 

𝜀(min) = 5,46 ∙ 𝑄0,29  (3.17) 

 

𝑄 [𝑙/𝑠] 

𝑝𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘: 𝑢𝑜 = 𝑢𝑜(𝑚𝑎𝑥)  

𝜀(min) = 30,771 % 

 

Závěr výpočtu 

Po stanovení vztahu mezi minimální porozitou sorpční náplně a průtokem kalové 

vody jsem byl schopen stanovit maximální minimální potřebnou porozitu pro kapacitní 

průtok nádrže. Dosažení tak velkého průtoku je vysoce nepravděpodobné, Z toho usuzuji, 

že do porozitosti 30 % je bezproblémový chod zajištěn. Pokud by znečištění sorpční 

náplně snížilo její porozitost pod 30 %, mohlo by dojít, dle grafu G02, při velmi silných 

přívalových deštích, k nedostatečnému průtoku a následně k překročení maximální 

přípustné výšky hladiny v nádrži. 

 

3.1.3.Čitění retenční nádrže a výměna sorpčních náplní 

Na základě provozních zkušeností dochází k celkovému čištění retenční nádrže 

(RN) včetně výměny sorpčních náplní, před začátkem zimního období, 1x do roka. Čištění 

začíná kompletním vypuštěním nádrže a odvozem vypuštěné vody jako nebezpečného 

odpadu. Následuje vyndání sorpčních košů a výběr kalu z kalového prostoru. Před 

uložením naplněných košů novou, nebo propranou sorpční náplní se musí celá retenční 

nádrž ručně umýt tlakovým vodným ostřikem. Po uložení košů zpět na své místo dochází 

k napuštění retenční nádrže pitnou vodou z veřejné sítě. Za dobu provozu (RN) nedošlo k 

nutnosti častějšího čištění.  
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3.1.4.Návrh na zlepšení 

K výměně sorpční náplně dochází zároveň s čištěním RN z důvodu ekonomické 

náročnosti vypouštění vody před zahájením procesu. Ta se totiž musí odvést jako 

nebezpečný odpad. V případě zjištění, nebo zajištění delší životnosti sorpční náplně, vůči 

nutnosti odvozu kalového odpadu, se nabízí možnost rozšíření kalových prostorů 

retenční nádrže. Z majetkoprávních důvodů, tento způsob zlepšení není proveditelný. 

Jednoduchým a relativně levným řešením by bylo odčerpávání kalu ze dna nádrže s 

následným přepouštěním do systém na čištění a recirkulaci vody z průmyslových operací 

podrobněji popsaném v následující kapitole. Zvýšení životnosti sorpčních náplní by se 

dalo docílit například dosypáváním Bio-enzymatických přípravků na ropné látky. Jedná 

se biologickou směs vybraných mikroorganismů, enzymů a živin. Vybrané 

mikroorganismy jsou schopné odbourávat uhlovodíky a organické usazeniny, enzymy a 

živiny jsou dodávány pro zvýšení účinnosti procesu. 
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3.2.Systém na čištění a recirkulaci vody z průmyslových operací 

3.2.1.Popis systému 

Veškerá odpadní voda z průmyslu je svedena odtokovou kanalizací do usazovací nádrže, 

kde se odloučí převážná část mechanických nečistot. Takto předčištěná voda je 

přečerpávána do sedimentační jímky, která disponuje hladinovým odlučovačem olejů 

(max. výkon pro emulzi vody a oleje 20 l/min.). Odloučený olej je odčerpáván do dvou 

ocelových nadzemních nádrží o celkovém objemu 2 𝑚3. Olej z kontejnerů se vyváží 1x 

ročně v objemu cca 1m3. Kal ze sedimentační jímky zpětně odtéká do usazovací nádrže, 

odkud je čerpán k odvodnění na komorovém lisu. Odvodněný kal je vynášen na pásovém 

dopravníku do připravených kontejnerů. Filtrát z procesu je posílán zpět do sedimentační 

jímky. Surová voda ze sedimentační jímky natéká do gravitačního lapače, sloužícího 

převážně jako akumulační nádrž, odkud je čerpána na ČOV v podobě reaktoru RPFN – 10. 

