
Pitná voda  
Znečištění zdrojů a technologie úpravy  

Martin Pivokonský 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 
Tel.: 233 109 068        E-mail: pivo@ih.cas.cz 

Týden vědy a techniky 
3.11.2010     11:00 



Úprava vody x čištění odpadních vod 

Pitná voda: 
zdroj (nádrž)   
úpravna vody 
(vodárna)  
spotřebitel 

Odpadní voda: 
producent  

čistírna 
odpadních vod  
(ČOV)  
recipient 
(řeka) 



Znečištění povrchových zdrojů  

Kontinentální povrchové zdroje = vodárenské nádrže + toky 

Složení povrchových vod ovlivňuje: 

 geologická skladba podloží a složení dnových sedimentů 

 hydrologicko-klimatické poměry (srážky, teplota, roční období, 
dálkový transport škodlivin) 

 půdně-botanické poměry (zalesnění, druhy půd) 

 antropogenní činnost (průmysl, zemědělství, komunální odpady) 

 příron podzemních vod 

Zdroje znečištění: 

 bodové (OV z městských ČOV, přímé vstupy průmyslové, městské a 
dešťové kanalizace do toků) 

 plošné – splachy z okolní půdy (především zemědělsky obdělávané), 
atmosférické depozice 

 difúzní = rozptýlené bodové zdroje 



Nežádoucí příměsi ve vodách  

rozpuštěné látky 

mangan; nízkomolekulární organické látky (peptidy, fulvokyseliny ...); 
mikropolutanty = pesticidy, polychlorované bifenyly (PCB), 
polyaromatické uhlovodíky (PAU), těžké kovy, ... 

koloidní látky 

hlinitokřemičitany,  
amorfní oxid křemičitý, 
huminové kyseliny, 
polysacharidy, proteiny,  
řasy, sinice, bakterie, viry 
 
nerozpuštěné látky 

zrna písku a půdy,  
nerozložený biologický materiál, 
mikroorganismy 

huminová voda 

sinice Microcystis 
(Hracholusky, 2003) 



Možnosti odstranění příměsí  

rozpuštěné látky (pravý roztok)  
– separace adsorpcí (aktivní uhlí, ionexy) 
– separace membránovými procesy (mikro-, ultra-, nanofiltrace, 

reversní osmóza) 
– převedení na nerozpuštěné látky srážením nebo oxidací 
 
koloidní látky 

– tvorba suspenze mícháním (proces destabilizace a agregace) 
– separace flotací 
 
nerozpuštěné látky  

– separace sedimentací 
– separace  
   objemovou filtrací 
 

? 



Technologie úpravy vody 

Základní schéma technologie úpravy vody  

z povrchových zdrojů 

cílem úpravy vody = odstranění nežádoucích příměsí z vody  
a její hygienické zabezpečení 

adsorpce, 
membránové  

procesy 

!!! ne všechny technologické prvky musejí být nutně 
zahrnuty do procesu úpravy vody, v závislosti na 
kvalitě surové vody mohou být některé vynechány 



Úprava pH 

pro zvýšení pH (alkalizaci) se dávkuje: 
Ca(OH)2 (vápno) – v podobě vápenného mléka 

(suspenze) nebo vápenné vody (roztok) 
NaOH – v podobě roztoku – malé úpravny  
NaHCO3 nebo Na2CO3  (soda) – roztok – velké 

úpravny, kde není možné vybudovat vápenné 
hospodářství a použití NaOH je neekonomické 

 
pro snížení pH (okyselení) se dávkuje:  
H2SO4 

pro účinné působení destabilizačního činidla je nutné udržovat 
pH upravované vody na optimální hodnotě 



Dávkování destabilizačního činidla 

Destabilizační činidla: 

 síran železnatý  FeSO4 . 7H2O 

 chlorid železitý  FeCl3 . 6H2O 

 chlorsíran železitý  FeClSO4 

 síran železitý Fe2(SO4)3 . 9H2O 

 síran hlinitý  Al2(SO4)3 . 18H2O 

 hlinitan sodný  NaAlO2 

 polyaluminium chlorid PACl 

!!! nutné určit  
správnou dávku činidla!!! 

 „jar test“ 

ve vodě  
hydrolýza solí Fe3+ (Al3+): 

Fe3+ + 3H2O  monohydroxokomplexy  polyhydroxokomplexy  Fe(OH)3 + 3H+ ! 



