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ABSTRAKT 
 Tato bakalářská práce se zabývá přínosy rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s., která 
proběhla v rámci projektu „Odpadové hospodářství Brno“. Hlavním cílem projektu bylo 
modernizací spalovny docílit co nejefektivnějšího využití komunálního odpadu, ať už pomocí 
jeho vytřídění a následné recyklace, nebo energetickým využitím páry vyráběné spalováním 
odpadu. Zároveň byl kladen důraz na minimalizaci negativních vlivů spalovny na životní 
prostředí. 

 

ABSTRACT 
 This bachelor thesis deals with benefits of incinerator SAKO Brno reconstruction, which 
took place during the project „Waste Management Brno“. Major goal of this project was the 
most effective utilization of municipal waste with help of incinerator modernization, both its 
assorting followed by recycling, and energy using of steam produced by combustion of waste. 
Simultaneously, the accent was put on minimization of negative environmental impact of 
incinerator. 
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hospodářství, odpadní vody 

 

KEYWORDS 
Incinerator SAKO Brno, reconstruction, municipal waste (in Brno city), waste management, 
wastewater 
 



4 
 

STAŇKOVÁ, M. Zhodnocení přínosu rekonstrukce spalovny SAKO Brno ve vztahu k 
životnímu prostředí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. 64 s. 
Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 

 

 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a že všechny použité 
literární zdroje jsem správně a úplně citovala. Bakalářská práce je z hlediska obsahu 
majetkem Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se 
souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana FCH VUT.  

 
................................................  
podpis studentky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 

Ráda bych poděkovala panu doc. Ing. Josefu Čáslavskému, CSc. za ochotu a přívětivost při 
konzultacích a udílení četných cenných rad. 

Poděkování patří také paní Olze Musilové, vedoucí laboratoře ve spalovně SAKO 
Brno, a.s., která mi umožnila vypracovat tuto bakalářskou práci, poskytla množství materiálů 
pro teoretickou část i zázemí laboratoře pro část praktickou a v neposlední řadě také ochotné 
a velice přínosné konzultace.  

Zároveň bych chtěla vyjádřit díky pracovníkům laboratoře za rady při stanovení a pomoc 
při odběru vzorků.  
  



5 
 

OBSAH 
 

1. ÚVOD 7 

2. TEORETICKÁ ČÁST 8 

2.1 Problematika odpadů 8 

2.1.1 Historie odpadů 8 

2.1.2 Odpadové hospodářství v ČR 8 

2.1.3 Legislativa v odpadovém hospodářství 9 

2.2 Spalovna SAKO Brno, a.s. 11 

2.2.1 Účel spalovny 11 

2.2.2 Údaje o ukončení stavby a její rekonstrukci 11 

2.3 Technologie spalovny SAKO Brno, a.s. 12 

2.3.1 Základní popis technologického procesu 12 

2.3.2 Hlavní technologická zařízení a jejich funkce 13 

2.3.3 Produkce vlastních odpadů 20 

2.3.4 Úniky látek škodlivých vodám 21 

2.4 Sledované ukazatele jakosti vody 22 

2.4.1 Instrumentální metody 22 

2.4.2 Odměrná stanovení 23 

2.4.3 Stanovení prováděná pomocí mobilních analytických setů 26 

2.4.4 Související normy 29 

3. REKONSTRUKCE SPALOVNY SAKO Brno, a.s. 30 

3.1.1 Dotřiďovací linka na separovaný sběr 30 

3.1.2 Kotelna 30 

3.1.3 Škvárové hospodářství 31 

3.1.4 Druhý stupeň čištění spalin 32 

4. ODPADNÍ VODY 33 

4.1.1 Spotřeba vody a sledování kvalitativních parametrů 33 

4.1.2 Sledování množství a kvality odpadních vod 33 

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 35 

5.1 Použité chemikálie 35 

5.2 Použité pomůcky 35 

5.3 Použité přístroje 35 

5.4 Odběr vzorků 35 

5.5 Postupy jednotlivých stanovení 35 



6 
 

5.5.1 Stanovení pH 35 

5.5.2 Stanovení elektrolytické konduktivity (měrné vodivosti) 36 

5.5.3 Stanovení teploty 36 

5.5.4 Neutralizační kapacita vody 36 

5.5.5 Tvrdost vody 36 

5.5.6 Iontově rozpuštěné látky (solnost) 36 

5.5.7 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK, COD) 36 

5.5.8 Chloridy 37 

5.5.9 Amoniakální dusík 37 

5.5.10 Železo (celkový obsah Fe2+ a Fe3+) 37 

5.5.11 Fosforečnany (celkový obsah P2O5) 38 

5.5.12 Měď (Cu2+) 39 

5.6 Ředění vzorků 40 

5.7 Výsledky a diskuse 41 

5.7.1 Ovlivnění naměřených dat 50 

5.7.2 Hodnoty stanovené kanalizačním řádem města Brna 50 

6. ZÁVĚR 51 

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 52 

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 54 

9. SEZNAM PŘÍLOH 55 

10. PŘÍLOHY 56 

 
  



7 
 

1. ÚVOD 
Tato práce se zabývá problematikou zpracování odpadů ve spalovně SAKO Brno. 
V teoretické části jsou shrnuty informace o stávajícím stavu spalovny SAKO Brno, a.s. 

včetně zhodnocení její rozsáhlé rekonstrukce probíhající v letech 2008 – 2010, zejména pak 
srovnáním inovovaných částí spalovny se stavem, v jakém se nacházely před rekonstrukcí. 

Experimentální část je zaměřena na sledování důležitých parametrů odpadních vod 
vznikajících na území spalovny SAKO Brno, a.s. Jedná se o teplotu, pH, vodivost, 
kyselinovou neutralizační kapacitu (jak KNK8,3, tak i KNK4,5, dříve označovaných jako 
zjevná a celková alkalita), obsah hořečnatých a vápenatých iontů (dříve označovaných jako 
tvrdost vody), obsah iontově rozpuštěných látek (dříve označovaných jako solnost), 
chemickou spotřebu kyslíku dichromanovou metodou CHSKCr, dále obsah železa, 
fosforečnanů, amoniakálního dusíku, chloridů a mědi.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Problematika odpadů 
2.1.1 Historie odpadů 

Dokud lidé žili kočovným životem, žádný problém s odpady a s odpadní vodou neměli. 
To, co nemohli spotřebovat, nebo nechtěli, jednoduše nechali na místě a odešli. Většina 
používaných věcí byla přírodního původu, takže se buď rychle rozložila, nebo se prostě 
vrátila do koloběhu přírody. 

Problémy s odpady nastaly, až když začali žít lidé na jednom místě. Bylo jich tam hodně, 
takže se pevné odpady nestihly rozložit a hromadily se kolem. Odpadní vody z obydlí, odpady 
z chlévů nebo z rozvíjejících se řemeslných dílen končily buď na ulicích, nebo v řece. 

V Řecku a Římě se velmi dbalo na hygienu měst. Využívaly se vodovody a kanalizace a 
stavěly se veřejné lázně. Občanské domy nebyly na kanalizaci napojeny – otroci odnášeli 
odpady a fekálie v hliněných vázách a vyprazdňovali je do veřejných kanálů, které museli 
čistit váleční zajatci. Se zánikem Římské říše zanikly na dlouhou dobu i nároky na pravidelné 
čištění měst. 

Od středověku až do 19. století končily opět veškeré odpady v nedlážděných ulicích, 
objevovaly se však opakované snahy tuto neradostnou situaci změnit. Právě v devatenáctém 
století jsou tedy budovány první kanalizační systémy, jsou organizovány svozy odpadů a 
jejich skládkování na okraji měst [9]. 

2.1.2 Odpadové hospodářství v ČR 
V České republice ročně vyprodukujeme na 30 milionů tun odpadu, z nichž komunální 

odpad tvoří cca 4 miliony tun. V Evropě se tak, spolu se Slovenskem, v produkci odpadů 
dělíme o 25. – 26. místo. Přestože jde o relativně nízká čísla, na každého obyvatele České 
republiky tak připadá necelých 400 kilogramů komunálního odpadu ročně (v rámci Evropské 
Unie připadá na jednoho obyvatele v průměru 524 kilogramů komunálního odpadu ročně). 
Celkový objem odpadu může být snížen o vytříděné složky, jako je papír, sklo, plasty a 
nápojové kartony, které je možno recyklovat. 

V současnosti jsou u nás směsné komunální odpady ze 70 % ukládány na skládky, což je 
v rozporu se směrnicí 99/31/ES EU, která požaduje od členských států radikální omezení 
skládkování. 

Upřednostňováním spalování odpadu se snižuje objem skládkovaného odpadu, což 
znamená menší zátěž pro životní prostředí. Rizika skládkování jsou nemalá. Kromě budoucí 
ekologické zátěže jde především o emise methanu do atmosféry, které se významně podílejí 
na tzv. globálním oteplování. Při skládkování biodegradabilních odpadů za nepřístupu 
vzduchu se totiž organický uhlík přeměňuje, kromě dalších plynů, také na methan. Z hlediska 
skleníkového efektu jde o mnohem závažnější jev než spalování, při kterém se uvolňuje 
rovněž skleníkový plyn, oxid uhličitý. Rozdíl je v tom, že methan má 21× vyšší schopnost 
zadržovat teplo v atmosféře než oxid uhličitý. Proto současný evropský trend vede 
k materiálovému a energetickému využití komunálního odpadu a skládkování pouze inertních 
anorganických složek, které se dále nerozkládají a nemohou tak negativně ovlivňovat životní 
prostředí [4]. 
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2.1.2.1 Nakládání s komunálními odpady v Brně 
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající občanům na území města a z pohledu 

legislativy se tento stává majetkem obce, tudíž město Brno se musí o tento odpad dále 
postarat. Obec navrhuje, řídí a kontroluje systém nakládání s odpady, který je šetrný 
k životnímu prostředí a současně pro město ekonomicky únosný. V hierarchii nakládání 
s odpady je upřednostňováno materiálové využití před energetickým využitím a na posledním 
místě je skládkování. 

Město Brno patří mezi tři města v České republice, která mají na svém území spalovnu 
komunálního odpadu. Díky tomuto zařízení město Brno směsný komunální odpad energeticky 
využívá na rozdíl od většiny ostatních měst, která uvedený odpad skládkují. 

Brněnská spalovna komunálního odpadu (tehdy od slova smetí nazývána Smetárna) byla 
poprvé uvedena do provozu v srpnu roku 1905. Jednalo se tak o jednu z prvních moderních 
spaloven v Evropě a zároveň o první spalovnu na území Rakousko-Uherska [4]. 

2.1.3 Legislativa v odpadovém hospodářství 
 Odpadové hospodářství v členských zemích Evropské unie podléhá těmto směrnicím EU: 

• Rámcová směrnice Rady č. 75/442/ES o odpadech z roku 1975 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech z roku 1994 
• Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů z roku 1999 

 Podle Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů z roku 1999 Evropská unie požaduje 
po svých členských státech, aby skládkování odpadů radikálně omezily a posléze vůbec 
nepraktikovaly. Za nesplnění hrozí členským státům kromě mezinárodní ostudy také vysoké 
finanční postihy.  
 EU stanovuje termíny týkající se redukování množství odpadu určeného ke skládkování 
následovně: 

• 2010 o 25 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 
• 2013 o 50 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 
• 2020 o 65 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 
Česká republika je již nyní s plněním této směrnice ve skluzu, který se bude 

v následujících letech pravděpodobně prohlubovat, zejména kvůli nedostatku kapacit pro 
energetické využívání odpadů. 

V České republice tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a také mnohé prováděcí předpisy, z nichž 
nejdůležitější pro tuto práci je Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, dále pak Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

2.1.3.1 Rozdělení odpadů dle Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů z roku 1999 
a) „Odpadem“ se rozumí jakákoli látka nebo předmět, na které se vztahuje směrnice 

75/442/ES. 
b) „Komunálním odpadem“ se rozumějí odpady z domácností a rovněž ostatní odpady 

obdobné povahy nebo složení jako odpady z domácností. 
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c) „Nebezpečnými odpady“ se rozumějí veškeré odpady, na které se vztahuje čl. 1 odst. 4 
směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech. 

d) „Odpady neklasifikovanými jako nebezpečné“ se rozumějí veškeré odpady, na které se 
nevztahuje bod c). 

e) „Inertními odpady“ se rozumějí odpady, které nepodléhají žádným fyzikálním, 
chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpady se nerozkládají, nehoří a 
nejsou fyzikálně ani chemicky reaktivní, nejsou biologicky rozložitelné a nenarušují 
jiné látky, se kterými jsou ve styku, způsobem schopným vyvolat znečištění životního 
prostředí nebo poškodit lidské zdraví. Celkové množství vznikajících průsakových 
vod a obsah znečišťujících látek v odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod 
musejí být zanedbatelné, zejména pak nesmějí poškozovat jakost povrchových nebo 
podzemních vod [10]. 
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2.2 Spalovna SAKO Brno, a.s. 
2.2.1 Účel spalovny 

Účelem spalovny je ekologické využití energie z komunálních a vybraných průmyslových 
odpadů vznikajících na území města Brna a v nejbližším okolí. Energie získaná termickým 
zpracováním odpadů je následně využívána v kombinovaném procesu výroby elektřiny a 
tepla. Vyrobené teplo je ve formě páry dodáváno do systému centrálního zásobování teplem 
města Brna, elektřina je dodávána do elektrizační soustavy. Zařízení je vyprojektováno tak, 
aby umožnilo hospodárný a vysoce účinný provoz ve všech ročních obdobích, tedy i v období 
s nízkou poptávkou po teple. 

