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Úvod
Principy biologického čištění kontaminovaných vod a biologické dekontaminace
jiných odpadů jsou převzaty člověkem z přírody. V přírodních vodách nádrží neustále
probíhají složité biochemické procesy transformace organických a anorganických látek
za účasti různých skupin mikroorganismů. Základem biologického čištění odpadních vod je
schopnost různých mikroorganismů využivat nečistoty v těchto vodách jako zdroj energie
a živin pro vlastní růst a rozmnožování. Je zřejmé, že biologické čištění odpadních vod
v uměle vytvořených podmínkách čističek je výrazně lepší - rychlejší a intenzivnější, např.
v důsledku neutralizace odpadních vod, jejich ředění, přídavků chybějících živin - dusíku
a fosforu, nuceného provzdušňování odpadních vod v kontaktu s mikroorganismy, v
některých případech i udržování teploty atd. Dá se tedy mluvit o kultivování přirozených
mikrobiálních společenstev v umělých zařízeních za definovaných příznivých podmínek,
zatímco v přírodě působí náhodné kombinace přírodních faktorů. To má za následek vysokou
rychlost a úplnost konverze výchozích surovin - kontaminantů odpadních vod - na neškodné
produkty mikrobiálního metabolismu.
Jednou z nejpoužívanějších a nejúčinnějších metod čištění odpadních vod je jejich
biologická filtrace, kombinující procesy mechanické a fyzikálně-chemické filtrace a také
biologické oxidace pro odstraňování celé řady mechanických, polorozpuštěných (koloidních)
a rozpuštěných nečistot. V procesu filtrace odpadní vody přes vrstvu materiálu náplně vzniká
na jeho povrchu biofilm.
Analogem biofiltrů jako technických zařízení je přírodní objekt – půda - s jedinečnou
schopnosti sorpce včetně iontoměničových vlastností, biooxidační schopností danou půdními
mikroorganismy, jakož i schopností filtrace. I v podmínkách antropogenního vlivu na půdu
zajišťuje tento přírodní biofiltr vysokou kvalitu podzemních vod.
Výhody umělých zařízení pro biofiltrace - biologických filtrů - jsou následující:
- procesy konverze látky zde probíhají velmi rychle;
- nevyžaduje se zábor velkých ploch pro čistící zařízení;
- biofiltry mohou být umístěny v interiéru, tím pádem se eliminuje vliv klimatických
faktorů na účinnost procesů čištění;
- biofiltry jsou energeticky méně náročné, a proto jsou efektivní při čištění malých
objemů odpadních vod.
Biologické filtry mají nicméně i několik nevýhod:
- nejsou dostatečně spolehlivé ve smyslu hygieny: jejich provoz je doprovázen
zápachem a vývojem mušek;
- nezbytné je proplachování velkého množství náplňového materiálu, aby
se zabraňovalo jeho zanášení kalem, což má za následek dodatečné provozní náklady.
Biofiltry, jakož i jiná biologická zařízení, jako jsou například aerotanky, se používájí k
čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, jako jsou např. vody z kanafulnoextračního podniku, z výroby tepelného zpracování ropných břidlic, výroby
dimethyltereftalátu, ethylenoxidu, chloroprenové pryže, atd.
Již tradičním je projektování biofiltrů pro čištění odpadních vod z potravinářských
výrob, a to zejména zpracování masa a mléka, u kterých se biofiltry vyznačují větší stabilitou
při provozu než aerotanky. Tyto odpadní vody obsahují vysoké koncentrace snadno
rozložitelných organických láte například laktózy (mléčného cukru), což vede k rozvoji
vláknitých bakterií, které způsobují bobtnání aktivovaného kalu v aktivačních nádržích
a brání stabilnímu provozu sekundárního usazováku v aktivačních technologiích biologického
čištění odpadních vod. V horní části náplně biofiltrů může růst vláknitých bakterií
a houbových kolonií vést také k zanášení náplně, ale tento problém se dá poměrně snadno
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překonat zvýšením hydraulického zatížení a proplachováním náplně biofiltru. Dalším
důležitým faktorem hovořícím ve prospěch biofiltrů je skutečnost, že jsou stabilnější
v širokém rozmezí hodnot pH odpadních vod. Např. odpadní vody z mlékárenského průmyslu
mají hodnotu pH v rozmezí od 4,6 do 9,4, což je dáno stálým přísunem syrovátky
a vyčerpaných mycích prostředků. Nicméně zhoršení výkonu biologického filtru není
pozorováno a předběžná neutralizace vstupních odpadních vod na neutrální hodnotu pH
nezvyšuje účinnost čistícího procesu. A nakonec velmi atraktivním technologickým
a výzkumným aspektem použití biofiltrů pro čištění odpadních vod je to, že mikrobní
společenstvo biofilmu zahrnuje různé skupiny mikroorganismů, jejichž činnost umožňuje
hloubkové čištění od celé řady sloučenin. Tak například v případě, že tloušťka biofilmu je
větší než 5,4 mm, má vnitřní vrstva biofilmu snížený obsah kyslíku. V těchto anaerobních
podmínkach se rozvíjejí anaerobní heterotrofní mikroorganismy včetně denitrifikantů
zajišťujících transformaci dusičnanového dusíku na molekulární dusík a jiné těkavé dusíkaté
látky, což vede k odstranění všech dusíkatých sloučenin z vody. Výsledky použití procesu
biologické filtrace pro komplexní čištění odpadních vod jsou aktivně diskutovány v této
publikaci.
S ohledem na vhodné technologické vlastnosti biofiltrů pro čištění odpadních vod,
možnosti použití modulárního principu při postupném uvádění do provozu při rostoucím
objemu odpadní vody, stejně jako jejich větší stabilitě při provozu ve srovnání s jinými
biologickými čistícími zařízeními autoři považují za velmi důležitý popis a diskuzi o procesu
biofiltrace odpadních vod pro vzdělávací a výzkumné účely.
Většina materiálu obsaženého v této příručce představuje výsledky vlastní výzkumné
činnosti autorů publikované jako články v předních vědeckých časopisech a také uvedené
v příslušných oddílech tří disertačních prací.
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1 Proces biofiltrace a jeho charakteristika
1.1 Charakteristika biofiltrace jako společného procesu filtrace odpadních
vod a biologické oxidace jejích složek
Výzkum a vývoj biofiltrů byl po dlouhou dobu v pozadí vývoje zařízení na úpravu
vody. V současné době ale pozorujeme opětovný růst zájmu o tyto techniky a související
technologie čištění odpadních vod. Jedním z hlavních důvodů je významné zpřísnění
požadavků na kvalitu vyčištěné vody.
Je zřejmé, že účinnost procesu čištění odpadních vod konvenčními metodami v
aktivačních nádržích je omezena vyšším obsahem částic sekundárních suspendovaných látek nejmenších vloček aktivovaného kalu - ve vyčištěné vodě, a to i při běžném provozu
aerotanku; tento problém se prohlubuje v případě "bobtnání" aktivovaného kalu a jeho špatné
sedimentace v dosazovací nádrži.
Dalším, často nepřekonatelným problémem při zajištění kvality čištění v aktivačních
nádržích je nízký stupeň biologické oxidace amoniaku a také biologicky těžko rozložitelných
(rekalcitrantních) organických látek, jako jsou např. povrchově aktivní látky různé povahy
nebo barviva. Důvodem pravděpodobně není nedostatečná adaptace mikroorganismů v
aktivovaném kalu, ale zpomalený růst specifických mikroorganismů - za aerobních podmínek
nitrifikantů a oxidátorů rekalcitrantních organických látek; za anaerobních podmínek –
acidofilů a metanogenů.
Důkladného čištění odpadních vod pomocí pomalu rostoucích mikroorganismů je
možné dosáhnout maximální možnou akumulací jejich biomasy v reaktoru. Technicky toho
lze dosáhnout imobilizací mikroorganismů na upevněných nebo mobilních nosičích.
S ohledem na zajištění kvality čištění odpadních vod a odstranění různých nečistot
musí být biofiltry popsány především jako reaktory s pevnou vrstvou náplně. Toto
předpokládá vysoký stupeň čiření vody filtrací přes vrstvu náplně.
V biofiltrech dochází ke kombinaci fyzikálně-mechanického čištění odpadních vod
filtrací přes vrstvu náplně (ať už aktivní, jako je aktivní uhlí a zeolit, nebo inertní, jako je
například keramzit nebo písek) s biologickou metabolickou aktivitou mikroorganismů.
Mikroorganismy jsou imobilizovány (ukotveny) na povrchu nosiče - náplně biofiltru - a tvoří
biofilm. Z tohoto důvodu jsou biofiltry také popisovány jako reaktory s biofilmem [1].
Pojmy jako jsou "biofiltr", "biologický filtr" nebo "biologicky aktivní filtr" (BAF),
používané v odborné literatuře, mají vlastně stejný význam, protože se jedná o zařízení, ve
kterých se odpadní vody čistí od mechanických, suspendovaných a rozpuštěných nečistot
procesy filtrace a biologické oxidace.
Biologický filtr (biofiltr) je zařízení, ve kterém se odpadní voda filtruje přes pevnou
náplň potaženou biofilmem tvořeným koloniemi mikroorganismů. Na povrchu materiálu
náplně se čistí kontaminovaná voda od nerozpustných nečistot, neusazených v primárních
usazovacích nádržích, jakožto i od koloidních a rozpuštěných organických a anorganických
látek. Ty jsou sorbovány biofilmem a dále jsou biologicky transformovány. Tím se z odpadní
vody odstraňují organické a anorganické látky a zároveň se v samotném biofiltru zvyšuje
hmotnost aktivního biofilmu. Mrtvý a zcela vyčerpaný biofilm se smývá tekoucí odpadní
vodou a odnáší se z tělesa biofiltru.
Biofiltry zabezpečují dobrou kinetiku biologické oxidace znečištění odpadních vod
specializovanými mikroorganismy. Přitom specializované mikroorganismy, které využívají
komponenty takového komplexního substrátu jako je odpadní voda a jsou distribuovány
nerovnoměrně podél výšky celé vrstvy náplně biofiltru. Proto je v biofiltrech, dlouho
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provozovaných v systémech čištění odpadních vod konstantního složení, zaveden pojem
prostorové posloupnosti (od Lat Succesio - posloupnost, dědičnost) jako postupná změna
biocenóz (společenstev) dle výšky biofiltru a doby zdržení v něm protékající vody. V tomto
případě každé předchozí společenstvo mikroorganismů, prvoků a některých vyšších
organismů, které se podílejí na odstraňování konkrétních nečistot z vody, určuje vývoj
následné biocenózy, která dle svého pořadí čistí vody od dalších typických nečistot.
Charakteristické skupiny mikroorganismů, které tvoří biofilm a určují jeho mikrobiocenózu a
procesy transformace látek v biofilmu budou popsány v kapitole 1.3.
Tloušťka vytvořeného biofilmu závisí na hydraulickém zatížení, koncentraci nečistot,
porozitě, afinitě mikroorganismů k náplni, měrném povrchu materiálu náplně, vlivů okolního
prostředí a mnoha dalších faktorech. Dosud nejsou plně popsány všechny procesy probíhající
v různých vrstvách biofilmu, vzájemné působení anaerobních a aerobních vrstev a vlivy
jednotlivých vrstev na účinnost zařízení. Nicméně je známo, že tloušťka anaerobní vrstvy je
podstatně vyšší než aerobní. V normálně fungujícím biofiltru se tloušťka biofilmu může
pohybovat od několika mikrometrů až do 3-6 mm v závislosti na jeho poloze v náplni dle
výšky biofiltru.
Stav mikrobního biofilmu biofiltru se hodnotí pomocí indikačních mikroorganismů.
Příklady takových mikroorganismů jsou na obr. 1.1.

а –bakterie rodu Zoogloea tvořící flokule s přichycenými nálevníci rodu Vorticella

b - nálevník rodu Opercularia tvořící kolonii na stopce bez kontraktilního vlákna
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c – Kolonii tvořící nálevník rodu Epistylis na pevné stopce

d – vířníci rodu Rotaria

e - kulaté škrkavky a hlístice
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f - Kulaté máloštětinaté škrkavky rodu Aelosoma (olejnuška)

g - zástupce zooplanktonu - buchanka rodu Cyclops

h – kryténka rodu Arcella
Obrázek 1.1 – Mikroorganismy přítomné v mikrobiálním biofilmu biofiltru
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Přítomnost těchto mikroorganismů naznačuje (indikuje) uspokojivý stav biofilmu v
náplni. Dobrý stav mikroorganismů se vysvětluje intenzivním přenosem kyslíku do biofilmu v
důsledku vysoké pórovitosti náplně, čímž jsou vytvořeny příznivé podmínky pro fungování a
rozvoj mikroorganismů [2].
Kyslík potřebný pro probíhající biochemické oxidační procesy vstupuje do vnitřku
nápní pomocí přirozené nebo umělé ventilace filtru (obr. 1.2).
Je zřejmé, že mikrobiální složení biofilmu se v podstatě neliší od jiných mikrobiálních
agregátů (konsorcií mikroorganismů) jako jsou aktivovaný kal nebo mikrobiální granule [3], a
proto i zástupci prvoků přítomných v biofilmu filtru budou charakteristické pro další
mikrobiální společenstva, kultivované na stejných odpadních vodách.
Biofiltr, stejně jako každý biooxidant, je otevřený ekosystém v omezeném prostoru.
Ekosystém biofiltru má dvě složky: živou (biocenózu biofilmu) a neživou (konstrukční části
biofiltru, komponenty mobilních kapalných a plynných fází). Biofilm, jako prostředí pro život
ekosystému biofiltru, získává živiny a energii vstřebáváním a transformací nečistot
v odpadních vodách.
Ekosystém biofiltru se vyznačuje stabilní rovnováhou se schopností samoregulace. Po
vychýlení z rovnovážného stavu v důsledku změny provozních podmínek nebo působení
vnějšího prostředí má schopnost vracet se do původního stavu z hlediska kapacity a efektivity
biofiltračního procesu. Ukazatelem životaschopnosti systému je velká diverzita složení
biofilmu. [2]
Účinnost a kapacita biofiltru závisí na mnoha faktorech: vlivu životního prostředí,
složení a typu odpadních vod, provozních podmínek, konstrukce biofiltrů, druhového složení
biofilmu, atd.
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Obrázek 1.2 - Schéma metabolismu v základní vrstvě biofilmu biofiltru
V současné době existuje velké množství různých zařízení využívajících přirozenou
schopnost mikroorganismů imobilizovat se na nosiči. Tato zařízení mohou být klasifikována
dle hydrodynamických podmínek (režim průtoku stacionární vrstvou nebo režim míchání ve
fluidní vrstvě), dle charakteristik materiálu náplně - nosiče biomasy (inertní vůči
komponentám odpadních vod nebo aktivní, např. sorbenty). Při použití neaktivní náplně je
rozhodujícím faktorem, který určuje vznik a vývoj biofilmu, efektivní přenos substrátu do
mikrobiálních buněk nacházejících se v imobilizovaném stavu. Doba provozu tradičních
biofiltrů s materiálem náplně objemného (písek, štěrk, hlína, atd.) nebo plochého tvaru
(keramické kroužky, odřezky trubek, mříže, trapézové plechy atd.) je limitována dobou
účinnosti materiálu náplně, tj. dobou nepřetržitého provozu filtru, během které je zajišťována
požadovaná kvalita čištěné vody, anebo dobou provozu filtru až do kritického zvýšení
hydraulického odporu. To znamená, že technologie čištění vody filtrací se i v případě
kontinuálního nátoku odpadní vody do reaktoru vyznačuje cykličností: filtrační cyklus
zahrnuje filtrování a regeneraci (opláchnutí) materiálu náplně od přebytečného kalu a
nahromaděných sedimentů. Kromě toho tvorba anaerobních zón v biofiltrech často vede k
rozkladu (hnití) biomasy. K odstranění těchto nedostatků se doporučuje použít v biofiltrech
kombinaci vrstev pevného materiálu náplně s vrstvami materiálů v suspendovaném stavu.
Vysoké účinnosti čištění odpadních vod lze dosáhnout použitím různých sorbentů jako
náplní – různé druhy uhlí, zeolitů apod. Při použití uhlíkových a minerálních adsorbentů jako
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materiálů nosičů biomasy se účinnost čištění odpadních vod zvyšuje ještě více, protože
imobilizaci mikroorganismů na povrch sorbentu za vzniku biofilmu doprovází v těchto
případech adsorpce nečistot z odpadní vody v pórech adsorbentu.
Tradiční adsorbenty, především aktivní uhlí, jsou ale drahé komerční produkty. Je
proto nezbytně nutné, aby se vyvíjely technologie, které by umožňovaly použití drahého
materiálu po dlouhou dobu, aniž by vznikly dodatečné náklady spojené s nevratnou změnou
jeho vlastností. Za aktuální směr lze proto považovat hledání možností výroby nových a
levnejších sorpčních materiálů.

1.2 Imobilizace mikrobiálních buněk na povrchu filtračního materiálu.
Koncept biofilmu a jeho charakteristika
Díky moderním mikrobiologickým a molekulárně-biologickým metodám bylo
prokázáno, že většina bakterií v přirozených ekosystémech existuje v uspořádáných formách,
obvykle upevněná k povrchu biofilmů. V poslední době je stále větší pozornost věnována roli
biofilmů v procesech spojených s antropogenními zásahy do těchto systémů, jakož i využití
biofilmů v biotechnologických procesech. Hlavní role v procesu čištění odpadních vod
biofiltrací patří mikrobním buňkam imobilizovaným na povrchu filtračních materiálů.
Imobilizace mikrobních buněk je proces, při kterém jsou buňky připojeny k povrchu
tak, aby se jejich hydrodynamické vlastnosti lišily od vlastností prostředí.
Jedním z hlavních rysů imobilizace buněk je možnost dosáhnout velmi vysoké
koncentrace buněk, což spolu s jednoduchostí separace imobilizovaných buněk z kapalné fáze
přináší řadu výhod pro zlepšení procesu čištění odpadních vod.
1.2.1 Způsoby imobilizace
Do současné doby byla vyvinuta řada metod imobilizace mikroorganismů, mnohé z
nich vycházejí z metod imobilizace enzymů. Volbu vhodné metodiky do jisté míry určuje
požadovaný fyziologický stav buněk a účel použití. Imobilizace buněk může být přirozený
proces nebo může být uměle vyvolána chemickými nebo fyzikálními prostředky.
Mezi nejdůležitější metody imobilizace buněk patří vazba na pevný povrch nosiče
nebo začlenění do prostorové struktury (obr. 1.3). Na povrch nosného materiálu se buňky
obvykle váží adsorpcí za účasti slabých interakcí nebo kovalentní vazbou. Mezi metodami
prostorové fixace převažují začlenění do struktury gelu a mikroenkapsulace [4].

adsorbce

kovalentní
průnik do
spojení
zapouzdření
vazba
struktury
Obrázek 1.3 - Metody imobilizace buněk

V praxi biologického čištění odpadních vod nachází největší využití imobilizace
mikroorganismů adsorpcí a to díky výhodám jako jsou nízké náklady nebo univerzálnost a
snadnost implementace této imobilizační metody, protože v biofiltrech se kapalný odpad čistí
obtékaním povrchu materiálu náplně potaženého biofilmem aktivní biomasy. Pro imobilizaci
mikroorganismů mohou být použity přírodní sorbenty organické (chitin, buničina, apod.) i
anorganické (jíl, písek, oxid křemičitý, uhlí, atd.), dále syntetické anorganické nosiče (uhlíkové
materiály, kovové slitiny, keramické materiály, atd.) a syntetické polymery (polyethylen, nylon,
polyuretany, atd.). Materiálem náplní biofiltrů může být tedy keramika, drcený kámen, štěrk,
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písek, jíl, aktivní uhlí, glaukonit, skelná vlákna, polymery, kovové materiály, hnůj, bagasa1, atd.
[4]. Volba materiálu spoluurčuje účinnost biofiltru a provádí se tak, aby splnila podmínky
dostupnosti (zejména cenové), biologické neutrality a vysokého specifického povrchu.
Například při biologickém odstranění amoniakálního dusíku z komunálních odpadních vod v
biofiltrech naplněných plastovými granulemi, keramzitem a uhlíkatými organickými vlákny,
probíhala transformace dusíkatých sloučenin v reaktoru s vláknem rychleji a lépe téměř ve
všech fázích provozu [5,6].
Imobilizace mikroorganismů včleněním do struktury gelu umožňuje dosáhnout vysoké
hustoty buněk v bioreaktoru a jejich životaschopnosti. Bylo prokázáno, že účinnost nitrifikace v
reaktoru s nitrifikačními bakteriemi, enkapsulovanými v polyethylenových granulích, byla vyšší
než v reaktoru s biofilmem na pružném plastovém plnivu [7 ]. Nicméně použití tohoto typu
imobilizace pro velkoobjemovou úpravu vody omezují relativně vysoké náklady, mechanická
nestabilita gelu a omezení difúzních procesů [4, 8].
Tím pádem převažují v systémech biologického čištění odpadních vod imobilizovanou
biomasou zejména biofilmy na povrchu materiálů - náplní filtrů. Biofilmy se tvoří v důsledku
adheze mikroorganismů, především bakterií, na pevném povrchu. Bakterie se drží na každém
povrchu (pokud nejsou použity zvláštní protiopatření, např. antimikrobiální nátěry) při
kontaktu mezi pevným povrchem a odpadní vodou. [9]
1.2.2 Etapy vývoje biofilmu
Vazba buněk na povrchu materiálu a tvorba biofilmu může být popsána v několika po
sobě následujících fázích (obr. 1.4). Počáteční kolonizace pevného podkladu je řízena
především fyzikálními mechanismy (elektrostatickými, disperzními interakcemi) a je relativně
pomalá. Na povrchách, kde již začal růst bakterií a probíhají biologické procesy, se ale filmy
tvoří rychleji.
Po připojení na povrchu materiálu ho bakterie kolonizují, utvářejí mikrokolonie a
později makrokolonie. V této nevratné fázi vylučují bakterie extracelulární polymery, které
tvoří extracelulární polymerní matrici strukturující biofilm. Proces kolonizace končí tvorbou
biofilmu - společenstva bakterií, které ulpěly na povrchu pevného materiálu chráněného
polysacharidovou matricí. Současně se zvýšením tloušťky biofilmu se vytvařejí jeho další
specifické struktury – dutiny, póry zaplněné kapalinou, a kanálky, kterými je zajišťován tok
živin a kyslíku a vylučování konečných metabolických produktů z bakteriálních buněk.
Je třeba poznamenat, že část mikroorgsnismů biofilmu neustále odumírá a společně
s jeho částicemi se vymyje ze systému. V průběhu času se formuje zralý biofilm, v němž jsou
procesy odumírání a vymývání kompenzovány růstem mikroorganismů. [9]
Proces přechodu z jedné fáze tvorby biofilmu do další regulují podmínky prostředí a
vlastnosti mikrobiálních buněk (Tabulka 1.1).

1

rozmělněná stébla cukrové třtiny po vylisování šťávy
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Obrázek 1.4 - Etapy vývoje biofilmu: připojení bakteriálních buněk na pevném
povrchu a jejich agregace; růst zralého biofilmu; separace a disperze jednotlivých buněk a
částic biofilmu (The Center for Biofilm Engineering, Montana State University)
Tabulka 1.1 – Faktory určující tvorbu biofilmu
Fáze vývoje biofilmu
Ovlivňující faktory
Počáteční
připojení
k Faktory životního prostředí (pH, teplota, atd.);
podkladu (vratné a nevratné) Přítomnost živin;
Hydrofobnost / hydrofilnost povrchu substrátu pro imobilizaci
buněk;
Mobilita bakterií, bičíky;
Exprimované DNA, proteiny (adhesiny);
Tvorba
mikroa Mobilita bakterií, pili;
makrokolonií
Regulátory faktorů virulence;
Fázové změny;
Syntéza exopolysacharidů;
Quorum sensing;
Regulační proteiny;
Podpora vývoje biofilmu
Fosfolipidy;
Quorum sensing;
Sigma faktor RpoS, určující genetickou determinaci přežití
Odlučování, exfoliace
Omezení živin;
Vliv bakteriofágů;
Enzymy;
Hydrodynamické podmínky atd.
1.2.3 Výhody biofilmů
Život mikroorganismů ve struktuře imobilizovaného systému biofilmu přináší řadu
výhod, které obecně charakterizují vlastnosti biofilmů. Mikroorganismy jsou imobilizované
zejména v důsledku tvorby matrice z extracelulárních polymerních látek.
Extracelulární polymerní matrice se skládá z vysoce hydratovaných biopolymerů
mikrobiálního původu: polysacharidů, proteinů, fosfolipidů, glykolipidů, lipopolysacharidů a
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nukleových kyselin. Polymerní látky tvoří velkou část biomasy biofilmu a přímo formují
mikroprostředí, které určuje skutečné životní podmínky pro bakterie, způsobují organizovanost
mikrokonsorcí, vznik koncentrační gradientů, přenos hmoty (substrátů a odpadních produktů) a
ovlivňuje strukturu a stabilitu biofilmu.
Z mnoha faktorů charakterizujících zjevné výhody imobilizace v biofilmu mohou být
vypíchnuty tyto: [3, 10-15]:
 Imobilizované buňky v biofilmu mají lepší podmínky pro přístup k živinám než buňky
v suspendovaném stavu. Gelová matrice biofilmů se obohacuje substrátem, což je
zvláště důležité pro organismy v oligotrofních prostředích.
 Biofilmové bakterie tvoří mnohem snadněji kooperační struktury s jinými druhy než
volně suspendované bakterie.
 Omezená difúze v husté matrici extracelulárních polymerů vede ke vzniku
koncentračních gradientů substrátů a metabolických produktů bakterií, což má za
následek prostorově heterogenní růst mikroorganismů v biofilmu a stratifikaci jeho
struktury.
 Upevnění na vnějším povrchu nosiče a vznik zón s různými podmínkami v omezeném
prostoru usnadňuje mikrobiální přeměny anorganických a organických sloučenin,
které v suspenzi neprobíhají nebo vyžadují dlouhou reakční dobu. Je známo, že
imobilizace pomalu rostoucích nitrifikačních bakterií zabezpečuje vysší rychlost
biologické oxidace amoniakálního dusíku v průměru 5-7× ve srovnání se
suspendovanými buňkami [6].
 Život v biofilmu dává mikroorganismům možnost "přežívat" nepříznivé podmínky
prostředí. Biofilm představuje ochranu proti extrémním hodnotám pH,
koncentračnímu a hydraulickému zatížení nebo mechanickému odstranění
jednotlivých buněk z makroorganismu. Ionty toxických kovů se vážou v matrici
extracelulárních polymerů; bakterie jsou rezistentní k antibiotikům, bakteriofágům a
fagocytům; retence vody extracelulárními polymery podporuje dlouhou ochranu
biofilmu před vysycháním.
 Mikrobiální degradace xenobiotik probíhá v biofilmu lépe mj. z toho důvodu, že se
obtížně degradovatelné substráty stávají odbouratelnějšími v důsledku společného
metabolismu různých mikroorganismů přítomných v biofilmu.
 Pro biofilmy typická vysoká hustota buněk umožňuje výměnu informací ve formě
přenosu plasmidů nebo prostřednictvím nízkomolekulárních signálních molekul [16].

1.3 Koncepční model biofilmů a mikrobiálních procesů transformace látek
v biofilmu
Teoretický model tvorby biofilmu je založen na individuální ekologické adaptaci
buněk tvořících jeho strukturu. Zjednodušený hypotetický popis tohoto modelu je znázorněn
na obr. 1.5 [17].
V závislosti na příslušných signálech (fialová zóna) se bakteriální buňky samostatně
připojují k povrchu (obr. 1.5a). Každá buňka, která má přístup k dostatečnému množství
kyslíku a uhlíku (modrá zóna), se začne aktivně dělit na povrchu (modré buňky) - (obr. 1.5b).
V této fázi se buňky nacházejí v určité vzdálenosti od sebe, nepůsobí na sebe navzájem a
nemají vliv na okolní prostředí jiných buněk. S růstem mikroorganismů se na dříve
usídlených buňkách usazují a připojují další buňky a tvoří se mikrokolonie (obr. 1.5c).
Metabolismus buněk na povrchu omezuje difúzi kyslíku a uhlíku do buněk spodní části
mikrokolonií (červená zóna). Buňky ve spodní části mikrokolonií se přizpůsobují této místní
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změně v prostředí (červené buňky) a tvoří fenotypovou heterogenitu v dané jednotlivé
mikrokolonii (obr.1.5 e).
а

b

e

d

kyslík +,
uhlík +

c

kyslík -,
uhlík-

Hydrodynamické
posuny

.
Obrázek 1.5 - Teoretický model tvorby biofilmu
Část buněk začne vylučovat velké množství extracelulárních polymerních látek (žluté
buňky), což přispívá k vertikálnímu růstu kolonie a založení makrokolonií. Buňky,
exprimující polymerní látky a umístěné vedle nich, těží ze zvýšené vertikální topologie
zlepšením přístupu ke kyslíku a uhlíku. Přitom buňky usazující se vertikálně a tvořící
makrokolonie jsou více vystaveny vlivu hydrodynamických změn (zelená zóna). Tyto buňky
se přizpůsobují nově vznikajícímu mikroprostředí (zelené buňky) a vytvářejí ještě větší
heterogenitu uvnitř biofilmu (obr 1.5 d). Starší makrokolonie se slučují a vytvářejí zralé
biofilmy. Tím se formují společenstva se složitou mnohapatrovou vrstvenou strukturou, s
vysokou prostorovou heterogenitou a rozmanitostí potenciálních ekologických nik.
Omezená difuze substrátu v objemu matrice z extracelulárních polymerů má zvláštní
význam v případě transportu kyslíku, který se spotřebovává aerobními organismy rychleji než
probíhá jeho difúze. Obrázek 1.6 ukazuje vrstevnicovou mapu koncentrace kyslíku,
postavenou na základě měření mikrosenzory v malé části biofilmu. Substrát je umístěn na dno
(hloubka je nula) a kapalina, ve které je rozpouštený kyslík, v horní části. Šipky označují směr
lokálního difuzního toku kyslíku [18].