Vyčištěná voda odtéká z reaktoru gravitačně do akumulační nádrže čisté vody, kde je 

připravena k novému použití v průmyslu.  

 

Obrázek 3: Schéma systému [𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗: 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í]  
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Informace k obrázku 2: 

 

1. Voda z průmyslu gravitačně odtéká kanalizací do usazovací nádrže u kalolisu. 

2. Voda je čerpána čerpadlem MAPE 50–6/190/1400 (Q = 6 l/s, H = 22 m) do 

sedimentační jímky. 

3. Kal ze sedimentační jímky natéká zpět do usazovací nádrže. 

4. Kotoučový odlučovač odděluje olej do nádržky, ze které je čerpadlem vyčerpáván 

do ocelových kontejnerů vedle objektu olejové jímky 

5. Ze sedimentační jímky natéká surová voda do gravitačního lapače, který 

současně plní funkci sedimentační a akumulační nádrže. 

6. Voda z lapače je čerpána na ČOV v podobě reaktoru RPFN – 10.  

7. Vyčištěná voda odtéká z reaktoru gravitačně do akumulační nádrže čisté vody. 

8. Voda z akumulační nádrže je používána zpět v průmyslu.  

9. Kal z reaktoru spolu s prací vodou odtéká do usazovací nádrže u kalolisu. 

10. Odsazený kal je čerpán čerpadlem ABEL CM-G-B211 (Q = 2 m3/hod, p = 

1,5 MPa) na komorový filtr KF 500/30-25 od firmy EMZET Libochovice. 

11. Do čerpaného kalu je přidáván roztok emulzního flokulantu. 

12. Odpadní voda s olejem a filtrát z odvodnění jsou čerpány ze strojovny kalolisu do 

usazovací jímky před stávající čistírnou zaolejovaných odpadních vod. 

13. Odvodněný kal je vynášen pásovým dopravníkem BLUETECH 500/7500 (výkon 

cca 1,3 m3/hod) do zásobního kontejneru na elektricky ovládaném kolejovém 

vozíku na kolejnicích. 

3.2.2.Předpokládané složení odpadní vody z průmyslu:  

• Ropné produkty (oleje, mazací tuky, nafta apod.) 

• Koncentrace písků, hlíny, prachových částic a štěrkových podílů s rozměry do 10 

mm cca 1% 

• Koncentrace volných olejů cca 0,5 %. 

Přítokové množství průmyslových odpadních vod je přibližně 100 𝑚3/𝑑𝑒𝑛, přičemž 

maximální přítok ve špičkách je 40𝑚3/ℎ𝑜𝑑. 
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3.2.3.Usazování 

Usazování je separační proces částic z média, pomocí rozdílných hustot, 

v gravitačním poli země. Účinnost separace je dána také tvarem částic a plochou nádrže a 

usazovací rychlostí. Výška nádrže určuje pouze objem kalu, který je možné v nádrži 

zachytit na účinnost separace vliv nemá. Z empirických zkušeností se separují částice o 

sedimentační rychlosti vyšší než 10−5 𝑚/ℎ [13].  

 

Usazovací nádrže 

Zařízení pro realizaci separace pomocí usazování. Pro průmysl se navrhují a staví 

na míru, dle požadavků a možností.  

Rozdělení sedimentačních nádrží dle tvaru [14]: 

- Pravoúhlé s horizontálním průtokem (podélné). 

- Kruhové s horizontálním průtokem (radiální). 

- Kruhové s vertikálním průtokem (vertikální). 

- Pravoúhlé s vertikálním průtokem. 

- Štěrbinové usazovací nádrže (s kalovým prostorem). 

- Lamelové. 

- Etážové 

Vybavení usazovacích nádrží dle [13]: 

- vtokový objekt 

o Usměrněný tak aby vtok nenarušoval laminární proudění v usazovací 

nádrži. 