Spalovna je zcela nezávislá na dodávce elektřiny z elektrizační soustavy a může fungovat i 
při jejím výpadku. 

Energetickým využitím odpadu má spalovna značný ekologický přínos spočívající 
především v omezení skládkování odpadů a rovněž ve významné úspoře primárních 
energetických zdrojů a fosilních paliv. 

Technologie spalovny je vyprojektována v souladu s tzv. „Nejlepšími dostupnými 
technologiemi“ (BAT – Best Available Technologies) a splňuje požadavky Evropské 
legislativy na účinnost zařízení pro energetické využití odpadů. Zařízení s rezervou splňuje 
platné emisní limity pro znečišťování ovzduší a je připraveno po úpravách splnit i očekávané 
přísnější limity, které budou v EU zavedeny po roce 2012 [2]. 

2.2.2 Údaje o ukončení stavby a její rekonstrukci 
Spalovna komunálního odpadu v Brně-Židenicích byla uvedena do zkušebního provozu 

v roce 1989. Kolaudační rozhodnutí pro trvalý provoz stavby bylo vydáno dne 20. 8. 1992. 
Zkušební provoz druhého stupně čištění spalin byl uveden do provozu v roce 1994. 
Kolaudační rozhodnutí pro jeho trvalý provoz bylo vydáno dne 25. 10. 1995. 

V letech 2008 – 2010 byla provedena rekonstrukce spalovny, která je podrobněji zmíněna 
v části práce zabývající se rekonstrukcí. 

Spalovna SAKO Brno, a.s. nespadá z hlediska územního plánu do záplavové oblasti. 
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2.3 Technologie spalovny SAKO Brno, a.s. 
Tabulka 1: Vstupy do technologie 

Produkt Množství / rok 
Komunální odpad směsný 224 000 t 
Komunální odpad separovaný 10 000 t 
Zemní plyn (nominální provoz) 771 MWh 
Elektřina 22,2 MWh 
Surová voda 69 440 m3 

Reagenty 

Oxid vápenatý 1 411 t 
Suchý vápenný hydrát 114 t 
Aktivní uhlí 78 t 
Močovina 840 t 

Chemická úprava vody 

Kyselina chlorovodíková 27,5 t 
Fosforečnan sodný 4 t 
Hydroxid sodný 17 t 
Inhibitor kyslíku W36L 
(Babcock Wanson) 

2,4 t 

Proplach Kyselina dusičná 11 m3 

Solidifikace Cement 100 t∙rok-1 

2.3.1 Základní popis technologického procesu 
Technologický proces je založen na termickém zpracování odpadů – spalování. Komunální 

odpad je navážen do zásobníku (tzv. bunkru) ve spalovně a dávkován do spalovacích zařízení, 
ve kterých probíhá při vysoké teplotě jeho oxidace. Pro dokonalé hoření paliva v kotli a 
udržení správných emisních limitů se používá 40%  roztok močoviny. Ten zajistí dokonalé 
hoření plynných složek vznikajících při spalování odpadu.  

Při oxidaci vzniká teplo, které se využívá v parních kotlích na výrobu páry, která je 
následně využita v kondenzačním odběrovém turbosoustrojí pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla. Turbosoustrojí je místo, kde se pára rozděluje mezi turbínu a parovod. 
Z páry, která jde na turbínu, se přímo ve spalovně vyrábí elektřina. Tato je dále využívána pro 
vlastní spotřebu spalovny, nebo je distribuována do elektrizační sítě. Parovodem je pára 
dodávána do sítě centrálního zdroje zásobování teplem, který provozuje společnost Teplárny 
Brno, a.s. a dle potřeb i do sítě dalšího odběratele – Zetor Tractors, a.s. Turbosoustrojí funguje 
jako regulace teploty a tlaku páry. 

Při spalování vznikají plynné spaliny a tuhé zbytky ve formě škváry a popílku. Spaliny 
jsou čištěny ve speciálním zařízení (druhý stupeň čištění), kde se odstraňují plynné škodliviny 
prostřednictvím dávkování reagentů – nejdříve je dávkováno vápenné mléko, poté jsou 
spaliny dočišťovány na aktivním uhlí. Tuhé částice se zachycují na textilních filtrech a 
pneudopravou se dopravují do sila v prostorách solidifikace. Vyčištěné spaliny jsou 
vypouštěny do komína. Škvára vzniklá spalováním odpadu prochází procesem třídění na 
jednotlivé frakce a separace, kde jsou oddělovány využitelné složky – magnetem 
odseparované železné kovy a neželezné druhotné suroviny. Tuhé zbytky jsou tříděny dle 
požadované granulometrie tak, aby bylo umožněno jejich další využití např. ve stavebnictví.  
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Obrázek 1: Zjednodušené schéma technologického procesu spalovny SAKO Brno 

2.3.2 Hlavní technologická zařízení a jejich funkce 

2.3.2.1 Váhovna 
Váhovna je vstupním objektem do areálu spalovny pro vozidla všech dodavatelů odpadů. 

Skládá se ze dvou vážních mostů (pro vjezd a výjezd) a budovy váhovny. Jsou zde 
instalovány silniční váhy 18×3 m s váživostí 60 tun a s rozsahem vážení 0,4 – 60 tun s 
přípustnou chybou 50 kg. Maloobjemový dovážený odpad je vážen na váze s přesností 
do 1 kg. 

Odpady jsou do areálu spalovny sváženy silničními vozidly, která jsou vážena na vjezdu 
do areálu. Vozidla jsou zvážena a registrována pomocí magnetické karty přiložené ke 
snímači, který je umístěn na zdi váhovny u vjezdu i výjezdu. Na magnetické kartě jsou 
zaznamenány veškeré důležité informace o původci, dopravci, množství a druhu odpadu.  

Obdobným způsobem se postupuje i při odvozu odpadů, který vznikl vlastní produkcí 
spalovny a návozu surovin potřebných pro bezproblémový chod spalovny. 

Před vjezdem do areálu spalovny jsou osazeny detektory radiační ochrany – bránový 
radiačně monitorovací systém. Systém automaticky odhalí přítomnost nestíněných i stíněných 
(uzavřených v přepravním olověném stínění) zdrojů ionizujícího záření, které jsou součástí 
dovážených odpadů. Tímto systémem radiační ochrany projíždí veškerá vozidla přijíždějící do 
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areálu spalovny. Detektory samy nejsou zdrojem ionizujícího záření, jsou pouze velmi citlivé 
na gama-záření. 

2.3.2.2 Palivové hospodářství a manipulace s odpadem 
Zásobník odpadů je betonový „bunkr“ o rozměrech 45×25×15 metrů a celkovém objemu 

16 875 m3, ve kterém lze uložit až 5 000 tun komunálního odpadu, což vytváří provozní 
zásobu na cca 5 dní provozu při jmenovitém výkonu obou kotlů. Jedná se o provozní 
(průměrný) výkon. Pokud by oba kotle jely na maximální výkon, odpad v bunkru by vydržel 
cca 2 – 3 dny. 

Odpad shromážděný v zásobníku je mostovým jeřábem průběžně homogenizován a 
následně dopravován do násypek kotlů. Jeřáby jsou vybaveny tenzometrickými váhami, které 
slouží ke sledování hmotnosti odpadů dodávaných do kotlů.  

2.3.2.3 Drtící zařízení na velkoobjemový odpad 
Odpad, který není z důvodu velkého rozměru možné vsypat do kotle (především materiál 

ze sběrných dvorů – nábytek, dřevotřískové desky, koberce apod.) je navážen do jámy v 
odděleném prostoru objektu, ze které je podáván pásovým dopravníkem do násypky drtiče.  

Nadrcený materiál padá skluzem přímo do zásobníku odpadů. Drtič je schopen zpracovat 
veškeré běžné materiály včetně velkých kusů masivního dřeva a kovů.  

Pro případ poruchy nebo nefunkčnosti hlavního drtiče je k dispozici hydraulické drtící 
zařízení. Při provozu tohoto zařízení je velkoobjemový odpad vyložen na prostorově 
ohrazenou, vodohospodářsky zabezpečenou asfaltovou plochu v bezprostřední blízkosti 
hydraulických nůžek, kde se odpad upraví na požadované rozměry.  

Ve městě Brně je v současné době 39 sběrných středisek odpadů, která jsou určena 
obyvatelstvu pro likvidaci velkoobjemového odpadu spalitelného i nespalitelného. 
Z celkového počtu 39 sběrných středisek se celkem 35 zabývá také bezplatným odběrem 
elektronického zařízení. Na všech sběrných střediscích lze uložit tříděný bioodpad (biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad a parků: tráva, listí, zelenina, ovoce, keře, odpad rostlinného 
původu) upravený na velikost max. 50 cm. 

Spalitelný odpad se přiváží na drcení, nespalitelný odpad a odpad nevhodný k drcení 
(např. beton, silné železo) musí být odstraněn a je umístěn v samostatných kontejnerech. 
Nespalitelný odpad je odvážen na smluvní skládku a železo je předáno k dalšímu využití. 

2.3.2.4 Kotelna 
Při rekonstrukci byly původní kotle s válcovými rošty typu Düsseldorf nahrazeny kotli s 

vratisuvnými (reverzními) spalovacími rošty typu MARTIN vyvinutými speciálně pro 
spalování tuhých komunálních odpadů. Více informací je uvedeno v části práce zabývající se 
rekonstrukcí. 

2.3.2.4.1 Parní kotle 
Každý kotel je vodotrubný s přirozenou cirkulací, třítahové koncepce se dvěma bubny a 

svazkem výparníku ve třetím tahu a dvoustupňovým ekonomizérem s prvním stupněm 
umístěným vně kotelny. Buben je místo, kde je v kotli umístěna voda - tato voda chladí kotel, 
aby se nepřehříval, a zároveň se sama ohřívá a vzniká z ní pára. Ekonomizér nahřívá vodu, 
aby nebyl příliš velký teplotní rozdíl mezi vodou, která jde do bubnu kotle a párou, která se 
z ní stává. Všechny tři tahy jsou provedeny z plynotěsných membránových stěn, které tvoří 
výparník kotle. 
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Spalovací komora navazuje na roštové ohniště a je zúžena těsně nad roštem v úrovni 
přívodu sekundárního spalovacího vzduchu, zadní stěna spalovací komory je tvarována tak, 
aby ve spodní části tvořila strop nad dohořívací částí ohniště a v horní části je ukončena 
komorou, ze které ústí převáděcí potrubí do horního bubnu kotle tvořící prostup do druhého 
tahu kotle. 
 V druhém tahu je umístěn deskový přehřívák (sálavě konvekční plocha). Druhý tah je 
uprostřed podélně rozdělen membránovou stěnou zapojenou jako výparník. Deskový 
přehřívák je zavěšen na stropní membránové stěně. 

Ve třetím tahu je umístěn svazek výparníku zaústěný do obou bubnů. Zadní část třetího 
tahu je tvořena membránovou stěnou zapojenou rovněž jako výparník. 

2.3.2.4.2 Odstraňování emisí oxidů dusíku 
Každá spalovací linka je vybavena zařízením pro snižování emisí oxidů dusíku pracujícím 

na principu selektivní nekatalytické redukce. Zařízení využívá redukčních vlastností vodného 
roztoku močoviny, který je vstřikován do spalovací komory kotle v místech, kde se teplota 
spalin pohybuje mezi 920 – 980 °C. Močovina při těchto teplotách reaguje s oxidem 
dusnatým (NO) a oxidem dusičitým (NO2) za vzniku dusíku a vodní páry podle následující 
sumární rovnice: 

  

 

Do areálu spalovny je dovážen 40% vodný roztok močoviny, který je však z důvodu jeho 
vysoké viskozity nutno před nástřikem do kotle dále ředit. Nyní je tento postup realizován 
demineralizovanou vodou, dříve se k ředění využívala surová voda a v budoucnu se plánuje 
ředit močovinu vratným kondenzátem z města. Takto připravený roztok močoviny je tryskami 
nastřikován přímo do kotle. Na oba kotle se za den spotřebuje cca 2,5 až 3 m3 dovezeného 
40% roztoku močoviny. 

H2NCONH2 + 2 NO + 1/2 O2 2 N2 + CO2 + 2 H2O (1) 
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Obrázek 2: Schéma odstraňování oxidů dusíku 

2.3.2.5 Škvárové hospodářství 
Škvára vystupující z kotlů je pásovým dopravníkem vedena do škvárové jímky umístěné v 

objektu škvárovny. Z jímky je periodicky nakládána mostovým jeřábem se lžícovým 
drapákem do vstupní výsypky systému třídění a separace škváry. Více informací o škvárovém 
hospodářství je k dispozici v části zabývající se rekonstrukcí, kde je také porovnán stav 
škvárovny před rekonstrukcí a po ní. 

2.3.2.6 Čištění spalin 
Každý kotel je vybaven linkou čištění spalin, která pracuje na principu polosuché metody. 