Hloubka, µm

Shluk buněk

Horizontální vzdálenost, µm
Obrázek 1.6 - Vrstevnicová mapa koncentrace kyslíku kolem seskupení (klasteru)
buněk biofilmu
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V biofilmu tak mohou byt hraničící aerobní, anoxické a anaerobní zóny, a v důsledku
toho může dojít v aerobních systémech ke vzniku podmínek příznivých pro vývoj
anaerobních bakterií [19]. To vše umožňuje komplexní biotransformace organických látek,
sloučenin dusíku, síry, železa i manganu v systémech s biofilmy (obr.1.7).
Největší pozornost vědců přilákala komplexní mikrobiální biotransformace dusíkatých
sloučenin v procesech čištění s imobilizovanou biomasou. Je známo, že procesy komplexní
mikrobiální konverze sloučenin dusíku vyžadují zásadně odlišné podmínky, zejména podle
obsahu rozpuštěného kyslíku.
Sekvenční oxidace amonných iontů a dusitanů (nitrifikace) probíhá za aerobních
podmínek (obr. 1.7). Je třeba poznamenat, že úplné odstranění organických látek a
amoniakálního dusíku je doprovázeno inhibicí procesu nitrifikace a potlačením autotrofních
nitrifikačních bakterií heterotrofními mikroorganismy [19-21]. Rychle rostoucí heterotrofní
bakterie zabírají horní, povrchovou vrstvu vrstveného biofilmu, vyznačující se vyšší
koncentrací substrátu a vyšší rychlostí odlučování biomasy, zatímco pomalu rostoucí
autotrofní nitrifikační bakterie se rozvíjejí ve vnitřních vrstvách biofilmu [21-25] .
Dusičnany vznikající aerobní nitrifikací se v anoxických podmínkách redukují na
dusitany a dále do některé z plynných forem dusíku v procesu denitrifikace (obr. 1.7).
Všechny fakultativně aerobní i anaerobní denitrifikační bakterie provádějí tento proces pouze
v nepřítomnosti kyslíku nebo jeho nedostatku [5]. V anaerobních podmínkách probíhá
anammox proces oxidace amonných iontů na molekulární dusík za použití dusitanu nebo
dusičnanu jako akceptorů elektronů (obr. 1.7).
V důsledku toho mohou v biofilmu o tloušťce 0,5 mm efektivně, dokonce v symbioze,
koexistovat druhy bakterií, které si jinak konkurují, současně. [26]. Konkrétně v objemu
biofilmu aerovaného biofiltru jsou podmínky pro vývoj denitrifikačních mikroorganismů
spolu s nitrifikačními bakteriemi a anammox2 bakteriiemi [27-29].
Existuje celá řada studií, ve kterých jsou hodnoty chemických gradientů měřených
pomocí mikroelektrod, porovnány s distribucí konkretních druhů mikroorganismů
identifikováných pomocí fluorescenční in situ hybridizace s použitím specifických
oligonukleotidových prób. Tyto studie potvrzují přítomnost mikronik s různými podmínkami
v mase biofilmu. Představené výsledky umožňují také pochopit, jak metabolicky různé
mikroorganismy koexistují v biofilmu. Tak například v objemu nitrifikačních biofilmů
koexistují v úzkém vzájemném vztahu nitritační a nitratační bakterie (obr. 1.8) [30]. Klastry
nitratačních bakterií se nacházejí kolem různých klastrů nitritačních bakterií. Tím se dusitany,
které jsou produkty metabolismu nitritačních mikroorganismů, stávají dostupnými pro další
mikroorganismy, které je používají jako substrát. Komplexní aktivita těchto mikroorganismů
působí spotřebu amoných iontů a kyslíku v blízkosti povrchu biofilmu a současně i spotřebu
dusitanů uvnitř biofilmu.

2

Anaerobic ammonium oxidation
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Obrázek 1.8 – Mikrobiální shluk (klastr) nitritačních (zelená barva) a nitratačních (červená
barva) bakterií (CLSM)
V této kapitole představují prezentovaná specifika biofilmů výhody systémů s
imobilizovanou mikrobiální biomasou před systémy se suspendovanou biomasou. Struktura
biofiltru spolu s vlastnostmi biofilmů je základním faktorem, který ovlivňuje průběh
biotechnologických procesů.
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2 Charakteristika biofiltračních systémů čištění odpadních vod
2.1 Klasifikace biofiltrů
Biofiltry mají stoletou historii použití v roli biologických oxidačních systémů. Od konce
50-tých let 20. století začal počet biofiltračních stanic ve výstavbě na území Ruska klesat ze
subjektivních i objektivních důvodů. Z těchto důvodů se dají zdůraznit následující: neprůmyslový
typ stavby; nízká kapacita; změna složení odpadních vod přichazejících do ČOV; nestabilita
provozu při přetížení (zejména organickými polutanty), a několik dalších [31].
V přítomnosti levných lokálních materiálů a při nedostatku elektrické energie, jakož i
v obtížných zemních podmínkách nebo seismických oblastech, jsou biofiltry preferovány.
Také je třeba poznamenat, že v řadě průmyslových odvětví (hydrolýza kvasinek,
potravinařské provozy atd.), kde odpadní vody mají značnou pěnivost, je použítí biofiltrů
vhodné.
Biofiltry jsou klasifikovány podle různých kritérií.
1. Dle kapacity - na biofiltry s malou kapacitou (do 1000 m3/den) a s velkou kapacitou
(až do 50 000 m3/den). Kapacita biofiltrů závisí na specifice konstrukce zařízení a pórovitosti3
náplně a určuje se obsahem aktivní biomasy na jednotku objemu biofiltru.
2. Podle stupně čištění - na biofiltry s úplným a neúplným biologikým čištěním4.
Vysoce výkonné (biofiltry s vysokou kapacitou nebo vysokou mírou zatížení) mohou
pracovat na bázi úplného nebo jen částečného čištění v závislosti na požadovaném stupni
vyčištění vody. Biofiltry s nízkou výkoností pracují jen na bázi úplného čištění.
3. Dle specifiky konstrukce materiálu náplně jsou biofiltry rozdělovány na biofiltry
s objemovým uspořádáním náplně a biofiltry s plošným uspořadaním náplně.
Jako filtrační materiál v biofiltrech s objemovou náplní se používají strusky, štěrk,
hlína, kamenná drť a další podobné materiály. Objemový materiál náplně filtru má hustotu
500-1500 kg/m3 a pórovitost 40 až 50%.
Biofiltry s objemovou náplní jsou dále rozdělovány na následující typy:
• zkrápěné s frakcí materiálu náplně 20 až 30 milimetrů a výškou vrstvy náplně 1-2 m;
• aerofiltry, které mají zrnitost materiálu náplně 40 až 60 mm a výšku vrstvy náplně 2
až 4 m;
• biofiltry typu „věž“ s velikostí částic náplně 60 až 80 mm a výškou vrstvy náplně 8
až 16 metrů.
Aerofiltry mají v porovnání se zkrápěnými větší oxidační kapacitu v důsledku snížení
zanášení kalem a lepší výměně vzduchu. Toho je dosaženo díky frakcím materiálu náplně
s velkými částicemi a několikanásobně zvýšenému hydraulickému zatížení. Vysoká rychlost
průtoku odpadní vody v biofiltru zajišťuje trvalé odstranění obtížně oxidovatelných
nerozpustných nečistot i odumírajícího biofilmu.

Biofiltry s plošným uspořádáním materiálu náplně zatížením jsou rozděleny do
následujících typů:

3

Pórovitost – poměr dutin v náplni k celkovému objemu náplně [32].

Biologické čištění se nazýyvá úplné, pokud je BSK vyčištěné vody nižší než 20 mg/dm3, a neúplné při BSK vysšším než než 20 mg/dm3.
Tato definice je relativní, protože i při úplném biologickém čištění dochází jen k částečnému odstraňování nečistot přítomných ve vodě [33].
4
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• s pevnou sypkou náplní. Jako náplň lze použít keramické, plastové a kovové prvky.
V závislosti na materiálu náplně činí jeho hustota 100 až 600 kg/m3, pórovitost 70 - 90%,
výška vrstvy náplně 1 - 6 m;
• s pevnou blokovou náplní. Bloková náplň může být vyrobena z různých druhů plastů
(vlnité a ploché desky nebo prostorové prvky) a také z azbestocementových plátů. Hustota
plastové náplně je 40-100 kg/m3, pórovitost 90 až 97%, výška vrstvy náplně 2-6 m;
• s měkkou nebo válcovou náplní vyhotovenou z kovových sítí, plastových fólií,
syntetických tkanin (nylon, kapron), které jsou namontované na rámech nebo skládané ve
formě válců. Hustota takové náplně je 5-60 kg/m3, pórovitost 94 až 99%, výška vrstvy náplně
3 - 8 m.
Hustota materiálů plošné náplně (12,2-140 kg/m3) je výrazně nižší než tradičních ze
štěrku nebo kamenné drti (1350-1500 kg/m3), což umožňuje zjednodušit a vylehčit konstrukce
základu a zdění biofiltrů. Pórovitost materiálů plošné náplně (87-99 %) je více než dvakrát
vyšší než u objemové náplně (40-50 %), což umožnuje vynechat mechanickou ventilaci a
ušetřit tím značné množství elektrické energie. Specifický povrch materiálů plošné náplně je
80-450 m2/m3 oproti 50-80 m2/m3 objemové náplně. Nicméně i se stejným měrným
povrchem je aktivní povrch materiálů plošné náplně podstatně větší vzhledem k absenci
mrtvých zón, vznikajících při kontaktu frakcí sypkého materiálu náplně.
Je zjištěno, že výkon biofiltru je do značné míry ovlivněn konfigurací materiálu náplně.
V materiálech náplně, kde se kapalina střiktně pohybuje vertikálně po hladkém povrchu, je
hydraulický režim laminární (ideální vytlačovač). V materiálech náplně se složitou formou
povrchu, kde se proudění odchyluje od vertikály, je pohyb kapaliny turbulentní. Výkonnost
materiálů se složitým povrchem je v porovnání s hladkým (při stejném měrném povrchu a za
stejných provozních podmínek) o 67% vyšší.
4. Dle způsobu přivádění vzduchu dělíme biofiltry na ty s přírodním a umělým
přívodem vzduchu. Zkrápěné biofiltry by měly být zajišťovány přírodním provzdušňováním,
vysoce nákladné - přírodní i umělou aeraci (aerofiltry) [34]. Přirozené ventilace vzduchu se
dosahuje přes otevřenou plochu biofiltru a drenáž. Nejvíce se dnes používají biofiltry
s umělým profoukáváním materiálu náplně vzduchem.
5. Dle provozního režimu - na biofiltry, které pracují s recirkulací a na ty bez ní. Je-li
koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách v přítoku do biofiltru nízká a tyto vody
mohou být přiváděny do biofiltru v takovém množství, které je dostačující pro jeho spontánní
proplachování, pak není nutné recirkulační proudění. Při čištění koncentrovaných odpadních
vod je recyklace žádoucí a v některých případech dokonce nezbytná. Recirkulace vyčištěné
vody umožňuje snížení koncentrace znečištění odpadních vod na požadovanou hodnotu.
Stejně funguje i předúprava v aktivačních nádržích při neúplném čištění.
6. Podle technologického schématu - na biofiltry jednostupňové a dvoustupňové.
Dvoustupňové biofiltry se používají v nepříznivých klimatických podmínkách, když nelze zvýšit
výšku biofiltrů a v případě potřeby vyššího stupně čištění. Někdy se navrhuje přepínání filtrů, tj.
střídavá činnost každého z nich jako filtru prvního a druhého stupně.
7. Dle poměru vody a filtračního média: zavlažované a ponořené biofiltry. V
ponořených biofiltrech je jejich náplň vždy pod hladinou čištěné odpadní vody.
8. V závislosti na cílech a podmínkách biofiltrace: biofiltry komplexního čištění,
nitrifikační biofiltry, denitrifikační biofiltry, biosorbční filtry a biofiltry dodatkového
(terciárního) čištění.
Rozvoj biofiltrů se začínal od vytvoření konstrukce filtrů z nízkou náplní (zkrápěných
filtrů), později velkonáplňových, až velkokapacitních biofiltračních zařízení – aerofiltrů a
biofiltrů typu věž [35].
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Tato zařízení měla nicméně nižší produktivitu a vysokou spotřebu energie. V 60.-70.
letech v reakci na energetickou krizi vznikla tendence zlepšovat stávající a vytvářet nové
konstrukce biofiltrů.
V 90. letech v Rusku a v zahraničí byly pro čištění odpadních vod použity nové typy
hrubězrnitých provzdušňovaných filtrů (se sestupným nebo vzestupným proudem vody,
pevnou nebo fluidní vrstvou náplně a dalšími konstrukčními prvky). Tyto filtry dostaly název
ponořené biofiltry.

2.2 Typické konstrukce biofiltrů a materiály pro náplň biofiltrů
2.2.1 Biofiltry obecného čištění
Tyto biofiltry jsou konstrukčně zkrápěné, velkonáplňové, typu věz, s tvrdou a měkkou
náplní. Jedná se o obdélníkové nebo válcové nádrže naplněné filtrujícím materiálem (náplní).
Shora jsou umístěné rozstřikovače pro rozdělování odpadních vod do náplně, ve spodní části
nádrže jsou umístěné otvory poskytující přirozené nebo nucené provzdušňování biofilmu
vytvořeného na povrchu náplně.
Výše uvedené biofiltry se v principu liší podle typu náplně a podle měrného zatížení
odpadními vodami.
Zkrápěné filtry
Zkrápěný filtr je v podstatě konvenční reaktor pro čištění odpadních vod v biofilmu.
Svůj název získal podle kapkového zavlažování náplně. Za posledních sto let bylo vyvinuto
mnoho různých typů takových filtrů. Na obr. 2.1 a 2.2 je představena jeho nejrozšířenější
varianta, která se vyznačuje využitím trojfázového systému. Reaktor je plněn štěrkem o
průměru 5-20 mm. Jako náplň reaktorů bylo testováno mnoho dalších materiálů, ale široké
využití, kromě štěrku, dosáhly pouze polymerní materiály. Nápň reaktoru je stacionarní.

Obrázek 2.1 - Vzhled zkrápěného biofiltru
Ve zkrápěném filtru je odpadní voda přiváděna ve formě kapek nebo trysek,
distribuována filtrem a stéká náplní (štěrkem) dolů, kde se sbírá a odvádí.

24

Obrázek 2.2 – Konstrukce zkrápěného biofiltru:
1 – rotační rozstřikovač odpadních vod; 2 – nástavec; 3 – potrubí pro přívod odpadní
vody; 4 – drenáž; 5 – obvodová betonová zeď; 6 – otvory pro nasávání vzduchu
Zkrápění se provádí pomoci distribučních zařízení (rozvaděčů), které se rozdělují na
dvě hlavní skupiny: stacionární a pohyblivé. K stacionarním rozvaděčům patří perforované
trubky a okapy a postřikovače (sprinklery), k mobilním patří výkyvné koryto, pohyblivá kola
plnící se kapalinou a rotující tryskové rozstřikovače (sprinklery). V praxi se nejvíce používají
rozstřikovací zavlažování (sprinkler) a zavlažování pomoci výše uvedených mobilních
zařízení. Přirozená ventilace vzduchu probíhá otevřenými plochami biofiltru a drenáže.
Tyto biofiltry mají nízké zatížení vodou - obvykle od 0,5 do 2 m3 na 1 m3 objemu
náplně materiálu za den. Zkrápěné biofiltry se poprvé objevily v Salfordu (Spojené království)
v roce 1893, jejich použití se doporučuje při průtoku odpadních vod nepřevyšujícím 1000
m3/den. Jsou určeny pro úplné biologické čištění odpadních vod.
Všechny přírodní a umělé materiály, které se používají jako náplň filtru, musí splňovat
následující požadavky:
 při hustotě do 1000 kg/m3 musí materiál náplně v jeho přirozeném stavu odolávat
tlaku na průřezu nejméně 0,1 MPa,
 vydržet nejméně 10 zkušebních cyklů odolat mrazu
 vydržet zahřívání pod zpětným chladičem po dobu 1 hodiny v 5% roztoku kyseliny
chlorovodíkové
 materiál by neměl být výrazně poškozen (snížení hmotnosti o více než 10 % proti
počáteční hmotnosti náplně biofiltrů)
 zrnitost materiálu náplně by podél výšky měla být stejné velikosti; pouze pro
nejnižší základní vrstvu o výšce 0,2 m by měla být použita náplň větších rozměrů
(průměr 60-100 mm).
Zkrápěný biofiltr poskytuje účinnou adhezi mikroorganismům, dostatečný kontakt
mezi vodou a biofilmem a dobrou aeraci vody.
Nejzávažnější nevýhodou zkrápěného biofiltru je obtížná regulace růstu biofilmu. To
je důvod, proč při projektování a provozu biofiltrů je třeba přísně dodržovat určité požadavky.
V reaktorech starších typu (s velmi nízkým zatížením) se řízení provádí biologicky. Biofilm
se vyvíjí bez jakekoliv inhibice, což vede k lokalní kolmataci (snížení propustnosti). Zbahnění
zabraňuje pronikání kyslíku do biomasy, což má za následek hnití biomasy, její rozklad a
opětovné umožnění průtoku vody. Vyšší organismy jako jsou červi nebo larvy také přispívají
k degradaci biomasy a jejímu odstranění z biofilmu. V důsledku toho se reaktor může stát
inkubátorem pro hmyz, zejména filtrové mušky, což jsou nežadoucí komplikace. Z tohoto
důvodu se zkrápěné filtry s nízkým zatížením nepoužívají příliš často. Je třeba dodat, že
vzhledem k velmi nízkým rychlostem procesů v těchto biofiltrech by jejich plocha měla být
relativně velká, takže jsou vhodné pouze pro malé stanice.
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Zvýšení zatížení (často současně hydraulického zatížení a zatížení organickou hmotou)
v nízkorychlostních reaktorech může vést k narušení normálního průběhu procesu, zejména k
zanesení filtru při rychlosti vyšší než je potřeba k odstranění ucpaných oblastí. Při rychlostech
přesahujících určitou hodnotu je nicméně možná následující situace: tloušťka biofilmu je
regulována nejen biologicky, ale především hydraulickým vytlačením biomasy. Tyto typy
biologických zkrápěných filtrů jsou stále poměrně četné. V posledních letech zájem o
zkrápěné filtry opět prudce vzrostl. To je spojeno s použitím polymerních materiálů, které
dovolují vytvařet rozvinuté povrchy na filtrech malé hmotnosti [36]. Tyto filtry mohou být
bez větších nákladů konstruovány jako poměrně vysoké. Často se používají pro předúpravu
koncentrovaných odpadních vod, po které následuje jakekoliv další zpracování.
Biofiltry vysokého zatížení (aerofiltry)
Na začátku XX. století byly vyvinuty biofiltry, které se nazývají aerofiltry nebo také
biofiltry vysokého zatížení.
Vysoká rychlost nátoku odpadních vod v biofiltru zajišťuje trvalé odstraňování
zadržených obtížně oxidovatelných nerozpustných nečistot a odumírajícího biofilmu. Kyslík
přichazející do tělesa biofiltru se vzduchem se spotřebovavá především na biologickou
oxidaci podílu nečistot, který nebyl odplaven z těla biofiltru. Konstrukce vzduchových filtrů
byly navrženy N.A. Bazjakinou a S.N. Stroganovem a v roce 1929 postaveny na
Kožuchovské biologické stanici. Jsou určeny pro neúplné i úplné biologické čištění odpadních
vod [31].
Tabulka 2.1 ukazuje rozsah výkonu a účinnosti biofiltrů. V typickém procesu je
hydraulické zatížení takové, že doba zdržení odpadních vod ve filtru se pohybuje v rozmězi
20-60 minut.
Nevýhodou velkonáplňových biofiltrů je vyplavování velkého množství sedimentu,
který musí být oddělen v usazováku.
Biofiltry typu věž
Tyto biofiltry mají výšku 8 až 16 m a jsou používány pro čistírny odpadních vod v
příznivém terénu s kapacitou až 50 m3/den a při BSK5 vyčištěné odpadní vody 20-25 mg/dm3
[33].
Delší cesta každé kapky odpadních vod v biofiltru typu věž (ve srovnání s konvenčním
biofiltrem) vytváří podmínky pro dlouhodobý kontakt vody se vzduchem a biofilmem, což
podporuje kompletní oxidaci nečistot.
Vysoký výkon biofiltrů typu věž při čištění komunálních odpadních vod je podmíněn
množstvím koloidních látek, které se nerozkládají v tělese filtru a tvoří vločky. Pokud je nátok
vody silný, vločky se promyjí a jsou odstraněny jako kal z vyčištěné odpadní vody.
Normální provoz biofiltru typu věž není negativně ovlivněn vysokými koncentracemi
čištěných odpadních vod, nicméně, čím vyšší je koncentrace a zatížení, tím nižší je stupeň
čištění. Z tohoto důvodu (při zpracování vysoce koncentrovaných odpadních vod např. z
výroby syntetických mastných kyselin) se doporučuje použít systém dvoustupňového čištění.
Na první stupeň je vhodné umístit biofiltr typu věž, protože je odolnější nárazovému
vypouštění než aerotank. Filtr typu věž může být také přizpůsoben sníženému zatížení, což
bývá nezbytné v provozních podmínkách. Pro uchování biofilmu je nutné proplachování filtru
v intenzitě odpovídající 7-10 % průtoku odpadní vody za hodinu. Takové množství odpadní
vody je vždy snadné zajistit.
V domací praxi v Rusku biofiltry typu věž nenašly širokého využití.
Obr. 2.3 ukazuje biofiltry typu věž, které jsou provozovány v Německu.
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Tabulka 2.1 – Charakteristiky zkrápěných biofiltrů a aerofiltrů
Charakteristika

Zkrápěné biofiltry

Aerofiltry

Hydraulické zatížení,
L / (m2 • den)

1000-4000

8000-40000

Organické zatížení,
kg BSK5 / (1000 m3 • den)

80-400

400-4800

Výška pevného lože náplně,
m:
v jednostupňovém filtru
1,5-2,4
ve vícestupňovém filtru
0,8-1,2

0,9-1,8
0,5-1,2

Režim prívadění odpadních
Periodický
vod
Recirkulace
S recirkulací
Vysoce nitrifikovaná
Vyčištěná voda
BSK5 = 20 mg/dm3

Nepřetržitý
Bez recirkulace
částečně nitrifikovaná
BSK5 = 30 mg/dm3

.
Obrázek 2.3 – Biofiltry typu věž v Německu.
2.2.2 Biofiltry se zaplavenou vrstvou filtračního materiálu (ponořené nebo zaplavené
biofiltry)
Ve filtrech tohoto typu je vrstva filtračního materiálu umístěna pod hladinou vody.
Náplň může být buď stacionární nebo mobilní, což je nejdůležitější charakteristika
ponořeného filtru.
Nejběžnějí se v různých zemích světa používají reaktory s fluidní vrstvou náplně
OKSITPOH (USA, Německo), HI-FLOW (Velká Británie, Francie), ANTIKONTAKTOR
(Japonsko), a filtry FLOPAK a BIOKARBON (Francie), dvouvrstvové konstrukce a biofiltry
s recirkulaci (Japonsko), biofiltry OKSIPOR a FZD (SSSR), a také tuzemské5 biofiltry
obdobných technologií [37].

5

ruské
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Konstrukčně se zaplavené biofiltry liší především stavem náplně v režimu biofiltrace.
Náplň může být buď ve formě fluidní vrstvy nebo pevného lože. Při filtraci ve stacionární
vrstvě jsou rozdíly způsobeny také směrem pohybu vody (shora dolů nebo zdola nahoru),
přičemž provzdušňována může byt celá náplň nebo jen část z ní. V zařízeních všech typů je
provzdušňování možné i těsně před biofiltraci (před-aerace). Pro provzdušňování se používá
vzduch nebo technický kyslík. Každá z výše uvedených technických řešení předurčuje
konkrétní technické řešení a má své výhody a nevýhody.
Biofiltrace ve fluidní (dispersní) vrstvě náplně je nejcharakterističtější pro zařízení
typu FLYUIDBED (obr. 2.4). Biofiltr se skládá z vertikalní kolony o výšce 6 m. Odpadní
voda se přivádí ze spodu takovou rychlostí, aby se udržela fluidní vrstva písku o velikosti zrn
0,2-2mm. Sycení odpadních vod rozpuštěným kyslíkem se provadí současným přívodem
nátokové a recyklační vody a kyslíkem obohaceného vzduchu do reaktoru. Doba zdržení
čištěné vody v biofiltru je 18 minut, rychlost jejího pohybu je 10-50 m/h, což vede k
vypuzování nerozpuštěných látek. Proto je nutné jejich odstranění z vyčištěné vody v
usazováku, který také slouží k zachycení písku v případě jeho odnesení z FLYUIDBED
reaktoru.
Při hodnotě CHSK vstupní vody 800 mg O2/dm3 a organického zatížení CHSK 60
3
kg/(m ∙d). je stupeň čištění zařízení 70%. Měrný povrch filtračního materiálu dosahuje 1000 1500 m2/m3 a koncentrace biomasy 15-40 g/dm3. Bylo zjištěno, že tloušťka biofilmu činí 50 100 m a že je velmi kompaktní.