- odtokový žlab  

o U pravoúhlých nádrží na konci nádrže. 

o U kruhových nádrží na obvodu nádrže. 

- zařízení na stírání kalu 
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3.2.4.Příprava kalové vody k odvodnění: 

Před samotným vpuštěním odpadní vody do Komorového lisu je kal s vodou 

promíchán. Zároveň je přidáno cca 20 ml flokulantu na 100 l kalové vody. Flokulant neboli 

vločkovací činidlo má za následek shlukování jemných částic, a tím výrazně urychluje 

jejich následnou separaci od kapaliny. Kal se předhušťuje maximálně do 6 % sušiny. Vyšší 

koncentrace je nevhodná především z hlediska další manipulace s kalem [12].  

 

3.2.5.KOMOROVÝ FILTR – TYP KF 500-30/25  

Komorový kalilos slouží k oddělení pevné fáze od kapaliny při zvýšeném tlaku s 

přerušovaným provozem. zařízení je tvořeno deskami potaženými filtrační tkaninou, 

přičemž každá deska má svůj vlastní odvod filtrátu. Desky jsou tvarovány tak, aby mezi 

sebou vytvářely komory pro usazování filtračního koláče. (viz. Obrázek 4) 

 

Obrázek 4 [5] 

1. deska – 2. filtrační tkanina – 3.přívod suspenze – 4.těsnicí vložka – 5.drenážní prostor 
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KF 500 pracuje v těchto cyklech: 

- filtrace – separace suspenze prostupující filtračními plachetkami 

- proplach – promývání plachetek nebo kalového koláče 

- profuk – vytláčení zbytků vody tlakovým vzduchem 

- sušení – vysoušení kalového koláče 

- rozřazování – odsouvání filtračních desek a uvolňování kalu 

Doba kompletního filtračního cyklu je 60 ÷ 120 minut. Při filtraci vzniká 

odvodněný kal s podílem sušiny 30 ÷ 40 %. Kal po uvolnění dopadá na pásový dopravník, 

který má výstup v uzavíratelném kontejneru, mimo strojovnu kalolisu, o obsahu cca 4 m3. 

Po jeho naplnění je převezen do spalovny odpadů. 

 

Hlavní technické údaje: 

 

počet desek      30 ks 

počet komor      29 ks  

ozměr desky     500 x 500 mm 

objem komory    4 dm3 

filtrační plocha    10 m2 

prac. plnící tlak    1,6 MPa 

rozměr koláče    400 x 400 mm 

tloušťka koláče    25 mm 

příkon      3 kW 

spotřeba el. en.    0,4 kWh 

hmotnost      300–800 kg 

max. uzavírací tlak    25 MPa 
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3.2.6.Reaktor RPFN  

Jedná se o plně automatizovaný reaktor, s plovoucí filtrační vrstvou 

polystyrénových kuliček, přidržovanou pod hladinou opěrným průtočným dnem. Princip 

funkce spočívá v koagulaci s následnou filtrací. Koagulace probíhá ve dvou fázích. První 

fáze je separace těžších nečistot pomocí sedimentace v koagulačním prostoru. Ve druhé 

fázi jsou zachyceny i lehčí částice průtokem ve vločkovém mraku, vytvořeném pomocí 

dodaných chemikálií (činidla, která ve vodě hydrolyzují a vytváří vločkové sraženiny, na 

jejichž povrchu dochází k zachytávání). Kal je odebírán spodní výpustí. Vyčištěná voda 

odchází vrchním přepadem. Regenerace polystyrénové vrstvy se provádí prudkým 

poklesem hladiny v reaktoru. 

3.2.7.Návrh na zlepšení 

Největším problémem stávající technologie je zastaralý systém filtrace. Komorový 

kalolis je již značně opotřeben a přináší s sebou spoustu nutné údržby.  