Zařízení je tvořeno absorbérem a textilním filtrem. Spaliny jsou z kotle přivedeny do horní 
části absorbéru, kde se dávkují reagenty pro čištění spalin – vápenné mléko (ve formě tzv. 
nástřikové suspenze – ta se připravuje z páleného vápna, které je do areálu spalovny dováženo 
v cisternách), vápenný hydrát a aktivní uhlí. Tyto reagenty jsou rozprašovány rotačním 
atomizérem, který zajišťuje následné dokonalé promísení reagentů se spalinami. Reagenty 
adsorbují škodliviny obsažené ve spalinách a ve formě tuhých částic jsou spolu s popílkem 
zachycovány na rukávcích tkaninového filtru, odkud jsou následně dopravovány k dalšímu 
zpracování. Zařízení je vybaveno systémem recirkulace odloučených složek z tkaninového 
filtru zpět do výstupního kouřovodu absorbéru, aby bylo zajištěno maximální využití 
reagentů. Dále je instalován systém dávkování suchého vápenného hydrátu mezi absorbér a 
textilní filtr, s pomocí kterého je možné krýt krátkodobé špičky emisí škodlivin.  
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Obrázek 3: Čištění spalin 

2.3.2.6.1 Polosuchý proces čištění spalin 
Kouřové plyny ze spalování odpadu jsou z výstupu kotle přiváděny do horní části 

absorbéru, kde po rozptýlení v difuzéru přicházejí do styku s jemnými kapičkami vápenné 
suspenze. Difuzér upravuje profil toku spalin. Jeho úlohou je zajistit axiálně symetrický tok 
(podél osy válcově-kuželovité komory). Části spalin jsou rozvířeny vestavěnými lopatkami. 

Vápenná suspenze je rozstřikována atomizérem. V okamžiku opouštění atomizéru je 
rychlost suspenze (úměrně k součinu průměru atomizéru a rychlosti jeho otáčení) kolem 
160 m∙s-1. Proud suspenze je tím rozdělen na velmi jemné kapičky, jejichž průměr je v řádech 
několika desítek mikrometrů. Čím lépe jsou spaliny promíchány s kapičkami suspenze, tím 
vyšší je účinnost procesu čištění. 

Aby byl účinek co nejvyšší, musí být mokrá fáze (během které se vstřikovaná voda zcela 
nevypaří) prodloužena na co nejdelší dobu. Kyselé složky spalin jsou pak adsorbovány na 
povrchu kapiček a neutralizovány ve vodní fázi. Mokrá fáze trvá více než 80 % z doby 
setrvání spalin v absorbéru a na tkaninovém filtru. Když se veškerá voda vypaří, nastává 
suchá fáze, při které probíhá neutralizační reakce oxidu siřičitého (SO2). 

Po opuštění absorbéru vstupují spaliny do části suché reakce, kde je do kouřovodu, 
v případě nutnosti absorbovat špičky koncentrací škodlivin na výstupu, dávkováno suché 
hašené vápno. 

Spaliny reagují v kapalné fázi se zásaditým roztokem reagentu. Neutralizační reakce 
kyselých spalin jsou následující: 

2 HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2 H2O
  

2 HF + Ca(OH)2 CaF2 + 2 H2O
  

(2) 

(3) 
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SO2 + 1/2 O2 + Ca(OH)2 CaSO4 + H2O
  

SO3 + Ca(OH)2 CaSO4 + H2O
  

Během této fáze se odpařuje voda a ochlazují se spaliny, což vede ke krystalizaci 
rozpuštěných solí CaCl2, CaF2, CaSO4 a ke kondenzaci těžkých kovů na tuhých částicích a 
aktivním uhlí. 

Po odpaření vody jsou zbytkové kyselé spaliny neutralizovány v suché fázi pomocí 
zásaditého reagentu. Tuhé zbytky po čištění jsou tvořeny popílkem a produkty výše 
uvedených chemických reakcí a přebytečným množstvím reagentu a jsou zachycovány na 
rukávcích tkaninového filtru. 

2.3.2.6.1.1 Aktivní uhlí 
Za účelem zachycení těžkých kovů, polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů je do 

proudu spalin ve spalinovém potrubí dávkováno aktivní uhlí. 
Dávkování je umístěno v přívodním kouřovodu do absorbéru, ne ve vlastním reaktoru, 

účelem je optimalizace doby setrvání a spotřeby reagentu. 
Zařízení pro skladování a manipulaci s aktivním uhlím je umístěno v pomocném objektu 

čištění spalin a je tak chráněno před povětrnostními vlivy. 

2.3.2.6.1.2 Vápenné mléko 
Pálené vápno (oxid vápenatý CaO) je dopravováno speciálními nákladními vozy 

vybavenými pneumatickým vykládacím zařízením. Pak je transportováno do zásobníku 
umístěného v objektu druhého stupně čištění spalin. Ze zásobníku je vápno mechanickou 
dopravou přiváděno do hasnice a následně se přečerpává do nádrže vápenného mléka. 

Potrubí vápenné suspenze je projektováno jako okruh s nepřetržitým provozem tak, aby se 
zabránilo tvoření úsad v potrubním systému. Čerpadla dopravují vápennou suspenzi z 
provozní nádrže ke každé rozprašovací turbíně (jedna na každou linku). Čerpací stanice pro 
jednu linku sestává ze tří čerpadel. Třetí čerpadlo je záložní a může být uvedeno do provozu 
po manuálním otevření ventilů a připojení přizpůsobitelného potrubí v případě výpadku 
ostatních čerpadel. 

2.3.2.6.1.3 Absorbér 
Čištění spalin probíhá v absorbéru, samostatně pro každou linku.  
Absorbér má v horní části nainstalovánu vstupní komoru s vestavbou pro rozvíření proudu 

spalin a atomizér pro rozstřik a atomizaci vápenné suspenze. Atomizér pro rozstřik vápenné 
suspenze je udržován preventivním čištěním směsí surové vody s malým množstvím 
25% roztoku kyseliny dusičné. 

Přebytek vápenné suspenze po neutralizaci se zachycuje v kalové jímce, v objektu druhého 
stupně čištění spalin a následně se vrací zpět do nádrže vápenného mléka. V mimořádném 
stavu je nutno kalovou jímku odsát do cisterny a odvézt na zabezpečenou skládku. 

2.3.2.6.1.4 Dodatečné dávkování hašeného vápna 
Systém dodatečného dávkování reagentu využívá hašené vápno (hydroxid vápenatý 

Ca(OH)2). Při překročení určité vstupní koncentrace znečišťujících látek vstřikování 
reagentu – vápenného mléka – již nestačí na dodatečné zachycení škodlivin. Proto je zahájeno 
dávkování hašeného vápna v suché formě přímo do kouřovodu za absorbérem. 

(4) 

(5) 
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2.3.2.6.1.5 Textilní filtr 
Textilní filtr sestává z řady paralelně uspořádaných rukávců zavěšených na kovovém rámu. 

Rukávce jsou uspořádány vertikálně a proud spalin do nich vstupuje z vnější strany, 
odfiltrované spaliny odchází vnitřkem rukávce. Tlaková ztráta na filtru, která je způsobena 
jeho částečným ucpáním, je kontinuálně monitorována a udržována v rozmezí 1 500 –
 2 500 Pa. Při dosažení nastavené hodnoty je automaticky spuštěna fáze čištění filtru 
pulsujícím vzduchem postupně po jednotlivých řadách rukávců. Čištění filtru je ukončeno, 
jakmile proběhne čistící proces ve všech buňkách filtru. 

Filtr se skládá z hadic vyrobených z polyimidu P 84 impregnovaných PTFE pryskyřicí na 
vnější straně. Polyimid P 84 je materiál s velmi dobrými fyzikálními vlastnostmi, který je 
vhodný pro použití ve vysokých teplotách. Má srovnatelné vlastnosti a životnost jako hadice ze 
100 % PTFE a menší náklady na výměnu. Impregnace PTFE pryskyřicí zajišťuje nepropustnost 
hadic pro submikronové částice a také velmi dobré vlastnosti hadic během doby životnosti. 

2.3.2.6.2 Solidifikace 
Produkty vznikající v procesu čištění spalin jsou zachycovány ve výsypkách v textilních 

filtrech. Následně jsou systémem pneudopravy přemístěny do sila v objektu solidifikace. 
V objektu solidifikace se shromažďují produkty čištění spalin z každé linky v samostatném 

sile. Jednotlivá sila jsou hermeticky uzavřena a izolována, aby se zabránilo pronikání vzdušné 
vlhkosti do sil a hygroskopické odpady ji tak nemohly pohlcovat. Vznikající pevné odpady 
z čištění odpadních plynů (tzv. end produkt) se v současné době odváží v suchém stavu. 
V řešení je nyní nový způsob nakládání s produkty vznikajícími v procesu čištění spalin, a to 
jejich odvážení na zabezpečenou skládku, kde vytvoří nerozpustný solidifikát. 

2.3.2.7 Měření emisí 
Spalovna SAKO Brno je vybavena kontinuálním měřením emisí znečišťujících látek v 

souladu s platnou legislativou. 
Kontinuálně je měřena teplota, tlak a množství spalin, obsah tuhých znečišťujících látek 

(TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), 
chlorovodíku (HCl), fluorovodíku (HF), amoniaku (NH3), celkového organického uhlíku 
(TOC), kyslíku (O2) a vodní páry (H2O). Dvakrát ročně navíc probíhají jednorázová měření 
obsahu plynných sloučenin fluoru, těžkých kovů (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 
V) a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů; tato měření jsou prováděna autorizovanou 
firmou. 

Každá linka čištění spalin je vybavena kompletním systémem monitoringu emisí. Dále je k 
dispozici jedna analyzátorová jednotka jako záloha pro obě linky. Všechny sledované hodnoty 
škodlivin jsou průběžně zobrazovány na monitorech velínu a archivovány v elektronické 
formě v rámci emisního monitorovacího systému. 

V případě komplexního výpadku systému měření emisí, během kterých může koncentrace 
znečišťujících látek překročit stanovené hodnoty emisních limitů, lze pokračovat v 
provozování zařízení po dobu 48 hodin, tj. do doby, kdy se dostaví pracovníci servisní 
organizace. Pokud se nepodaří obnovit funkčnost emisního měřícího systému, budou další 
kroky konzultovány s pracovníky ČIŽP OI Brno. 

Zařízení pro čištění spalin je plně funkční i v případě výpadku kontinuálního měření emisí. 

2.3.2.8 Chemická úprava vody 
Pro výrobu napájecí vody je instalována demineralizační stanice se dvěma linkami o 

celkovém výkonu 2×24 t∙h-1 demineralizované vody. Technologie úpravy přídavné vody 
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spočívá v protiproudé ionexové technologii (katex a anex), která se vyznačuje menší měrnou 
spotřebou regenerantů a vyšší kvalitou upravené vody. Katex i anex musí být neustále ve 
stavu vznosu. 

Surová voda nejprve prochází filtrem s aktivním uhlím (na aktivním uhlí teče voda shora 
dolů pouhým působením gravitačních sil), poté vstupuje do dvoukomorového katexového 
filtru, kde slabě kyselý katex je v dolní komoře a silně kyselý katex v horní komoře (na 
katexu je voda čerpadlem hnána zespodu nahoru, tedy nejprve prochází přes slabě kyselý 
katex, poté přes silně kyselý). Takto upravená voda je odváděna přes lapač ionexu (zamezuje 
případnému úniku katexové hmoty z filtru) na provzdušňovací věž. Zde dojde k odstranění 
volného CO2 a provzdušněná voda je dopravena na druhý stupeň demineralizace, kterým je 
dvoukomorový ionexový filtr s náplní slabě bazického anexu v dolní komoře a silně 
bazického anexu v horní komoře (na anexu je voda taktéž čerpadlem hnána zespodu nahoru, 
tedy nejprve prochází přes slabě bazický anex, poté přes silně bazický). Následně je voda opět 
odváděna přes lapač ionexu, který zamezuje případnému úniku anexové hmoty z filtru. 

Upravená demineralizovaná voda je akumulována ve dvou nádržích. Aby nevznikalo více 
demineralizované vody, než se vejde do nádrží, provádí se proces recyklace. Při recyklaci 
dochází k oběhu vody mezi katexem, provzdušňovací věží a anexem.  

Regenerace ionexových filtrů je prováděna 31% roztokem HCl a 30% roztokem NaOH. 
Zásobníky těchto chemikálií jsou společné pro obě linky. Regenerační roztok je z filtrů 
odváděn do neutralizační nádrže, odkud je po neutralizaci přepouštěn do retenční nádrže. 
Veškeré odpadní vody z technologie přípravy napájecí vody pro kotle, ale i z chlazení, jsou 
akumulovány v retenční nádrži a následně využívány k chlazení vynašečů škváry. 