Obrázek 2.4 - Schéma čištění v FLYUIDBED reaktoru: 1 – částice náplně s
biofilmem; 2 – reaktor; 3 – odvod plynu; 4 – biologicky vyčištěné vody; 5 – sekundární
usazovák; 6 – vyčeřená voda po biologickém čištění; 7 – odvod sedimentu; 8 – bublina; 9 –
recirkulační voda; 10 – přívod vzduchu; 11 – přívod odpadní vody
Hlavní výhodou biofiltru s fluidní vrstvou je vysoká filtrační rychlost (15 - 50 m3/h),
která umožňuje konstruovat vysoce výkonné filtrační jednotky. Vysoká rychlost vzestupného
proudu vody, která zapezpečuje „fluidní stav“ a brání zanašení náplně, umožňuje na jedné
straně vynechat proplachování biofiltru a na druhé straně vytváří podmínky pro využití jemně
zrnitých materiálů jako náplně (zrnitosti 0,5 až 2,0 mm). To poskytuje maximální koncentraci
biomasy a tím pádem i zlepšení kvality vyčištěné vody.
Biofiltrace přes fluidní vrstvu náplně má ale i své nevýhody. Při čištění se zpravidla
vyžaduje kyslíkem obohacený vzduch (provzdušňování vody v náplni) nebo saturace odpadní
vody technickým kyslíkem ve speciálních zařízeních (předběžné provzdušňování vody), a
také recirkulace vyčištěné vody. Kromě toho je třeba zabezpečit dodatečné vyčeření čištěné
vody od vynesených pevných příměsí a biofilmu v usazovákách nebo na rychlých filtrech,
stejně jako vracení náplně do biofiltru.
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Tyto nedostatky a také potřeba zajistit stejnoměrný nátok odpadních vod na
biofiltrační jednotku při nestejnoměrném nátoku na čističku komplikují technologické
uspořádání čištění a vytvaří odpovídající provozní komplikace.
Biofiltrace ve stacionarní vrstvě náplně se používá v mnoha aplikacích, které se
mohou díky řadě technických řešení výrazně lišit od sebe navzájem. Hlavní rozdíl spočívá ve
směru pohybu upravované vody: shora dolů nebo zdola nahoru.
Biofiltrace s pevným ložem náplně shora dolů je obzvlášť charakteristická pro zařízení
typu BIOKARBON, FLOPAK, OKSIPOR. Hlavní výhodou těchto biofiltrů je jednoduchost
jejich konstrukce, a proto i snadnost použití, a zajistění vysoce kvalitního čištění. To je
způsobeno především tím, že protiproud vzduchu vytváří optimální podmínky masivného
přestupu kyslíku z plynné fáze do kapalné [37].
Ponořený biofiltr FLOPAK francouzské společnosti "Degremon" (obr. 2.5) je
válcovitá nebo hranolová nádrž z oceli nebo plastu s betonovým základem. V její spodní časti
jsou istalovány trubky pro odvádění vyčištěné vody, přívody proplachové vody a vzduchu
potřebných pro vodně-vzduchové proplachování, a také perforovaná přepážka, na které je
umístěna náplň.
Specifickou vlastnosti biofiltru je náplň vyrobená z porézního materiálu - biolitu
velikosti 0,5 až 4,0 mm o výšce vrstvy až do 2 m. Náplň filtru je vždy zanořená pod vodou.
Minimální hladina vody ve filtru se udržuje umístěním (výškou) potrubí pro odvedení
vyčištěné vody. Nad úrovní náplně ve vodní vrstvě jsou umístěny diskové nebo čepičkové
provzdušňovače, pomocí kterých se provádí předběžné nasycení vody (přednasycení vody)
vzduchem (do 7-8 mg/dm3 rozpuštěného kyslíku).
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Obrázek 2.5 - Schéma ponořeného biofiltru FLOPAK: 1 – přívod proplachovací vody;
2 – přívod vzduchu při proplachování; 3 – čerpadlo pro přívod čištěné vody ; 4 – náplň; 5 –
korpus; 6 – přepad; 7 – přívod čištěné vody; 8 – potrubí pro přívod vzduchu; 9 – maximální
hladina vody ve filtru; 10 – minimální hladina vody ve filtru; 11– provzdušňovače; 12 –
úroveň povrchu náplně; 13 – potrubí pro odvod čištěné vody; 14 – podpůrná perforovaná
přepážka
Odpadní voda je přiváděna do horní části biofiltru, vyčištěná je odvaděná zespodu. Po
dosažení maximálně připustné hladiny vody se provádí zpětné propláchování biofiltru za
současného přívodu vody a vzduchu. Přítomnost vzduchu je nezbytná pro zajištění
intenzivního tření granulí materiálu náplně a odtržení biofilmu z nich. Množství vody
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potřebné pro zpětný proplach činí 1-5% objemu čištěné vody po dobu filtračního cyklu.
Promývací voda se odstraní z biofiltru přes odvodňovací zařízení.
Přívod vzduchu může být v jakékoli výšce biofiltru a také i před filtrací. Zavedení
vzduchu do střední části náplně dává možnost spojit v jednom zařízení průběh dvou procesů biologické oxidace organických kontaminantů (horní aerovaná zóna) a mechanického
zadržení nerozpuštěných látek a biofilmu (spodní neaerovaná zóna). Poslední dva faktory
umožňují vzdát se použití dalších zařízení pro čiření vody (biofiltry BIOKARBON,
OKSIPOR).
Tabulka 2.2 - Výsledky čištění odpadních vod pomoci biofiltru FLOPAK*
Nátoková odpadní
Účinnost
Ukazatel
Přefiltrovaná voda
voda
čištění [%]
3
CHSK mg O2/dm
166
103
38
3
BSK5 mg O2/dm
63
24
61,9
Nerozpuštěné látky,
39
18
53,3
mg/dm3
Amoniakální dusík,
14
0,9
93,6
mg/dm3
* Výsledky získané při rychlosti filtrace 4 m/h, při organické zátěži filtru 2 kg BSK5/(m3∙den). Je třeba
vypíchnout vysoký stupeň nitrifikace (snížení koncentrace amonných iontů v procesu čištění dosahuje 93,6%).

V roce 1981 odborníci z Akademii komunálního hospodářství A.D. Panfilova
(Moskva) vyvinuli originální konstrukci zanořeného biofiltru OKSIPOR [38], jehož název je
spojen s procesy oxidace organických znečišťujících látek, které probíhají na povrchu porézní
náplně. Tento proces probíhá v důsledku činnosti mikroorganismů rostoucích na povrchu zrn
náplně a v pórech. Na biofiltru také dochází k zadržení nerozpuštěných suspendovaných látek.
Biofiltr OKSIPOR (obr. 2.6) je nádrž vybavená vstupním a výstupním potrubím, která
je naplněná nedrceným keramzitem o zrnitosti 5 - 10 mm, hustotě 700 - 900 kg/m3 a výškou
vrstvy 1,2 - 1,5 m.
Směr pohybu vyčištěné vody v biofiltru je shora dolů. Voda je přiváděna potrubím
přes distribuční nálevku filtru a odvádí se potrubím distribuční soustavy přes sifon. Přepad je
nutný pro zachovaní náplně v zaplaveném stavu.
V hloubce 50 - 70 cm od horní části náplně je umístěn horní potrubní systém rozvodu
vzduchu, jehož prostřednictvím je provzdušnována horní část náplně. Při zpětném vodněvzduchovém proplachování filtru se potrubním systémem distribuce přivádí proplachovací
voda, a spodním systémem rozvodu vzduchu umístěném u dna, vzduch. Oba systémy jsou
zabudovány v podkladové vrstvě štěrku o velikosti částic 10-20 mm a výšce 400 mm.
Proplachovací voda je vypouštěna přes speciální kapsy.
Vhánění vzduchu do středu náplně a v protiproudu vody v biofiltrech OKSIPOR má
následující cíle:
- vyčlenění dvou zón v biofiltru: zónu biologické oxidace (v horní části) a zónu
mechanické filtrace (v dolní části);
- zajištění optimálních podmínek pro přestup kyslíku z plynné fáze do kapalné.
Řešení těchto problémů umožnilo zintenzivnit čištění a upustit od nutného používání
dodatečných zařízení pro čiření vody.
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Obrázek 2.6 – Schéma ponořeného biofiltru OKSIPOR:
1 – potrubí pro přívod čištěné vody; 2 – korpus biofiltru; 3 – distribuční nálevka;
4 – kapsa na odvádění proplachovací vody; 5 – sifon; 6 – potrubí pro odvádění
vyčištěné vody; 7 – horní systém rozvodu vzduchu; 8 – distribuční systém pro shromažďování
vyčištěné a rozvod proplachovací vody; 9 – spodní systém rozvodu vzduchu
Při této technologii čištění dochází k rychlému nasycení vody rozpuštěným kyslíkem
(5-6 mg/dm3 v horní části filtru a 2-3 mg/dm3 ve spodní); její pohyb přes náplň vytváří
podmínky stálého přísunu živin, substrátu a rozpuštěného kyslíku mikroorganismům v
biofilmu a také zajišťuje odvádění metabolických produktů. Tyto podmínky podporují rozvoj
aerobních mikroorganismů, které se vyznačují vysokou oxidační a flokulační schopností a
nízkým růstem biomasy. Proplachovací voda se vrací do "hlavy" čistírny odpadních vod, což
zvyšuje účinek čiření vody v primárních usazovacích nádržích.
První biofiltry OKSIPOR našly praktické uplatnění v technologických uspořádáních
stanic fyzikálně-chemického čištění odpadních vod v konečné fázi úpravy vody, například po
předběžné koagulace a usazování. Tento systém byl poprvé aplikován v roce 1983 ve městě
Radvilishkise (Litva) na stanici s kapacitou 10 tis. m3/den. Projektové parametry biofiltrů v
uspořádání fyzikálně-chemického čištění jsou obvykle následující: rychlost filtrace 3 m/h,
měrná spotřeba vzduchu 3 m3 na 1 m3 vyčištěné vody, intenzita průtoku proplachovací vody
14-16 dm3/(s∙m2), četnost proplachování jednou denně.
Jak ukazala praxe, biofiltry OKSIPOR vydrží velké hydraulické (až 120 m3/(m2∙den))
a organické (až 2,0 - 2,5 kg BSK5/(m3∙den)) zatížení. Čisticí efekt je následující: nerozpuštěné
látky do 90%, BSK5 až 70%, CHSK až 60%. Je třeba poznamenat, že nerovnoměrné
proudění odpadních vod v biofiltrech nemá žádný negativní vliv na jejich práci.
V případě potřeby je možné použití biofiltrů OKSIPOR ve dvoustupňových
uspořádáních na stanicích fyzikálně-chemického čištění. Takové stanice mají obvyklý výkon
15 a 10 m3/den a byly navrženy Centrálním vědecko-výzkumným a projektovým ústavem
bytových a administrativních budov pro obec Vyngapur Tjumenské oblasti a
Sojuzvodokanalproektem pro obec jaderné elektrárny Minsk.
Základním materiálem náplní ponořených biofiltrů BIOKARBON je aktivní uhlí. V
mnoha případech je nicméně vhodné používat materiál náplně z granulovaného jílu, jehož
výběr se provádí v závislosti na povaze organických znečišťujících látek, jejich koncentraci a
pozice biofiltru v technologickém schématu procesu čištění odpadních vod. V případě využití
biofiltru pro čištění odpadních vod, které prošly pouze hrubým mechanickým čištěním nebo
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mechanickým čištěním ve spojení s primární sedimentací, je možné použít speciálně upravené
hlíny (ze skupiny silikátů - fylitů).
Pokud se provádí dodatečné čištění, je vhodné použít aktivní uhlí. V obou případech
se doporučuje velikost zrna náplní 2-5 mm a výška vrstvy 1 m.
Filtrace odpadních vod v zařízeních BIOKARBON se provádí shora dolů (obr. 2.7).
Vzduch se přivádí do spodní části biofiltru přes příslušnou trysku umístěnou ve výšce
20 cm od jeho základny. Provzdušňování sestupného proudu dovoluje zvýšit účinek filtrování
a zajistit plný přestup kyslíku díky protiproudu vody a vzduchu. Pro zlepšení kvality čištění je
zajištěna recirkulace filtrované vody, která je v určitém množství čerpána do horní části
zařižení, kam natékají i vstupující odpadní vody.
Vyčištěná voda je odváděna ze spodní části biofiltru a je shromažďována v nádrži, kde
se akumuluje v množství potřebném pro jedno proplachování biofiltru. Biofiltr je na
proplachování naveden automaticky při dosažení maximálně připustné hladiny vody, přičemž
dochazí k automatickému vypnutí jejího přítoku. V procesu proplachování je současně s
promývací vodou zajišťován přívod vzduchu do spodní části biofiltru. Kontaktní (zpětné)
vodněvzduchové promývání se provádí 1-2× denně po dobu 20 minut. Voda použitá pro
promyvání se shromažďuje v několika pracích kapsách, umístěných v horní části biofiltru a
vypouští se do speciální nádrže, kde probíhá proces sedimentace. Sediment se po oddělení
odvodňuje, popř. vysouší a vyčeřená voda se vrací zpět do procesu čištění.

Obrázek 2.7 - Schéma čištění v ponořeném biofiltru BIOKARBON (firma ODA, Německo):
1 – průtok vzduchu při proplachování; 2 – průtok vzduchu v režimu provozu; 3 – odtok
sedimentu; 4 – sběrná nádrž pro promývací vody; 5 – ventilátor; 6 - nátok vody pro čištění;
7 – maximální hladina vody v biofiltru; 8 – ponořený biofiltr; 9 – odtok promývací vody;
10 – odtok vyčištěné vody; 11 – nádrž vyčištěné vody; 12 – hladina vody v nádrži po
propláchnutí biofiltru
Experimenty na komunálních čistírnach odpadních vod v modelových jednotkách
biofiltrů BIOKARBON, stejně jako šestiletý provoz čističky odpadních vod ve městě Le
Havre (Francie) s kapacitou 1000 m3/den dovolily získat údaje o závislosti účinnosti čištění na
organickém zatížení CHSK (obr. 2.8) a teplotě odpadní vody (obr. 2.9). Jak je znázorněno na
obr. 2.8 při teplotě odpadních vod 5-10 °C probíhá úpné biologické čištění při organickém
zatížení CHSK 6-8 kg/(m3∙den). Biologické čištění s nitrifikaci (odstraňování amoniakálního
dusíku o 70-80%) probíhá při zatížení CHSK do 4 kg /(m3∙den).
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Obrázek 2.8 - Závislost čistícího účinku na organickém zatížení
Zvýšení teploty odpadní vody na 15-20 °C dává možnost zvýšení organického
zatížení CHSK až na 15 kg/(m3.den) při současném zajištění úplného biologické čištění.
Obsah suspendovaných látek v odpadní vodě se odpovídajícím způsobem sníží v
průměru ze 150 mg/dm3 na 2-5 mg/dm3, hodnoty CHSK a BSK5 z 580 resp. 320, až na 50 a
10 mg O2/dm3. Vysoká kvalita čištění umožňuje jejich opětovné použití pro zásobování
zemědělství vodou a splňení některých potřeb průmyslu. V současné době se čištění
odpadních vod pomocí biofiltru BIOKARBON začíná uplatňovat v běžném provozu.
Přívod vzduchu protiproudem k sestupnému toku vody má nejen pozitivní aspekty, ale i
nevýhody, a to především omezení rychlosti filtrace. To je způsobeno výskytem vzduchových
kapes v prostoru náplně filtru a s tím spojeným zvýšením tlakových ztrát. Tento nežádoucí
účinek je eliminován použitím nápně větších rozměrů, což vede k častečnému snížení účinku
čištění v důsledku poklesu množství biomasy mikroorganismů. S ohledem na tuto skutečnost
jsou optimálními velikost častic materiálu biofiltru 3 - 5 mm a limitní rychlost filtrace 8-10
m3/h.

Obrázek 2.9 - Závislost čisticího účinku na organickém zatížení a teplotě odpadních vod: 1 –
teplota odpadních vod 8-10 °C; 2 - Teplota odpadní vody 15 °C.
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Vzduchové bubliny nevznikají v náplni i při používání předběžného provzdušňování
nátokové vody (biofiltr FLOPAK), ale to také znamená snížení účinnosti čištění z důvodu
zhoršení aerobních podmínek v hlubokých vrstvách filtru.
Biofiltrace ve stacionarní vrstvě náplně zdola nahoru je nejcharakterističtější pro
biofiltry firmy "Degremon" a řady japonských konstrukcí. Hlavní výhodou těchto filtrů je, ve
srovnání s jinými typy biofiltrů s pevnou náplní, vysoká rychlost filtrace (až do 10-14 m3/h).
Toho se dosahuje díky stejnosměrnému proudění vody a vzduchu (souproud), který brání
vzniku vzduchových bublin v náplni filtru.
V Japonsku jsou ponořené biofiltry velmi rozšířené. To vedlo k vývoji různých typů
biofiltrů. Například k čištění odpadních vod od organických nečistot se používá dvouvrstvý
biofiltr typu vertikálního cylindru (kolony) (obr. 2.10).
Ve spodní části této kolony je umístěn potrubní systém přívodu vzduchu. Náplň, která
se se skládá z písku a oblázků, se dělí perforovanou přepážkou na horní a spodní vrstvy.
Výška horní vrstvy o velikosti častic 1 - 50 mm je 100 cm, spodní o velikosti častic 0,2 10mm je 30 cm. Odpadní vody se čerpají potrubím do horní části biofiltru, vzduch je vháněn
do spodní časti. Na provzdušňování náplně se spotřebovavá 1 - 3 m3 vzduchu v přepočtu na
1,0 m3 odpadních vod. Vyčištěná voda se akumuluje v nádrži, odkud se podle potřeby odebírá
čerpadlem a čerpá se k proplachování biofiltru. Při organickém zatížení na jednotku
odpovídající dle BSK5 200 kg/(m3∙den), se koncentrace BSK5 odpadní vody snižuje z 200 na
9 mg O2/dm3. Účinnost čištění přitom dosahuje 95,5%.
Souproud vody a vzduchu má i své nevýhody. Zvýšené vzestupné rychlosti filtrace
omezují zadržení suspendovaných látek v náplni, což je důvodem pro dodatečné čeření vody
na příslušných zařízeních.
Tato nevýhoda může být snížena zavedením vzduchu do středu náplně (dvouvrstvový
provzdušňovaný biofiltr), přičemž ve spodní (neaerované) časti probíhá mechanické zadržení
suspendovaných látek a v horní (aerované) odstranění organických nečistot. V tomto případě
nicméně dochází ke snížení čistícího účinku podle BSK5 v důsledku zkrácení aerační zóny,
jejího umístění na konci filtrace a snížení obsahu kyslíku a aerobních mikroorganismů ve
vodě za neaerovanou zónou mechanické filtrace. Voda přitékající do biofiltru má deficit
rozpouštěného kyslíku. Kromě toho vedou nepříznivé podmínky v důsledku snížení kyslíku
k potlačení aerobních forem mikroorganismů. Proto jsou dobré aerobní podmínky vytvořené
pouze na konci procesu biofiltrace.

Obrázek 2.10 - Schéma dvouvrstvého ponořeného biofiltru: 1 - přítok čištěné vody
2 – odtok proplachovací vody; 3 - přívod vzduchu; 4 – odtok vyčištěné vody;
5 – nádrž vyčištěné vody; 6 – vypouštění vyčištěné vody; 7 – čerpadlo pro přívod
proplachovací vody; 8 – přívod vyčištěné vody na propláchování; 9 – dvouvrstvá náplň
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Provzdušňování v poslední fázi biofiltrace přispívá i k odstranění částí biofilmů
v podobě suspendovaných látek. Tuto nevýhodu lze zcela eliminovat předběžnou aerací, což
ale může snížit účinnost čištění vody dle BSK.
Konstrukce ponořených biofiltrů se stacionarní vrstvou náplně mají některé společné
nevýhody. Za prvé saturace odpadní vody kyslíkem vyžaduje odpovídající aerační zařízení a
tím i dodatečné náklady na energii. Za druhé je nutné proplachování pro udržení tloušťky
biofilmu a předcházení ucpání náplně filtru, což vyžaduje používání sběrných nádob na
promývací a vyčištěnou vodu a čerpadel pro proplachování a přečerpávání odpadních vod do
"hlavy" čistírenských zařízení.
K nejperspektivnějším ponořeným biofiltrům pro provoz ve standardním rozsahu
znečištění odpadních vod patří filtry BIOKARBON, FZD a OKSIPOR, i složitejší a dražší
jednotky používané pro čištění specifických nebo zvláště kontaminovaných odpadní vod
(biofiltry OXITRON, ANTIKONTAKTOR, HI -FLOW). Nicméně je třeba poznamenat, že
různé technologické režimy provozu poměrně jednoduchých filtrů BIOKARBON, FZD a
OKSIPOR jsou také schopné produkovat velmi dobré výsledky [37].
2.2.3 Reaktory s rotačními disky
Na přelomu 19. a 20. století byly prováděny pokusy, jejichž cílem bylo vytvořit
třífázový systém čištění odpadních vod, ve kterém by se filtrační médium (náplň filtru)
přesouval otáčením z vody do vzduchu a zpět. Testovány byly nejrůznější druhy náplní včetně
upevněných v otočné ose kříže. V současné době se pro tento účel používají pouze reaktory
s plastovými z poloviny ponořenými rotujícími disky nebo rotační reaktor se stacionarní
náplní (obr. 2.11).
Ponorné biodiskové filtry jsou nádrže s prohnutým tvarem dna (lázně) naplněné
odpadní vodou. Podélně, 20-40 milimetrů nad úrovní kapaliny v nádrži, je umístěna hřídel, do
které jsou zasazeny plastové dísky o průměru 0,6 až 2 m. Vzdálenost mezi disky činí 15-25
mm, rychlost otáček hřídele s disky je 1 až 10 ot/min.
Trvale rotující disková náplň pravidelně přichází do styku se vzduchem a odpadní
vodou znečištěnou organickými látkami. V důsledku toho se povrch disku pokryvá
biofilmem, který je tvořen kolonií aerobních mikroorganismů (obr. 2.12).
Při kontaktu s diskovou náplní na ní nechává znečištěné voda nerozpuštěné nečistoty,
které nesedimentovaly v primárních usazovacích nádržích, stejně jako koloidní a rozpuštěné
organické látky. Mikroorganismy tvořící biofilm oxidují organické látky a využívají jich jako
zdroje živin a energie. Se zvětšující se tloušťkou biofilmu jeho spodní vrstvy odumírají a
horní se smyjí z povrchu rotujících disků. Procesy nárůstu a odumírání biofilmu probíhají
současně, tedy z odpadní vody jsou odstraňovány organické látky a zároveň se zvyšuje hmota
aktivního biofilmu v biofiltru. Odumřelý a využitý biofilm se vyplavuje z diskového biofiltru
vyčištěnénou vodou.
Při provozu nedochází v kotoučovém biofiltru k sedimentaci a tloušťka biofilmu je
závislá na nátoku živin a spotřebě kyslíku. Oxidační kapacita kotoučového biofiltru je dána
absolutním množstvím příchazejících organických látek a nezávisí na jejich koncentraci v
odpadní vodě. To znamená, že stupeň čištění je závislý na počtu stupňů biofiltru a době
zdržení odpadních vod v kotoučovém biofiltru.
Pro zajištění větší spolehlivosti provozu se doporučuje zřizovat ponořené biofiltry jako
dvou- a třístupňové. Vícestupňový biodiskovy filtr, se zřetelným oddělením po sobě jdoucích
úseků, je kaskádový systém: to znamená, že zpětnému toku mezi jednotlivými sektory se
předchází konstrukčním řešením nádrže a je proto málo významný.
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Biofiltr MB-1

Obrázek 2.11 - Schéma kotoučového (diskového) čtyřsekčního biofiltru s příčnou
hřídelí.
1 – nivelizátor průtoku; 2 - kotoučové rotory; 3 - nádrž; 4 - oplachovaní

Obrázek 2.12 - Biofilm na povrchu kotoučového biofiltru
Rotační kotouče by měly mít takový tvar, který poskytuje značnou povrchovou
plochu a tím i vysokou objemovou účinnost reaktoru. Při výrazně nižších energetických
nákladech rotace vytváří efektivní provzdušňování vody a účinný kontakt mezi vodou a
biofilmem. Tloušťka biofilmu je v tomto případě řízena turbulentními proudy a ty zase
rychlostí otáčení. V Německu a ve Švýcarsku se reaktorů s rotačními disky široce používá v
malých čistírnách odpadních vod. Ve Spojených státech se tyto reaktory používají ve
stanicích všech velikostí už od 70. let.
2.2.4 Nitrifikační filtry
Existují čistírny odpadních vod určené výhradně pro oxidaci amoniaku. Jsou vždy
uspořádány jako filtry, jelikož adheze bakterií probíhá tak aktivně, že navzdory nízkému
narůstu kalu je množství produkované biomasy plně dostačující. Vzhledem k nízkému narůstu
kalu obvykle není zapotřebí jímek instalovaných za biofiltrem.
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Biofiltry, ve kterých dochází k oxidaci organických látek i amoniaku, je nutné
považovat za dvoustupňové systémy. Reaktory používané v těchto systémech připomínají
plně pístové reaktory, a při vstupu do reaktoru nedojde k nitrifikace z důvodu vysoké
koncentrace organických látek. Nicméně s klesající koncentrací organických látek v některém
místě reaktoru se mohou vytvořit podmínky vhodné pro nitrifikaci.
V německé literatuře [36] se doporučuje provádět nitrifikaci komunálních odpadních
vod za následujících podmínek:
1. Zkrápěné filtry se štěrkovou náplní: zatížení 200 g BSK /(m3∙den), rychlost
vertikálního proudění 0,4-0,8 m/h, podíl recyklu ≤ 1.
2. Zkrápěné filtry s náplní z polymerních materiálů: zatížení 200 - 400 g BSK
/(m3∙den), vertikální rychlost proudění 0,6-1,5 m/h, podíl recyklu ≤ 1.
3. Filtry s rotujícími disky: objemové zatížení náplně - 4-5 g BSK/(m3∙den)
Doporučení německých odborníků jsou obvykle určena pro odpadní vody s teplotou
nad 12 °C. Při výše uvedených parametrech mohou mít vyčištěné vody výsledné koncentrace
cBSK = 5 ± 40% (mg/l) a CNH4 = 1,5 ± 50% (mg/l).
Nitrifikace ve zkrápěném biofiltru poskytuje trvale 80-90% oxidaci amoniakálního
dusíku na dusičnan, přičemž zbytková koncentrace amoniaku činí 1 až 1,5 mg/dm3. Snížením
teplot do 4 °C je stabilita oxidace zachována a rychle se obnovuje oxidační schopnost po
různých stresových situacích (změny v průtoku vody, nedostatek kyslíku, atd.)
Fyzikální charakteristiky nitrifikační biomasy ve zkrápěném biofiltru se liší od
charakteristik biofilmu běžných biofiltrů. Biofilm je tenká, hustá, šedohnědá vrstva, která
pomalu schne a špatně se promývá proudem vody. Tyto skutečnosti umožňují provozovat
zkrápěné biofiltry bez dalšího usazováku, není-li vyžadován vysoký stupeň odstranění
suspendovaných pevných látek. Nedostatkem zkrápěných nitrifikačních biofiltrů je špatná
regulace doby zdržení vody [39].
Biofiltry pro nitrifikaci mohou být také konstruovány i jako ponořené aerofiltry (s
přívodem vzduchu nebo čistého kyslíku). V ponořených biofiltrech – nitrifikátorech - se
zajisťuje přísná kontrola doby zdržení vody a udržuje se značné stáří kalu, které odpovídá ~
72 dnům. Proto působí ponořené biofiltry stabilně při teplotě 1 až 27 °C. Při nátokových
koncentracích amoniakálního dusíku 20 mg/dm3 je možné dosahnout 90 % oxidace při době
zdržení 30 minut a teplotě 25 °C; při době zdržení 60 minut a teplotě 10 °C nebo při době
zdržení 90 až 120 minut při teplotě 5 °C [39].
Zaplavené filtry-nitrifikátory dobře odolávají změně hydraulického zatížení a
pravidelnému nedostatku (ne více než 5-7 dnů) kyslíku nebo amoniakálního dusíku.
Nevýhodou těchto konstrukcí je potřeba sycení čištěných odpadních vod kyslíkem. Na stupni
předběžného nasycení kapaliny kyslíkem je závislá účinnost procesu nitrifikace. Při 20%
nasycení kyslíkem (dle stechiometrie) dosahuje rychlost oxidace amoniakálního dusíku 40%
maxima.
Biofiltry pro nitrifikaci jsou v některých případech konstruovány jako reaktory s
rotačními disky. Na stanicích jsou obvykle používány série čtyř reaktorů s ideálním
mícháním. Takový systém se dobře aproximuje reaktorem s pístovým tokem. Organická
hmota se odstraní na vstupu do systému soustavy a amoniak se oxiduje blíže k výstupu z něj.
2.2.5 Denitrifikační filtry
Reaktory s náplní pro denitrifikaci odpadní vody byly použity poprvé v Jižní Africe.
Používají se filtry naplněné koksem, křemenným pískem, antracitem, štěrkem, aktivním uhlím
nebo plastem. To, zda dochází k úplnnné denitrifikaci nezávisí na materiálu náplně, což
vypovídá o roli vnějšího povrchu částic v tomto procesu [39].
Všechny biofiltry používané pro denitrifikaci patří do skupiny ponořených, tj. jsou
naplněny vodou. Pokud je čištění odpadních vod prováděno v reaktoru s rotujícími disky nebo
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na filtrech s náplní (disky z polymerního materiálu nebo dutou náplní), kal se oddělí od
čištěné odpadní vody vysrážením.
Ve filtrech, které působí na principu fluidní vrstvy, mají nápně role nosičů, na kterých
probíhá růst biofilmu. Nosičem může být písek nebo polymerní materiály, jakož i sférické
bakteriální flokule (pelety), vznikajících za určitých podmínek i v nepřítomnosti pevného
nosiče. Zkušeností s provozem velkokapacitních denitrifikačních filtrů je stále velmi málo.
Často se do těchto reaktorů přidávájí externí zdroje uhlíku - methanol, kyselina octová nebo
průmyslové odpadní vody.
Kombinace s procesem nitrifikace je obvykle dosaženo zavedením před-nitrifikační
fáze, tj. nitrifikační filtr se řadí až po denitrifikujícím filtru a probíhá recirkulace nitrifikované
odpadní vody. Vzhledem k tomu, že zatížení nitrifikačního filtru organickými látkami by
mělo být omezeno, odpadní vody po denitrifikaci by měly obsahovat pouze minimální
množství nerozpuštěných látek. Je-li nutná recirkulace, jsou nejvýhodnější denitrifikační filtry
bez sedimentace odpadní vody, buď filtry s proplachováním zpětným proudem nebo filtry s
fluidní vrstvou. U jiných typů zařízení přítomnost recyklace znamená, že objem usazováku
musí být značný (a tyto konstrukce jsou proto velmi drahé).
2.2.6 Filtry následného čištění, adsorpční filtry
Dvoustupňové následné čištění odpadních vod se provádí postupně na písčitých a
sorpčních filtrech, které jsou instalovány po biologickém čištění. Technologie čištění jsou
určené k produkci vody takové kvality, která umožňuje použit následně dezinfikovanou vodu
v průmyslových procesech [37]. Dodatečnému čištění na filtrech je podrobována odpadní
voda kvůli věškerým polutantům zjištěným v její složení. Zejména se v průběhu experimentů
zkoumala možnost odstoupení od nutnosti používat pro degradace polutantů chemických
oxidačních prostředků. Pro dočištění odpadních vod bylo použito průmyslově vyrobené
aktivní uhlí značek AG-5 a KAD-jódný, stejně jako aktivní uhlí z rašeliny (TAU), připravená
metodou сhlorzinkové aktivace.
Pro výrobu TAU je vhodná rašelina s obsahem popela méně než 10% a rozložitelností
10-20%. Aktivní uhlí z rašeliny má vysokou sorpční schopnost organických látek a předčí
aktivní uhlí značek BAU, ART atd.
Proces adsorpce se vyznačuje vnitřními mechanismy difuzního přenosu hmoty. Také
částečně probíhá proces biochemické oxidace organických kontaminantů odpadních vod.
Schéma nátoku vody k filtrům počitá s jejím nasycením kyslíkem, což vede ke vzniku
biocenózy na povrchu náplně filtrů 1. a 2. stupně zařízení. Tabulka. 2.3 uvádí charakteristiku
aktivního uhlí.
Biocenóza na náplni sorpčních filtrů je různorodá a liší se od biocenózy na náplních
pískových filtrů. Regenerace aktivního uhlí se provádí každé čtyři dny, čímž se biocenózy na
sorpčních filtrech úplně zničí. Ukazatele kvality odpadních vod (před a po následném čištění)
jsou uvedeny v tabulce. 2.3.
Technologická schéma dvoustupňového následného čištění odpadních vod (obr. 2.13)
obsahuje sběrnou nádobu 2, čerpací jednotku 3, jejímž prostřednictvím je voda přiváděna do
rozvodné komory 5, odkud samospádem přichází na pískové filtry 6. Voda vyčištěná na
pískových filtrech se shromažďují ve sběrné nádobě 7, odkud je čerpací jednotkou 8 čerpána
do rozvodné komory 10.
Na sorpční filtry 11 je voda z vodovodní komory přiváděna zdola nahoru. Při přívodu
odpadní vody do distribučních komor 5 a 10 část vody přetéká a potrubím 4 a 9 se odvádí do
sběrných nádrží, kde probíhá promíchávání výchozí kapaliny.
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AG – 5

0,9-1,06 0,46

0,17

0,3-0,43

KAD
jodný

0,85-1,0 0,51

0,15

0,34

TAU

0,911,85

0,59- 0,68 0,1-0,2

0,420,45

0,350,55
0,350,55
0,250,35

0,45
0,38
0,270,37

Specifický povrch
přechodných pórů,
m2 / g

Průměr zrna, mm

Objemová
hmotnost, g/cm3

pórovitost náplně

Specifický objem
mikropórů, cm3/g

Specifický objem
přechodných pórů,
cm3 / g

Specifický objem
makropórů, cm3/g

Celková porozita,
cm3 /g

Značka uhlí

Tabulka č. 2.3 - Charakteristika aktivního uhlí

1,01,5
1,0110
1,5
1,0-2,
54-147
0

Obr. 2.13 ukazuje schéma terciárního čištění odpadních vod u dvoustupňových filtrů.
První stupeň filtrace je naplněn pískem o průměru zrn 1,8 mm a výšce 0,5 až 1 m. Rychlost
filtrace činí 10 m/hod. Doba mezi regeneracemi náplní filtru závisí na koncentraci
suspendovaných pevných látek a pohybuje se v rozmězi 9,6-15,1 hodin. Kapacita filtru pro
zněčišťující látky je mezi 2,6 až 6/6 kg/m3. Oplach fitru se provádí vodou s intenzitou 18-20
dm3/cm2.