Možnost vyměnit starý kalolis za nový se určitě nabízí, avšak pro kombinaci 

s přečerpáváním kalu ze systému na úpravu vody ze splavných ploch není tato technologie 

příliš vhodná. Kalolis je nejlepší zapojit do polo-kontinuálního provozu s malými rozdíly 

v objemovém přítoku. V případě velkých výkyvů může docházet k ucpávání až trhání 

plachetek, což má za následek odstavení celé technologie, opravu kalolisu a spoustu 

úklidu. Zaměřím se tedy na zlepšení procesu odvodňování kalu. 

3.2.8.Možnosti nahrazení technologie  

Při volbě nové technologie je nutné dbát na co největší kompatibilitu se starým 

systémem. Reaktor RPFN je nový a jeho výměna nepřipadá v úvahu. Dále jakýkoli zásah 

do potrubního systému přináší velká rizika, především díky trase metra jenž vede přímo 

pod stávající technologií. Nový systém odvodňování by tedy měl ideálně nahradit 

předchozí kalolis s minimální nutnosti stavebního zásahu. Tím odpadá jakékoli přirozené 

odvodňování kalů na kalových polích či lagunách. Dále chci zmínit, že průmyslová budova 

nevyrábí dostatečné množství odpadního tepla, které by se dalo využít pro termické 

odvodňování.  
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Dle 2. Mezinárodní konference ODPADNÍ VODY 1997, Jihlava, 26.-27.5.1997, je 

potřeba pro spalování, či skládkování kalu obsah sušiny ideálně nad 30 %. Dle [15] 

standardní vyhnilý odvodněný kal s cca 25 % sušiny není schopen z hlediska své 

výhřevnosti samostatného hoření. 

Na dané konferenci zároveň proběhla výměna informací z testování různých zařízení pro 

odvodňování kalů. Přikládám Tabulku 1 s výsledky jejich měření. 

 

typ Kalu lokalita / zdroj 

vstupní 
sušina %  

/organický 
podíl[%] 

Sušina po 
komorovém 

lisu[%] 

sušina po 
odstředivce 

[%] 

sušina 
po 

pásovém 
lisu [%] 

Surový 

směsný 

---/Bartoszewski, 

1995 
3 ÷ 6 /--- 35 ÷ 50 18 ÷ 25 20 ÷ 40 

Vyhnitý 

směsný 

---/Bartoszewski, 

1995 
3 ÷ 9 /--- 32 ÷ 50 17 ÷ 24 18 ÷ 44 

aerobní 

stabilizovaný 

---/Bartoszewski, 

1995 
1 ÷ 3 /--- --- 12 ÷ 16 12 ÷ 20 

vyhnilý 
Grüneck / Schilp, 

1994 
6,8 / 54 --- 32 --- 

vyhnilý Jihlava 5,2 / 46,8 --- --- 30,4 

vyhnilý Liptovský Mikuláš 3,2 / 52,9 --- 20,6 22,7 

aerobní 

stabilizovaný 

Nové Město na 

Moravě 

2,5 ÷ 3,5 /--

- 
--- --- 14 ÷ 18 

vyhnilý 

Praha 

/ Roškota et. al, 

1996 

---/ 49 --- 30 23,8 

vyhnilý 
Přerov / Sléha, 

1996 
6 ÷ 7 /--- 35 ÷ 40 --- --- 

Tabulka 1 [𝟗] 

Z Tabulky 1 vyplývá, že pouze komorový lis dosáhl vždy požadovaných 30 % sušiny. 

Měření však proběhlo před 20 lety.  
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Pásové lisy 

Pásové lisy jsou tvořeny filtračními pásy vedenými přes soustavu válců. Jejich 

pohyb, a tedy i proces odvodňování, je kontinuální. Doba odvodňování ve všech zónách je 

zhruba 2 ÷ 6 minut. Proces je otevřený a vyžaduje průběžné sledování obsluhou. Velkou 

nevýhodou je vysoká spotřeba technické vody na čištění pásů, oproti tomu proces má 

nízkou měrnou spotřebu elektrické energie a dle [9] i velký počet domácích výrobců.  