 

Obrázek 4: Schéma provozu demineralizace 

2.3.3 Produkce vlastních odpadů 
Odpady firmy SAKO Brno, a.s. lze rozdělit do dvou částí: 

• odpady vznikající v souvislosti s vlastním spalováním odpadů 
• odpady vznikající v souvislosti s běžným provozem spalovny 
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2.3.3.1 Odpady vznikající v souvislosti s provozem spalovny 
• popílek a struska 
• železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 
• pevné odpady z čištění odpadních plynů  
• solidifikát 

Jednotlivé druhy odpadů jsou shromažďovány odděleně a zabezpečeny v souladu se 
stávajícími právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a zákona na ochranu vod. 
Nechlorované minerální oleje jsou shromažďovány v uzavřené dvouplášťové nádrži umístěné 
pod přístřeškem za objektem. Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť jsou shromažďovány v 
kontejneru na nebezpečný odpad. Při nakládání s nebezpečnými odpady jsou dodržována 
bezpečnostní opatření při manipulaci uvedená v identifikačním listu nebezpečného odpadu, 
který je vyvěšen v blízkosti shromažďovacího místa. 

2.3.4 Úniky látek škodlivých vodám 
Součástí IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění; Integrated Pollution 

Prevention and Control) je plán havarijních opatření pro látky škodlivé vodám [2]. 
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2.4 Sledované ukazatele jakosti vody 
2.4.1 Instrumentální metody 

2.4.1.1 Stanovení pH 
Hodnota pH a oxidačně-redukční potenciál významně ovlivňují chemické a biochemické 

procesy ve vodách a z tohoto hlediska mají u vod mimořádnou důležitost. Proto je stanovení 
hodnoty pH nezbytnou součástí každého chemického rozboru vody. Umožňuje rozlišit 
jednotlivé formy výskytu některých prvků ve vodách, je jedním z hledisek pro posuzování 
agresivity vody a ovlivňuje účinnost většiny chemických, fyzikálně chemických a 
biologických procesů používaných při úpravě a čištění vod. 

Hodnoty pH jsou definovány jako  . Potenciometricky se pomocí skleněné pH-
elektrody měří přímo aktivita vodíkových iontů po kalibraci pH-metru standardními 
tlumivými roztoky [3]. 

 

Obrázek 5: Schéma skleněné pH-elektrody [23]  
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2.4.1.2 Stanovení elektrolytické konduktivity (měrné vodivosti) 
Elektrolytická konduktivita se v rozborech vody označuje obvykle jen jako konduktivita. 

Je to míra koncentrace disociovatelných anorganických a organických součástí vody. 
V průmyslových odpadních vodách, obsahujících disociovatelné organické látky, musí být 
vztah konduktivity k anorganickým rozpuštěným látkám posuzován obezřetně.  

Konduktivita závisí na koncentraci iontů, jejich nábojovém čísle, pohyblivosti a teplotě [3]. 

 

Obrázek 6: Vodivostní cela [24] Obrázek 7: Schéma vodivostní cely [25] 

2.4.1.3 Stanovení teploty 
Teplota se řadí k organoleptickým vlastnostem a je jedním z významných ukazatelů jakosti 

vody. Taktéž patří mezi imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 
s doporučenou hodnotou 25 °C. Do městské kanalizace se nesmějí vypouštět průmyslové 
odpadní vody s teplotou vyšší než 40 °C [3]. 

2.4.2 Odměrná stanovení 

2.4.2.1 Neutralizační kapacita vody 
Schopnost vody vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty se označuje jako její neutralizační 

kapacita. Je způsobena různými protolytickými systémy, pro přírodní vody zpravidla 
převažuje uhličitanový systém, avšak u některých odpadních vod mohou dominovat jiné 
protolytické systémy. 

Neutralizační kapacitou se rozumí látkové množství silné jednosytné kyseliny nebo silné 
jednosytné zásady v mmol, které spotřebuje 1 litr vody k dosažení určité hodnoty pH. 
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Rozlišuje se proto kyselinová neutralizační kapacita (KNK) a zásadová neutralizační kapacita 
(ZNK) [3]. 

2.4.2.1.1 Kyselinová neutralizační kapacita vody (alkalita) 
Kyselinová neutralizační kapacita (KNK) je schopnost vody vázat vodíkové ionty. 

Stanovuje se titrací vody silnou kyselinou do zvolené hodnoty pH. KNK se vyjadřuje v 
mmol∙l-1. Kyselinovou neutralizační kapacitu do pH 8,3 (KNK8,3) označujeme jako zjevnou 
alkalitu, nebo také p-alkalitu. Kyselinovou neutralizační kapacitu do pH 4,5 (KNK4,5) 
označujeme jako celkovou alkalitu, nebo také m-alkalitu [5]. 

2.4.2.1.2 Stanovení zjevné alkality (KNK8,3) 
Je-li hodnota pH vody větší než 8,3, je způsobena přítomností uhličitanových a 

hydroxidových iontů. Pak je třeba stanovit KNK8,3 (zjevnou alkalitu), kdy probíhají tyto 
reakce: 

CO3
2- + H+ FF

HCO3
2-

  

OH- + H+
FF

H2O
  

KNK8,3 se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol∙l-1 
na indikátor fenolftalein (FF) [5]. 

2.4.2.1.3 Stanovení celkové alkality (KNK4,5) 
Celková alkalita je způsobena přítomností hydrogenuhličitanových iontů. Při stanovení 

KNK4,5 (celkové alkality) probíhá vedle uvedených reakcí ještě reakce: 

HCO3
2- + H+ SMI

H2CO3
  

KNK4,5 se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol∙l-1 
na indikátor metylovou oranž nebo na směsný indikátor (SMI) [5]. 

2.4.2.2 Tvrdost vody 
Ve spojitosti s vápníkem a hořčíkem se v hydrochemii a technologii vody hovoří o 

tzv. tvrdosti vody. Protože název „tvrdost vody“ neodpovídá svým významem správnému 
popisu vlastností vody a je obtížné přesně definovat různé druhy tvrdosti, od tohoto názvu se 
upouští. 

Pojmem „tvrdost vody“ jsou totiž vápníku a hořčíku chybně přisouzeny stejné chemické i 
biologické vlastnosti, avšak pozitivní či negativní vlivy „tvrdosti vody“ nejsou ve většině 
případů ve vztahu k celkové koncentraci Ca a Mg, ale ve vztahu ke koncentraci jen jednoho 
z nich [3]. 

2.4.2.2.1 Stanovení vápníku a hořčíku odměrnou metodou s indikátorem v pevném stavu 
Koncentrace vápníku a hořčíku je závislá na množství rozpuštěného oxidu uhličitého, aby 

byl zajištěn rovnovážný stav reakce [5]: 

CaCO3 + CO2 + H2O Ca2+ + 2 HCO3
-

  
Pro chelatometrickou titraci se používá disodná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny 

(EDTA), Na2H2Y∙2 H2O, která má obchodní název chelaton 3 [5]. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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CH2 CH2N N
CH2COONa

CH2COOH

NaOOCH2C

HOOCH2C  

Chelaton 3 reaguje s kovovými ionty za vzniku komplexních aniontů MIIY2- nebo MIIIY-, 
rozpustných ve vodě, kdy se zároveň uvolňují ionty H+. Y v uvedených vzorcích představuje 
anion vzniklý odštěpením dvou vodíkových a dvou sodných kationtů z molekuly Chelatonu 3, 
tedy anion CH2CH2N2(COO-)4. Z uvedeného vyplývá, že chelatotvorné činidlo reaguje s kovy 
v poměru 1:1, bez ohledu na oxidační číslo kovu. Rovnováhy a tvorba komplexů v průběhu 
stanovení jsou značně ovlivňovány hodnotou pH prostředí, a proto je nutno používat 
tlumivých roztoků [6].  

Ca2+ + H2Y
2- ECHCT

CaY2- + 2 H+

  

Mg2+ + H2Y
2- ECHCT

MgY2- + 2 H+

  
Při stanovení sumy vápníku a hořčíku se pro určení konce titrace používá 

metalochromního indikátoru eriochromové černi T (schematicky Na2HInd), který v prostředí 
amoniakového tlumivého roztoku při pH 10 a vápenatými a hořečnatými ionty tvoří vínově 
červený komplex MInd-. Na konci titrace dojde k rozpadu indikátorového komplexu. Bod 
ekvivalence se vyznačuje ocelově modrou barvou volného indikátorového iontu HInd2- [6].  

M2+ + HInd2- MInd- + H+

  

MInd- + H2Y
2- MY2- + HInd2-

  
2.4.2.3 Iontově rozpuštěné látky (solnost) 

Celkový obsah iontově rozpuštěných látek (IRL) lze určit výpočtem z analytického 
stanovení jednotlivých rozpuštěných látek nebo také sumárně analyticky iontovou výměnou 
na měniči kationtů a stanovením KNK4,5 nebo iontovou výměnou na měniči aniontů. Iontově 
rozpuštěnými látkami rozumíme součet sumy aniontů a kationtů.  

Při stanovení iontovou výměnou na měniči kationtů v cyklu H+ je třeba všechny kationty 
nahradit vodíkovými ionty. Jestliže se po iontové výměně odstraní ze vzorku probubláváním 
vzduchem oxid uhličitý, můžeme titrací hydroxidem sodným stanovit koncentraci vodíkových 
iontů, která odpovídá koncentraci všech iontově rozpuštěných kationtů sníženou o koncentraci 
vodíkových kationtů, spotřebovaných reakcí s hydrogenuhličitany, uhličitany a hydroxidy. 
Tuto spotřebu lze stanovit jako KNK4,5.  

Celkový obsah iontově rozpuštěných látek lze stanovit jako součet spotřeby jednosytné 
kyseliny při stanovení KNK4,5 a spotřeby jednosytné zásady při titraci vzorku vody po iontové 
výměně na methylovou oranž nebo směsný indikátor [6]. 

Vodohospodářská veřejnost pod názvem solnost rozumí převážně hmotnostní koncentraci 
anorganických látek ve vodě v mg∙l-1, někdy včetně neelektrolytů [3]. 

Solnost se stanovuje na iontoměničové koloně. Prvním stupněm výměnného cyklu je 
sorpce. Na počátku obsahuje ionex jen jediný druh vyměnitelných iontů. Přicházející roztok, 
který může obsahovat jeden nebo několik vyměnitelných iontů, se nechá protéci kolonou. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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Po prolití kolony tímto roztokem obsahuje ionex vyměnitelné ionty z tohoto roztoku a 
zároveň ještě určitou část těch iontů, které obsahoval původně.  

Dalším stupně cyklu je eluce, při níž se zadržené ionty z ionexu odstraňují tím, že se 
kolonou nechá protéci přebytek elučního činidla. V praxi se k eluci většinou používá roztok 
obsahující jediný vyměnitelný ion a ionex se tak převádí přímo do stavu, ve kterém se ho 
používá při sorpci, tj. ionex se regeneruje. V takovém případě lze termín eluční činidlo 
nahradit termínem regenerační činidlo. Kolona se po regeneraci zpravidla promývá 
destilovanou, nebo lépe demineralizovanou vodou a po promytí je ionex opět připraven pro 
nový sorpční cyklus [11]. 

2.4.3 Stanovení prováděná pomocí mobilních analytických setů 

2.4.3.1 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK, COD) 
Chemická spotřeba kyslíku je jednou z metod, která umožňuje charakterizovat celkovou 

koncentraci organických látek ve vodě. 
Při stanovení chemické spotřeby kyslíku se koncentrace organických látek ve vodě 

posuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na 
jejich oxidaci [3]. 

Metod navržených na stanovení CHSK a modifikací těchto metod je mnoho. Liší se nejen 
užitým oxidačním činidlem, ale i „uzančními“ reakčními podmínkami při oxidaci. V dnešní 
době se při stanovení CHSK používají jen dvě, nyní už klasické metody. Jako oxidační 
činidlo používá jedna metoda manganistan draselný (odtud CHSKMn), druhá metoda 
dichroman draselný (obdobně CHSKCr). Oxidace látek u obou těchto metod probíhá 
v kyselém prostředí, doba oxidace a teplota při oxidaci je u každé z obou metod různá. 

Standardní dichromanová metoda dosahuje proti všem manganistanovým metodám 
vyššího oxidačního účinku, protože používá vyšší koncentraci oxidačního činidla, delší 
reakční dobu, vyšší teplotu při oxidaci a zejména ionty Ag+ jako katalyzátor. 
U manganistanových metod nelze velkou koncentraci manganistanu a vysokou reakční 
teplotu pro uvedené stanovení použít, protože manganistan za těchto podmínek podléhá 
autoredukci. 

Hodnota CHSKMn se stanovuje pouze v pitné a přírodní vodě [6]. 
Pro stanovení byly v obou vzorcích odpadních vod použity testy pro mobilní fotometrické 

stanovení CHSKCr – stanovení koncentrace chromitých iontů po dvouhodinové oxidaci směsí 
dichromanu draselného, kyseliny sírové a síranu stříbrného při 148 °C. Pro odstranění 
rušivého vlivu chloridů se používá maskovací činidlo, jež je taktéž dodáváno v komerční 
sadě [12]. 

Princip odměrného stanovení CHSKCr spočívá v oxidaci organických látek dichromanem 
draselným v prostředí 50% kyseliny sírové při teplotě 150 °C  po dobu dvou hodin za 
katalytického působení síranu stříbrného. Nezreagovaný dichroman se následně stanovuje 
buď titrací síranem diamonno-železnatým na indikátor ferroin, nebo spektrofotometricky. 
Vliv chloridů je eliminován přídavkem síranu rtuťnatého (vznikají stabilní chlorortuťnatany). 
Chloridy se mohou oxidovat na elementární chlor (tím zvyšují spotřebu dichromanu) a navíc 
uvolněný chlor může následně reagovat s organickými látkami (např. je chloruje, oxiduje, 
nebo se zúčastňuje tzv. chloraminového cyklu), čímž zkresluje výsledky CHSKCr [3]. 
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2.4.3.2 Chloridy 
Z forem výskytu chloru ve vodách přicházejí v úvahu chloridy, chlornany, kyselina 

chlorná, elementární chlor, chloraminy, chloristany, chlorečnany, oxid chloričitý a organické 
chlorderiváty. 