Obrázek 2.13 – Schéma terciárního čištění odpadních vod:
1 - voda po biologickém čištění; 2 – sběrná nádoba; 3 - čerpací stanice; 4 - zařízení pro
míchání vody; 5 - distribuční komorа, 6 - filtr naplněný pískem; 7 - sběrná nádoba;
8 – čerpací jednotka; 9 - zařízení pro míchání vody; 10 - distribuční komora;
11 - sorpční filtr; 12 - proplachovací čerpadlo; 13 – nádrž proplachovací vody; 14 výpust vyčištěné vody
Doba proplachování je 7 min. Objem prací vody činí 4% objemu vyčištěné vody. U
filtrů v prvním stupni může být použito vodně-vzduchové oplachování s průtokem vody 12
dm3/cm2 a rychlostí proudění vzduchu 16 až 19 dm3/cm2. Doba trvání vodně-vzduchového
oplachování je 6 min.
Sorpční filtr naplněn sorbentem do výšky 3,2 m, rychlost filtrace vody je 2 až 2,5
m/hod. Zrnitost náplně je 1-2 mm. Intenzita vyplachování sorpčních filtrů 6-12 dm3/cm2.
Vyplachování trvá 7-10 minut a upřesňuje se během provozu filtrů. Filtrační cyklus je 24
hodin. Doba provozu sorpčních filtrů do regenerace činí 3-4 dny. Regenerace náplní
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sorpčních filtrů se provádí, když CHSK vody po filtraci ve druhém stupni stoupne přes 15
mg/dm3.
2.2.7 Filtrační materiály, klasifikace, vlastnosti
Náplň v biofiltrech je nosičem biofilmu a patří jí významná role při vytváření
příznivých podmínek pro jeho rozvoj. Vzhledem k tomu, že ponořené biofiltry jsou
pravidelně podrobovány propláchování, během kterého se odstraní většina biofilmu, náplně
by si měly zachovavat jeho zbytkové fragmenty (zárodky) na začátku každého filtračního
cyklu a svou strukturální a mechanickou integritu ve všech provozních řežimech zařízení.
Proto musí náplň splňovat tyto základní požadavky: zvýšený specifický povrch (malá velikost
částic zrnitého materiálu), makroporézní drsnost a mechanická pevnost.
Za účelem zajištění nejrovnoměrnějšího rozdělení tenké vrstvy biomasy na jednotku
objemu zařízení se používají jako naplně materiály s velkým specifickým povrchem, obvykle
zrnité. V tomto případě, vzhledem k požadavkům maximálního zvýšení specifické plochy
povrchu náplně, se používají granulí o mnohem menším průměru než v běžných biofiltrech,
kde je obvykle 40-80 mm. Specifický povrch náplně je při průměru častic 50-75 mm přibližně
30 m2/m3, při průměru 25 mm cca 100 m2/m3, při průměru 10 mm cca 300 m2/m3 a při
průměru 5 mm 628 m2/m3. Bylo zjištěno, že specifická plocha povrchu biofilmu na pískové
náplni o velikosti zrn 0,3-0,6 mm je 2 600-4 000 m2/m3. Pro použití v ponořeném biofiltru je
optimální velikost nápně 0,2 až 10 mm v závislosti na typu použitého materiálu.
Důsledkem menší velikosti částic náplně ponořených biofiltrů je malá tloušťka
biofilmu (50 - 100 mikrometrů), což umožňuje přístup rozpuštěného kyslíku po celé hloubce,
a tím i vytváření příznivých podmínek pro rozvoj aerobních mikroorganismů, které se aktivně
podílejí na biologické oxidaci organických kontaminantů.
Nezbytnými vlastností materiálu náplně jsou jeho drsnost a makroporosita otevřených
pórů umožňující fragmentům biofilmu zůstat v náplni během jejího proplachování. To
přispívá k rychlému obnovení oxidačních schopností ponořených biofiltrů a jejich účinnosti v
počátečním období filtračního cyklu.
Materiál náplně musí mít vysokou mechanickou pevnost a schopnost odolávat
intenzivnímu systematickému vodně-vzduchovému promývání. Jako náplň se v biofiltrech
používají různé přírodní a syntetické materiály: aktivní uhlí, koks, struska, pemza, antracit,
písek, keramzit, granodiorit, shungizit, biolit, ceolitizované tufy a minerální vlákna (obr. 2.14)
Čedič, lávy (obr. 2.14 a, b). Tento materiál je často používán ve zkrápěných filtrech,
např. sopečný tuf s průměrem částic 4-8 cm. Měrný povrch uvedeného materiálu je 90 m2/m3
a pórovitost je 50%. Při použití čediče o průměru částic menších než 0,5 mm je specifický
povrch 2000 m2/m3 a při průměru cca 0,1 mm je 2000 až 4000 m2/m3.
Písek. Písek je široce používán v procesech aerobního zpracování jako filtrační
materiál kvůli jeho nízké ceně a snadné úpravě. Velikost částic je 0,2-0,4 mm a specifický
povrch činí asi 3000 m2/m3.
Keramzit (obr. 2.14 c, d). Tento materiál je nejčastější využívan v BIOFOR procesech
pod názvem BIOLITE. Použivá se keramzit s různými průměry částic od 1 do 4 mm. Jemné
frakce se dobře hodí pro procesy nitrifikace a ostraněňování fosforu. Keramzit má pro
biologické čištění hrubý dobře vyvinutý povrch (500-2000 m2/m3), odolný proti oděru.
Aktivní uhlí. Aktivní uhlí je vysoce porézní materiál získaný z uhlí, dřeva, rašeliny
nebo podobných surovin. Z hlediska struktury krystalů patří aktivní uhlí do skupiny
mikrokrystalických uhlovodíků. Aktivní uhlí se skládá z malých uhlíkových zrn o velikosti 1
až 3 nm.
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a)

b)

c)

d)

e)
f)
Obrázek 2.14 – Materiály náplní biofiltru: a) čedič; b) sopečný tuf; c) keramzit; d)
zrno keramzitu v průřezu; e) antracit v objemné vrstvě; f) antracit
Spolu s grafitovými krystaly (zrnky) grafitu obsahuje aktivní uhlí proměnlivé
množství amorfního uhlíku a také různé heteroatomy (kyslík, vodík, dusík, síru). Kromě toho
může obsahovat příměsi anorganických složek výchozího materiálu nebo nevymytých zbytku
aktivačních chemikálií. Heteroatomy jsou chemicky vázané na atomy uhlíku v aktivních
místech, což jsou defekty v krystalové mřížce, např. atomy uhlíku na okraji grafitových
krystalů, které jsou chemicky nenasycené. Atomy uhlíku se nachází v energeticky
aktivovaném stavu a mohou snadno reagovat s jinými látkami. Po reakci s kyslíkem vznikají
takzvané povrchové oxidy, jejichž tvorba významně mění polární vlastností aktivního uhlí.
Povrchové oxidy mohou být ve formě kyselých nebo bazických skupin. Kyselé povrchové
oxidy mohou vznikat take v důsledku oxidací chlorem a přispívají ke zvýšení hydrofilních
vlastnosti uhlí, což může vést ke zhoršenému odstraňování řady organických sloučenin.
Velký vnitřní povrch aktivního uhlí je důsledkem náhodného uspořádání amorfního
uhlíku a krystalů grafitu, mezi nimiž jsou póry. Velikosti pórů se mění ve velmi širokých
mezích (od 0,4 až do 50 nm nebo i více). V aktivním uhlí se rozlišují následující póry:
- mikropóry o průměru 0,4 až 4 nm;
- mezopóry o průměru 2 až 50 nm;
- makropóry o průměru větším než 50 nm.
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Velké póry představují kanály pro rozpuštěné nečistoty, které pronikají dovnitř částic
materiálu náplně. Adsorpce probíhá na pevném povrchu fázového rozhraní pevné látky a
kapaliny. Při adsorpci z kapaliny na rozhraní povrchu pevné látky se zpravidla utvoří pouze
monomolekulární vrstva. Nicméně v důsledku adsorpce může být dosahovaná koncentrace
organických kontaminantů odpadní vody v uhlíkovém zrně více než stokrát větší, než je jejich
koncentrace v odpadní vodě.
Mikroorganismy nejsou schopny proniknout do mezopórů a makropórů, které tvoří
hlavní část vnitřního povrchu aktivního uhlí. To znamená, že převážná část adsorbovaných
látek je chráněna před přímým působením mikroorganismů. Biologická regenerace aktivního
uhlí může probíhat pouze za působení endoenzymů a při difuzí absorbovaných látek k
biofilmu.
Antracit (obr. 2.14 e, f). Antracit (řecky anthrakitis, od anthrax= uhlí) je fosilní uhlí
nejvyššího stupně karbonizace (metamorfózy). Má šedavě černou nebo černošedou barvu s
kovovým leskem. V porézní struktuře se vyskytují převažně mikropóry o objemu 0,072-0,075
cm3/g; celkový objem pórů je 0,1 cm3/g . Antracit je chemicky a biologicky inertní.
Nejběžnější nosič biomasy na bázi antracitu BIO - CARBORAT má až do 50 % (hmot.) částic
o průměru 10 až 50 mikrometrů. Biofilm na povrchu takového nosiče dosahuje tloušťky 30
mikronů. Antracit o větší velikosti částic (1,6 až 2,5 mm) může být také použit ve zkrápěných
filtrech.
Jako pevné sypké náplňové materiály pro bio-filtry mohou být použity různé plastové,
keramické a kovové výrobky (s velkým specifickým povrchem, vysokou pórovitostí a nízkou
hustotou), které se používájí v adsorbčních kolonách a apáratech (obr. 2.15). Vyrábí se různé
typy náplní z polypropylenu, polyethylenu, tuhého PVC a polystyrenu, jejichž hustota je v
průměru 80 kg/m3 [35].
a
e
c
b

d
f

Obrázek 2.15 – Pevné sypké náplně: a - Raschigovy kroužky; b - kroužky s
přepážkou; c - kroužek s křížovou přepážkou; d) - kroužky Palla; e – sedla Berla; f - sedla
"Intaloks"
Jako měkký náplňový materiál používají v Japonsku nylonovou tkaninu.
V Anglii a Německu byla navržená válcovitá náplň (obr. 2.16), která je tvořena
spirálovitým vinutím dvou pásků z PVC (vlnitého a plochého) o tloušťce 0,5 mm vázáných k
sobě. Válcovité náplně se dávají svisle blízko u sebe.
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Obrázek 2.16 - Element spirálové válcovité náplně

2.3 Popis technologických procesů čištění odpadních vod, jejichž součastí
jsou biofiltry
Biofiltry jsou použitelné pouze k čištění odpadních vod s nízkou koncentrací
suspendovaných pevných částic znečištění, proto je nutné použít primárních usazovacích
nádrží v čistírnách odpadních vod s biofiltry. Vzhledem k tomu, že biofiltry mají nízkou
oxidační kapacitu a nemohou vydržet vysoké koncentrace organického znečištění, používá se
recirkulace vyčištěné vody pomoci čerpadel na začatek technologické linky [40].
Nejjednodušší jsou systémy bez recirkulace, které se používají pro čištění
komunálních odpadních vod s koncetrací znečištění BSK5 do 100 g/m3 a nerozpuštěných
suspendovaných látek do 100 g/m3 (obr. 2.17).

Obrázek 2.17 - Schéma jednostupňových čistíren s biofiltrem bez recirkulace: 1 přívod odpadních vod; 2 - mřížka; 3 - lapák písku; 4 – anaerobní digesce kalu; 5 - primární
usazovací nádrž; 6 - přebytečný kal (odtržený biofilm); 7 - biofiltr; 8 – sekundární usazovací
nádrž; 9 – odvod vyčištěné vody na dezinfekci a vypouštění.
Odpadní voda prochází postupně mřížkou se šterbinami o šířce 16 mm, pak lapákem
písku, primární usazovací nádrží, biofiltrem, sekundární nádrží a odvadí se na dezinfekci a
vypouštění. Sraženina z primární usazovací nádrži se odstraní anaerobní digescí v saprofilních
podmínkách; komplex procesů sedimentace a zpracování kalu se obvykle provádí ve
dvoupatrových usazovacích nádržích nebo vyhnívacích-vyčeřovacích nádržích, což jsou v
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podstatě také dvoupatrové usazováky. Přebytečný kal (odtržený biofilm) sedimentující v
sekundárním usazováku postupuje do primární usazovací nádrže, kde je zpracovávána
společně se surovým kalem.
Při koncentracích znečišťujících látek o BSK5 do 200 g/m3 se ve stanicích s biofiltry
používá recirkulace. Jak je znázorněno na obr. 2.18, čištěná voda je ze sekundární usazovací
nádrže čerpána zpět do těla biofiltru. U čerpadel pro přečerpávání je proto vhodné počítat
s celkovým průtokem vody, tj. s vodou, která natéka po mechanickém čištění i s vodou po
biologickém čištění, aby bylo možné používat přijímací nádrže a čerpadla pro míchání obou
těchto toků. Přebytečný kal je ze sekundární nádrže odváděn do primární usazovací nádrže.
Pokud se zvýší koncentrace nerozpuštěných suspendovaných látek (až 300 g/m3) je
recirkulační průtok vody směřován před primární usazovací nádrže, kam je vhodné posílat i
kal ze sekundární nádrže. V tomto případě se přebytečný kal po oddělení od proudu
vycházejícího z biofiltru smísí s částí vyčištěné vody - recirkulačním proudem, tj. dojde k
cyklickému promíchávání a oddělení kalové vody v recirkulační smyčce. To se neosvědčilo, i
když přebytečný kal do určité míry i zlepšuje proces primární sedimentace, jelikož v průběhu
společné sedimentace s podstatně hustšími a těžkými hrubě dispersními časticemi
znečišťujících látek se odvádí i přebytečná vlhkost. Když to umožňuje kapacita septické
komory, doporučuje se směřovat přebytečný kal přímo do něj (obr. 2.18b).
Uspořádání s recirkulací vyžaduje zvýšení objemu zařízení úměrně podílu recirkulace.
Nicméně v okruhu (viz schéma obr 2.18b) se objem sekundární nádrže nemusí zvyšovat,
pokud je možné směs kalu a vody ze zóny v blízkosti odkaliště odebírat a směrovat ji do
primární usazovací nádrže. Při vysoké multiplicitě recirkulace se může ale narušit fungování
sekundárního usazováku kvůli rotačnímu vírovému průtoku v zóně odběru recirkulační směsi
("vortex tok").
Jedním z druhů jednostupňových uspořádání stanic s biofiltry může být schéma pro
neúplné čištění s recirkulaci, kde se část vody z primární usazovací nádrže částečně vypustí a
část pokračuje do biofiltru, zatímco vyčištěná voda z biofiltru se recirkulačním tokem čerpá
zcela na začátek („hlavu“) zařízení (obr. 2.18c).
Jako alternativa k cirkulačnímu okruhu může být použit sekundární usazovák zvlášť
na recirkulační lince a zvlášť na lince odvádění vyčištěné vody. Přestože se počet usazováků
zvyšuje, jejich celkový objem a náklady vzrostou nepatrně; technologické výhody spočívají
ve zvýšení stability provozu zařízení a zlepšení čisticího účinku.
Použití dvou sekundarní usazovacích nádrží pracujících nezávisle na sobě kromě toho
zvyšuje spolehlivost provozu celého zařízení při údržbě a čištění, za předpokladu, že jsou
osazena potřebná potrubí pro zaměnitelnost usazováků. Při rozšíření stanic, pokud nebude
nezbytně nutná recirkulace, jeden ze sekundarních usazováků může byt použit pro nově
navržený biofiltr.
Biofiltry spojené stupňovitým systémem jsou aplikovány při vyšších koncentracích
znečištění. Při velkém počtu stupňů (například šesti), je možné nezařazovat prostřední
sekundární nádrž po každém kroku, ale zapojit ji pouze jednou na konci zařízení.
Prakticky je obvykle dostačující navrhovat dvoustupňová uspořádání stanic. V těchto
případech prochází nátoková voda postupně přes primární usazovací nádrží, biofiltry prvního
stupně, sekundarní usazovací nádrží prvního stupně, biofiltry druhého stupně a dosazovací
nádrží druhého stupně ("terciární" septiky). Jednotlivé stupně by měly být umístěny tak, aby
se předešlo zbytečnému přečerpavání odpadních vod.
V dvoustupňovém režimu mohou být kombinovány velkokapacitní biofiltry,
velkokapacitní s nízkokapacitními, ponořené se zkrápěnými, nízkokapacitní navzájem, jakož i
biofiltry s aktivačními nádržemi (aerotanky).
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Obrázek 2.18 - Schéma stanic s biofiltry s recirkulací přes biofiltr; a – s recirkulací
přes biofiltr ; b – s recirkulací přes primární usazovací nádrž a biofiltr; c – na neúplné čištění;
d – s prostředním usazovákem v recirkulačním obvodu; 1 - nátoková voda; 2 - mříž; 3 - lapák
písku; 4 - septická komora; 5 - primární usazovací nádrž; 6 - přebytečný kal; 7 - čerpací
stanice; 8 - recirkulační linka; 9 - biofiltr; 10 – sekundarní usazovací nádrž; 11 - odvádění
vyčištěné vody na dezinfekci a vypouštění.
Projektování dvostupňových uspořádání stanic s biofiltry s recirkulací v obou fázích
může být jen stěží odůvodněno z technologického hlediska, jelikož sama struktura tohoto
systému předpokládá vysokou rychlostí oxidačního procesu v prvním stupni a nízkou v
druhém. Hydraulické přetížení, spojené s recirkulací, ale může takové rozdělení zatížení
narušit. Doporučuje se navrhovat stupňová uspořádání s recirkulací na jednom ze stupňů v
závislosti na složení a koncentraci nečistot. Obr. 2.19 ukazuje varianty dvoustupňových
uspořádání.
Pokud jsou v odpadní vodě ve vysoké koncentraci přítomny nečistoty snadno
biologicky odbouratelné (BSK5/CHSK = 0,6 - 0,7), může být v prvním stupni použit
velkokapacitní (zkrápěný) biofiltr s plastovou náplní, která se nezanáší, i když zaroste tlustou
vrstvu biofilmu, a která umožňuje v krátké době podstatně snížit koncentrace znečišťujících
látek (obr.2.19 a). Voda po první fázi biologického filtru může mít v tomto uspořádání vysoký
obsah suspenze – odtrženého filmu, proto by se před zavedením do druhého stupně měla ředit
s vyčištěnou vodou, tj. provádět recirkulaci na druhém stupni. Sekundární usazovací nádrž je
pak možné vynechat. K dosažení vysokého čistícího efektu ve druhé fázi se doporučuje použít
zkrápěný biofiltr a vypočítat podíl recirkulace s přihlédnutím k oxidační síle nízkokapacitního
biofiltru. Pokud podmínky nevyžadují vysoký čistící účinek, může být ve druhém stupni
použit velkokapacitní biofiltr.
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Obrázek 2.19 - Schéma stanic s dvoustupňovými biofiltry: a – s recirkulací v druhém stupni; b
– s recirkulací v prvním stupni; c – s proměnlivými funkcemi biofiltrů; 1 - nátoková odpadní
voda, 2 - mříž, 3 - lapák písku; 4 - primární usazovací nádrž; 5, 7 - biofiltry prvního a druhého
stupně; 6 - čerpací stanice; 8 - recirkulační linka; 9 - sekundární usazovací nádrž;
10 - odvádění vyčištěné vody na dezinfekci a vypouštění; 11 - přebytečný kal.
Pokud jsou odpadní vody silně kontaminovány a jejich komponenty jsou obtížně
oxidovatelné (BSK5/ CHSK = 0,5 až 0,6), doporučuje se schéma s recirkulací v prvním stupni
(obr. 2.19b). Díky recirkulaci se ředěním snižuje koncentrace a zkrápěný biofiltr zajišťuje
oxidaci i obtížně oxidovatelných nečistot, protože biologický proces je v něm dostatečně
dlouhý. Ve druhém stupni se také doporučuje zkrápěný biofiltr. V tomto uspořádání by měly
být dosazovací nádrže po každé etapě.
Stupňová schémata stanic je vhodné navrhovat s variantami možných přepínání (obr.
2.19c). V první vaiantě (znázorněno plnou čarou) protéká odpadní voda jedním z biofiltrů,
který je prvním stupněm, a pak se přes jednu z dosazovacích nádrží přečerpá do druhého
biofiltru, který je v tomto případě druhým stupněm. Dále se čerpá do sekundární usazovací
nádrže, technologicky připojené na biofiltr druhého stupně. Ve druhé variantě (přerušovaná
čára) se předpokládá reverzní použití biofiltrů a dosazovacích nádrží. Periodické přepínání
biofiltrů z provozního režimu prvního nebo druhého stupně umožňuje "proplachovat" náplň,
když ta po prvním stupni procesu pokračuje plnit funkcí druhého stupně. Druhá varianta
provedení popisovaného uspořádání spočívá v paralelně pracujících biofiltrech a s nimi
spojených sekundárních nádržích, tj. je jednostupňová (jak s recirkulaci, tak i bez ní). Při
přechodu na jednostupňový provoz lze hydraulické zatížení stanice zdvojnásobit. To je velmi
důležité v případech, kdy se zvyšuje průtok odpadní vody a snižuje se koncentrace nečistot.
V uspořádání z obr. 2.19c se doporučuje používat biofiltry typu věž nebo biofiltry s
velkou výškou s blokovým typem náplní; biofiltry (nebo obě skupiny) v uspořádání, musí být
konstrukčně shodná.
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Kombinace aeračních nádrží na prvním stupni a biofiltrů na druhém v dvoustupňových
uspořádáních je odůvodněna v případě, že je nezbytné rozšířit stanici o zkrápěné biofiltry.
Biofiltr se tedy stává zařízením pro dodatečné čištění, a aerotank se dimenzuje na neúplné
čištění.
Existují složité vícestupňové systémy, jejichž součastí jsou biofiltry. Tyto systémy
jsou navrhovány v případech, kdy se používá kombinovaná biologicko-fyzikálně-chemická
metoda čištění. Například v případě průmyslových odpadních vod obsahujích kontaminující
látky v obtížně a snadno oxidovatelných formách se používají systémy čištění z postupně
zapojených pískových filtrů a filtrů s jinou zrnitou náplní pracující v režimu kontaktní
koagulace, biologických filtrů, ve kterých se odstraňuje podstatná část rozpuštěných
organických kontaminantů nízké koncentrace, a uhlíkových filtrů, které odstraní zbytkové
organické nečistoty jejich adsorbcí na aktivovní uhlí.
Takové uspořádání je vhodné navrhovat ze zařízení typu kolon nebo vertikálních
nádrží. Role biologického filtru v takovém systému spočívá v tom, že odstraní velké množství
organických nečistot s relativně nízkým účinkem čištění a umožňují efektivnější využití
sorpčních vlastností biofilmu pro maximalizování čisticího účinku celého zařízení.

47

3. Výzkum a výpočty biofiltračních systémů
Schopnost vytvořit různé podmínky pro kultivaci mikroorganismů pro realizaci
složitých vícestupňových procesů biologické degradace znečišťujících látek, jakož i zavádění
moderních trendů k vytvoření kompaktních a efektivních systémů čištění vody určují výhody
a popularitu používání procesů biofiltrace [9,41,42]. Zvláštní pozornost je nyní věnována
laboratorním studiím procesů probíhajících v systémech biofiltrace.
Informace uvedené v této části jsou vypracované na základě studií procesů čištění
komunálních odpadních vod v zaplavených biofiltrech se stacionární vrstvou náplně [5,6,4346].

3.1 Popis laboratorních biofiltračních jednotek
Hlavní technologickou specifikou ponořených biofiltrů je kombinace filtrace vody a
provzdušňování [37]. V souladu s tím se laboratorní biofiltrační jednotky skládají z
následujících hlavních a vedlejších prvků:
- sběrná nádrž, která slouží pro vyrovnání koncentrací a množství odpadních vod a pro
potřeby sedimentace nerozpustných nečistot z odpadních vod;
- čerpací zařízení pro kontinuální přivádění odpadních vod. (včetně možnosti zajištění
pohybu odpadní vody samospádem).
- kompresor pro dodávku stlačeného vzduchu pro aeraci;
- vlastní biofiltr;
- sběrná nádrž, působící jako sekundární usazovák.
Laboratorní biofiltry jsou nádrže naplněné filtrační náplní. Odpadní vody a vzduch pro
provzdušňování jsou přiváděny do spodní části reaktoru. Přívod vody a vzduchu se provádí
v režimu souproudu (co-flow). Vyčištěná voda z horní části reaktoru je odváděna do sběrné
nádrže, ze které se odebírají vzorky, anebo přímo do kanalizace.
Pro laboratorní studie se biofiltry obvykle vyrábějí z organického skla nebo polypropylenu.

3.1.1 Použité filtrační materiály
Jako filtrační materiály pro náplně biofiltrů se používají různé materiály. Blíže se
seznámíme s některými, které jsou využívané v laboratorních studiích.
Obrázek 3.1 představuje polyethylenové granule (PG), drenážní keramzit a uhlíkové
organické vlákno (UOV).

Keramzit

Polyethylenové granule

Uhlíkové organické vlákno

Obrázek 3.1 - Vzhled některých materiálů pro imobilizace
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Keramzit je dostupná levná a biologicky inertní látka, má velký měrný povrch a
systém vnitřních pórů, které jsou z velké části uzavřené na vnější straně. Vysoce rozpustné
soli se mohou koncentrovat na povrchu keramzitu a také částečně pronikat do porézního
prostoru granulí a znovu se uvolňovat do roztoku. Tím pádem je pro mikroorganismy
lokalizované na povrchu keramzitu k dispozici substrát. Průměr částic je od 2 do 20 mm,
objemová hustota 345 g/dm3.
Polyetylenové granule, které nemají porézní strukturu povrchu, jsou inertní vůči
složkám odpadních vod. Průměr částic činí 3 až 5 mm, objemová hustota 550 g/dm3.
Uhlíková organická vlákna představují kompozitní materiál z nejmenších aktivních částic
uhlíků dispergovaných v matrici organických vláken. Uhlí je adsorbent pro toxické látky z odpadních
vod a velká plocha vláken je předurčena pro úspěšnou kultivaci a imobilizaci pomalu rostoucích
bakterií, jako jsou například nitrifikační mikroorganismy. Uhlíkové organické vlákno je
experimentální materiál poskytnutý firmou «BASF AG» a Institutem inženýrské biologie a
biotechnologie odpadních vod Ústavu Technologií v Karlsruhe (Německo).