Mezi nejznámější se asi bude řadit Kolínská firma KAPLAN spol.s r.o., či VEKAMAF (1959)  

 

Obrázek 5 [𝟖] 

 

Síto-pásové lisy s vestavěným zahušťovačem 

Oproti běžnému pásovému lisu umožňuje otočením zpracovávaného kalu o 180 

stupňů, v zóně 4 (viz. Obrázek 6) vyšší procento odvodnění. Následující princip 

technologie odvodnění je stejný jako u běžného pásového lisu. 

kal vstupní ztráta žíháním 

v sušině % 
dávka flokulantu g/kg sušina kal. koláče v % 

do 50 3–5 25 
50–60  5–7 20 
nad 60 7 a více 15–20  

Tabulka 2 [𝟔] 
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Obrázek 6 [𝟕]  

1 – přívod kalu, 2 – přívod flokulantu, 3 – mísící komora, 4 –horizontální předodvodňovací 

zóna, 5 – odvodňovací zóna, 6 – odvodněný kal, 7 – ostřikování plachetky 

Dekantační odstředivky 

Dekantační odstředivky pracují na principu odlišné hustoty částic. Druhů 

odstředivek je celá řada (Trubkové, Bubnové, Talířové, Komorové, etc.). Pro náš případ 

jsem vybral Vodorovnou usazovací odstředivku se šnekovým vyprazdňováním. 

Popis funkce: 

Odstředivka se skládá ze dvou rotorů, vnějšího s plným pláštěm a vnitřního 

s navařeným šnekem. Rotory se otáčí stejným směrem, odlišnými rychlostmi. Suspenze je 

přiváděna do otáčejícího se vnitřního bubnu, kde je usměrněna k plášti vnějšího bubnu. 

Těžší částice jsou usazovány na povrchu vnějšího bubnu odkud jsou šnekem dopravovány 

do kuželové části, kde dochází k jejich částečnému odvodnění a na následně na konec 

kužele, kde vypadávají z odstředivky. Odstředěná kapalina je vytlačována do druhé strany 

kde přepadá přes hranu mezikruhové přepážky a následně otvory ven. Proces samotný 

trvá řádově desítky vteřin. Výkonově jsou odstředivky na špici odvodňovacích zařízení, to 

je však vyvažováno vysokými investičními a provozními náklady. Odvodněný kal má 

sušinu kolem 20 ÷ 25 % s minimální, nebo žádnou potřebou flokulantu. 
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Obrázek 7: Vodorovnou usazovací odstředivku se šnekovým vyprazdňováním[20] 

 

Spirálový dehydrátor 

 „Spirálový dehydrátor slouží k odvodnění zahuštěného kalu z kalové nádrže, k 

odvodnění přebytečného kalu nebo kalu přímo z aktivace“[11]. Zařízení pracuje v 

automatickém režimu. Sušina odvodněného kalu se pohybuje v rozmezí 15–30 %. 

Technologie zařízení je relativně nová a má spoustu různých výrobců. Uvedu některé 

z nich zároveň s produktem, který nabízejí. 

ASIO: AS-DEHYDRÁTOR 

 

Obrázek 8 [𝟏𝟏] 
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Popis procesu: 

„Odvodňovací buben sestává ze závitnice rotující konstantní rychlostí pod vrstvou 

pevných a pohyblivých lamel. Závitnice tlačí na rohy pohyblivých lamel, které se 

kontinuálně pohybují v mezerách mezi pevnými lamelami během rotace závitnice“ [11]. 

Kalová voda odtéká z procesu mezerami mezi lamelami. Mezery mezi lamelami se 

postupně zmenšují směrem k místu, kde se kalový koláč odstraňuje. Přítlačná deska 

navyšuje tlak na kalový koláč, aby došlo k efektivnějšímu odvodnění [11]. 

 

AMCON: Šnekové odvodňovací zařízení  

 

Obrázek 9 [17]. 