Nejrozšířenější formou výskytu sloučenin chloru ve vodách jsou chloridy. Jsou přítomné 
převážně jako jednoduchý ion Cl-, který má jen slabé komplexační schopnosti. Teprve při 
vyšších koncentracích chloridů vytvářejí některé kovy chlorokomplexy, které pak potlačují 
přítomnost volného iontu Cl-. Jde například o chlorortuťnatany v odpadních vodách 
z elektrolýzy chloridu sodného nebo o chlorokomplexy zlata a stříbra v mořské vodě [3]. 

Pro stanovení byly v obou vzorcích odpadních vod použity testy pro mobilní fotometrické 
stanovení chloridů s thiokyanatanem rtuťnatým a dusičnanem železitým [13]. Jedná se o 
modifikaci stanovení chloridů podle Boudy. Chloridy reagují s thiokyanatanem rtuťnatým za 
vzniku málo disociovaného chloridu rtuťnatého. Uvolněné thiokyanatanové ionty reagují poté 
s železitými ionty za vzniku červeného komplexu. Intenzita zbarvení komplexu je úměrná 
koncentraci chloridů ve vzorku a umožňuje spektrofotometrické stanovení při vlnové délce 
460 nm [6]. 

2.4.3.3 Amoniakální dusík 
Dusík se vyskytuje ve vodách v různých oxidačních stupních, v iontové i neiontové formě. 

Podle klesajícího oxidačního stupně lze seřadit dusíkaté sloučeniny obsažené ve vodách takto: 
dusičnany, dusitany, amoniakální dusík (NH3 a NH4

+) a sloučeniny obsahující organicky 
vázaný dusík (tím se zde rozumí látky přirozeného původu obsahující organický dusík, 
např. bílkoviny, peptidy, aminokyseliny, nukleové kyseliny, močovina apod.). 

Amoniakální dusík se vyskytuje ve vodách jako disociovaný ion NH4
+ a nedisociovaný 

NH3 (ve skutečnosti NH3∙H2O). Podíl těchto dvou forem výskytu závisí na hodnotě pH vody a 
na teplotě vody. Na iontové síle, tedy na mineralizaci vody, prakticky nezávisí. Amoniakální 
dusík se vyskytuje téměř ve všech druzích vod. Splaškové vody obsahují desítky mg∙l-1 
amoniakálního dusíku a v některých odpadních průmyslových vodách a v některých 
odpadních vodách ze zemědělství lze zjistit stovky mg∙l-1 až jednotky g∙l-1 amoniakálního 
dusíku [6]. 

Pro stanovení v obou vzorcích odpadních vod byly použity testy pro mobilní fotometrické 
stanovení amoniakálního dusíku jako indofenolu: amonné ionty reagují při pH asi 12,6 
s chlornanem a salicylanem za katalýzy nitroprussidem sodným za vzniku sloučeniny 
indofenolového typu [14]. Roztok indofenolového barviva je modrý, ale roztok nitroprussidu 
sodného je zbarven do žluta, což způsobí, že výsledné zbarvení proměřovaných roztoků je 
zelené [6]. 

2.4.3.4 Železo (celkový obsah Fe2+ a Fe3+) 
Formy výskytu rozpuštěného a nerozpuštěného železa ve vodách závisejí na hodnotě pH, 

oxidačně-redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách přítomných ve vodě. Analyticky 
lze odlišit celkové železo, rozpuštěné železo, nerozpuštěné železo a železo organicky vázané. 

Železo se vyskytuje ve vodách v oxidačním stupni II nebo III. V bezkyslíkatém 
(anoxickém) redukčním prostředí podzemních vod a v povrchových vodách u dna nádrží a 
jezer se vyskytuje železo v oxidačním stupni II. Ve vodách obsahujících rozpuštěný kyslík je 
železo nejstabilnější v oxidačním stupni III. Rozpustnost železa v oxických podmínkách je 
dána rozpustností hydratovaného oxidu železitého [3]. 
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Pro stanovení byly v obou vzorcích odpadních vod použity testy pro mobilní fotometrické 
stanovení celkového rozpuštěného železa po reakci s 1,10-fenantrolinem [16]. Obsah 
celkového rozpuštěného železa je převeden po reakci s kyselinou chlorovodíkovou a 
peroxodisíranem draselným na železité ionty Fe3+, které jsou následně redukcí hydroxylamin-
hydrochloridem převedeny na železnaté ionty, které v přítomnosti nadbytku 1,10-fenantrolinu 
tvoří červenooranžový komplex. Komplex vzniká v rozmezí pH od 2,5 do 9, nejstabilnější je 
však při pH 3 – 4. Intenzita zbarvení komplexu je úměrná koncentraci železa ve vzorku a 
umožňuje spektrofotometrické stanovení při vlnové délce 510 nm [6]. 

2.4.3.5 Fosforečnany (celkový obsah P2O5) 
Celkový fosfor ve vodách se dělí na rozpuštěný a nerozpuštěný. Poměrné zastoupení obou 

forem závisí na druhu použitého filtru (obvykle s velikostí pórů 0,45 µm). Rozpuštěný a 
nerozpuštěný fosfor se dále dělí na anorganicky vázaný a organicky vázaný. Rozpuštěný 
anorganicky vázaný fosfor se dále dělí na orthofosforečnanový a polyfosforečnanový [3]. 

Celkový fosfor se ve vodách vyskytuje ve formě buď anorganických sloučenin, nebo 
v organických sloučeninách. Jsou to hlavně orthofosforečnany a polyfosforečnany. Nejčastější 
formou výskytu jsou orthofosforečnany (PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-, H3PO4). Distribuci 
jednotlivých forem orthofosforečnanů ovlivňuje zejména hodnota pH vody. 

Zdrojem polyfosforečnanů (lineární, cyklické) jsou zejména výrobky s komplexotvorným 
účinkem (prací prostředky, prostředky pro povrchovou ochranu chladicích okruhů, apretační 
prostředky pro textilní průmysl, inhibitory koroze apod.).  

Organicky vázaný fosfor je produktem biologických procesů (rozklad vodní flóry a fauny, 
živočišné odpady, procesy biologického čištění odpadních vod atd.). Sloučeniny tohoto typu 
se vyskytují v městských splaškových vodách, odpadních vodách z potravinářského průmyslu 
apod. Jedná se zejména o fosfolipidy, fosfoproteiny, koenzymy ATP a ADP atd.  

Fosfor se také vyskytuje v sedimentech, buď ve formě vysrážených anorganických 
sloučenin, nebo jako součást různých organických látek [6]. 

Člověk denně vyprodukuje přibližně 1,5 g fosforu, který je obsažen ve splaškových 
odpadních vodách. Vzhledem k používání různých čisticích prostředků používaných 
v domácnostech ve formě pracích prášků a myčkové chemie, se zvyšuje specifická produkce 
na jednoho obyvatele až na hodnotu 2 – 3 g celkového fosforu za jeden den. 

Převážná část fosforu vyskytujícího se ve vodním hospodářství je antropogenního 
původu [8]. 

Pro stanovení byly v obou vzorcích odpadních vod použity testy pro mobilní fotometrické 
stanovení fosforečnanů s 4-dimethylaminobenzaldehydem [17]. 

2.4.3.6 Měď 
Měď patří mezi kovy, které snadno komplexují, proto mohou být její formy výskytu ve 

vodách velmi rozmanité v závislosti na jejich složení. Z rozpuštěných forem přicházejí 
v úvahu kromě jednoduchého iontu Cu2+ především hydroxokomplexy a dále uhličitanové 
komplexy. V některých případech se tvoří i hydrogenuhličitanový komplex. 

Měď má ze všech kovů v oxidačním stupni II nejvýraznější komplexační schopnosti. 
Velmi stabilní komplexy tvoří s organickými ligandy. Ve vodách přicházejí jako organické 
ligandy v úvahu huminové látky (fulvokyseliny a huminové kyseliny), aminokyseliny, 
peptidy, produkty životní činnosti řas, aj. [3]. 

Pro stanovení byly v obou vzorcích odpadních vod použity testy pro mobilní fotometrické 
stanovení mědi s cuprizonem [18]. 
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Cuprizon poskytuje s Cu2+ ve slabě alkalickém amoniakálním prostředí při pH 7 – 10 
intenzivně modré zbarvení. Při stanovení se používá acidobazický indikátor neutrální červeň, 
která se při požadovaném pH zbarví dožluta, což společně vytvoří žlutozelený roztok. 
Intenzita jeho zbarvení je úměrná koncentraci mědi ve vzorku a umožňuje 
spektrofotometrické stanovení při vlnové délce 585 nm [26]. 

2.4.4 Související normy 
 Při odběru vzorků i při práci v laboratoři jsem se řídila platnými normami, konkrétně: 

• ČSN 68 4063. Čisté chemikálie a činidla: VODA DESTILOVANÁ [20] 
• ČSN ISO 5667-10. ODBĚR VZORKŮ: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod [21] 
• ČSN ISO 3696. JAKOST VODY PRO ANALYTICKÉ ÚČELY: Specifikace a 

zkušební metody [22] 
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3. REKONSTRUKCE SPALOVNY SAKO Brno, a.s. 
V letech 2008 – 2010 byla v rámci projektu „Odpadové hospodářství Brno“ provedena 

rekonstrukce a modernizace spalovny spočívající ve výměně dvou stávajících parních kotlů, 
instalaci parní odběrové kondenzační turbíny, instalaci dotřiďovací linky a modernizaci 
škvárového hospodářství a chemické úpravny vody. 

Provoz po rekonstrukci byl zahájen 26. 3. 2010. Závěrečná kontrolní prohlídka se 
uskutečnila v květnu roku 2011 a následně byla v červnu 2011 podána žádost o kolaudaci 
stavby. Kolaudační souhlas byl vydán dne 29. 6. 2011. Protokol o převzetí díla byl vystaven 
dne 15. 7. 2011. Poté byl zahájen zkušební provoz, který bude trvat po dobu dvou let [4]. 

3.1.1 Dotřiďovací linka na separovaný sběr 
Linka slouží k dotřídění materiálu ze separovaného sběru, především PET lahví, papíru a 

nápojových tetrapaků. Nevstupuje do ní tedy prostý komunální odpad, ale již vyseparovaný 
sběr od obyvatelstva. Vstup do třídící linky je realizován rolovacími vraty, která ústí do 
výsypky plněné přímo z přijíždějících vozidel. 

Materiál je dopraven do třídící kabiny pomocí pásu. Na konci třídícího pásu je umístěn 
automatický magnetický separátor železných kovů. 

Jednotlivé složky papíru nebo vytříděných lahví jsou svázány do balíků o hmotnosti 
cca 400 kg a následně nabídnuty k odprodeji jako druhotná surovina; papír je v papírnách 
využit k výrobě recyklovaného papíru a PET lahve jsou použity jako surovina pro výrobu 
polyesterových vláken [4]. 

3.1.2 Kotelna 

3.1.2.1 Stav kotelny před rekonstrukcí: 
Kotelna byla osazena třemi kotli ČKD Dukla, s poloautomatickou regulací provozu, 

vybavenými válcovými rošty typu Düsseldorf, se jmenovitým výkonem 15 t∙h-1 odpadu a 
40 t∙h-1 páry o jmenovitých parametrech 220 °C, 1,37 MPa. Byla řešena pro kontinuální 
provoz dvou kotlů, třetí kotel sloužil jako studená rezerva. Rošt systému Dũsseldorf byl řešen 
tak, že každý ze šesti válců, umístěných stupňovitě pod sebou, měl svůj vlastní pohon 
upravený pro regulaci otáček se samostatně regulovaným přívodem vzduchu k válci. 

Spalovány mohly být odpady o výhřevnosti v rozmezí 3 360 - 10 100 kJ∙kg-1 [1]. 

3.1.2.2 Stav kotelny po rekonstrukci: 
Nyní je kotelna osazena dvěma parními kotli se spalovacím zařízením, z nichž každý může 

mít spalovací kapacitu buď 14 t∙h-1 odpadu při výhřevnosti 11 000 kJ∙kg-1, nebo 16 t∙h-1 
odpadu při výhřevnosti 8 000 kJ∙kg-1. Každý kotel má jmenovitý výkon 50 t∙h-1 páry o 
jmenovitých parametrech 400 °C, 4 MPa. Oba kotle jsou identické a jejich provoz je plně 
automatický. Součástí kotelny jsou i další zařízení pro dokonalé spalování v kotlích, 
např. vzduchové ventilátory, vzduchové a spalinové kanály, hydraulická zařízení, tepelné 
výměníky, dopravníky pro odtah tuhých zbytků po spalování apod. 

Každý kotel je vybaven spalovacím zařízením, vratisuvným (reverzním) spalovacím 
roštem typu MARTIN vyvinutým speciálně pro spalování tuhých komunálních odpadů. 