Uspořádání náplně biofiltru
Náplň biofiltru může být uspořádána jako souvislá vrstva filtračního materiálu nebo
střídaním zón filtračního materiálu se zónámi bez něho. Druhá možnost uspořádání
náplně zajišťuje:
- homogenizaci látek a koncentraci iontů po kontaktu odpadní vody s každou
vrstvou náplně;
- snížení hydraulického odporu k toku,
- snížení zanášení;
- usnadnění provzdušňování biofiltru při aeraci;
-zjednodušení montáže a demontáže pro vzorkování biofilmu;
- zjednodušení údržby
3.1.2 Příklady laboratorních biofiltračních systémů pro laboratorní výzkum
Laboratorní biofiltrační zařízení se vyrábí a montují na základě výpočtů v souladu s
cíli výzkumu. Tato část pojednává o možných variantách laboratorního zařízení.
Na obrázku 3.2 je představena jednotka pro studium procesu biofiltrace odpadních
vod s využitím náplňových materiálů.
Laboratorní jednotka se skládá ze tří paralelně zapojených biofiltrů naplněných
filtračním materiálem: keramzitem, plastovými granulemi nebo uhlíkovým organickým
vláknem. Náplň každého biofiltru je uspořádána do tří vrstev prostorově oddělených
prázdnými zónami. Přivádění vody a vzduchu pro provzdušňování se provádí v souproudu do
spodní části reaktorů. Vyčištěná odpadní voda je odváděna pro odběr vzorků anebo do
kanalizace.
Na obrázku 3.3 je uvedena biofiltrační jednotka, ve které se prováděl výzkum procesu
biofiltrace při různých dobách zdržení vody v systému.
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Obrázek 3.2 - Schéma laboratorní jednotky ze tří paralelně pracujících biofiltrů:
B1, B2, B3 - biofiltry; 1 - sekce vyplněné filtračním materiálem; 2 - duté sekce;
C – sběrná nádrž přicházející na čištění odpadních vod; H - čerpadlo pro přivádění
odpadní vody do biofiltrů; K - kompresor pro provzdušňování

B

Obrázek 3.3 - Schéma laboratorního pětisektorového biofiltru:
B - biofiltr; C - sběrná nádrž přicházejících odpadních vod; K - kompresor pro
provzdušňování
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Laboratorní jednotka se skládá z pětisekčního biofiltru. Všechny sekce mají
individuální systém aerace. Přitom první, třetí a pátá část jsou plněná keramzitem a druhé a
čtvrté části biofiltru jsou bez náplně (obr. 3.3).
Na obr. 3.4 je prezentována biofiltrační jednotka pro studium procesů odstranění
biogenních prvků v kaskadě laboratorních biofiltrů.

Obrázek 3.4 - Experimentální biofiltrační jednotka tří postupně (v kaskádě) pracujících
biofiltrů: B1, B2, B3 - biofiltry; PORT1, PORT2, PORT3 - porty pro odběr vzorků
Laboratorní jednotka se skládá ze tří sériově spojených biofiltrů vybavených
individuálními systémy aerace. Dolní a horní časti biofiltrů zůstavají bez náplně keramzitem.

3.2 Výpočet základních parametrů laboratorního biofiltru
Technologický výpočet biofiltrů pro biologické čištění vody vyžaduje stanovení
rychlosti procesu odbourávání organických kontaminantů. Při výpočtu bioreaktorů se
koncentrace substrátu vyjadřuje hodnotou BSK [36].
1. Míra oxidace na semipermeabilním biofilmu stanovená podle rovnice:
r  D 2 k  L ,

(3.1)

kde D - difúzní koeficient. Pro BSK neurčitého složení
D = 0,3-0,6 • 10-4 m2/den. Pro výpočty se bere střední hodnota D = 0,45 • 10-4 m2/den [36];
k - rychlostní konstanta oxidace (při 25°C). Pro BSK neurčitého složení k = 25-250 kg CHSK
/ (m3•den);
L - BSK odpadní vody, g/m3;

r  0,45  10  4  2  200  200  1,9 mg/(g  hod)
2. Základní hodnota, potřebná pro výpočty a projektování reaktoru, je doba zadržení vody v
něm:
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ΔL
t = r∙a∙(1 − S) ,

(3.2)

kde a - koncentrace aktivní biomasy (dávka aktivovaného kalu) g/dm3. Pro jemně zrnité
ponořené biofiltry a = 15-40 g/dm3 [36]. Uvažujme a = 30 g/dm3;
S - obsah popela z biomasy, S = 0,3;
ΔL - snížení BSK. Počáteční hodnota BSK komunálních odpadních vod je v průměru 250
mg/dm3 [9,47]. Předpokládá se čištění odpadních vod na hodnoty BSK = 2 mg/dm3.
Proto optimálním pro oxidace organického substrátu je:
248
t = 1,9∙30∙(1 − 0,3) = 6,2 ≈ 6 hod
3. Užitečný objem reaktoru (bez započítání objemu, který zaujímá náplň)
ΔL∙Q
((3.3)
Wuž. = r∙a∙(1 − S) ,
kde Q - průtok odpadní vody, m3/hod. Pro laboratorní filtry stanovíme Q = 0,38 • 10-3
m3/hod;
Tedy:
248∙0,00038∙
Wuž = 1,89∙30 = 0,0024 m3 = 2,4 l
4. Vypočte se celková kapacita reaktoru:
Wuž.
(3.4)
Wu = p
kde p - pórovitost náplně. Pórovitost keramzitu je 0,6;
Tedy:
2,4
Wu = 0,6 = 4 l
3.2.1 Organizace procesu biofiltrace v laboratorních podmínkách
Počátečné (start-up) období provozu biofiltrů
V počátečném období provozu biofiltrů probíhá proces nárůstu biofilmu (inokulace a
akumulace biomasy) na povrchu materiálu pomocí průtokové nebo cirkulující odpadní vody
nebo očkovacího roztoku v biofiltračním systému. Alternativní metodou inokulace je
zanechání materiálu náplně v odpadní vodě fungující biologické čistírny. Doba trvání
počátečního období v laboratorních podmínkách činí v průměru 10 dnů.
Doba ukončení počátečního období provozu biofiltru se určuje následujícími
parametry:
• Vizuální detekce biofilmu na povrchu materiálu náplně;
• Vysoká účinnost odstranění organických látek v procesu čištění;
• Detekce dusitanů a dusičnanů jako produktů metabolismu pomalu rostoucích
nitrifikačních bakterií ve vyčištěné vodě.
Modelový roztok odpadních vod
Po nahromadění dostatečného množství biomasy v systému začíná proces biologické
filtrace odpadní vody nebo jejího modelového roztoku, jehož hlavní komponenty odpovídají
vlastnostem odpadní vody. Jedna z možných variant modelového roztoku splaškových vod je
uvedena v tabulce 3.1.
Modelové roztoky odpadních vod jsou připravovány za účelem imitace složení
a vlastností reálných vod a jsou také připravovány s ohledem na přítomnost hlavních makro- a
mikroživin v jejich složení (tabulka 3.1) [48]. Modelové roztoky jsou obvykle používány pro
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zjednodušení testování v laboratorních studiích. V představeném případě je modelový roztok
bez organických zdrojů dusíku a fosforu, což vylučuje dodatečnou tvorbu amoniakálního
dusíku během amonifikace a fosfátů v průběhu enzymatického rozkladu a podmíňuje přesnost
vypracování materiálové bilance dusíku a fosforu i bez stanovení celkového dusíku a fosforu
v systému [47]. Tato skutečnost spolu s problematickou dodávkou realných odpadních vod do
laboratoří v požadovaných množstvích představují hlavní výhody modelového roztoku před
realnými odpadními vodami.
Tabulka 3.1 - Složení modelového roztoku komunálních odpadních vod *
Složka

Množství mg/dm3

Složka

Množství mg/dm3

Na2CO3

40

CuSO4.5H2O

0,005

(NH4)2SO4

60

MnSO4.H2O

0,004

NH4Cl

30

K2Cr2O7

0,001

KH2PO4

15

Škrob

50

CaCl2.6H2O

5

Sacharóza

125

MgSO4.7H2O

4

Glycerol

50

FeCl3.6H2O

1

Acetát sodný

50

ZnSO4.7H2O

0,005

* V tabulce jsou uvedeny nejcharakterističtější koncentrace složek modelového roztoku odpadních vod. V experimentech
se mohou koncentrace organických látek, amoniakálního dusíku, fosforu, fosfátů a nebo jiných komponentů měnit za účelem
sledování vlivu objemu náplně na účinnost čištění

Hodnocení funkčnosti biofiltrů
Hodnocení funkčnosti biofiltrů se provádí podle analýzy původní a vyčištěné vody.
S ohledem na povahu a cíle experimentálních studií se stanovuje četnost odběru
vzorků vody a biomasy. V průběhu experimentálních studií procesu biofiltrace komunálních
odpadních vod se tradičně kontroluje pH, teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku, změny v
chemické spotřebě kyslíku (CHSK), biologické spotřebě kyslíku (BSK5), koncentrace
amonných iontů, dusitanových, dusičnanových a fosfátových iontů s použitím standardních
postupů nebo rychlých testů (např. Dr. Lange). Vzorky biofilmu se odebírají pro stanovení
enzymatické (dehydrogenázové, katalázové) a respirační činnosti biomasy, jejího nárůstu,
druhové rozmanitosti biocenózy atd.
Specifika provozu biofiltrů pro výzkumné účely
Provoz laboratorních biofiltračních systémů zahrnuje sledování a udržování
následujících parametrů na požadované úrovni:
- teploty;
- pH;
- koncentrace rozpuštěného kyslíku (stupeň aerace);
- průtok vody (doba zdržení vody v systému);
- zatížení na jednotku biomasy.
Při delším používání biofiltrů se dle potřeby provádí proplachování materiálu náplně
jeho vyjmutím ze systému a oplachování nebo zařazení zpětného průtoku vyčištěné vody.
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3.3 Sledování procesu kontinuální biofiltrace a základních transformací
biogenních prvků
Tato část prezentuje výsledky experimentálních prací získané na biofiltračních
jednotkách uvedených výše. Provozní charakteristiky použitých biofiltrů jsou uvedeny v
tabulce 3.2
Tabulka 3.2 - Provozní charakteristiky systémů biofiltrace

Parametr biofiltru

Systém biofiltrace
Tří paralelně
Pětisekčního biofiltru
pracujících biofiltrů *

Tří biofiltrů
kaskádě

Celkový objem dm3

1,2

6,8

4,8 dm3

od 0,4 do 0,5
Polyetylenové
granule, keramzit,
UOV

4,2

1,9

keramzit

keramzit

4-12

6

Pracovní objem
Filtrační materiál

Doba zdržení vody,
4-8
hod
*Údaje pro jeden ze tří biofiltrů

v

3.3.1 Výběr materiálu náplně pro biofiltrace odpadních vod
Náplň biofiltrů je nosičem biofilmu a hraje významnou roli při vytváření příznivých
podmínek pro jeho rozvoj. Vzhledem k tomu, že zaplavené biofiltry jsou podrobovány
pravidelnému proplachování, při kterém se odstraní většina biofilmu, náplň by si měla
zachovat své zbytkové fragmenty (zárodky) na začátku každého filtračního cyklu a jejich
strukturální a mechanickou integritu ve všech režimech provozu zařízení. Proto náplň musí
splňovat tyto základní požadavky: zvýšená specifická plocha povrchu (malá velikost částic
zrnitého materiálu), makroporézní drsnost a mechanická pevnost [49]. Výběr materiálu náplně
se řídí zpravidla místními podmínkami, ekonomickými úvahami a požadavky na kvalitu
čištění odpadních vod.
Nitrifikace omezuje proces čištění odpadních vod, tento proces probíhá pomalu v
důsledku fyziologických charakteristik nitrifikačních mikroorganismů, především nízkých
růstových rychlostí a jejich citlivosti k podmínkám okolního prostředí. Proto efektivita
průběhu procesu nitrifikace v podmínkách biofiltrace dovoluje hodnotit stabilitu a účinnost
čistícího procesu jako celku.
Realizace experimentu
Prováděla se kontinuální biofiltrace komunálních odpadních vod v systému tří
paralelních biofiltrů plněných keramzitem (B1), polyethylenovými granulemi (B2) a
uhlíkovým organickým vláknem (B3) (obr. 3.2 a obr. 3.5). Doba trvání pokusu byla 52 dní.
Účinnost biofiltrace byla hodnocena podle stupně odstranění organických látek a
amoniakálního dusíku.
Koncentrace organických látek podle CHSK (BSK) se ve splaškových vodách
přicházejících na čištění pohybovala v rozmezí 100 až 160 mg/dm3 (50 až 80 dm3),
amonných iontů 26,6 - 49,1 mg/dm3.
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Obrázek 3.5 - Vzhled paralelních biofiltrů naplněných: 1 – keramzitem,
2 - polyethylenovými granulemi, 3 - uhlíkovým organickým vláknem.
Výsledky experimentálních studií
Účinnost biofiltrů byla charakterizována aktivní spotřebou organického substrátu a
amoniakálního dusíku s růstem biofilmu na povrchu materiálů náplní.
Účinnost odstraňování organických látek v průběhu 52 dnů nepřetržité biofiltrace
činila 97,8% (B1), 90% (B2) a 92,3% (B3).
Proces čištění se vyznačoval vysokou stabilitou a účinností (tabulka 3.3). Proces
nitrifikace v biofiltru B2, plněném polyethylenovými granulemi, se nicméně lišil nižší
stabilitou a to zejména při vysokých zatíženích. Tento fakt svědčí o nízké stabilitě procesu
nitrifikace v B2 ve srovnání s ostatními biofiltry.
Tabulka 3.3 - Účinnost odstraňování amoniakálního dusíku, %
Dny
Biofiltr B1
Biofiltr B2
Biofiltr B3
10
41,3
14,7
10,7
19
96,5
97
96,8
22
96,5
97,1
95,3
24
96,5
90
96,9
29
93,8
96,95
96,9
31
96,1
65,6
96,9
33
99,1
98,3
99,9
37
93,8
94,8
94,8
38*
77,5
25
97,5
40
95,2
94,4
96,8
44**
98,6
98,8
98,2
46
99,7
99,3
98,6
50
99,5
99,6
98,7
+
3
* - Koncentrace NH4 - dusík v nátokové vodě 59,12 mg/dm ;
**- CHSK nátokové vody 520 mg/dm3.
Téměř úplné odstranění amoniakálního dusíku během celé doby provozu biofiltru B3
naplněného organickým uhlíkovým vláknem ukazuje, že tento filtrační materiál zajišťuje
vysokou stabilitu biofiltru při vysokém zatížení a je prioritním pro použití jako nosič aktivní
biomasy. V biofiltru B3 byly vytvořeny optimální podmínky pro akumulaci biomasy
heterotrofních a nitrifikačních bakterií na povrchu uhlíkových organických vláken.
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Doporučení pro výběr materiálu náplní
Velký a aktivní povrch materiálu náplní se jeví jako nejdůležitější předpoklad pro
zajištění vysoké stability a účinnosti biofiltru.
Specifické množství biomasy vznikající při biofiltraci na povrchu filtrujících materiálů
je uvedeno v tabulce 3.4.
Tabulka 3.4 - Specifické množství biomasy
Filtrační materiály
Množství suché biomasy, mg/g náplně
Keramzit
20,75
Polyethylenové granule
7,54
Uhlíkové organické vlákno
20,43
Díky vyvinutému povrchu keramzitu a uhlíkového organického vlákna, je akumulace
biomasy mnohem intenzivnější než na plastové kuličce. Na hladkém povrchu
polyethylenových granulí je biofilm slabě upevněn, a proto se snadno vymývá proudem vody.
3.3.2 Vliv doby zdržení vody v biofiltru na účinnost odstraňování sloučenin uhlíku,
dusíku a fosforu
Doba zdržení (hydraulický retenční čas) vody v reaktoru je důležitým ukazatelem
výkonnosti biofiltru. Doba zdržení určuje dobu kontaktu substrátu s biomasou a má přímý
vliv na průběh různých procesů biotransformace kontaminantů a odpovídajícím způsobem i
na kvalitu čištění odpadních vod.
Experimentální práce
Výzkum procesu biofiltrace se prováděl při 3, 6, 8 a 12 hodinovém zdržení vody v
systému (obr. 3.3 a obr. 3.6) [43]. Doba trvání pokusu byla 90 dnů. Modelový roztok
komunálních odpadních vod na přítoku se vyznačoval relativně konstantními koncentracemi
amoniakálního dusíku (20 mg/dm3), fosfátů (8 mg/dm3) a organických látek (BSK5 ,225
mg/dm3).

Obrázek 3.6 - Vzhled pětisekčního biofiltru naplněného keramzitem
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Výsledky experimentálních studií
Obrázek 3.7 ukazuje průměrné hodnoty účinnosti odstranění organických látek,
sloučenin dusíku a fosforu v průběhu kontinuální biofiltrace odpadních vod při různých
hodnotách doby zdržení vody v systému.

Obrázek 3.7 - Závislost účinnosti odstranění sloučenin uhlíku, dusíku a fosforu na
době zdržení odpadních vod v systému
Bylo zjištěno, že bez ohledu na dobu zdržení vody v systému neklesá účinnost
odstranění organických látek pod 95% (obr. 3.7).
Bylo prokázáno, že delší než dvanáctihodinový kontakt snadno oxidovatelných složek
odpadní vody s velkým množstvím biomasy v počáteční části biofiltru způsobuje substrátovou
deprivaci mikrobiálních buněk a jejich odumírání s následným uvolňováním buněčné
organické hmoty, amoniakálního dusíku (v důsledku amonifikace komponent buňky
obsahujících dusík) a fosfatů (z extracelulární hydrolýzy intracelulárních polyfosfosfatů).
Heterotrofní biomasa následujících sektorů zabezpečuje významné čištění od sloučenin
uhlíku, ale účinnost odstranění fosfátu zůstává po celou sledovanou doby zdržení vody
minimální a účinnost odstraňování amoniakálního dusíku také není optimální.
Účinnost odstranění amoniakálního dusíku (obr. 3.7) je spojena s dlouhou dobou
trvání procesu nitrifikace a jeho citlivosti na přítomnost organických látek v prostředí
[19,47,50]. Zjistilo se, že tříhodinová doba zdržení odpadní vody v biofiltru je nedostatečná
pro průběh procesu nitrifikace, koncentrace dusičnanového dusíku ve vyčištěné vodě
nepřekročila v průměru 0,42 mg/dm3. Delší zdržení odpadní vody v biofiltru umožňuje
průběh procesu nitrifikace s akumulací dusičnanového dusíku v průměrném množství 10,0
mg/dm3 (6 hodin), 7,7 mg/dm3 (8 hodin) a 6,2 mg/dm3 (12 hodin).
Snížení doby zdržení odpadní vody v systému vede k efektivnějšímu odstranění
fosfátů [51] (obr. 3.7), nicméně experimentálně bylo zjištěno, že 3 hodinové zdržení vody v
systému není dostačující pro zabezpečení potřebného zdržení fosfátakumulujícím
organismům v anaerobních mikrozónách biofilmu a biofiltru [52].
Doporučení pro výběr materiálu náplně
Výsledky experimentálních studií umožňují odhadnout vliv doby zdržení vody v
systému na průběh různých procesů biotransformace sloučenin uhlíku, dusíku a fosforu
(tabulka 3.5).
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Tabulka 3.5 - Vliv doby zdržení vody
biotransformace
Procesy ovlivňující kvalitu čištění
Odstranění
Čas, hod
organických
Nitrifikace
látek
3
+
6
+
+
8
+
+
12
+
+

v systému na průběh různých procesů

Defosfatace
+
+
-

Amonifikace biomasy
a
intracelulární
hydrolýza polyfosfátů
+
+

Šestihodinové zdržení vody v systému je optimální jak pro biologické odstraňování
dusíku a fosforu, tak i pro oxidaci organického substrátu, což koreluje s vypočtenými údaji
pro zaplavené biofiltry s jemně zrnitou náplní.
3.3.3 Specifika odstraňování biogenních prvků v kaskádě laboratorních biofiltrů
Procesy biotransformace sloučenin uhlíku, dusíku a fosforu předpokládají účast
různých skupin mikroorganismů a samozřejmě i různé podmínky kultivace. Pro odstraňování
dusíku je klíčem autotrofní nitrifikace s oxidací amoniakálního dusíku na dusitany a
dusičnany za aerobních podmínek s jejich následnou redukcí v anaerobních nebo anoxických
podmínkách heterotrofními denitrifikanty. Princip biologické defosfotace je založen na
nadměrném hromadění fosforečnanů fosfátakumulujícími mikroorganismy ve formě
intracelulárních polyfosfátů a závisí na střídání aerobních - anaerobních - aerobních
podmínek.
V biofiltrech se odpadní voda tekoucí povrchem náplně materiálu potaženého
biofilmem čistí. Mikrobiocenóza biofilmu se formuje složením odpadní směsi. V počáteční
zóně biofiltru je koncentrace živin vyšší než v následující. Zde především mikroorganismy
spotřebovávají snadno stravitelné komponenty znečištění, probíhá amonifikace,
nejintenzivněji narůstá biofilm, probíhá oxidace organických látek z odpadních vod, ale
v důsledku těchto procesů také lze pozorovat i největší nedostatek kyslíku. Při průchodu
odpadní vody biofiltrem se mění poměr organických kontaminantů (snižuje se obsah těžce
odbouratelného znečištění), rozbíhá se nitrifikace a mění se druhové složení organismů.
Experimentální práce

Výzkum procesu nepřetržité biofiltrace splaškových vod byl prováděn v systému
pracujícím v sérii tří biofiltrů (obr. 3.4). Experiment trval více než 120 dní. Modelový
nátokový roztok komunálních odpadních vod se vyznačoval relativně konstantními
koncentracemi amoniakálního dusíku (do 30 mg/dm3), fosfátů (do 10 mg/dm3) a organických
látek (BSK5, až 225 dm3).
Specifika odstranění biogenních prvků (živin) v kaskádě laboratorních biofiltrů se
hodnotila dle účinnosti spotřeby substrátu a hromadění metabolických produktů
mikrobiocenózy systému na výstupu každého biofiltru (obr. 3.8).
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Obrázek 3.8 - Vzhled laboratorní jednotky
tří sériově zapojených biofiltrů
Výsledky experimentálních studií
Odstranění organických látek
V prvním biofiltru, modelujícím první zónu systému biofiltrace, je nejaktivnější
spotřeba organických látek a v důsledku toho nejintenzivnější narůst biomasy (obr. 3.9 a obr.
3.10). Celková účinnost odstranění organických látek v biofiltru činila v ukazateli BSK5 99%,
ze kterých bylo v průměru 86% odstraněno v prvním biofiltru.

Obrázek 3.9 - Kinetika koncentrace organických látek ve
třech po sobě jdoucích biofiltrech
Experimentálně pozorované hodnoty biomasy v systému (biofiltr 1: biofiltr 2 : biofiltr
3) při BSK5 nátokových splaškových vod 225 mg/dm3 činily v průměru 6:3:1 a při BSK5 150
mg/dm3 35:13:1 (obr. 3.10).
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Obrázek 3.10 - Kinetika růstu biomasy v objemu tří biofiltrů v průběhu nepřetržité
biofiltrace
Rozdíly ve stupni porůstání keramzitu biofilmem bylo možné hodnotit také vizuálně
(obr. 3.11).

Biofiltr 1
Biofiltr 2
Biofiltr 3
Obrázek 3.11- Biologické porůstání keramzitu v kaskádě tří biofiltrů
1. Období počáteční akumulace biomasy v systému
Údaje na obrázku 3.10 ukazují, že doba prvopočáteční akumulace biomasy v systému
biofiltrace je 30-35 dnů od začátku procesu kultivace.
Účinnost odstranění amoniakálního dusíku (obr. 3.12a) a fosfátů (obr. 3.12b) v tomto
období činila v průměru 97% a 64%, přičemž 58% a 97% z množství odstraněného
amoniakálního dusíku a fosfátů bylo spotřebováno heterotrofní mikrobiocenózou 1. biofiltru
pro růst buněk.
2. Období stabilní biofiltrace
V následujících dnech došlo k postupnému nárůstu a akumulaci pomalu rostoucích
nitrifikačních bakterií v systému a zvýšení nitrifikační aktivity. Změny ve spotřebě
fosforečnanů jsou limitovány fyziologickou funkcí mikroorganizmů biofilmů biofiltračního
systému.
Při průchodu odpadní vody biofiltrem se mění podíl organického znečištění vody.
Vyčerpávání organického substrátu v procesu biofiltrace vede k postupnému snížení počtu
heterotrofních bakterií v objemu biofiltru a vytvoření podmínek pro rozvoj autotrofních
bakterií.
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a)

b)
Obrázek 3.12 - Kinetika živin během akumulace biomasy v systému biofiltrace:
a - dusíku; b - fosforečnanů
Odstraňování fosforečnanů
Během biofiltrace má hlavní podíl na odstranění fosforečnanů i nadále
mikrobiocenóza prvního biofiltru. Nicméně v průběhu celého procesu 120-denní biofiltrace
účinnost odstraňování fosforečnanů nepřekročila účinnosti pozorované v období počáteční
akumulace biomasy v systému a postupně se snížila ze 60% ve 41. dni na 33% ve 119. dni
biofiltrace.
Odstranění dusíkatých sloučenin
Po ukončení období počáteční akumulace biomasy v systému a hromadění pomalu
rostoucí autotrofní nitrifikační mikrobiocenózy patřil hlavní příspěvek k odstranění
amoniakálního dusíku mikrobiocenóze 2. biofiltru (obr. 3.13).
V konečné fázi 120-denní biofiltrace s prohlubující se adaptací mikroorganizmů na
nové podmínky jsou v procesech odstraňování amoniakálního dusíku zapojeny ve stejné míře
mikrobiocenózy 1. a 2. biofiltru. Běžně v průběhu celého procesu kontinuální biofiltrace byly
dusitany a dusičnany zjištěny ve vodě po 2. a 3. biofiltru. Hromadění dusičnanového dusíku v
množství více než 5 mg/dm3 už po průchodu 1. biofiltrem počínaje od 118. dne demonstruje
posun rozvojových zón nitrifikační mikrobiocenózy do raných fází biofiltrace (obr. 3.14).
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Obrázek 3.13 - Kinetika koncentrace dusíku 54. den nepřetržité biofiltrace

Obrázek 3.14 - Kinetika koncentrace dusíku 119. den nepřetržité biofiltrace
3.3.4 Obecné zákonitostí odstraňování biogenních prvků (nutrientů) v kaskádě
laboratorních biofilrů
Tabulka 3.6 shrnuje zákonitostí odstraňování nutrientů v kaskádě tří laboratorních
biofiltrů. Uvedené údaje odrážejí rozsah hodnot účinnosti čištění v procesu 120 denní
nepřetržité biofiltrace po ukončení doby prvopočáteční akumulace biomasy v systému.
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Tabulka 3.6 - Specifika odstranění biogenních prvků v objemu biofiltračního systému
Prostorová
lokalizace

1. biofiltr

2. biofiltr

3. biofiltr

Účinnost odstranění, %
organických látek
amoniakálního dusíku

fosforečnanů

84- 86
6-49
26-60
 Hloubkové odstranění organických látek;
 maximální množství biomasy včetně fosfátakumulujících
mikroorganismů;
 používání amonných iontů a fosfátů především pro tvorbu
biomasy.
 akumulace autotrofních nitrifikačních bakterií při dlouhodobém
provozu
7-8
31-76
ne více než 6
 malé množství heterotrofní biomasy;
 akumulace autotrofních mikroorganismů;
 probíhá nitrifikace
6,5-7,5
1-11
ne více než 3
 přítomnost heterotrofní biomasy v důsledku jejího vymývání
z předchozích sekcí;
 úloha mechanického filtru;
 akumulace autotrofních mikroorganismů;
 průběh nitrifikace

3.4 Analýza mikrobiální aktivity biofilmu a identifikace hlavních skupin
mikroorganismů
3.4.1 Metodika stanovení respirační aktivity biofilmu
Respirační aktivita mikroorganismů je důležitý technologický ukazatel stavu biomasy,
který umožňuje posuzovat její biochemické funkce, vypočítávat čistící parametry zařízení a
předpovídat následky krizových situací [53].
Volba tohoto parametru se zakládá na následujících principech [54]:
1) spotřeba O2 jako jakéhokoliv jiného indikátoru výměny plynu je charakteristická
pro metabolickou aktivitu všech aerobních organismů;
2) Spotřeba O2 dává jednotný metodický základ pro studium a monitorování
jednobuněčných organismů, mnohobuněčných organismů a celých komunit;
3) spotřeba O2 je spojená s tradičními ukazateli kontroly kvality vody (rozpuštěný O2,
hodnota red-ox potenciálu, BSK);
4) vyhodnocení spotřeby O2 se provádí na standardním a široce distribuovaném
přístrojovém vybavení (oxymetry).
Respirační test se provádí pomocí oxymetru, magnetické míchačky, kompresoru,
baněk o objemech 100 a 500 cm3.
Experiment
Vzorek odpadní vody (250 cm 3) se provzdušňuje po dobu 30 minut a pak se přes
sifon převádí do 100 cm3 baňky, do které byl předem přidán vzorek biomasy, imobilizovaný
na materiálu náplně nebo opláchnutý z jejího povrchu. Baňka se umístí na magnetickou
míchačku a spustí se měření obsahu kyslíku (v procentech nasycení) oxymetrem. Bez
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vyjmutí elektrody z baňky se provádí měření každých 10 sekund až do doby stabilizace
indikátoru oxymetru (běžně je 180 sekund dostačujících).
Výsledky měření se zaznamenávají do tabulky.
Pokus byl opakován s tím, že byl do odpadní vody přidán substrát pro autotrofní
mikroorganismy (0,001 cm3 roztoku NH4Cl (koncentrace 57,6 g/dm3).
Zpracování výsledků
Získané výsledky byly zpracovány do grafu a proloženy lineární regresí (obr.3.15).