„Odvodňovací buben se skládá z šneku a střídajících se pevných a pohyblivých 

lamel, které jsou oddělené vymezovacími podložkami. Škvíry mezi lamelami se postupně 

zužují a současně se zmenšuje stoupání šneku“[16]. Šnek zajišťuje posun kalu, jeho 

stlačení a odvodnění. Kalová voda vytéká přes štěrbiny mezi lamelami. Štěrbiny se zužují 

směrem k výstupu, odkud se vytlačuje odvodněný kal. Odvodněný kal má sušinu  

20–25 % [16]. 
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MIVALT: Odvodňovací šroubový kalolis, dehydrátor kalu  

Další podobnou technologii odvodňování má i šroubový odovodňovací lis od 

společnosti MIVALT, Ten však dosahuje pouze 15–20 % sušiny [18].  

 

Obrázek 10 [18] 

 

Obrázek 11: [18] 
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Další mnou nalezené společnosti s podobnou technologií:  

- ALFA LAVAL 

- CENTRIVIT 

- VODATECH 

- HUBER  

3.2.9.Konečná volba technologie 

Ze všech zmíněných technologii ani jedna nesplňuje bezproblémové vysušení kalů 

nad 30 % sušiny. V případě propojení pásových lisů s termickým dosoušením, bychom 

požadovaných hodnot docílili, ale jak už bylo řečeno, objekt neprodukuje dostatečné 

množství odpadního tepla k realizaci. Dále jsou pásové lisy určeny spíše ke kontinuálnímu 

provozu a při přepouštění kalu z (RN) by mohly nastávat komplikace. Odvodňovací 

odstředivky jsou investičně a provozně pro daný systém příliš nákladné, vhodné jsou 

spíše pro velká zařízení, čímž nám zůstaly spirálové dehydrátory. Jedná se o relativně 

novou technologii, se spoustou různých výrobců, což dává velké šance najít zařízení téměř 

na míru. Jejich velkým nedostatkem je však potřeba dávkování neúměrného množství 

flokulantů, potřebných nejen na zvýšení sušiny výstupního kalu, ale především pro 

správnou funkci zařízení jako takového, jelikož smykové síly, které vznikají pohybem 

lamel, mají tendenci rozbíjet kal do takové míry, až protéká ven s odseparovanou vodou. 

Tudíž při volbě dehydrátoru, doporučuji si nechat nejprve od dodavatelské firmy spočítat 

provozní náklady. Pokud by byl provoz příliš nákladný zvolil bych starší, ale spolehlivý 

systém sítopásových lisů.  
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4.Závěr 

V Úvodu jsem uvedl legislativní důvody k čištění odpadních vod a nastínil obsah 
své bakalářské práce. 

Druhá kapitola se stávala ze stručných informací o ropně a ropných produktech, 

jejich toxicitě a vlivu na životní prostředí. 

V první části třetí kapitoly jsem popsal čištění odpadní vody pomocí sedimentace 

následované průtokem porézní vrstvou. Stanovil jsem vztah mezi porozovitostí sorpční 

náplně a průtokem čištěné vody, díky čemuž jsem získal přibližnou představu o nutnosti 

čištění retenční nádrže z důvodu výměny sorpční náplně. Pro uzavření kapitoly jsem se 

rozhodl uvést některé návrhy na zlepšení, či zlevnění provozu systému. 

Druhou část třetí kapitoly jsem věnoval čištění odpadní vody pomocí usazování 

s následnou filtrací. Obecně jsem popsal celý systém a následně se zaměřil výhradně na 

odvodňování kalu. V původním systému se o nízký obsah vody v kalu staral komorový 

filtr. Po jeho popsání a závěrech z toho vyplývajících jsem usoudil, že je čas na změnu. 

Při volbě nové technologie jsem nejprve určil potřebné, či preferované parametry, 

následně jsem popsal několik systémů odvodňování, s potenciálem nahradit stávající 

technologii. Jednalo se o pásové a sítopásové lisy, dekantační odstředivky a šroubové, či 

šnekové dehydrátory. Každý systém jsem popsal a uvedl některé možné dodavatele. Na 

konci kapitoly jsem volil zařízení pro daný provoz.  
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