Rošt je navržen tak, aby byla zajištěna doba zdržení dostatečně dlouhá pro vyhoření 
spalitelných složek odpadů při současně nízkých emisích CO a NOx. Toho je docíleno 
především pohybem roštnic „proti“ sklonu roštu a pohybu odpadů. 

Zařízení umožňuje bezproblémové spalování odpadů s výhřevností přes 15 000 kJ∙kg-1 [2]. 
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Obrázek 8: Funkce spalovacího zařízení 

3.1.3 Škvárové hospodářství 

3.1.3.1 Škvárové hospodářství před rekonstrukcí: 
Škvára po průchodu spalovací komorou vypadávala z posledního válce do vodního 

uzávěru kotle, kde docházelo k jejímu uhašení, ochlazení a zvlhčení. Odtud byla dopravována 
mokrým vynašečem do zásobníku škváry. Dno zásobníku bylo vyspádováno do odkalovací 
jímky, ze které odloučená voda samospádem odtékala do retenční nádrže. Ze zásobníku se 
škvára dopravovala mostovým jeřábem se lžícovým drapákem do násypky třídící linky, kde 
docházelo k separaci kovového odpadu elektromagnetickým separátorem. Oddělená frakce 
kovového odpadu byla ze zásobníku umístěného vedle elektromagnetického separátoru 
periodicky nakládána polypovým drapákem na nákladní vozidla a odvážena k dalšímu 
využití. 

Obsluha škvárového hospodářství na vibračním roštu ručně odstraňovala ze škváry 
tzv. nedopal, velké kusy spalitelného i nespalitelného odpadu, které při průchodu spalovací 
komorou neshořely. Ten byl ukládán ve vyznačeném prostoru a dle potřeby odvážen na 
odpovídající typ skládky [1]. 

3.1.3.2 Škvárové hospodářství po rekonstrukci: 
Škvára vystupující z kotlů je pásovým dopravníkem vedena do škvárové jímky umístěné v 

objektu škvárovny. Z jímky je periodicky nakládána mostovým jeřábem se lžícovým 
drapákem do vstupní výsypky systému třídění a separace škváry. Pod touto výsypkou je 
umístěn vibrační třídič, ve kterém jsou odlučovány kusy škváry větší než 200 mm. Následně 
je škvára dopravována do bubnového třídiče s velikostí oka 32 mm. 
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Nadsítná frakce je vedena dopravním mostem do výsypky vně objektu škvárovny a dále do 
podjízdné výsypky. Nad dopravníkem nadsítné frakce je umístěn magnetický separátor 
železných kovů. Odloučené železné kovy jsou vedeny do výsypky. 

Podsítná frakce je vedena pásovým dopravníkem, nad kterým je rovněž umístěn 
magnetický separátor železných kovů do separátoru neželezných kovů. 

Odloučené neželezné kovy jsou odváděny do výsypky, škvára pokračuje dvěma pásovými 
dopravníky do bubnového třídiče s velikostí oka 16 mm. Nadsítná i podsítná frakce je 
odváděna do separátních výsypek [2]. 

3.1.4 Druhý stupeň čištění spalin 
Rekonstrukce přinesla také změnu charakteru vápna ve druhém stupni čištění spalin.  
V tomto stupni dochází k neutralizaci kyselých, plynných, horkých složek (HCl, HF, oxidy 

síry), adsorpci polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů a těžkých kovů, k záchytu 
prachových reakčních produktů a zbytkového popílku ze spalin. Před rekonstrukcí i po ní se 
používala k čištění spalin zejména vápenná suspenze, ta se však liší charakterem vápna, 
z něhož je vyráběna. 

3.1.4.1 Druhý stupeň čištění spalin před rekonstrukcí 
Před rekonstrukcí se používal zejména karbid vápna (vznikající jako odpadní produkt při 

výrobě acetylenu). I před rekonstrukcí bylo na spalovnu přiváženo nehašené vápno, ale 
využívalo se v menší míře.  

Pro čištění spalin se používala polosuchá vápenná metoda DRYPAC, která je založena na 
nástřiku jemně rozprášené vodní vápenné suspenze do proudu spalin [1]. 

3.1.4.2 Druhý stupeň čištění spalin po rekonstrukci 
Nyní je používáno zejména nehašené vápno, k němuž se přidává také vápenný hydrát (pro 

zlepšení kvality dočištění spalin); přídavek vápenného hydrátu se reguluje dle vypouštěných 
emisí. 

Vápenná suspenze je rozstřikována atomizérem. Proud suspenze je tím rozdělen na velmi 
jemné kapičky, jejichž průměr je v řádech několika desítek mikrometrů. Čím lépe jsou spaliny 
promíchány s kapičkami suspenze, tím vyšší je účinnost procesu čištění. Po opuštění 
absorbéru vstupují spaliny do části suché reakce, kde je do kouřovodu dávkováno suché 
hašené vápno v případě nutnosti absorbovat vyšší koncentrace škodlivin na výstupu. Navíc je 
atomizérem rozstřikován také 25% vodný roztok HNO3, aby nedocházelo k inkrustaci [2]. 
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4. ODPADNÍ VODY 
4.1.1 Spotřeba vody a sledování kvalitativních parametrů 

Do spalovny je voda přiváděna přípojkami z vodovodního řádu Stránská skála a 
Bělohorská. Důvodem odběru je rozvod pitné vody pro sociální a technologické účely. 

Dalšími zdroji vody pro spalovnu je vratný kondenzát z města a vratný kondenzát ze Zetor 
Tractors, a.s. (tyto zdroje jsou také využívány pro výrobu napájecí vody). 

Hlavní technologické odběry jsou: 
• výroba demineralizované vody pro napájení technologie (napájecí voda) – pro 

výrobu demineralizované vody se nepoužívá surová voda, ale tzv. mix, což je směs 
surové vody a vratného kondenzátu ze Zetor Tractors, a.s. 

• technologie čištění spalin – příprava vápenného mléka 
• solidifikace 

Převážná část dodávek vody do areálu spalovny je kryta odběrem z veřejné vodovodní sítě 
pitné vody, konkrétně dodávkami z BVK, a.s. Poměrnou částí je spotřebovávána i podzemní 
voda z hydrogeologického vrtu (HVS 1 a HVS 2) v areálu spalovny. Z vrtu je povolen odběr 
ve výši 2 – 4 l∙s-1. Tato voda se používá pouze pro technologické účely, nikoli pro účely 
sociální. 

4.1.2 Sledování množství a kvality odpadních vod 

4.1.2.1 Splaškové vody 
Splaškové vody ze sociálních zařízení jsou odváděny přes měrný objekt (Parschalův žlab) 

do veřejné kanalizace. Část splaškových vod je nutné vzhledem k výškovým poměrům 
přečerpávat. 

Množství splaškových vod lze přibližně stanovit ze spotřeby vody pro sociální účely, 
protože tyto odběry jsou v převážné míře měřeny podružnými vodoměry. Celkové množství 
splaškových odpadních vod je cca 4 000 m3∙rok-1. 

4.1.2.2 Technologické odpadní vody  
V technologii spalování odpadu a následné výrobě páry vznikají následující hlavní druhy 

odpadních vod: 
• kyselé odpadní vody z přípravy napájecí vody na CHÚV – odpady z přípravy 

demineralizované vody (zejména z praní uhlíkových filtrů, katexu a anexu) 
• odluh z kotlů – tyto vody mají zvýšenou elektrolytickou konduktivitu, pH a obsah 

iontově rozpuštěných látek 
• oplachová voda – obsahuje zvýšený podíl rozpuštěných a nerozpuštěných látek 
• chladící voda z kotle – tato voda má zvýšenou teplotu 
• odpadní vody z chlazení škváry – tato voda má zvýšenou kyselinovou neutralizační 

kapacitu (alkalitu) a obsah rozpuštěných a nerozpustných látek 

Veškeré technologické odpadní vody jsou sváděny do retenční nádrže v areálu spalovny. 
Retenční nádrž je železobetonová, otevřená jímka o užitném objemu cca 300 m3. 
Technologické odpadní vody z retenční nádrže jsou využívány pro chlazení škváry ve 
vynašeči. Nelze je neřízeně vypouštět z areálu spalovny do kanalizace, hrozilo by překročení 
limitu kanalizačního řádu města Brna. 

Splaškové vody (z administrativní budovy a sociálního zařízení) jsou z areálu spalovny 
vypouštěny přes Parschalův žlab. 
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Dokumentování spotřeb a kvality odpadní vody – monitoring kvality odpadních vod se 
provádí denně v retenční nádrži a Parschalově žlabu. Vypouštěné odpadní vody z Parschalova 
žlabu musí splňovat ukazatele přípustného znečištění stanovené v Kanalizačním řádu města 
Brna. 

Sledování kvality vody v retenční nádrži provádí a vyhodnocuje denně vlastní provozní 
laboratoř. Kvalita vody v Parschalově žlabu je taktéž denně sledována v laboratoři a navíc 
namátkově kontrolována v osmihodinovém slévaném vzorku pracovníky BVK, a.s. 

4.1.2.3 Dešťové vody 
V areálu spalovny je částečně vybudována oddělená kanalizace dešťových (srážkových) 

vod, která je přes revizní šachty napojena na městský kanalizační sběrač. Do této kanalizace 
jsou svedeny veškeré dešťové vody ze střech a převážná část dešťových vod ze zpevněných 
ploch. Dešťové vody ze zpevněné plochy jsou svedeny do retenční nádrže. Ve výjimečných 
případech lze po zpracování laboratorního rozboru z přeplněné sekce dešťové vody v retenční 
nádrži vypouštět přebytečnou vodu do Parschalova žlabu [2]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Použité chemikálie 
• 0,1 mol∙l-1 odměrný roztok kyseliny chlorovodíkové, HCl (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• fenolftalein (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• směsný indikátor, bromkresolová zeleň + methylčerveň (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• 0,05 mol∙l-1 odměrný roztok chelatonu 3 (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• eriochromová čerň T (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• amoniakový tlumivý roztok (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• 0,1 mol∙l-1 odměrný roztok hydroxidu sodného, NaOH (VITRUM Rožnov s.r.o.) 
• destilovaná voda (destilační aparatura v areálu spalovny) 
• reagenty obsažené v komerčních sadách (MACHEREY-NAGEL GmbH& Co. KG, 

Germany; distributor v ČR: Bangco s.r.o.) 

5.2 Použité pomůcky 
• titrační baňky 
• odměrné válce (100 ml) 
• mikropipety 
• plastové špičky k mikropipetám 
• odměrné baňky 10 ml 
• dělené pipety (10 ml nebo 25 ml) 
• reagenční papírky na orientační stanovení chloridů Quantofix Chlorure 

(MACHEREY-NAGEL GmbH& Co. KG, Germany; distributor v ČR: Bangco s.r.o.) 

5.3 Použité přístroje 
• pH-metr (WTW, inoLab, pH 730) 
• konduktometr (WTW, inoLab, Cond 730) 
• digitální byrety (Bürette Digital, BRAND) 
• termoblok (WTW, CR 2200) 
• spektrofotometr NANOCOLOR UV/VIS (MACHEREY-NAGEL GmbH& Co. KG, 

Germany; distributor v ČR: Bangco s.r.o.) 

5.4 Odběr vzorků 
Vzorky odpadních vod z retenční nádrže i Parschalova žlabu byly odebírány do 

polyethylenových vzorkovnic o objemu 500 ml. Vzorkovnice byly naplněny vzorkem až po 
okraj a co nejdříve uzavřeny a dopraveny do laboratoře. 

V případě retenční nádrže byl odběr uskutečněn přímým ponořením vzorkovnice pod 
hladinu vzorkované vody. Do Parschalova žlabu byla opakovaně spouštěna plastová nádobka 
na teleskopické tyči, z níž byl odebraný vzorek přeléván do vzorkovnice; tento postup byl 
opakován, dokud nebyla vzorkovnice plná.  

5.5 Postupy jednotlivých stanovení 
5.5.1 Stanovení pH 

Stanovení pH bylo provedeno pomocí pH-metru co nejdříve po odebrání vzorku. Čistou 
elektrodou bylo měřeno pH vzorku o maximální teplotě 30 °C. Pokud by měl vzorek vyšší 
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teplotu než 30 °C, musel by být nejdříve ochlazen. Nevhodným užíváním by elektroda 
ztrácela na životnosti [11]. 

5.5.2 Stanovení elektrolytické konduktivity (měrné vodivosti) 
Stanovení elektrolytické konduktivity bylo prováděno pomocí konduktometru.  
Čistou elektrodou byla měřena elektrolytická konduktivita vzorku, hodnota byla zapsána 

v μS∙cm-1 [11]. 

5.5.3 Stanovení teploty 
Teplota byla odečtena z konduktometru při měření elektrolytické konduktivity. 

5.5.4 Neutralizační kapacita vody 

5.5.4.1.1 Stanovení zjevné alkality (KNK8,3) 
K 100 ml vzorku vody byly přidány 2 – 3 kapky fenolftaleinu a roztok byl titrován 

odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol∙l-1 do odbarvení. Spotřeba byla zapsána jako 
hodnota v mval∙l-1 [11]. 