Obrázek 3.15 - Heterotrofní a celková respirační aktivita biomasy
Dle rovnice regresní křivky:
a - číselná hodnota heterotrofní aktivity, mg O2/s;
c - číselná hodnoty celkové (autotrofní a heterotrofní) aktivity, mg O2/s;
a-c - číselná hodnota autotrofní aktivity, mg O2/s.
Respirační aktivita je specifická hodnota, proto se musí vztahovat na jednotkové
množství biomasy, která má tuto aktivitu a účastní se respiračního testu. Specifická
respirační aktivita je vyjádřena v mg O 2/ (gram aktivní suché biomasy.hod), g O2 / (gram
aktivní suché biomasy.den).
Výsledky hodnocení respirační aktivity biomasy v kaskádě tří biofiltrů
Respirační aktivita biomasy v procesu kontinuální biofiltrace systému tří po sobě
jdoucích biofiltrů se měnila (obr. 3.4 a obr. 3.8). Změny respirační aktivity ukazují na
změny v činnosti heterotrofních a autotrofních organismů v prostoru a čase - při přechodu z
biofiltru do biofiltru a v průběhu experimentů (obrázek 3.16).
Mikrobiocenóza prvního biofiltru se vyznačuje heterotrofní aktivitou (až 1,77 g
O2/(gram aktivní suché biomasy × den), třetího autotrofní aktivitou (až 3,5 g O2/(gram
aktivní suché biomasy × den). Maximální respirační aktivitu pro celý systém biofiltrace
vykazují mikroorganismy 2. biofiltru, kde je na jedné straně k dispozici organický substrát
pro heterotrofní bakterie s aktivitou až do 3,0 g O2/(gram aktivní suché biomasy × den), na
straně druhé autotrofní nitrifikátory s aktivitou až 4,0 g O2 /(gram aktivní suché biomasy ×
den), které nejsou inhibované množstvím tohoto substrátu.
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a)

b)

c)
Obrázek 3.16 - Respirační aktivita autotrofních a heterotrofních mikroorganismů v
a) prvním biofiltru b) 2. biofiltru c) 3. biofiltru
3.4.2 Metodika fluorescenční in-situ hybridizace
Metoda fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) je založena na vazbě specifických
fluorescenčně obarvených oligonukleotidových prób s komplementárními částmi 16S nebo
23S rRNA biologických objektů. Fluorescenční in-situ hybridizace kombinuje přesnost
molekulárně genetických metod se získáváním vizuálních informací, což umožňuje detekovat
a identifikovat jednotlivé mikrobiální buňky v jejich přirozeném prostředí. Proto je metoda
užitečným nástrojem pro identifikaci mikroorganismů v biofilmu mikrobiocenózy čistírny
[55,56].
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Postup pro fluorescenční in-situ hybridizaci
Činidla a roztoky [55,56]
1. 4% roztok paraformaldehydu (PFA).
4 g paraformaldehydu se rozpustí v 65 cm3 deionizované vody zahřáté na 60 °C, pak se
přidá 1 kapka 2 M NaOH a roztok se promíchává až do zesvětlení (1-2 minuty). Je-li to
nezbytné, přidají se další 1-2 kapky 2 M NaOH. Odstraní se zdroj tepla a k roztoku se
přidají 33 cm3 fosfátového pufru FB3 (PBS3). Zkontroluje se neutrální pH. Roztok se
přefiltruje přes 0,2 mikronový filtr, rozdělí se do zkumavek typu Eppendorf (objem 2
cm3) po 1,5 cm3. Vzorky se nechají zmrazit a skladují se při teplotě -20° C až do doby
použití. Rozmrazovat a znovu zmrazovat vzorky se nedoporučuje.
2. Fosfátové pufry FB1 a FB3 (PBS1 a PBS3)
Připraví se základní složka fosfátového pufru tak, že se smísí 0,1 M Na2HPO4 s 0,1 M
NaH2PO4 a upraví se pH do rozmezí 7,2-7,4
FB1 (PBS1): rozpustí se 7,6 g NaCl v 50 cm3 základní složky fosfatového pufru a objem
se doplní na 1 dm3.
FB3 (3 PBS): rozpustí se 22,8 g NaCl ve 150 cm3 základní složky fosfatového pufru
roztoku a objem se doplní na 1 dm3.
3. 96% ethanol
4. 80% roztok ethanolu
5. 50% roztok ethanolu
6. 5M roztok NaCl
292,2 g NaCl se rozpustí v 800 cm 3 deionizované vody a doplní se do 1 litru. Sterilizuje
se filtrací a skladuje při laboratorní teplotě.
7. 1M TRIS / HCl pufr, pH = 8
121,1 g tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu se rozpustí ve 800 cm3 deionizované vody
a přidá se 42 cm3 koncentrované HCl, roztok se ochladí na vzduchu, upraví se
konečná hodnota pH a nakonec se objem doplní na 1 dm 3 vodou. Sterilizuje
se autoklávováním a skladuje při teplotě 4 ° C.
8. Formamid
9. 10% dodecylsulfát sodný (SDS)
Ve 400 ml deionizované vody zahřáté na 70 °C se rozpustí 50 g SDS. Hodnota pH se
upraví na 7,2 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou (~ 25 µl) a doplní se objem
na 500 cm3 vodou. Sterilizace se nevyžaduje. Skladuje se při laboratorní teplotě.
10. 0,5 M EDTA
18,6 g EDTA se rozpustí v 80 cm 3 destilované vody, pH se upraví na 8,0 pomocí
NaOH (~ 2 g), aby se rozpustil ethylendiamintetraacetát sodný. Objem se doplní do 100
cm3 vodou. Sterilizuje se autoklávováním. Skladuje se při 4°C.
11. Pracovní roztok 4,6 - diamidino-2-fenylindol (DAPI)
Připraví se zásobní roztok DAPI (1µg/µl), skladovaný při teplotě 20°C ve tmě, zředí se
vodou na koncentraci 0,5 ng/µl. Skladuje se při teplotě 4 °C ve tmě.
Materiály a zařízení [55]
12. Odstředivka (5000 otáček/min)
13. Sušárna (46 °C)
14. Vodní lázeň (46 °C, 48 °C)
15. Fluorescenční mikroskop s barevnými filtry a digitálním fotoaparátem vybaveným
softwarem pro analýzu obrazu a rozpoznávání
16. Filtrační papír
17. Citifluor AF1 ("Citifluour s.r.o", Spojené království)
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18. Vectashield ("Vector Laboratories", Kanada)
19. Objektová mikroskopická sklička s teflonovou povrchovou úpravou, s 8 nebo 10 otvory
20. Krycí sklíčka, 24 x 50 mm
21. Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii
22. Zkumavky typu Eppendorf (objem 1,5 nebo 2 cm3)
23. Zkumavky typu Falcon (objem 50 cm 3)
Příprava vzorků, fixace biomasy [57]
1. Postup pro stanovení Gram-negativních bakterií
 1 objem vzorku se smíchá s 3 objemy formaldehydu ve zkumavce typu Eppendorf
o objemu 2cm3;
 Směs se inkubuje po dobu 1-3 hodin při teplotě 4°C v chladničce;
 Vzorky se centrifugují při 5000 rpm, 2 minuty;
 supernatant se odstraní, sediment se resuspenduje ve fosfátovém pufru FB3 a pak
se znovu odstředí; postup se opakuje 2-3 krát.
 supernatant se opět slije, sraženina se resuspenduje ve fosfátovém pufru FB3 a
96% ethanolu (1:1) a důkladně protřepe.
 V tomto stavu se fixované buňky skladují při -20° C pro následnou hybridizaci.
2. Postup fixace gram-pozitivních bakterií
 1 objem vzorku se smíchá s 1 objemovým dílem ledově studeného 96% ethanol.

Buňky se uchovávají při -20°C pro následnou hybridizaci.
Hybridizace [55, 56, 58]
1. Příprava pufrů pro hybridizaci
 Roztoky pufrů se připravují těsně před použitím.
 Tlumivé roztoky připravují ve zkumavkách typu Falcon (50 cm 3). Jednou ze
složek roztoku pufru pro hybridizaci je formamid nezbytný pro stabilizaci vazby próby
s ribozomální RNA. Koncentrace formamidu v hybridizačním pufru určuje specifičnost
této vazby.
Složení roztoku pufru pro hybridizaci je uvedeno v tabulce 3.7.
Tabulka 3.7 - Složení hybridizačního pufru
Komponenty pufru
Objem [µl]
5M NaCl
360
1M Tris / HCl
40
Formamid
*
Destilovaná voda
**
10% SDS
2
* Pro každou próbu je doporučena specifická (optimální) koncentrace formamidu [55].
** Množství destilované vody se určuje množstvím vnášeného formamidu. Celkový objem
pufru by měl být 2000 l. Například, vnášíme 400 µl formamidu, 360 l NaCl, 40 l TRIS a
doplníme 1200 µl destilované vody.
2. Příprava buněčných preparátů
 Speciální skla potažená teflonem se odmastí alkoholem.

Do každého důlku sklíčka se nanese 10 µl vzorku a stabilizuje sušením při 46°C po
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dobu 20 minut.
 Dehydratace vzorků postupným přidáváním etanolu v rostoucích koncentracích
(50%, 80% 96% ethanol) do vzorků na sklíčku, po každé po dobu 5 minut. Před
převedením do následujícího roztoku se preparát suší při laboratorní teplotě.
3. Hybridizace
 V mikrozkumavce typu Eppendorf o objemu 2 cm3 se smíchají 10 µl próby
(pracovní roztok) a 90 µl hybridizačního pufru. Od tohoto bodu, s ohledem na citlivost
genových prób na světlo, se doporučuje pracovat ve tmě.
 Do každého z důlků se aplikuje 10 µl směsi (sonda + pufr).
 Do zkumavky typu Falcon (objem 50 cm3) se vloží filtrační papír nasáklý
zbývajícím pufrem a umístí se na sklíčko
 Zkumavky se udržují v horizontální poloze a umísťují na 1,5 hodiny do vodní lázně,
předehřáté na 46°C.
4. Příprava promývacích pufrů
 Promývací pufry se připravují ve zkumavkách typu Falcon (objem 50 cm3). Složení
promývacích pufrů je uvedeno v tabulce 3.8.
Tabulka 3.8 - Složení promývacího pufru
Komponenty pufru
Objem [µl]
1M Tris / HCl pH 8,0
1000
0,5 M EDTA
500
5M NaCl
*
destilovaná voda
**
10% SDS
50
* Objem 5M NaCl závisí na koncentraci formamidu v hybridizačním pufru podle tabulky 3.9.
** Objem promývacího pufru se upraví na 50 ml destilovanou vodou.
Tabulka 3.9 - Požadovaný objem 5M NaCl na 50 cm3 promývacího pufru
Obsah formamidu v hybridizačním pufru [%]
Objem vnášeného 5M NaCl [µl]
0
9000
5
6300
10
4500
15
3180
20
2150
25
1490
30
1020
35
700
40
460
45
300
50
180
55
100
60
40
65
70
-
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 Zkumavky s promývacím pufrem se vytemperují a inkubují se horizontálně 1,5
hodiny při 46 °C;
 Po 1,5 hodinové hybridizaci se sklíčka s preparátem přenesou z hybridizačních
komory do nádoby s promývacím pufrem;
 Sklíčka se promývají po dobu 15 minut při 48°C.
 Po promytí pufrem se sklíčka oplachují sterilní destilovanou vodou a suší se ve
sterilní digestoři.
5. Dodatečné barvení DAPI [55]
 do každého důlku se vnáší 10 µl pracovního roztoku DAPI, inkubuje se 10 minut ve
tmě, promyje a vysuší se na vzduchu.
 Do každého důlku se napipetuje kapka odbarvovací směsi Citifluor AF1:
Vectashield v poměru 4: 1.
 Preparát se opatrně přikryje krycím sklíčkem tak, aby se zabránilo tvorbě bublin.
Preparáty mohou být skladovány při teplotě -20 °C ve tmě po dobu několika měsíců bez
podstatné ztráty fluorescenčního signálu.
6.

Mikroskopování
 Při mikroskopování se používá speciální imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii.
V závislosti na fluorochromu používanému pro označování oligonukleotidových prób, se
volí příslušný světelný filtr [59].

3.4.2 Identifikace bakterií transformujících dusík v mikrobiocenóze biofilmu v kaskadě
tři biofiltrů
Během pilotních studií byly k identifikaci bakterií transformujících dusík použity
próby uvedené v tabulce 3.10 [55].
Tabulka 3.10 - Seznam a popis používaných prób
Sekvence
Název próby
nukleotidu 3 '- 5'
1
2
Nso 1225
CGC CAT TGT ATT ACG TGT GA

Určované mikroorganismy
3

Nso 190

CGA TCC CCT GCT TTT CTC C

Všechna β-proteobacteria
oxidující amoniak

Ntspa 712

CGT CTT CGC CAC CGG CCT TCC

r. Nitrospirae

NIT3

CCT GTG CTC CAT GCT CCG

r. Nitrobacter

Curvi 997

CTC TGG TAA CTT CCG TAC

r. Curvibacter

AZA 645

GCC GTA CTC TAG CCG TGC

Amx 368

CCT TTC GGG CAT TGC GAA

Amx 820

AAA ACC CCT CTA CTT AGT GCC C

r. Azoarcus
všechny
Anammox-bakterie
Brocadia anammoxidans,
Kuenenia stuttgartiensis

Nitrifikační bakterie ve vzorcích biofilmu tří biofiltrů jsou zastoupeny především
mikrobiálními agregáty nitritačních bakterií (oxidujících amoniak na dusitany) rodu
Nitrosomonas (obr. 3.17) a nitratačních bakterií (oxidujících dusitany na dusičnany) r.
Nitrospira (obr. 3.18).
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Obrázek 3.17 - Buněčné agregáty nitritačních bakterií rodu Nitrosomonas, sonda Nso1225
(Cy3, červená), barvivo DAPI (modrá)

Obrázek 3.18 - Bunečné agregáty nitratačních bakterií rodu Nitrospira, sonda Ntspa
712 (Cy3, červená) a barviva DAPI (modrá)
Výsledky kvantitativního stanovení ukazují, že množství nitrifikačních bakterií je o
řád nižší než heterotrofních bakterií, a počet nitratačních bakterií v systému překročí počet
nitritačních v průměru o 4,5 násobek. Nejvyšší podíl nitrifikačních bakterií byl nalezen v 2.
biofiltru.
V systému tří aerovaných biofiltrů byly identifikovány denitrifikační bakterií rodu
Curvibacter (obr. 3.19a) a Azoarcus (obr. 3.19b).
Největší počet denitrifikátorů byl nalezen v biofilmu 2. biofiltru. Celkově množství
denitrifikátorů rodů Curvibacter a Azoarcus v systému je 2× nižší než množství nitrifikátorů
rodů Nitrosomonas, Nitrospira.
Kromě toho byly v rámci biocenózy všech tří biofiltrů identifikovány jednotlivé
bakteriální buňky obligátních anaerobů Brocadia anammoxidans a Kuenenia stuttgartiensis,
odlišujících se pro anammox bakterie specifickým tvarem podobným "bublině“ (obr. 3.20).
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a)

b)
Obrázek 3.19 - Denitrifikační bakterie obsažené ve vzorcích biofilmu: a - rod
Curvibacter, sonda Curvi 997 (Cy3, červená), barviva DAPI (modrá); b - rod. Azoarcus,
AZA 645 sonda (Cy3, červená), barvivo DAPI (modrá)

Obrázek 3.20 - ANAMMOX-bakterie ve vzorcích biofilmů
2. biofiltru v 84. den kontinuální biofiltrace, sondy Amx 820
(Cy3, červená), barvivo DAPI (modrá)
Největší množství anammox bakterií bylo nalezeno ve vzorcích biofilmů 1. biofiltru.
V průběhu experimentálních studií se počet anammox bakterií v 1. a 2. biofiltru zvýšil v
průměru 2× a ve složení mikrobiocenózy 3. biofiltru ve 119. dnu tyto bakterie nebyly
identifikovány. V systému jako celku je anammox bakterií 4,2× méně než denitrifikátorů.
Výsledky identifikace mikroorganismů ve vzorcích biofilmů tří biofiltrů metodou
FISH vypovídají o možném výskytu složitých procesů biotransformace sloučenin dusíku v
procesu aerobní biofiltrace za účasti nitrifikačních, denitrifikačních a anammox bakterií.
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4 Průmyslové aplikace biofiltrů v oblasti technologií čištění
odpadních vod
4.1 Biofiltrace komunálních odpadních vod (např. ČOV lázeňského
střediska a obce Krutuška)
4.1.1 Obecná charakteristika biologických čistíren odpadních vod založených na bázi
biofiltrů
Jako typický a docela dobrý příklad plněprovozních systémů biofiltrace odpadních vod
zde uvádíme čističku odpadních vod (ČOV), sanatoria a obce Krutuška, která se nachází v
rekreační oblasti cca 30 km od města Kazaň. Jedná se o ČOV divize Městského Unitárního
podniku "Vodokanal-Kazaň".
Biologická čistírna odpadních vod "Krutuška" byla postavena dle modelového
projektu vypracovaného státním konstrukčním institutem "Soyuzvodokanalproekt" v roce
1964. Projektovaná kapacita biologických čistících zařízení "Krutuška" je 700 m3/den.
Všechny splaškové vody procházejí mechanickým a biologickým čištěním.
Nátoková odpadní voda musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 4.1 a kvalita
vyčištěné vody při vypouštění dle stavu v roce 2007 musí být v souladu s vejvyššími
přípustnými koncentracemi (NPK) dle platných norem nebo dočasně povolenými hodnotami
(DPK), uvedenými v tabulkách 4.2 a 4.3.
Tabulka 4.1 - Charakteristiky odpadní vody vstupující do biologické čistírny
Název ukazatele
Hodnoty vstupní odpadní vody [mg/dm3], ne více než
CHSK
265
BSK5
Nerozpuštěné látky
pH
Povrchově aktivní látky
Dusičnanový dusík
Dusitanový dusík
Amoniakální dusík
Chloridy
Sírany
Suchý zbytek
Ropné produkty
Tuky
Železo

177
186
6,5 – 8,5
0,1
0,22
0,029
14,6
90
130
900
0,53
10
0,6
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Tabulka č. 4.2 - Charakteristika biologicky vyčištěné vody
Limitní přípustné koncentrace / dočasně odsoulasené
Název ukazatele
koncentrace [mg/dm3], ne více než
CHSK
77
BSK5
13,7
Nerozpuštěné látky
4,0
pH
Povrchově aktivní látky
0,4
Dusík dusičnanový
5,3
Dusík dusitanový
0,07
Dusík amoniakální
0,44
1,72
Fosfor fosfořečnanový
Chloridy
300
Sírany
100
Suchý zbytek
1071
Ropné produkty
0,13
Tuky
Železo
0,06
Tabulka 4.3 - Mikrobiální ukazatele vyčištěné vody
Limitní přípustné koncentrace / dočasně povolené
Název ukazatele
koncentrace KTJ/100 ml, ne více než
Celkové koliformní bakterie
100
Termotolerantní
koliformní 100
bakterie
Coli fágy
100
Patogenní mikroorganismy
Nenalezeny
Červi
Nenalezeny
Spóry
Nenalezeny
Konstrukce čistírny "Krutuška" zahrnuje:
- Česlovnu s ručně stíranými česlemi
- Lapák písku;
- Primární usazovací nádrže - 2 ks.
- Jednotku biofiltru s podpůrným pomocným zařízením;
- Dosazovací nádrž - 1 ks.
- Baktericidní UV jednotku "Lazur - M 100" - 1 ks.
- Odkaliště - 2 ks
4.1.2 Popis technologického schématu čištění odpadních vod
Technologická schéma čištění odpadních vod vesnice a sanatoria "Krutuška" je
zobrazena na obr. 4.1.
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Odpadní vody sanatoria "Krutuška" a přilehlé obce přichazejí do sběrné nádrže
česlovny (1) biologické ČOV "Krutuška", kde dochází k zpomalení rychlosti nátokové
odpadní vody. Z nádrže (1) je odpadní voda poslána na kanál česlovny (2), kde jsou česle
určené k zachycení velkých nečistot (textilu, papíru, tašek, plastů, atd.) s ručním čištěním
pomocí hrábí podle toho, jak je naplněna odpadky. Odpadky jsou pak odváženy na skládky
pevného odpadu.
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Obrázek 4.1 - Schéma čištění odpadních vod v obci „Krutuška“: 1 – sběrná nádrž; 2 - česlovna; 3 - lapák písku; 4-1,4-2 – paralelně fungující
primární nádrže; 5 - kamery biofiltrů; 6 - čerpadlo; 7-1, 7-2 - biofiltry; 8 - sekundární nádrž; 9 – dekontaminační stanice; 10 - čerpadlo; 11 kalové čerpadlo; 12-1, 12-2 - odkaliště

75

Z česlovny vstupuje odpadní voda do lapáku písku (3). V lapáku písku se zadržují
únosy písku, které jsou při nahromadění určitého množství odstraňovány do kalové jímky.
Poté, co se zbaví písku, postupují odpadní vody do jednoho ze dvou nebo obou
souběžné fungujících primárních usazováků (4-1 a 4-2) vertikálního typu (obr. 4.2). Zde
probíhá ustáléní odpadních vod a sedimentace jemných pevných částic. Sediment se ze dna
usazováku čerpá do odkališť (12-1) a/nebo (12-2) čerpadlem (11), podle nahromaděného
množství, ale ne méně než jednou za tři dny.
Voda, vyčeřená v primárních sedimentačních nádržích, postupuje do přijímací komory
biofiltru (5). Po dosažení určité úrovně vody v přijímací komoře se automaticky aktivuje
čerpadlo (6) a odpadní voda je čerpána do rozvodné nádrže, odkud se šíří dále do biofiltrů
prostřednictvím postřikovacích trysek.
Vstřikovače (sprinkery) jsou navrženy pro rovnoměrnou distribuci odpadních vod na
povrchu biofiltrů (obr. 4.3). V provozu je nutné neustále sledovat stav trysek a rovnoměrnost
distribuce vody při zavlažování povrchu náplní.

Obrázek 4.2 - Distribuční zásobník odpadní vody, odváděné do primárních usazovacích
nádrží (v pozadí objekt biofiltrů)
Technologické schéma obsahuje dva biofiltry (7-1 a 7-2), které v současné době běží
sekvenčně. Zpočátku, v souladu s projektem čistících zařízení, byly biofiltry zapojeny paralelně.
Nutnost a platnost změny v zapojení biofiltrů jsou popsány v kapitole 4.4.

Obrázek 4.3 – Rozstřikovač (sprinkler) zavlažování náplní zkrápěcího biofiltru
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Odpadní voda je filtrována přes vrstvu materiálu náplně, postupně se shromažďuje a
odvádí ze dna biofiltrů. Jako vsádkový materiál biofiltrů se používá štěrk o velikosti 5 až 20
centimetrů.
Pro aktivní rozvoj aerobních mikroorganismů ve vrstvě náplně byly v dolní části stěn
biofiltrů instalovány ventilátory (obr. 4.4).
Biologicky vyčištěná voda z biofiltru postupuje žlabem do vertikálního sekundárního
usazováku (8, obr. 4.5).
V sekundárním usazováku probíhá usazování biofilmu odplaveného z biofiltru a
dalších suspendovaných pevných látek. Vyčištěné vody postupují přes kontrolní komory do
stanice dekontaminace (9) a pak se vypouští do řeky Kazanka. Biofilm usazený v sekundarní
nádrži se pravidelně odčerpává čerpadlem (10) na odkaliště (12-1 nebo 12-2).

Obrázek 4.4 - Ventilátor ve stěnách biofiltru

Obrázek 4.5 – Sekundární usazovák
Pro ošetření čištěných odpadních vod na dekontaminační stanici (9) se používá
baktericidní UV jednotka Lazur-M100 (obr. 4.6). Jednotka se využívá k dezinfekci pitné vody
a předběžně vyčištěných odpadních vod v obytných čtvrtích, dětských, zdravotních a
vzdělávacích institucích, lázeňských a rekreačních zařízeních, poliklinikách, nemocnicích,
stejně jako v jiných oblastech hospodářské činnosti.
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Obrázek 4.6 - Vzhled UV-jednotky průtokového typu
Specifikum jednotky spočívá v tom, že její součástí jsou vykonné ultrafialové (UV)
zářivky se silnými antibakteriálními účinky a ultrazvukovými (UZ) kavitátory, sloužící ke
zlepšení účinnosti zařízení, a to i za podmínek zhoršené kvality vody (zvýšený zákal,
barva, slanost).
Ultrazvuk při působení na dezinfikovanou vodu vyvolává kavitaci v celém jejím
objemu. Tento vysokoenergetický proces působí narušení buněčných stěn
mikroorganismů, membrán virů a spór, čímž způsobuje jejich smrt, a tím pádem přispívá k
dezinfekci vody.
Odkaliště (12-1 a 12-2) jsou určeny pro akumulaci, další zhutnění a sušení kalů
(obr. 4.7) a jsou provozovány střídavě podle naplnění / uvolnění. Vznikající kalová voda
je periodicky odčerpávána do sběrné jímky a mísí se s odpadní vodou přichazející na
čištění.

Obrázek 4.7 - Odkaliště, naplněné sedimenty odváděnými z čistíren odpadních vod
Při hromadění usazenin na kalových jímkách je možné převést usazeniny na čistírnu a
kanalizaci města Kazaň.
4.1.3 Parametry technologického procesu čištění odpadní vody na bázi biofiltrů
Parametry technologického procesu po stupních regulují fungování
jednotlivých uzlů technologie a pro popisovaný objekt jsou definovány takto:
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1. Mřížky
- průtok odpadní vody 700 m3/den;
- čistění mřížek dle hromadění nečistot, minimálně však jednou za hodinu;
2. Lapák písku:
- průtok odpadní vody 700 m3/den;
- čerpání písku na odkaliště dle hromadění, minimálně však jednou za 3 dny;
3. Primární usazovák:
- průtok odpadní vody 700 m3/den;
- doba ustálení nejméně 2,5 hodiny;
- čerpání kalů dle hromadění, minimálně však jednou za 3 dny;
4. Biofiltry:
- průtok odpadní vody 700 m3/den;
- teplota odpadní vody nejméně 10 °C;
5. Sekundární usazovák: - průtok odpadní vody 700 m3/den;
- Doba ustálení nejméně 2 hodiny;
- Koncentrace suspendovaných pevných látek ve vodě na výstupu nepřesahuje
17,5 mg/dm3;
6. Dezinfekce v ultrafialovém baktericidním zařízení "Lazur - M 100":
- dávka UV záření ne menší než 40 mJ/cm2;
- Kapacita ne více než 100 m3/h;
7. Odkaliště:
- Stupeň hromadění maximálně 50 cm od horní části břehu;
- Čerpání kalové vody dle hromadění.