Tvorba suspenze - míchání 

flokulační kanál 

cílem míchání = vytvoření 
suspenze (vloček) 

 
   probíhají procesy: 

destabilizace = snížení 
odpudivých, popřípadě 
zvýšení přitažlivých sil mezi 
částicemi nečistot pomocí 
destabilizačního činidla 

a 
agregace = spojování malých 

částic (činidla a nečistot) do 
větších agregátů (vloček) 

Realizace míchání 



Tvorba suspenze - míchání 

děrované stěny 

pádlová míchadla 

Realizace míchání 



Tvorba suspenze - míchání 

Vytvořená suspenze  

– vločky (flocs) 

dark field illumination, 40 x zvětšeno 

železité vločky 



Separace suspenze 

separace: sedimentací, flotací 

čiřič = zvláštní případ – kombinuje tvorbu suspenze (míchání) a její 
separaci (sedimentaci) => před čiřičem není technologický krok 
míchání 
 

 dvoustupňová = sedimentace, flotace nebo čiřič + filtrace 
 jednostupňová = pouze filtrace 

 
– v závislosti na kvalitě surové vody: 
 kvalitní, čistá surová voda => nízká dávka činidla  
  stačí jednostupňová separace (filtrace) 
 surová voda horší kvality => nutná vyšší dávka  
 => vzniká více suspenze  nutná dvoustupňová separace 
 



Separace suspenze - sedimentace 

kruhová 
usazovací 

nádrž 

pravoúhlá 
usazovací 

nádrž 



Separace suspenze - flotace 

Flotace (Dissolved Air Flotation – DAF) 
= separace suspenze na mikrobublinkách vzduchu 



Separace suspenze - čiřič 

čiření = spojení tvorby suspenze (míchání) a separace suspenze 



Separace suspenze - čiřič 

úpravna vody Podolí 



Separace suspenze - čiřič 

úpravna vody Bethlehem, JAR 



A – fáze filtrace 
B – fáze praní 

1 – odvod filtrátu,  
      přívod prací vody 
2 – přívod vody na filtraci, 

odběr prací vody 
3 – přívod tlakového vzduchu 

Separace suspenze - filtrace 

surová voda 

přefiltrovaná voda 

pískové lože 

prací voda 



Separace suspenze - filtrace 

fáze filtrace vypuštěný  filtr 



Separace suspenze - filtrace 

fáze praní 

1) vzduchem 
2) vzduchem + vodou 
3) vodou 



Adsorpce 

Adsorpce na aktivním uhlí 
„doúprava“ vody - odstranění přírodních 

organických látek a mikropolutantů: 
 pesticidů, PCB, léčiv, barviv  
 látek ovlivňujících chuť a pach 
 sinicových toxinů 
 příp. těžkých kovů apod. 



Membránové procesy 



Hygienické zabezpečení - desinfekce 

Fyzikální metody: teplo, UV záření 

Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. 

Oligodynamické působení iontů těžkých kovů  
Sagen – směs AgNo3 (1%) a NaOH (99%) – pouze studny, vrty  

Chlorace vody 
 chlornan sodný      NaClO   
 koncentrovaná chlorová voda     Cl2 + H2O = HClO + HCl 

Za přítomnosti NOM (huminové látky, metabolické produkty sinic a řas) mohou vznikat: 
 trihalogenmethany (THM) – možné poškození jater, ledvin a CNS, karcinogenní  
 halogenderiváty kyseliny octové (HAA) – možné zvýšení rizika výskytu rakoviny 

Množství chloru u spotřebitele: 0,05 – 0,3 mg/l 



Chloraminace vody 
- chloraminy - výroba v upravované vodě dávkováním chloru a 

amonných iontů 
 
Oxid chloričitý  ClO2 

- nelze skladovat => výroba v upravované vodě z NaClO2 a HCl 
- nepůsobí chloračně (nevznikají THM), má pouze oxidační účinky 
- velmi silné baktericidní činidlo  

Ozonizace vody 
- ozon  O3– výroba – ozonizátory – ze suchého vzduchu nebo kyslíku 

působením el. výboje 
- reakcí s organickými látkami mohou vznikat organické peroxidy 
- reakcí s bromidy vznikají bromičnany 

Hygienické zabezpečení - desinfekce 



Kolik vody spotřebujeme na 
naše každodenní činnosti: 

 

 

spláchnutí toalety 3 – 10 litrů 
koupel ve vaně 100 - 200 litrů 
sprchování 30 - 60 litrů 
mytí nádobí v myčce 7 - 20 litrů 
praní v pračce 30 - 90 litrů 
mytí rukou 3 litry 
mytí automobilu 200 litrů 
pití každý den 2-3 litry 
denně v kuchyni 5 - 7 litrů 

Spotřeba vody 

ze spotřebitele pitné vody  

se stává producent odpadní vody 



Vodné  - pitná voda  
              - Praha - 30,63 Kč/m3 
Stočné  - odpadní voda  
 - Praha - 25,88 Kč/m3 

Vývoj spotřeby vody 

(ceny platné od 1.1.2010) 

Zdroj: MZe ČR 

Zdroj: PVK a.s. 

1760 20 l/os./den 

1850 80 l/os./den 

1945 100 l/os./den 

1965 300 l/os./den 

1989 171 l/os./den 

2008 94 l/os./den 

Historický vývoj spotřeby vody v ČR 