5.5.4.1.2 Stanovení celkové alkality (KNK4,5) 
K 100 ml vzorku byly přidány 2 – 3 kapky roztoku směsného indikátoru a roztok byl 

titrován odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol∙l-1 z modrého do žluto-oranžového 
zabarvení. Spotřeba byla zapsána jako hodnota v mval∙l-1 [11]. 

5.5.5 Tvrdost vody 
K 100 ml vzorku bylo přidáno 5 ml amoniakového tlumivého roztoku a malé množství 

eriochromové černi T. Takto připravený roztok byl promíchán a titrován odměrným roztokem 
Chelatonu 3 o koncentraci 0,05 mol∙l-1 z vínově červeného zbarvení do modrého zbarvení, 
které vydrží 1 minutu. Spotřeba byla zapsána jako hodnota v mval∙l-1 [11]. 

Tabulka 2: Převodní tabulka jednotek 

 mmol∙l-1 mval∙l-1 
mmol∙l-1 1,00 2,00 
mval∙l-1 0,50 1,00 

 

5.5.6 Iontově rozpuštěné látky (solnost) 
Do připravené kolony propláchnuté demineralizovanou vodou bylo nalito 100 ml 

stanovovaného vzorku. Prvních 100 ml bylo využito pouze pro promytí kolony a následně 
vylito. Dalších 100 ml vzorku nalitého do kolony bylo jímáno do titrační baňky a stanoveno.  

K roztoku byly přidány 2 – 3 kapky směsného indikátoru a byl titrován odměrným 
roztokem NaOH do kovově šedého zbarvení, nikoli až do plně modrého. Spotřeba NaOH byla 
přičtena ke spotřebě HCl při stanovení KNK4,5 (k celkové alkalitě vzorku).  

Výsledek byl zapsán v mg∙l-1 [11]. 

5.5.7 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK, COD) 
Rozsah tohoto testu je 100 – 1 500 mg∙l-1. 

5.5.7.1 Pracovní postup: 
Nejprve byla otevřena kruhová kyveta ze soupravy testu (držet mírně šikmo) a pomocí 

mikropipety byl obsah kyvety opatrně převrstven 2,00 ml vzorku (nemíchat). Kyveta byla 
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uzavřena, vložena do ochranného obalu a teprve nyní protřepána (pozor, kyveta se při 
protřepání zahřeje). Následně byla kyveta vložena do termobloku a ten byl zapnut a bylo 
nastaveno vyhřívání na teplotu 148 °C po dobu 2 hodin. Poté byla kyveta vyndána 
z termobloku a ponechána volně chladnout po dobu asi 10 minut. Nakonec byla ještě jednou 
protřepána a na vzduchu ochlazena na laboratorní teplotu. Takto vychladlá kyveta byla 
očištěna, osušena a vložena do spektrofotometru. 

Kyvety jsou opatřeny čárovými kódy, podle kterých spektrofotometr rozpozná typ 
stanovení. Měření bylo tedy zajištěno pouhým vsunutím kyvety do spektrofotometru. 

Před vlastním fotometrickým stanovením byl použit jednoduchý proužkový test na obsah 
chloridů. Při obsahu chloridů větším než 1 500 mg∙l-1 musí být do kruhové kyvety dávkováno 
místo 2,00 ml vzorku pouze 1,00 ml vzorku a 1,00 ml maskovacího činidla na chloridy [12]. 

5.5.8 Chloridy 
Rozsah tohoto testu je 5 – 200 mg∙l-1 chloridů. 

5.5.8.1 Pracovní postup: 
Nejprve bylo provedeno předběžné vyšetření vzorku jednoduchým proužkovým testem na 

stanovení obsahu chloridů Quantofix Chlorure s rozsahem 500 – 3 000 mg∙l-1. 
Dle obsahu chloridů bylo zvoleno co nejvhodnější ředění vzorku.  
Po naředění příslušného vzorku byla otevřena kruhová kyveta ze soupravy testu a pomocí 

mikropipety byl přidán 1,00 ml vzorku (naředěného či nenaředěného), poté 1,00 ml činidla 
R1, kyveta byla uzavřena, protřepána a otřena čistým hadříkem. Reakční doba je 3 minuty, 
během této doby byla kyveta ponechána v klidu při laboratorní teplotě. Po ukončení reakční 
doby byl připravený roztok proměřen při vlnové dálce 470 nm.  

Kyvety jsou opatřeny čárovými kódy, podle kterých spektrofotometr rozpozná typ 
stanovení. Měření bylo tedy zajištěno pouhým vsunutím kyvety do spektrofotometru [13]. 

5.5.9 Amoniakální dusík 
Byly použity dva testy, Amoniak 3 s rozsahem 0,04 – 2,30 mg∙l-1 amoniakálního dusíku a 

Amoniak 10-50 s rozsahem 0,20 – 8,00 mg∙l-1 amoniakálního dusíku. 

5.5.9.1 Pracovní postup pro sadu Amoniak 3 
Byla otevřena kruhová kyveta ze soupravy testu, pomocí mikropipety byly přidány 4,00 ml 

vzorku a poté byla pinzetou vložena 1 kapsle činidla R2. Kyveta byla uzavřena víčkem, 
promíchána a otřena čistým hadříkem. Reakční doba je15 minut, během této doby byla kyveta 
ponechána v klidu při laboratorní teplotě. Po ukončení reakční doby byl připravený roztok 
proměřen při vlnové délce 690 – 695 nm [14]. 

5.5.9.2 Pracovní postup pro sadu Amoniak 10-50 
Byla otevřena kruhová kyveta ze soupravy testu, pomocí mikropipety byl přidán 1,00 ml 

vzorku a poté byla pinzetou vložena 1 kapsle činidla R2. Kyveta byla uzavřena víčkem, 
promíchána a otřena čistým hadříkem. Reakční doba je 15 minut, během této doby byla 
kyveta ponechána v klidu při laboratorní teplotě. Po ukončení reakční doby byl připravený 
roztok proměřen při vlnové délce 690 – 695 nm [15]. 

5.5.10 Železo (celkový obsah Fe2+ a Fe3+) 
Rozsah tohoto testu je ovlivněn zvolenou kyvetou, pro rozsah 0,01 – 2,00 mg∙l-1 Fe byla 

použita semimikrokyveta 50 mm s redukovaným objemem, pro rozsah 0,10 – 15,0 mg∙l-1 Fe 
byla použita 10 mm kyveta. 
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5.5.10.1 Pracovní postup: 
Příprava vzorku 

Do 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 8,00 ml vzorku, mikropipetou bylo přidáno 
0,40 ml činidla R1, obsah baňky byl promíchán a poté byla přidána ½ mikrolžičky činidla R2, 
obsah baňky byl znovu promíchán a roztok byl ponechán 1 minutu v klidu při laboratorní 
teplotě. Po uplynutí této doby bylo mikropipetou přidáno 0,40 ml činidla R3, obsah baňky byl 
opět promíchán a nakonec bylo mikropipetou přidáno 0,4 ml činidla R4. Roztok byl doplněn 
destilovanou vodou po rysku a promíchán. Reakční doba je 5 minut, během této doby byl 
roztok ponechán v klidu při laboratorní teplotě.  

Do spektrofotometru bylo zadáno číslo metody 1-36, připravený roztok byl převeden do 
kyvety a proměřen při vlnové délce 492 nm.  

Příprava slepého stanovení 
Do 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 8,00 ml vzorku (každý vzorek má vlastní 

slepé stanovení), jenž byl doplněn destilovanou vodou po rysku, promíchán a použit jako 
nulová hodnota pro měření daného vzorku [16]. 

5.5.11 Fosforečnany (celkový obsah P2O5) 
 Rozsah tohoto testu je ovlivněn zvolenou kyvetou, pro rozsah 0,10 – 5,00 mg∙l-1 PO4

3- byla 
použita semimikrokyveta 50 mm s redukovaným objemem, pro rozsah 0,50 – 20,00 mg∙l-1 
PO4

3- byla použita 10 mm kyveta. 

5.5.11.1 Pracovní postup: 
Příprava vzorku 

Do 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 8,00 ml vzorku, mikropipetou bylo přidáno 
0,40 ml činidla R1, obsah baňky byl promíchán a poté bylo přidáno 0,40 ml činidla R2. 
Roztok byl doplněn destilovanou vodou po rysku a promíchán. Reakční doba je 10 minut, 
během této doby byl roztok ponechán v klidu při laboratorní teplotě.  

Do spektrofotometru bylo zadáno číslo metody 1-77, připravený roztok byl převeden do 
kyvety a proměřen při vlnové délce 690 nm.  

Příprava slepého stanovení 
Do 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 8,00 ml destilované vody, dále byl postup 

stejný jako při přípravě vzorku. Takto připravený roztok byl řádně promíchán, převeden do 
kyvety a použit jako nulová hodnota pro všechny vzorky měřené touto metodou [17]. 
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5.5.12 Měď (Cu2+) 
Rozsah tohoto testu je ovlivněn zvolenou kyvetou, pro rozsah 0,01 – 2,00 mg∙l-1 Cu2+ byla 

použita semimikrokyveta 50 mm s redukovaným objemem, pro rozsah 0,10 – 10,00 mg∙l-1 
Cu2+ byla použita 10 mm kyveta. 

5.5.12.1 Pracovní postup: 
Příprava vzorku 

Do 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 8,00 ml vzorku, mikropipetou bylo přidáno 
0,80 ml činidla R1, obsah baňky byl promíchán a poté bylo přidáno 0,80 ml činidla R2. 
Roztok byl doplněn destilovanou vodou po rysku a promíchán. Reakční doba je 15 minut, 
během této doby byl roztok ponechán v klidu při laboratorní teplotě.  

Do spektrofotometru bylo zadáno číslo metody 1-53, připravený roztok byl převeden do 
kyvety a proměřen při vlnové délce 585 nm.  

Příprava slepého stanovení 
Do 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 8,00 ml vzorku (každý vzorek má vlastní 

slepé stanovení), jenž byl doplněn destilovanou vodou po rysku, promíchán a použit jako 
nulová hodnotu pro měření daného vzorku [18]. 
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5.6 Ředění vzorků 
Pokud jsou limitní hodnoty dané metody pro naše účely příliš nízké, musíme přistoupit 

k naředění vzorku. Pro ředění vzorků při stanovení mobilními metodami platí, že do 
spektrofotometru zadáme údaj o ředění, abychom získali správný výsledek odpovídající 
množství stanovované složky v neředěném vzorku.  

Do spektrofotometru zadáváme údaje o ředění ve formě počet dílů vzorku + počet dílů 
ředící vody (např. při zředění 1 : 10 zadáme do spektrofotometru údaj o ředění 1 + 9). 
Výhodou oproti obyčejnému vynásobení je, že spektrofotometr počítá s více desetinnými 
místy, než je schopen zobrazit jakožto naměřené, proto získáme přesnější hodnoty. 

Tabulka 3: Charakterizace vzorků 

Číslo 
vzorku 

Datum 
odběru 

Místo 
odběru 

Ředění vzorků pro jednotlivá stanovení 
P2O5 Cl- NH3 CHSKCr 

1a 6. 3. 2012 
retenční 

nádrž 
- 1 + 99 

Amoniak 10 
1 + 9 

- 

1b 6. 3. 2012 
Parschalův 

žlab 
1 + 9 1 + 1 

Amoniak 10 
1 + 4 

- 

2a 7. 3. 2012 
retenční 

nádrž 
- 1 + 99 

Amoniak 10 
1 + 4 

- 

2b 7. 3. 2012 
Parschalův 

žlab 
1 + 9 1 + 1 

Amoniak 10 
1 + 4 

- 

3a 13. 3. 2012 
retenční 

nádrž 
- 1 + 49 

Amoniak 3 
1 + 9 

1 + 1* 

3b 13. 3. 2012 
Parschalův 

žlab 
1 + 1 1 + 24 

Amoniak 10 
1 + 24 

- 

4a 14. 3. 2012 
retenční 

nádrž 
- 1 + 49 

Amoniak 3 
1 + 9 

1 + 1* 

4b 14. 3. 2012 
Parschalův 

žlab 
1 + 1 1 + 9 

Amoniak 10 
1 + 9 

- 

5a 21. 3. 2012 
retenční 

nádrž 
- 1 + 49 

Amoniak 10 
1 + 1 

1 + 1* 

5b 21. 3. 2012 
Parschalův 

žlab 
1 + 7 1 + 4 

Amoniak 10 
1 + 9 

- 

6b 15. 3. 2012 
Parschalův 

žlab 
1 + 3 1 + 49 

Amoniak 10 
1 + 9 

- 

*místo 2 ml vzorku byl dávkován 1 ml vzorku a přidán 1 ml maskovacího činidla na chloridy 

Vzorek 6 byl odebrán pouze z Parschalova žlabu (proto pouze 6b) a jedná se o 
osmihodinový slévaný vzorek. 
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5.7 Výsledky a diskuse 

 
Graf 1: Srovnání pH v retenční nádrži před rekonstrukcí a po ní 

pH vody v retenční nádrži bylo před rekonstrukcí vyšší než po ní, ale ani nyní by 
nesplňovalo limit stanovený Kanalizačním řádem města Brna (retenční nádrž se nevypouští 
do městské kanalizace). 