4.2 Výpočet a konstrukce průmyslových systémů biofiltrace odpadních vod
Technologický výpočet biofiltrů v systému biologického čištění odpadních vod
zahrnuje výpočet materiálové bilance procesu biofiltrace na základě předcházejících fází
čištění odpadních vod (mechanické filtrace, usazování v lapáku písku a sedimentace v
primárních nádržích), stejně jako hlavního a pomocného zařízení.
Za účelem dosažení úplné představy o algoritmu a výsledcích výpočtu je níže uvedena
materiálová bilance procesu čištění odpadních vod pro každou ze tří fází (uzlů) systému
čištění zkrápěného biofiltru. Výpočty materiálové bilance etapy mechanické filtrace,
usazování v lapácích písku a sedimentace v primární nádrži jsou prováděny v souladu
s přijatými a popsanými metodami [60].
Materiálová bilance procesu biofiltrace je rovněž vypočtena na základě metod
popsaných v literatuře [61, 62].
Jako příklad pro výpočet byla vybrána biologická čistírna odpadních vod obce a
sanatoria "Krutuška", popsaná výše.
4.2.1 Materiálová bilance procesu mechanické filtrace (uzlu mřížky)
Výchozí údaje pro výpočet:
- průtok odpadních vod 700 m³/den;
- koncentrace suspendovaných pevných látek 186 mg/l;
Ekvivalentní počet obyvatel (EO), který se vypočítává s ohledem na hygienické normy:
N пр 

Q  1000
,
n

(4.1)
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kde Q - průtok odpadních vod, m³/den;
n - rychlost odvádění vody, která se rovná 550 dm3/ (osoba x den).
N пр 

700  1000
 1272 osoby
550

Objem zachyceného odpadu na mřížce:
V 

q p  N пр
1000  365

,

(4.2)

kde qp- množství nečistot, odstraněných z mřížky na osobu ve výši 8 dm3/(osoba × rok):
V 

8  1272
 0,027 m³/den
1000  365

Hmotnost sedimentu zachyceného na mřížkách:
G V  ,
kde:  - průměrná hustota odpadu, která se rovná 0,75 t/m3
G  0,027  0,75  0,02 t/den
Hmotnost suchého sedimentu zacyceného na mřížkách: Gsuch  G

(4.3)

100  W
(4.4)
100

kde W- vlhkost zachycených nečistot, ve výši 80%
Gsuch  0,02

100  80
 0,004 t/den
100

Přepočet hmotnosti a koncentrace podle vzorce:
Gsuch 

C V
,
1000000

(4.5)

kde G - hmotnost suspendovaných nebo organických látek, t/den;
С - koncentrace suspendovaných pevných látek ve vodě nebo BSK dm3;
V – objem kalu a odpadních vod, m3/den
Materiálová bilance procesu mechanické filtrace (uzel mřížky) je uvedená v tabulce. 4.4.
Tabulka 4.4 - Přehled materiálové bilance uzlu mřížky
Objem
Suspendované látky
Odpadní
splaškových
voda - toky
t/den
mg/dm3
vod, m3/den
Vstup
Nátok
splaškových
700
0,1302
186
vod
na
mřížky
Celkem:
700
0,1302
186
Spotřeba
Průtok
splaškových
699,973
0,1262
180,2857
vod
po
mřížce
Odkal
0,027
0,004
148148,148
Celkem:
700
0,1302
-
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Organické latky (BSK)
t/den

mg/dm3

0,1239

177

0,1239

177

0,1239

177

-

-

4.2.2 Uzel materiálové bilance horizontálního lapáku písku
Počáteční údaje získané z hmotnostní bilance výpočtu uzlu mřížek jsou následující:
- průtok odpadních vod 699,973 m³/den;
- koncentrace suspendovaných pevných látek 180,29 mg/dm3;
- Ekvivalentní počet obyvatel (EO) 1272 lidí;
- BSK 177 mg/dm3.
Objem sedimentu zachyceného ve vodorovných lapácích písku:
V 

q  N пр
1000

(4.6)

,

kde q – norma odvádění písku
0,02 dm3/(osoba/den)
Nпр – Ekvivalentní počet obyvatel (EO).
V 

z vodorovných

lapáků

písku,

která

je

0,02 1272
 0,025 m 3 / den
1000

Hmotnost sedimentu zachyceného v lapácích písku:
G V  ,
kde  - hustota písku 1,5 t/m3

(4.7)

G  0,025 1,5  0,0375 t/den

Hmotnost skutečně zachyceného sedimentu s ohledem na jeho vlhkost:
Gsuch  G

100  W
,
100

(4.8)

kde W - obsah vlhkosti v písku, ve výši 60%
Gsuch  0,0375

100  60
 0,015 t / den
100

Hmotnost organických látek, zadržených s pískem v lapácích písku:
100  Сn
Gorg  Gsuch
,
(4.9)
100
kde Сn – obsah písku v sedimentu horizontálních lapáků písku (60%)
Gorg  0,015

100  60
 0,006 t / den
100

Údaje výpočtů materiálových poměrů v uzlu lapáků písku jsou shrnuty v tabulce. 4.5.
4.2.3 Uzel materiálové bilance primárního usazovaní odpadní vody
Počáteční údaje získané z hmotnostní bilance výpočtu uzlu lapáků písku jsou následující:
- průtok odpadní vody 699,948 m³/den;
- koncentrace suspendovaných pevných látek 158,87 mg/dm3;
- Ekvivalentní počet obyvatel (EO) 1272 lidí;
- BSK 168,44 mg/dm3.
V procesu sedimentace odpadních vod dochazí k usazování primárního kalu a hromadění
suspendovaných látek na hladině, ze které se odstraňují.
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Tabulka 4.5 - Přehled materiálové bilance uzlu lapáků písku
Objem
Suspendované látky
Odpadní
splaškových
t/den
mg/dm3
voda – toky
3
vod, m /den
Nátok
Průtok
699,973
0,1262
180,2857
odpadních
vod
na
lapácích
písku
Celkem:
699,973
0,1262
180,2857
Odtok
Průtok
699,948
0,1112
158,8689
odpadních
vod
po
lapácích
písku
Odkal
0,025
0,015
600000
Celkem:
699,973
0,1262
-

Organické latky (BSK)
t/den
mg/dm3

0,1239

177

0,1239

177

0,1179

168,44

0,006
0,1239

240000
-

Objem suspendovaných látek na hladině:
V 

q p  N пр
1000  365

(4.10)

,

kde q – suspendovaných látek na hladině, která činí 2 dm3/osoba.rok
Nпр - Ekvivalentní počet obyvatel (EO)
V

2 1272
 6,96 10 3 m 3 / den
1000  365

Hmotnost suspendovaných látek na hladině
G V  ,
kde  - hustota suspendovaných látek na hladině
0,6 t/m3
G  0,00696  0,6  0,004176 t/den
Hmotnost sušiny suspendovaných látek na hladině:
Gsuch1  G

100  W
100

(4.11)

(4.12)

kde W - vlhkost suspendovaných látek na hladině, která se rovná 60%
Gsuch1  0,004176

100  60
 0,0016704 t/den
100

Hmotnost suspendovaných látek přecházejících do mokrého koláče:
Gsuch 2 

СEK
Q,
10 6

(4.13)

kde С - koncentrace suspendovaných látek přichazejících do usazováku, mg/dm3;
E – koeficient účinnosti čištění odpadních vod odpovídající 0,3 - 0,35 (30-35%) u
vertikálních nádrží;
K - koeficient korigující nárůst objemu sedimentu vzhledem k velkým frakcím
suspendovaných pevných látek nezachycených při odběru vzorků k analýze, jehož
přijímaná hodnota je 1,1;
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Q – Průtok odpadních vod, m3/den
Gsuch 2 

158,8689  0,3 1,1
699,948  0,0366 t/den
10 6

V procesu čeření vody v primárních usazovacích nádržích dochází ke snížení koncentrace
znečištění dle BSK v průměru o 20%.
BSK v odpadní vodě po primárním usazování je definována
La  1  0,2  L0  0,8  L0 ,
(4.14)
kde L0 - BSKu odpadních vod přicházejících do primárních usazováků, mg/dm3
La  1  0,2   L0  0,8 168,44  134,752 mg/dm 3

Objem surového kalu v primárních usazovacích nádržích:
Vos 

C such 2 100

,
  100  W 
kde  - hustota surového kalu, považována za 1 t/m3;
W - vlhkost surového kalu, která se rovná 95%.
Vos 

(4.15)

0,0366 100
 0,732 m 3 / den .
1  100  95 

Údaje výpočtů materiálových poměrů v uzlu primárních usazováků jsou shrnuty v tabulce.
4.6.
Tabulka 4.6 - Shrnutí materiálové bilance uzlu primárního usazování odpadních vod
Odpadní voda – Objem
Suspendované látky
Organické látky (BSK)
toky
splaškových
t/den
mg/dm3
t/den
mg/dm3
vod, m3/den
1
2
3
4
5
6
Nátok
Odpadní
vody 699,948
0,1112
158,8689
0,1179
168,44
vstupující do uzlu
primárního
usazování
Celkem:
1
Odpadní vody po
uzlu
primárního
usazování
Suspendované
látky na hladině
Surový kal
Celkem:

699,948
2

158,8689
4

0,1179
5

168,44
6

699,209

0,1112
3
Odtok
0,0729

104,26

0,0943

134,752

0,00696

0,0016704

240000

0,0236

-

0,732
699,948

0,0366
0,1112

50000
-

0,1179

-

4.2.4 Materiálové bilance procesu biofiltrace
Výpočet materiálové bilance procesu biofiltrace byl proveden na základě údajů
získaných pro uzly mechanického a fyzikálně-chemického čištění odpadních vod. Toto jsou
zdrojová data pro etapu biofiltrace:
- průtok odpadní vody 699,948 m³/den;
- koncentrace suspendovaných pevných látek v přichazejících splaškových vodách
104,26 mg/dm3;
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- BSK přicházejících odpadních vod 134,752 mg/dm3;
- koncentrace suspendovaných pevných látek ve vyčištěné odpadní vodě 40 mg/dm3;
- BSK vyčištěné odpadní vody je 13,8 mg/dm3.
Oxidační kapacita biofiltru (průměrná míra oxidace), OM, g/(m3 × den):
Len  Q
(4.16)
ОМ 
,
W
kde Len - snížení BSK vstupujících odpadních vod, g/m3;
Q - průtok odpadní vody, m³/den;
W- objem náplně, m3
ОМ 

120 ,952  699,209
g
mg
.
 391,94
 16330 ,83
3
216
den  m
h  m3

Narůst biomasy

Р  0,1  СВВ  0,3  La ,

(4.17)
kde СВВ - koncentrace suspendovaných pevných látek vstupujících do biologického
čištění, mg/dm3;
La - BSK odpadních vod přicházejících na biologické čištění, mg/dm3
3
Р  0,1  104,26  0,3  134,752  10,426  40,426  50,852 mg/dm .
Na základě četných experimentálních dat se předpokládá, že se z biofiltru s vyčištěnou
odpadní vodou odplavuje maximálně 10% nárůstu biomasy. V našem případě je tato hodnota
5,0852 mg/dm3.
Údaje výpočtů materiálových poměrů pro proces biofiltrace jsou shrnuty v tabulce. 4.7.
Tabulka 4.7 - Přehled materiálové bilance uzlu biofiltrace
Objem
Suspendované látky
Odpadní voda – toky
splaškových
vod, m3/den
t/den
mg/dm3
Nátok
Odpadní vody vstupující do 699,209
0,0729 104,26
uzlu biofiltrace
Celkem:
699,209
0,0729 104,26
Odtok
Odpadní vody po uzlu 699,209
0,0315 45,0852
biofiltrace
s
přebytečnou biomasou
Celkem:
699,209
0,0315 45,0852

Organické
latky
(BSK)
t/den
mg/dm3
0,0943

134,752

0,0943

134,752

0,00966

13,8

0,00966

13,8

Jak je vidět z tabulky 4.7, znečištění odpadní vody je významně sníženo v důsledku
biologické oxidace rozpuštěných a částečně koloidních látek.
4.2.5 Materiálová bilance dosazovacího uzlu
Výpočet uzlu sekundární sedimentace odpadních vod se provádí s ohledem na
účinnost čištění odpadních vod v biofiltrech.
Výchozí údaje pro výpočet:
- průtok odpadní vody 699,209 m³/den;
- koncentrace suspendovaných látek v příchazející odpadní vodě 45,0852 mg/dm3;
- BSK přichazejících odpadních vod 13,8 mg/dm3;
- koncentrace suspendovaných pevných látek ve vyčištěné odpadní vodě po ustálení
10 mg/dm3.
Hmotnost suspendovaných látek přechazejících do mokrého koláče:
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Gsuch2 

СEК
Q,
10 6

(

4.18)
kde С - koncentrace suspendovaných látek přichazejících do usazováku, mg/dm3;
E –koeficient účinnosti čištění odpadních vod odpovídající 0,3 - 0,35 (30-35%) u
vertikálních nádrží;
K - koeficient korigující nárůst objemu sedimentu vzhledem k velkým frakcím
suspendovaných pevných látek nezachycených při odběru vzorků k analýze; přijímaná
hodnota je 1,1;
Q - Odpadní toky, m3/den
Gsuch2 

45,0852  0,3 1,1
699,209  0.0117 t / den
10 6

Objem surového kalu v sekundarních usazovacích nádržích:
Vos 

Csuch 2 100
,
  100  W 

(
4.19)

kde  - hustota surového kalu, uvažována za 1 t/m ;
W - vlhkost surového kalu, která se rovná 95%.
3

0,01178 100
V 
 0,2346 m 3 / den
os 1  100  95 

Údaje výpočtů materiálových poměrů pro proces dosazování jsou shrnuty v tabulce. 4.8.
Tabulka 4.8 - Přehled materiálové bilance uzlu dosazovacích nádrží
Odpadní voda – toky
Objem
Suspendované látky
splaškových t/den
mg/dm3
3
vod, m /den
1
2
3
4
Nátok
Odpadní vody vstupující 699,209
0,0315
45,0852
do uzlu dosazování
Celkem:
699,209
0,0315
45,0852
1
2
3
4
Odtok
Odpadní vody po uzlu 698,9744
0,00699
10
dosazování
Surový kal
0,2346
0,0117
49872
Celkem
699,209
0,01869
-

Organické latky (BSK)
t/den
mg/
dm3
5
6
0,00966

13,8

0,00966
5

13,8
6

0,00966

13,8

0,00966

13,8

4.3 Výpočet základního zařízení
4.3.1 Výpočet lapáků písku
Výpočet lapáků písku byl proveden v souladu se známou metodou [60]. Jako vstupní
data slouží k výpočtu průtoku odpadních vod Q = 700 m3/den.
Průměrný průtok odpadních vod za sekundu na ČOV se určí následovně:
Qs 

3
3
Q
700

 0,0081 m  8,1 dm ,
s
s
24  3600 24  3600

Zjistíme maximální průtok:
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(4.20)

(
4.21)
Celkový koeficient nestejnoměrnosti K celk.max ≈ 2,26 pro průtok 8,1 dm3/s.
Uvažujeme 2 jednotky (+ jednou záložní) lapáků písku a rychlost vody v nich ν = 0,1 m/s.
Plochu živého průřezu jednotky určujeme podle vzorce
QMAX  Qs  K  0,0081  2,26  0,0183m3 /s ,

F

Qmax
0,0183

 0,0305 m 2 ,
 n  n0 0,3  2

(4.22)

F
,
h1

(4.23)

Kde n0 - počet jednotek
Bereme hloubku toku h1 = 0,2 m
Šířka jednotek
В

B

0,0305
 0,1525 m
0,2

Bereme šířku jednotky B = 0,15 m
Přitom plnění v lapáku při maximálním průtoku bude
hmax 

h max 

F
,
B

(4.24)

0,0305
 0,2 m
0,1525

Při předpokládaném průměru částic písku d = 0,2 mm je délka lapáku písku
L

k  hmax  v n
u0

,

(4.25)

kde hmax - hloubka průtokové časti lapače písku při maximálním průtoku;
k - koeficient zohlednění vlivu turbulence a dalších faktorů na fungování lapáků písku;
u0 - hydraulická zrnitost písku dle vypočítaného průměru.
L

1,7  0,2  0,3
 5,45 m
0,0187

Celková pracovní plocha lapáků písku dle plánu
F
F





 n0  B  L ,

(4.26)

 2  0,1525  5,45  1,7 m

Objem sedimentu zachyceného za den
V 

N пр  0,02
1000

,

(4.27)

kde Nпр - Ekvivalentní počet obyvatel (EO);
0,02 - množství písku, zachyceného v lapácích písku pro komunální odpadní vody,
dm3/osoba×den.
N пр 

Q  1000
,
300

kde 300 – hygienická norma dm3/osoba x den.
N пр 

700  1000
 2333 osob
300
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(4.28)

2333  0,02
3
 0,46 m /den.
1000

V 

Při vykládání kalu jednou denně bude maximální výška vrstvy sedimentu v lapáku
h0 

Kh  V
,
F


(4.29)

kde Kh = 3 je koeficient přihlížející k nerovnoměrnému rozložení sedimentu na
povrchu lapače písku.
h0 

3  0,46
 0,8 m
1,7

4.3.2 Výpočet vertikálního usazováku
Výpočet vertikálního usazováku byl proveden podle známých metod.
- odpadní toky – 700 m³/den;
- koncentrace suspendovaných látek 186 mg/dm3;
- efekt vyčeření odpadních vod - 40%;
- koeficient využití usazováku - 0,35.
Průměrný průtok za sekundu
Qсек 

Q
700
3

 0,008 m /s
24  3600 24  3600

(4.30)

kde Q - průměrný denní průtok odpadních vod, m³/den.
Maximální spotřeba za sekundu

Qmax  Qs  К ot max ,

(4.31)

kde Qsek - průměrný průtok odpadních vod za sekundu m³/den;
Кcelk.max – celkový koeficient nestejnoměrnosti
když Qsek = 10 dm3/s, dále se řeší trojčlenkou
10 – 2,1
8 – x,
2,1  8
 1,68
10
Q мах  0,008  1,68  0,0134 m3/s
х

Podmíněná hydraulická velikost částic náplně
H

U

,
n
H 
(4.32)
T   
 hsl 
kde H - pracovní hloubka kalu, která se rovná 3 m;
hsl - výška vodního sloupce, která se rovná 500 mm;
Т- retenční čas procesu sedimentace
n – hodnota exponentu, která závisí na vlastnostech odpadní vody a rovná se 0,35
1440 - 200 mg/dm3
x - 186 mg/dm3
х

1440  186
 1339 ,2
200
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U 

3,8  10 3
 3,8  10 3
1339 ,2  
 500






0 , 35

 1,39 mm/s

Hydraulická velikost částic náplně
l U
,
(4.33)
l
kde ul - dynamická viskozita vody při 200°C získaná v laboratorních podmínkách,
která se rovná 0,00101 Pa/s;
un - dynamická viskozita vody získaná v provozních podmínkách, která se rovná
0,00131 Pa/s;
U- přijatá hydraulická velikost částic náplně, mm/s.
u0 

U0 

0,00101  1,39
 1,07 mm/s
0,00131

Přůměr usazováku
4  Qmax
,
n  Kob    u 0   

Dom 

(4.34)

kde Qmax – maximální sekundarní průtok, m³/s;
Кob – koeficient využití objemu;
u0 - hydraulická velikost, mm/s;
 - turbulentní složka je nastavena na 0.
Dот 

4  0,1  10 3
 5,5 m
12  0,35  3,14  1  0 

Bereme průměr usazováku 6 m
Průměr centrální trubky
d ц .тр 

4  Q max
n 0    Vц .тр

,

(4.35)

kde Qmax - maximální průtok za sekundu, m³/s;
Vc.r. - rychlost kapaliny v centrální rouře, je rovna 0,03 m/s;
n0 - počet usazovačů
d ц .тр 

4  0,1
 0,594 m
12  3,14  0,03

Průměr rozbočovače centrální roury
d p  d c.r . 1,35 ,

(4.36)

kde dc.r. - průměr centrální roury, m
d p  0,594  1,35  0,801 m
Výška mezery mezi spodním okrajem centrální roury a povrchem odrazného štítu
hš 

Qmax
,
n0    d p  V š

kde Qmax – maximální sekundární průtok, m³/s;
dр - průměr hrdla centrální roury,
vš -- rychlost proudění v šterbině, která se rovná 0,02 m/s
hš 

0,1
 0,165 m
12  3,14  0,801  0,02
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(4.37)

Celková část válcové části usazováku
Hc= h1 + hš + h3 + h6,,

(4.38)

kde h1 - pracovní hloubka kalu, která se rovná 3,8 m;
hš - výška mezery mezi spodním okrajem centrální roury a povrchem odrazného štítu,
m;
h3 - výška vrstvy mezi spodní plochou reflexního štítu a povrchem usazeniny, která se
rovná 0,3 m;
h6 – vyška boční stěny usazováku, která se rovná 0,5 m
Hc = 3,8+0,165+0,3+0,5 = 4,765 m
Počítáme, že úhel úklonu stěn kuželové části k obzoru se rovná 60°.
Výška kuželové části
Hк 

2
D от


2
D от

4



Dот
2

 3,

(4.39)

kde D – průměr usazováku, m
Hк 

6
 3  5,2 m
2

Celková výška usazováku
H∑ = Hc + Hк,

(4.40)

kde Hц - výška válcovité části, m;
Hк - výška kuželové části, m
H∑ = 4,765 + 5,2 = 9,965 m
Uvažujeme sběrný vertikální usazovák o průměru 6 m, s výškou sedimentu 2,8 m, o celkové
výšce 6 m, výškou průtokové časti 4,1 m a kapacitou 69,5 m³/ hod.
4.3.3 Výpočet zkrápěného biofiltru
Výpočet zkrápěných biofiltrů se provádí v souladu s doporučeními uvedenými v normativní,
vědecké a odborné literatuře [31,61,62], a to následovně:
1) Určí se koeficient K, spojený se stupněm čištění odpadních vod, jenž má význam kritéria:
K 

Len
Lex

,

(4.41)

kde Len, Lex - BSK odpadní vody příchazející a vyčištěné;
K 

105,4
 7 ,6
13,8

Pro určení hydraulického zatížení podle vypočítaného koeficientu K se používají údaje v
tabulce 4.9.
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Tabulka 4.9 - Parametry pro výpočet zkrápěných biofiltrů
Hydraulické
Hodnoty K při teplotě odpadních vod T, ° C
zatížení
8
10
12
14
m3/(m2.den)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

8,0/11,6
5,9/10,2
4,9/8,2
4,3/6,9
3,8/6,0
Poznámka: před lomítkem je
lomítkem pro H = 2 m

9,8/12,6
10,7/13,8
11,4/15,1
7,0/10,9
8,2/11,7
10,0/12.8
5,7/10,0
6,6/10,7
8,0/11,5
4,9/8,3
5,6/10,1
6,7/10,7
4,4/7,1
5,0/8,6
5,9/10,2
uvedena hodnota K pro výšku biofiltru H = 1,5 m; za

2) Dle průměrné roční teploty odpadní vody T a hodnoty K se určuje výška biofiltru H a
hydraulické zatížení q.
Přijímáme
K = 8,6 při výšce H = 2 m a teplotě 120C.
q = 3 m3/(m2.den)
3) dle průtoku vyčištěné odpadní vody Q a hydraulického zatížení q je stanovena celková
plocha biofiltrů S [m2].
S

Q
 700 / 3  233,3 m 2
q

(4.42)

Q = 700 m3/den - dle technických předpisů
Požadována plocha biofiltru dle skutečného průtoku
S

Q
 400 / 3  133,3 m 2
q

(4.43)

Stanovení dovoleného hydraulického zatížení filtru při daných hodnotách Len, Lex a H:
když Len / Lex ≤ 10 (K = 7,6)
 2  0,138 
H  KT
q [
]2 , 5  

0,19  log( Len / Lex )
 0,19  log 7,6 

2,5

 0,276 


 0,19  0,88 

2,5

2,5

(4.44)

 0,276 
2,5
 1,725   3,9 м 3 / m 2  den .
q 

 0,16 
Tedy, pro daný stupeň čištění odpadních vod (K = 7,6) a výšce zkrápěného biofiltru 2
m je hydraulické zatížení q = 3 m3/(m2.den) a připustné hydraulické zatížení q = 3,9
m3/(m2.den).
Maximální plocha biofiltru je 233,3 m2, potřebná - 133,3 m2. Rezervní plocha činí
42,8%.
Biofiltr může být navržen v podobě dvou samostatných částí.

4.3.4 Výpočet čerpacího zařízení
Výpočet lapáků písku byl proveden podle známých metod [63,64].
Výkon čerpadla - 160 m3/h;
Délka sacího potrubí - LVS = 1,5 m;
Délka výtlačného potrubí - LH = 10 m;
Výška zdvihu - H = 7 m;
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Hustota vody ρm = 1000 kg/m3.
Účel: pro přívod odpadních vod do biofiltru.
Výběr průměru potrubí provedeme za předpokladu, že rychlost proudění v sacím a výtlačném
potrubí je stejná a rovná se 2 m/s.
Průměr potrubí:
d 

V
,
(0,785  W )

(4.45)

kde V - výkon čerpadla;
W - rychlost proudění odpadních vod, m/s.
160
d
 0,168 m.
(0,785  7200 )
Volíme ocelové potrubí z nerezavějící oceli.
Stanovení režimu toku
Re 

W d 



,

(4.46)

kde W - rychlost proudění stoku, m/s;
d - průměr potrubí, m;
ρ - hustota odpadních vod, kg/m3;
μ - dynamická viskozita odpadních vod, Pa.s;
Re - Reynoldsovo číslo
Re 

1  0,168 1000
 168000 .
1 10 3

protože Re > 10000 je režim proudění turbulentní.
Pro nerezové ocelové trubky je průměrná hodnota absolutní drsnosti stěn potrubí e =
0,2 mm.
Relativní drsnost potrubí:
L

е
,
d

(4.47)

kde d - průměr potrubí, m;
е - absolutní drsnost stěn potrubí, m
L

0,0002
 0,0011 m
0,168

Koeficient tření λ
 L 16,810 , 9 
 2 log  

,
Re 

 3,7

1

(4.48)

 0,0011 12,67 
 2 log  

 2 log  3,72 10  4  6,86

168000 

 3,7

1



1

 0,382

6,86

Součet koeficientů lokální rezistence pro sací potrubí

   0,5

Pak se pokles tlaku v sacím potrubí
 L
  W
 Р вс     вс    вс  
,
d
2


2

kde λ - koeficient tření;
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(4.49)

Ls - délka sacího potrubí, m;
d - průměr potrubí, m;
ρ - hustota vody, kg/m3;
  - součet koeficientů lokálních rezistencí;
W - rychlost vody, m/s.
1

 1000  2 2
Р s   0,382 
 0,5  
 5547 ,6 Pa.
0,168
2


Tlaková ztráta v sacím potrubí:
Н п . вс 

Рвс
,
 g

(4.50)

kde Рs – ztráta tlaku v sacím potrubí, Pa;
ρ - hustota odpadních vod, kg/m3;
g - gravitační zrychlení, m/s2.
Н п.s 

5547 ,6
 0,56 m
1000  9,8

Součet koeficientů lokálních rezistencí pro výtlačné potrubí:   h  1 .
Pak se pokles tlaku ve výtlačném potrubí vypočítá
1

 1000  2 2
Р h   0,382 
 1 
 6547 ,6 Pa.
0,168 
2

Ztráta tlaku na výtlačném potrubí
Н п.s 

6547 ,6
 0,66 m
9,8 1000

Celková tlaková ztráta:
Но = Нs + Нh,

(4.51)

kde Нs - tlaková ztráta v sacím potrubí, m;
Нh - ztráta tlaku ve výtlačném potrubí, m
Но = 0,56 + 0,66 = 1,22 m
Celkový tlak čerpadla:
Н = Нz + Но

(4.52)

kde Нz - zvedací tlak v potrubí – výška potrubí, m;
Но - celková ztráta tlaku, m.
Н = 7 + 1,22 = 8,22 m
Užitečný výkon čerpadla se vypočítá podle vzorce
N = V . ρ . g . H,
kde V - čerpací výkon, m3/s;
g - gravitační zrychlení, m/s2;
Н – maximální výška zvedacího tlaku, m
N

160
 1000  9,8  8,22  3580 ,26 W  3,580 kW .
3600

Užitečný výkon motoru:
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(4.53)

Nm 

N



,

(4.54)

kde N - celkový výkon čerpadla, kW;
η - účinnost, η = 0,6.
N sk 

3,58
 5,97 kW  6,0 kW
0,6

4.4 Analýza systému biofiltrace odpadních vod na principu zkrápěného
biofiltru a projektové návrhy na jeho zlepšení
Technologické schéma ČOV "Krutuška" zahrnuje dva zkrápěné biofiltry, které od
začátku pracují paralelně. Problémem provozu čistíren odpadních vod s paralelními biofiltry
byl významný obsah suspendovaných látek v upravované vodě, což vedlo ke snížení účinnosti
její dezinfekce pomocí UV záření, realizované v technologii výrobního postupu.
Analýza procesu úpravy vody ukázala, že příčinou velkého množství suspendovaných
pevných látek v čištěných odpadních vodách je odtržení přebytečné biomasy z biofiltru a
jejím následným odplavením proudem čištěné vody ze sekundární usazovací nádrže.
Odstranění biomasy mohlo být mimo jiné zapříčiněno velikosti náplně biofiltru,
nestejnoměrným zavlažováním jeho povrchu, stejně jako hladověním biomasy v důsledku
"nedostatečného zatížení" čisticích zařízení organickými látkami.
Poslední okolnost je spojená s tím, že skutečný výkon zařízení nepřekročil v
posledních letech 400 m3/den při projektovaném výkonu 700 m3/den; přičemž kontaminace v
přicházející odpadní vodě (tedy množství organického substrátu) nepřekročila normativní
hodnoty.
S ohledem na tuto skutečnost je rozumné sériové (postupné) zapojení druhého biofiltru
s menší zrnitostí náplně do schématu čištění odpadních vod po prvním biofiltračním kroku.
Zmíněný projektový návrh změny zapojení biofiltrů z paralelního řazení na sériové dovolil
řešit současně více problémů biologického čištění odpadních vod:
1. Efektivní odstranění organických látek v prvním biofiltru za podmínek zabezpečení
heterotrofních mikroorganismů v biofilmu substrátem;
2. Hloubkové odstranění dusíkatých sloučenin včetně amoniakálního dusíku
v důsledku rozbíhajícího procesu nitrifikace v druhém biofiltru;
3. Efektivní odstranění nerozpuštěných látek ve druhém biofiltru se zajištěním účinné
UV dezinfekce upravené vody.
Výsledky pilotního provozu biofiltrů s jejich postupným dvoustupňovým umístěním v
systému čištění jsou uvedené v tabulce. 4.10. Hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací /
dočasně povolených koncentrací v tabulce jsou za rok 2007.
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Tabulka 4.10 – Ukazatele čištění odpadních vod metodou biofiltrace
Nejvyšší přípustné
koncentrace /
Název složky
Nátoková voda
Vyčištěná voda
Dočasně povolené
koncentrace
1
2
3
4
Ukazatele čištění do změny zapojení biofiltru
CHSK
77
204
102
BSK
13,7
93,9
17,6
pH
7,76
8,23
Nerozpuštěné látky
191,6
37
4,8
Amoniakální dusík
6,8
12,99
6,40
Dusitanový dusík
0,41
0,006
0,52
Dusičnanový dusík
5,6
0,28
7,70
Fosfořečnanový fosfor
1,72
0,74
0,94
Sírany
100
139
109
Konc.povrchově aktivních
0,4
0,041
0,013
látek
Ukazatele čištění 5. den po změně zapojení biofiltru
CHSK
77
184
111
BSK
13,7
62,6
18,6
рН
7,76
7,95
Nerozpuštěné látky
191,6
128,4
3,0
Amoniakální dusík
6,8
6,96
6,20
Dusitanový dusík
0,41
0,183
1,06
Dusičnananový dusík
5,6
0,17
7,85
Fosfořečnanový fosfor
1,72
2,13
2,10
Sírany
100
135
141
Konc.povrchové aktivních
0,4
0,83
0,091
látek
Ukazatele čištění 35. den po změně zapojení biofiltru
1
2
3
4
CHSK
77
473
114
BSK
13,7
141,9
17,3
pH
8,15
7,90
Nerozpuštěné látky
191,6
117,4
1,2
Amoniakální dusík
6,8
29,84
6,92
Dusitanový dusík
0,41
0,023
1,13
Dusičnananový dusík
5,6
0,134
15,20
Fosfořečnanový fosfor
1,72
1,96
1,57
Sírany
100
130,0
132,0
Konc.povrchově aktivních
0,4
0,75
0,089
látek

94

Tabulka 4.10 – Pokračování
Ukazatele čištění 45. den po změně zapojení biofiltru
Nejvyšší
Nátoková
přípustné
voda
koncentrace
Název složky
/ Dočasně
povolené
koncentrace
CHSK
77
434
BSK
13,7
pH
7,75
Nerozpuštěné látky
191,6
186,4
Amoniakální dusík
6,8
7,5
Dusitanový dusík
0,41
0,18
Dusičnananový dusík
5,6
0,8
Fosfořečnanový fosfor
1,72
0,6
Sírany
100
63
Konc.povrchově aktivních 0,4
0,963
látek

Vyčištěnaá
voda
(biofiltr 1)

Vyčištěná
voda
(biofiltr 2)

Vypuštěná
voda

109,2

67,1

65,5

8,11
40,8
13,9
0,97
1,92
2,29
128
0,821

7,97
10,8
4,62
0,69
3,14
2,42
146
0,191

8,08
9,2
3,7
0,78
3,13
2,5
103
0,159

Podle údajů tabulky 4.10, s přihlédnutím k průtoku odpadních vod 700 m3/den uvedenému v
technologickém předpisu, bude oxidační schopnost průmyslového zkrápěcího biofiltru na
MUP "Vodokanál" v obci Krutuška (viz vzorec 4.16.):
ОM 

L  Q

w  91,6  700  296 ,85 g/(m3. den)
W
216

Vezmeme-li v úvahu skutečný průtok odpadních vod 400 m3/den (do změny zapojení
biofiltrů) byla oxidační kapacita:
ОМ 

L  Qw 76,3  400
3.

 141,3 g/(m den)
W
216

Po realizaci projektového návrhu byla pak oxidační kapacita biofiltrů následující:
ОМ 

L  Qw 124 ,7  400
3.

 230 ,9 g/(m den)
W
216

To znamená, že výsledkem projektového návrhu bylo zvýšení oxidační kapacity podle BSK o
více než 38%.
Tabulka 4.11 ukazuje hodnocení účinnosti procesu čištění odpadních vod biologickou filtrací.
Je třeba poznamenat, že období startu biofiltrů po realizaci projektového návrhu trvalo asi 45
dní.
Tabulka 4.11 – Ukazatele účinnosti zkrápěného biofiltru
Účinnost zkrápěného biofiltru, %
Datum
Konc.povrchové
CHSK
BSK
aktivních látek
Před změnou 84
96,9
78
zapojení
biofiltrů
Po změně zapojení biofiltrů
5. den
37
70,2
94,3
35. den
76
87,8
68
45. den
85
83,4
95

50,7

Nerozpuštěné
látky
87

10,9
76,8
50,6

97
98
95

NH4+-N

Výsledkem změny zapojení biofiltrů z paralelního zna sekvenční (kaskádové) zapojení
došlo ke zvýšení oxidační kapacity dle BSK a snížení obsahu suspendovaných látek,
amoniakálního dusíku, BSK a CHSK na odtoku a dodržení jejich obsahu ve vodách dle
požadavků norem pro vypuštění do přírodních toků.

4.5 Důvody pro použití malých biofiltrů se zaplavenou vrstvou náplně
Tato kapitola je věnována posuzování účinnosti biofiltrů se zaplavenou vrstvou náplně
pro čištění odpadních vod.
Hodnocení výkonu biofiltrů musí být provedeno na základě požadavků účinnosti
čistícího procesu, stejně jako ekonomicky zdůvodněných technologických řešení. Za těchto
podmínek by mělo být za kritérium účinnosti zaplavených biofiltrů považováno významné
zlepšení ukazatelů čištění odpadních vod, jakož i zajištění potřebné ekonomické efektivity
tohoto procesu [37].
Použití zaplavených biofiltrů do systémů biologického čištění odpadních vod namísto
tradičních technologií dává značné ekonomické výhody v důsledku vyloučení dosazovacích
nádrží z technologie čištění odpadních vod, snížení množství odpadních kalů, jakož i snížení
spotřeby energie a práce.
Zaplavené biofiltry různých provedení jsou vysoce účinná zařízení, která zabírají
menší plochu ve srovnání se zkrápěnými biofiltry. Jsou rozšiřitelné o další části, jsou
modernizovatelné a schopné odolávat vysokým organickým a hydraulickým zatížením.
Zaplavené biofiltry typu OKSIPOR (Rusko) poskytují úplné biologické čištění
komunálních odpadních vod s redukcí 85-95% BSK5, s redukcí nerozpuštěných látek –95 až
96% při organických zatíženích 5 - 6 kg BSK5/(m3.den) a hydraulických - 72- 96 m3/(m2.den).
To je 6-7 krát více než odpovídající zatížení vysocenákladných biofiltrů (tabulka. 4,12) [37].
Tabulka 4.12 - Srovnávací charakteristiky různých typů biofiltrů, určených pro plné
biologické čištění komunalních odpadních vod
Parametry biofiltru
Specifický Organické
Hydraulické
Typ biofiltru
Výška
Velikost průtok
zatížení dle
zatížení m3/
náplně, m náplně,mm vzduchu
BSK5,
(m2.den)
m3/m3
kg/(m3. den)
Nízkokapacitní
1,5–2,0
20–30
–
0,2–0,3
1,0–3,0
(zkrápěný)
Vysokokapacitní
2,0–4,0
40–60
8–12
0,6–0,8
10–30
biofiltr
Biofiltr
typu
věže 8,0–16,0
60–80
–
1,5–2,0
8–14
s plochou náplní
4,0–16,0
–
–
1,5–2,0
10–15
Zaplavený
biofiltr
1,0–1,5
2,0–10,0 2,0–3,0
5,0–6,0
72–96
OKSIPOR
Analýza účinnosti biofiltrů se zaplavenou vrstvou náplně pro čištění odpadních vod na
příkladu biologické čističky odpadních vod "Krutushka"
Jako výchozí údaje pro výpočet parametrů zaplaveného biofiltru byla použita experimentální
data získaná z laboratorních studií biofiltru s náplní keramzitu:
Pro výpočet uvažujme následující složení nátokové odpadní vody:
96

BSK5 - 90 mg/dm3;
Amoniakální dusík - 36,46 mg/dm 3;
Dusitanový dusík - 0,08 mg dm3;
Dusičnanový dusík – pod mezí detekce
Složení vyčištěné vody:
BSK5 - 2 mg/dm3;
Amoniakální dusík - 0,12 mg/dm3;
Dusitanový dusík - 0,08 mg/dm3;
Dusičnanový dusík - 5,29 mg/dm3.
Průtok odpadní vody dodávané do biofiltrů:
Q = 2,2.10-3 m3/den.
K analýze účinnosti biofiltrů se zaplavenou vrstvou náplně jsou vypočítané dva ukazatele:
1. Specifická rychlost oxidace
dL
(90  2)
Р

 7,09 10 3 mg/h
ai  (1  S ' ) dt 2650  (1  0,22 )  6
kde р – specifická rychlost oxidace, mg/hod;
аi - koncentrace účinné části biomasy (dávka aktivovaného kalu), g/dm3
dL - změna (snížení) BSK;
t – doba oxidace, hod;
S’ - obsah popela z biomasy.
2. Oxidační kapacita zaplaveného biofiltru
ОМ 

L  Q w
W



88  2,2  10 3

2,032  10  3
4



0,1936
6,096  10

4

 317 ,585 g/(m3. den)

kde L - snížení BSK;
QW - vypočítaný průtok odpadních vod, m3/den;
W - pracovní objem reaktoru, m3.
Podle výsledků výpočtu může oxidační kapacita biofiltru se zaplavenou vrstvou náplně
překročit oxidační kapacitu průmyslového zkrápěcího biofiltru téměř 1,5 krát.

4.6 Dodatečné čištění odpadních vod biologickou filtraci
Pro zajištění vysoké kvality vyčištěné vody z hlediska nerozpuštěných látek v
systémech biologického čištění hrají důležitou roli dosazovací nádrže. Hodnotit zákal jako
jeden z jejích nejdůležitějších organoleptických vlastností je možné již ve sběrných radiálních
zásobnících vyčeřené vody po sedimentaci (pro lepší "vizualizaci" zákalu a barvy vody
povrch zásobníků lemován světlými kachličkami jako na obr. 4.8).
Podstatně lepší organoleptické vlastnosti upravené vody v biofiltrech mohou být
zajištěné filtraci vody.
Kromě toho, s ohledem na vývoj různých skupin mikroorganismů v biofilmu, se
očekává hloubkové odstranění rozpuštěných látek z odpadních vod jako je například
amonný, dusitanový a dusičnanový dusík.
Biofiltry mohou být použity jako stupeň dodatečného čištění biologicky vyčištěných
odpadních vod komunalního charakteru, jak je realizováno například na ČOV v německém
Karlsruhe.

97

Obr. 4.8 - Vzhled upravené odpadní vody ve sběrných zásobnících sekundárních
usazovácích
Tradičně jsou zařízení na úpravu odpadních vod rozmístěny mimo město a
představují technické objekty o velkém měřítku, která zabírají velkou plochu (viz obr. 4.9).
Tyto čistírny odpadních vod jsou komplexními objekty určenými pro čištění
odpadních vod vstupujících do městské kanalizace a také pro zpracování kalů odpadních vod.
Schema čištění odpadních vod je znázorněno na obr. 4.10.

Obrázek 4.9 - Čistírna odpadních vod v Karlsruhe, Německo. Pohled zvrchu.
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Obrázek 4.10 - Schéma čistírny odpadních vod v Karlsruhe, Německo
Mechanische Reinigungsstufe = stupěň mechanického čištění
(1)Rechenanlage = mříže,
(2)Belűfteter Sandfang = provzdušněný lapák písku,
(3)Zwischenhebewerk = prostřední šnekový elevátor,
(4)Phosphat-Fällung = vysrážení fosfátů,
(5)Fettfang = lapák tuků ;
Erste Biologische Reinigungsstufe mit Denitrifikation = biologické čištění 1. stupně s denitrifikací
(6) Belebungsbecken = aktivační nádrž,
(7) Zwischenklärbecken = střední usazovací nádrž,
(8) Tropfkőrperpumpwerk = čerpací stanice pro přívod vody na zkrápěcí biofiltry,
Zur Abluftreinigung = na čištění odcházejících plynů,
Rűcklaufschlamm = vratný kal, Űberschussschlamm (ŰS) = přebytečný kal, Rezirkulation = recirkulace;
Zweite Biologische Reinigungsstufe mit Nitrifikation = biologické čištění 2. stupně s nitrifikací
(9) Tropfkőrper = zkrápěný biofiltr,
(10) Nachklärbecken = sekundární usazovací nádrž,
Zur Schlammbehandlung = zpracování kalu, Rhein = ř. Rýn)
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Množství čištěných odpadních vod v období 2002-2005 bylo 40 milionů m3/ rok, což
odpovídá v průměru 111 300 m3/den a 99 000 m3/den za suchého počasí. Hlavní parametry
odpadních vod jsou uvedeny v tabulce. 4.13.
Tabulka 4.13 - Základní parametry odpadních vod
Parametry
CHSK
Celkový dusík
Koncentrace v nátokové vodě,
551
39
mg/dm3
Zatížení, kg /den
61300
4341
Koncentrace ve
46
10,8
vyčištěné vodě, mg/dm3
Normativní hodnota, mg/ dm3
75
13
Stupeň čištění,%
92
72

Celkový fosfor
7
779
0,63
1
91

Podle obr. 4.10, odpadní vody z městkého kanalizačního kolektoru postupně
procházejí těmito fázemi (stupni) čištění:
- mechanickou
- biologickou 1. stupně s denitrifikací
- biologickou 2. stupně s nitrifikací.
Probereme čistící proces po jednotlivých stádiích.
Mechanické čištění. Automaticky fungující mříže zadržují všechny hrubé mechanické
nečistoty. V sekvenčně uspořádáném aerovaném lapáku písku je průtok odpadní vody snížen
tak, aby se zajistilo vysrážení všech minerálních složek jako je písek a štěrk. Odpadní voda je
přiváděna šnekovým dopravníkem na chemické odstranění fosfátu pomocí koagulantu FeSO4.
Tuk a další látky plovoucí na povrchu jsou odstraňovány v lapáku tuků.
Mechanicky předčištěná voda postupuje na biologické čištění 1. stupně do míchané
nádrže. Společně s ní vstupuje (recirkuluje) do směšovací nádrže také část vyčištěné vody s
obsahem dusičnanů. To znamená, že v první fázi biodegradace aktivační nádrže pracují v
režimu takzvané pre-denitrifikace s odstraňováním dusíku z odpadních vod na principu
biologické přeměny dusičnanů na molekulární dusík, který opustí vodní fázi a uvolní se do
atmosféry.
Jednou z podmínek procesu denitrifikace je nepřítomnost rozpuštěného molekulárního
kyslíku: denitrifikační bakterie jsou fakultativně anaerobní a využívají pro oxidaci
organických látek (znečištění v odpadních vodách) kyslík, vázaný v dusičnanech. V tomto
případě aktivační nádrž není aerována: v aerační nádržích se pro míchání média a dodávky
kyslíku do aerobních procesů používá vzduch. Míchání média v denitrifikačních nádržích se
provádí povrchovými a ponornými míchadly. Díky tomu jsou mikroorganismy ve
flokulovaném stavu (ve vločkách agregované, tzv. aktivovaný kal) distribuovány v celém
objemu zařížení a při kontaktu s rozpuštěným a koloidním substrátem – nečistotami
odpadních vod – ho konzumují a vodu čiští.
Aktivační nádrže jsou izolované od atmosféry. Odpadní plyny obsahující produkty
mikrobiální transformace organických a anorganických látek (CO2, N2, N2O, atd.) jsou před
uvolněním do atmosféry čištěny.
Dále se aktivovaný kal oddělí ve středních usazovácích, a jeho větší část se vrací do
aktivačních nádrží pro udržení vysoké hustoty biomasy a zajištění vysoké učinnosti procesu
čištění. Menší část je odstraňována jako přebytečný kal na zpracování, v tomto případě,
zhutněním a spalováním. Odpadní voda, která je biologicky vyčistěná v prvním stupni, a
vyčeřená po separaci aktivovaného kalu, se přivádí na biologické čištění 2. stupně.
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Biologické čištění druhého stupně zahrnuje pokročilé čištění odpadních vod v
zkrápěných biofiltrech – válcovitých nádržích, naložených lávovým kamenem sopečného
původu (pemza) - velmi porézním a lehkým materiálem Na povrchu takové náplně se tvoří
rychle rozvíjející biofilm, ve kterém mikroorganismy spotřebovávají jako substrát biologicky
těžko přístupné složky odpadních vod i amonné látky, které jsou oxidovány autotrofními
nitrifikačními bakteriemi na dusičnany v procesu nitrifikace. Tento proces aktivně probíhá
pouze poté, co je odstraněna většina organických látek heterotrofními mikroorganismy v 1.
stupni biologického čištění. Již dříve bylo prokázáno, že BSK odpadní vody by pro aktivní
průběh procesu nitrifikace neměla překročit 100 mg/dm3.
Z technologického hlediska je oprávněné, aby do systému biologického čištění byly
zapojeny biofiltry jako 2. stupeň (viz obr. 4.10). Role biofiltru v systému biologického čištění
spočívá v zajištění hloubkové nitrifikace odpadních vod, jakož i v konečném vyčištění vody
filtrací.
Sekundární sedimentační nádrže se používají pro separaci strženého a odplaveného
biofilmu z vyčištěné vody, která je vypouštěna do vodních toků, v tomto případě řeky Rýna.
Jak bylo uvedeno výše, část čištěných odpadních vod s obsahem dusičnanů, což je přibližně
jedna třetina celkového množství, recirkuluje do nádrže 1. Stupně a 2/3 celkového odtoku
ČOV jsou průběžně vypouštěny do Rýna. Je třeba poznamenat, že pokud je proces čištění
vedený správně, dusičnanový dusík činí téměř 100% celkového dusíku ve vyčištěné vodě
(viz. Tabulka. 4.13).
Průmyslové biofiltry mohou být plněny tradičními zrnitými materiály, jako je drcený
kámen nebo struska lávového kamene, jakož i perspektivními syntetickými materiály ve
formě lehkých bloků vlnitých plátů s velkou celkovou povrchovou plochou (viz obr. 4.11).

Obrázek 4.11 - Vzhled průmyslového vzoru desky vyrobené ze syntetického materiálu
– perspektivní náplň biofiltrů
Vzhled průmyslových biofiltrů 2. stupně biologického čištění odpadních vod s
vyvinutým nitrifikačním biofilmem je znázorněn na obr. 4.12.
Strukturní jednotky biofiltru jsou ukázány na obrázku rozestaveného biofiltru (viz
obr. 4.13).
Před uvedením do provozu se nový biofiltr plní filtračním materiálem pro rozvoj
mikrobiálního filmu a realizaci procesů mechanické filtrace odpadních vod, stejně jako biooxidaci a adsorpci rozpuštěných koloidních nečistot v jejích složení (viz. obr 4.14).
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Obrázek 4.12 - Vzhled biofiltrů 2. stupně biologického čištění odpadních vod

Obrázek 4.13 – Vnitřní konstrukce průmyslového zkrápěného biofiltru

Obrázek 4.14 - Vzhled nově zprovozněného biofiltru s náplní z lávových kamenů
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Biofiltry jsou dostatečně univerzálnímí čisticími zařizeními. Jak již bylo uvedeno,
tato zařížení se s úspěchem používají k čištění a dočištění odpadních vod komunálních
objektů.
Výrobní podniky v různých oblastech mohou být také vybaveny systémem
biofiltrace pro dekontaminaci odpadních vod.

4.7 Biofiltrace průmyslových odpadních vod strojírenského podníku
Jedním z příkladů využití biofiltrů k čištění průmyslových odpadních vod jsou čistící
zařízení továrny nákladních vozů Daimler AG, Wörth nad Rýnem v Německu (viz obr.
4.15).

Obrázek 4.15 - Čistírna odpadních vod továrny nákladních automobilů Daimler AG,
Wörth nad Rýnem v Německu; systém biofiltrace
V posledních letech došlo k poklesu CHSK odpadních vod podniku, což znamená, že
došlo ke snížení zátěže organické hmoty v čistírně odpadních vod (viz obr. 4.16). Přitom se
množství odpadních vod zvýšilo (viz obr 4.17.); tím padem se zvýšilo i hydraulické zatížení
[65].

Obrázek 4.16 - Znečištění příchozích a vyčištěných odpadních vod dle CHSK v
období 2008-2012
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Obrázek 4.17 - Množství vypouštěných odpadních vod

Schéma úpravny závodu Daimler AG - Wörth je uvedena na obrázku 4.18.
Výroba

Neutralizér

Čištění
pomocí
reagentů

Odstání Biologické Odstání
čištění

Výstupní
kontrola

(

(

6)

1б)

Obrázek 4.18 - Schéma průmyslové čistírny odpadních vod továrny nákladních vozů
Daimler AG
Odpadní vody z průmyslových dílen přicházejí do velké probublávácí homogenizační
nádrže (barbotéru) (viz obr. 4,18 (1a), 4.19) a malé (viz obr. 4.18 (1b)), kde vyrovnává
koncentrace znečišťujících látek a průtoků.
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Obrázek 4.19 - Velké a malé probublávácí homogenizační nádrže
Voda se dále dostává do neutralizátoru, kde se provádí čištění pomoci činidel, což
vede k odstranění kovů, zejména zinku, a fosforu (obr.4.18 (2)).
Pak je odpadní voda postupuje čerpána do primární usazovací nádrže pro
sedimentaci jemných částic, které se tvoří reakcemi s činidly, a odstranění kalů (viz obr.
4.18 (3)).
Z primární usazovací nádrže je voda přiváděna do čerpací stanice. Pro dosažení
požadovaného výkonu biofiltrů se přitékající odpadní vody zředí vyčištěnou vodou z
dosazovací nádrže (viz obr. 4.18 (4), obr.4.20).

Obrázek 4.20 - Schéma čerpacích stanic čistíren odpadních vod
Odpadní voda se po primární usazovací nádrži dostává do první komory (1) čerpací
stanice, kde dochází k jejímu ředění vyčiřenou odpadní vodou z dosazovací nádrže. Dále se
voda přivádí do biofiltru 1. Po biofiltru 1 je odpadní voda vrácena do čerpací stanice do
druhé komory (2), kde probíhá její promíchání s vodou z první komory (1) a smíšený proud
vody je pak přiváděn do biofiltru 2 (viz obr. 4.20, 4.21).
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Obrázek 4.21 – Schéma zapojení biofiltrů
Jednotka biologického čištění je reprezentována dvěma zkrápěnými biofiltry o výšce
8 m, s výškou náplně 6 m (viz obr. 4.22). Výkon každého z biofiltru činí 165 m3/den. Doba
zdržení vody v jednotlivém biofiltru je 7,5 hodiny.

Obrázek 4.22 - Vzhled biofiltrů
Odpadní vody, vyčeřené v primárních usazovacích nádržích, jsou distribuovány po
povrchu biofiltru pomocí radiálních otočných trubek (viz obr. 4.23).

Obrázek 4.23- Napájení vody do biofiltru
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Voda se filtruje přes vrstvu náplně biofiltru, dostává se do drenážního systému v
dolní části dna a potom je odváděna sběrnými žlaby.
Jako nosič biofilmu se používá vulkanický tuf (viz obr. 4.24).

a)
b)
Obrázek 4.24 – Materiál náplně biofiltrů - vulkanické tufy: a) - biofiltr 1, b) – biofiltr 2
Proudění vzduchu v biofiltrech probíhá přirozeným způsobem – od začátku
(shora) prostřednictvím větracích otvorů (viz obrázek 4.23), a zdola pomocí drenážního
systému.
Znečištěná voda při průchodu přes zatěžovací vrstvy náplně podporuje tvorbu
biofilmu na jeho povrchu.
Studium mikroorganismů, typických pro mikrobiální společenství biofiltrů
čistíren odpadních vod pomocí metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH) za
použití různých genových prób umožnila identifikaci mikroorganismů podílejících se na
procesu aerobní přeměny sloučenin dusíku - nitrifikace (β-proteobacterií oxidujících
amoniak rodu Nitrospira a Nitrobacter), a také anaerobní transformací dusíku denitrifikační klastr (Azoarcus/Thauera). Kromě toho byly identifikovány heterotrofní
mikroorganismy Zoogloea ramigera.
Pro systematickou kontrolu stavu mikroflóry biofilmů se používá optická
mikroskopie, která umožňuje zjistit přítomnost takových organismů jako jsou vířníci,
červi, přisedlí nálevníci, volně plouvoucí nálevníci a bičíkovci, klanonožci, vodní
roztoči apod. obývajících biofilm (obr. 4.25).
Odpadní voda čištěná na biofiltrech má ukazatele uvedené v tabulce 4.14.
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Obrázek 4.25 - Biocenoza průmyslového biofiltru (× 100):
a) přisedlí nálevníci; b) vířníci rodu Philodina, volně plovoucí prvoci, červi, zástupci
skupiny Nematoda; c) Vodní roztoči Hydrachnidae; d) - Klanonožci rodu Copepoda
Tabulka 4.14 - Ukazatele odpadních vod v období 1.říjen-12. prosinec 2011 [66]
Voda
Voda přiváděná
Voda přívaděná Vyčištěná voda
Ukazatel
vyčištěná
v
do biofiltru 1
do biofiltru 2
po biofiltru 2
biofiltru 1
Rozsah
36–122
17–69
8–51
11–73
hodnot
CHSK,
mg/dm3
Průměrná
75
35
32
30
hodnota
Rozsah
5 – 41
1–4
1–6
1–4
hodnot
BSK5,
mg/dm3
Průměrná
25
2,4
3,4
2,5
hodnota
Rozsah
0,2–0,9
0,2–0,6
0,17–1,2
0,15–0,6
2+
hodnot
Ni ,
mg/dm3
Průměrná
0,37
0,29
0,3
0,2
hodnota
Rozsah
0,92–4,5
<0,015*
<0,015
<0,015
+
hodnot
NH4 ,
mg/dm3
Průměrná
1,85
hodnota
Rozsah
1,65–5,64
1,9–8,44
2,12–8,52
2,44–5,77
hodnot
NO3 ,
mg/dm3
Průměrná
3,09
4,04
3,98
4,20
hodnota
* - Mez detekce amonných iontů v odpadní vodě je 0,015 mg/dm3.
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Po biologickém čištění je odpadní voda směřována do sekundární sedimentační
nádrže za účelem sedimentace odplaveného biofilmu (obr. 4.18 (6)). Po stanici kontrole
kvality (viz obr. 4.18 (7)) jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Rýn.
Studium čistíren odpadních vod závodu nákladních automobilů Daimler AG,
Wörth nad Rýnem, Německo ukázalo, že systém dvoustupňové biofiltrace za podmínek
čištění odpadních vod s nízkým zatížením organickou hmotou je "předimenzovaný",
protože příspěvek druhého biofiltru k odstranění uhlíku i k nitrifikaci je zanedbatelný.
To znamená, že studovaný systém biologické filtrace má rezervu bio-oxidačních
schopnosti a je schopen vyčistit vysoce zatížené odpadní vody podniku nebo průmyslové
odpadní vody ve směsi s komunálními odpadními vodami.
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Závěr
Pro jakékoliv konstrukce a technologie čištění odpadních vod včetně biofiltrů a
systémů biologické filtrace se vyvíjejí a neustále se rozvíjejí přístupy k výzkumu, návrhu
procesů a provozu zařízení.
Tato kniha je věnována charakteristice a širší prezentaci výše uvedených přístupů;
přičemž biofiltry a na nich založené čisticí systémy jsou probírané s ohledem na výhody a
nevýhody těchto systémů. Je třeba poznamenat, že biofiltry mohou být úspěšně
provozovány jako nezávislý a jediný stupeň biologického čištění, stejně jako v jiných
případech může být jejich aplikace účinná pro dočištění biologicky čištěných odpadních
vod.
Zařizení biologické filtrace se dobře osvědčilo při práci s nizkým i extrémním
zatížením organickou hmotou. Jsou to jednoduchá pohodlná zařizení, v nichž za krátkou
dobu dochází k hloubkovému odstraňování nečistot z vody. Jako náplň biofiltrů je
doporučována široká škála materiálů jak tradičních typu drceného kamene, štěrku,
keramzitu, tak i perspektivních jako jsou bloky pěnového skla nebo polymerní vláknité
kompozitní uhlíkové materiály.
Z vědeckého hlediska je zájem o studium mikroorganismů v biofilmu, které se vyvíjí
na povrchu náplní biofiltrů, opodstatněný. Tento zájem možná i určuje nejslibnější přístup
ke studiu biologických filtrů s cílem jejich úspěšného použití v praxi úpravy vody.
Na závěr je třeba poznamenat, že biofiltry prožívají "renesanci" založenou na
zlepšení technického zařízení, vytváření nových materiálů a rozvíjení znalostí o procesech
probíhajících v biofiltrech.
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