 

Graf 2: Srovnání pH v Parschalově žlabu před rekonstrukcí a po ní 

Vody vypouštěné do městské kanalizace přes Parschalův žlab zaznamenaly po 
rekonstrukci také pokles pH, což bylo zapotřebí, jelikož jinak by nesplňovaly požadavky 
stávajícího Kanalizačního řádu. V současné době tyto požadavky splňuje všech 6 vzorků.  
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Graf 3: Srovnání přepočítané vodivosti v retenční nádrži před rekonstrukcí a po ní 

Vodivost (elektrolytická konduktivita) vody v retenční nádrži je po rekonstrukci vyšší, což 
je pravděpodobně způsobeno tím, že technologická odpadní voda již není vypouštěna do 
kanalizace a hromadí se v retenční nádrži. 

 

Graf 4: Srovnání přepočítané vodivosti v Parschalově žlabu před rekonstrukcí a po ní 

U odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace přes Parschalův žlab došlo po 
rekonstrukci k významnému poklesu vodivosti. Tento pokles souvisí se zvýšením vodivosti 
vody v retenční nádrži a je také způsoben ukončením vypouštění technologických odpadních 
vod do městské kanalizace. 
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Graf 5: Srovnání zjevné alkality v retenční nádrži před rekonstrukcí a po ní 

Zjevná alkalita (KNK8,3) souvisí s pH vody. Jedná se o množství jednosytné kyseliny, které 
musíme přidat ke vzorku, aby jeho pH kleslo na 8,3. U vody v retenční nádrži je pH u všech 
vzorků vyšší než 8,3, tedy lze stanovit zjevnou alkalitu. U většiny vzorků je zjevná alkalita 
vyšší před rekonstrukcí, což by odpovídalo naměřeným hodnotám pH. Poněkud překvapující 
je, že u dvou vzorků je to opačně. 

 

Graf 6: Srovnání zjevné alkality v Parschalově žlabu před rekonstrukcí a po ní 

Vzorky odebrané v Parschalově žlabu po rekonstrukci mají kromě dvou nižší pH než 8,3, 
takže zjevná alkalita u nich nelze stanovit. U zbývajících dvou vzorků je pH jen o málo vyšší 
než 8,3, z čehož vyplývá, že stanovená zjevná alkalita je velmi nízká. U všech vzorků z 
období před rekonstrukcí lze kvůli vysokému pH stanovit zjevnou alkalitu.  
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Graf 7: Srovnání celkové alkality v retenční nádrži před rekonstrukcí a po ní 

Taktéž i celková alkalita (KNK4,5) souvisí s pH vody. Jedná se o množství jednosytné 
kyseliny, které musíme přidat ke vzorku, aby jeho pH kleslo na 4,5. U většiny vzorků je 
celková alkalita vyšší před rekonstrukcí než po ní, což by odpovídalo naměřeným hodnotám 
pH. Poněkud překvapující je, že u dvou vzorků je to opačně. 

 

Graf 8: Srovnání celkové alkality v Parschalově žlabu před rekonstrukcí a po ní 

 Celková alkalita lze stanovit u všech vzorků odebraných v Parschalově žlabu, jelikož 
všechny mají pH vyšší než 4,5. U všech vzorků je celková alkalita po rekonstrukci nižší než 
před ní, což odpovídá naměřeným hodnotám pH.  
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Graf 9: Srovnání tvrdosti v retenční nádrži před rekonstrukcí a po ní 

Tvrdost (obsah vápenatých a hořečnatých iontů) vody v retenční nádrži je po rekonstrukci 
vyšší než před ní stejně jako je tomu u vodivosti. Taktéž u tvrdosti je to způsobeno tím, že se 
technologické odpadní vody již nevypouští do kanalizace a hromadí se v retenční nádrži. 

 

Graf 10: Srovnání tvrdosti v Parschalově žlabu před rekonstrukcí a po ní 

U vody vypouštěné přes Parschalův žlab do městské kanalizace byl po rekonstrukci 
zaznamenán pokles tvrdosti. Tento pokles souvisí se zvýšením tvrdosti vody v retenční nádrži 
a je také způsoben ukončením vypouštění technologických odpadních vod do městské 
kanalizace.  
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Graf 11: Srovnání solnosti v retenční nádrži před rekonstrukcí a po ní 

Solnost (obsah iontově rozpuštěných látek) vody v retenční nádrži je po rekonstrukci vyšší 
než před ní stejně jako je tomu u vodivosti a tvrdosti. Taktéž u solnosti je to způsobeno tím, 
že se technologické odpadní vody již nevypouští do kanalizace a hromadí se v retenční nádrži. 

 

 
Graf 12: Srovnání solnosti v Parschalově žlabu před rekonstrukcí a po ní 

U vody vypouštěné přes Parschalův žlab do městské kanalizace byl po rekonstrukci 
zaznamenán pokles solnosti. Tento pokles souvisí se zvýšením solnosti vody v retenční nádrži 
a je také způsoben ukončením vypouštění technologických odpadních vod do městské 
kanalizace.  
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Graf 13: Srovnání CHSKCr v retenční nádrži a Parschalově žlabu po rekonstrukci 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) je u většiny vzorků vyšší v retenční nádrži než 
v Parschalově žlabu, což znamená, že v retenční nádrži je více oxidovatelných organických 
sloučenin. Ani hodnoty naměřené v retenční nádrži však nejsou příliš vysoké a splňují 
požadavky Kanalizačního řádu města Brna (ačkoli se tato voda do kanalizace nevypouští). 

 

Graf 14: Srovnání obsahu Cl- v retenční nádrži a Parschalově žlabu po rekonstrukci 

Obsah chloridů je několikanásobně vyšší v retenční nádrži než v Parschalově žlabu, 
chloridy jsou tedy zejména součástí technologických odpadních vod. Nejvíce chloridů je 
pravděpodobně vyprodukováno DEMI linkou při regeneraci katexové hmoty pomocí HCl. 
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Graf 15: Srovnání obsahu NH3 v retenční nádrži a Parschalově žlabu po rekonstrukci 

Obsah amoniaku je vyšší ve splaškových odpadních vodách, ale i v technologických se 
vyskytuje v množství vyšším než malém. 

Ve splaškových vodách je amoniak pravděpodobně v nejvyšší míře obsažen jako produkt 
biologických procesů. 

 

Graf 16: Srovnání obsahu Fe v retenční nádrži a Parschalově žlabu po rekonstrukci 

V retenční nádrži byl obsah železa u všech vzorků pod mezí detekce dané metody, zatímco 
v Parschalově žlabu bylo železo stanoveno ve všech vzorcích. Z uvedeného vyplývá, že 
železo je součástí pouze splaškových odpadních vod, nikoli technologických. 
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Graf 17: Srovnání obsahu P2O5 v retenční nádrži a Parschalově žlabu po rekonstrukci 

Obsah fosforečnanů v retenční nádrži je velmi nízký oproti Parschalovu žlabu. Většina 
fosforečnanů je tedy opět součástí splaškových odpadních vod, jen minimum je obsaženo 
v technologických.  

Do splaškových vod se fosforečnany dostávají zejména z pracích a čisticích prostředků. 

 
Graf 18: Srovnání obsahu Cu2+ v retenční nádrži a Parschalově žlabu po rekonstrukci 

V Parschalově žlabu byl obsah mědi u všech vzorků pod mezí detekce dané metody, 
zatímco v retenční nádrži byla měď stanovena ve většině vzorků. Z uvedeného vyplývá, že 
měď je součástí technologických odpadních vod, nikoli splaškových. I u retenční nádrže však 
splňuje obsah mědi požadavky Kanalizačního řádu města Brna (ačkoli se tato voda do 
kanalizace nevypouští). 
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Kompletní přehled naměřených výsledků je uveden v Příloze 2. 

5.7.1 Ovlivnění naměřených dat 
Hodnoty naměřené u stejných vzorků v jednotlivých dnech bohužel nelze příliš srovnávat, 

jelikož jsou značně proměnlivé, zejména u retenční nádrže, ale i u Parschalova žlabu. 
Ukazatele jakosti vody stanovené ve vzorcích z retenční nádrže jsou ovlivněny zejména 

typem aktuálně spalovaného odpadu. 
Ukazatele jakosti vody stanovené ve vzorcích z Parschalova žlabu jsou ovlivněny zejména 

praním pracovních oděvů zaměstnanců, což zvyšuje obsah P2O5 ve vzorku. 

5.7.2 Hodnoty stanovené kanalizačním řádem města Brna 
Tabulka 4: Limitní hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro 

veřejnou potřebu [19] 

Ukazatel 
znečištění 

Jednotka 
Limitní hodnota 

zbytkového znečištění 
slévaný vzorek prostý vzorek 

Teplota °C 40 
pH - 6,0 - 9,0 

Měď (Cu2+) µg∙l-1 1000 2000 
Chloridové ionty (Cl-) mg∙l-1 200 300 

Amonné ionty (N-NH4
+)  mg∙l-1 40 70 

CHSK mg∙l-1 900 1800 
 
V tabulce jsou uvedeny ty ukazatele, které byly stanovovány ve vzorcích odpadních vod 

z retenční nádrže a Parschalova žlabu a současně jsou limitovány Kanalizačním řádem pro 
statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice. 

Naměřené ukazatele jakosti odpadní vody vypouštěné přes Parschalův žlab do městské 
kanalizace u prostých vzorků splňují požadavky Kanalizačního řádu, kromě obsahu 
chloridových iontů ve vzorku ze dne 14. 3. 2012 s hodnotou 610 mg∙l-1, jenž překročila limit 
více než dvojnásobně. Důvod tohoto překročení není možno nalézt v dostupných údajích.  

Z hodnot naměřených ve slévaném vzorku limity překračuje pouze amoniakální dusík 
s hodnotou 43,5 mg∙l-1, což je o 3,5 mg∙l-1 více než povoluje Kanalizační řád pro 
osmihodinový slévaný vzorek. Toto překročení je poměrně malé. 
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6. ZÁVĚR 
Výsledkem této práce je zhodnocení, že rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s. je pro 

životní prostředí bezesporu přínosná. 
Z hlediska kvality odpadních vod došlo ke snížení škodlivosti vody vypouštěné přes 

Parschalův žlab do městské kanalizační sítě u všech srovnatelných parametrů. Parametry, 
k nimž nejsou k dispozici pro srovnání data z období před rekonstrukcí, splňují až na výjimku 
(chloridy v jednom prostém vzorku a amoniak ve vzorku osmihodinovém slévaném) limity 
stanovené Kanalizačním řádem města Brna.  

Z naměřených hodnot a hodnot získaných z období před rekonstrukcí je zřejmé, že limity 
stávajícího Kanalizačního řádu by u mnoha ukazatelů nebyly splněny, pokud by byla 
pravidelně do městské kanalizace vypouštěna technologická odpadní voda z retenční nádrže. 

Pozitivní vliv na životní prostředí jistě nelze upřít také při rekonstrukci nově zbudované 
dotřiďovací lince, která umožňuje efektivnější následné využití tříděného odpadu od 
obyvatelstva. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ADP adenosindifosfát 

ATP adenosintrifosfát 

BVK Brněnské vodárny a kanalizace 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ES evropská směrnice 

CHSK (COD) chemická spotřeba kyslíku (chemical oxygen demand) 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou 

CHSKMn chemická spotřeba kyslíku stanovená manganistanovou metodou 

CHÚV Chemická úpravna vody 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

 (Integrovaná prevence a omezování znečištění) 

IRL iontově rozpuštěné látky 

KNK kyselinová neutralizační kapacita 

OI Obchodní inspekce 

PET polyethylentereftalát 

PTFE polytetrafluorethylen (tzv. teflon) 

SAKO  spalovna a komunální odpady 
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Obrázek 11: Termoblok pro mobilní stanovení CHSKCr 
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Obrázek 13: Digitální byreta 
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Obrázek 21: Sada pro stanovení fosforečnanů 

 

Obrázek 22: Sada pro stanovení mědi 
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Příloha 2: Naměřené hodnoty 
Stav před rekonstrukcí (hodnoty z roku 2008) 

 Retenční nádrž 

Tabulka 5: Hodnoty teploty, pH, konduktivity a volumetrických stanovení 

Datum 
odběru 

t 
(°C) pH 

κ 
(µS∙cm-1) 

κ25 
(µS∙cm-1) 

KNK8,3 

(mval∙l-1) 
KNK4,5 

(mval∙l-1) 
tvrdost 

(mval∙l-1) 
solnost 
(mg∙l-1) 

6. 3. 2008 21,5 12,17 5190 5538 13,85 15,35 21,42 31,95 
7. 3. 2008 20,6 12,20 5200 5673 14,00 14,84 19,93 30,84 

13. 3. 2008 20,8 12,04 4450 4855 8,15 9,20 22,80 41,30 
14. 3. 2008 21,7 12,14 5310 5666 11,33 12,35 22,50 35,95 
21. 3. 2008 20,8 12,23 4230 4615 12,95 14,08 17,44 25,28 

 Parschalův žlab 

Tabulka 6: Hodnoty teploty, pH, konduktivity a volumetrických stanovení 

Datum 
odběru 

t 
(°C) pH 

κ 
(µS∙cm-1) 

κ25 
(µS∙cm-1) 

KNK8,3 

(mval∙l-1) 
KNK4,5 

(mval∙l-1) 
tvrdost 

(mval∙l-1) 
solnost 
(mg∙l-1) 

6. 3. 2008 20,2 12,21 4960 5535 13,05 15,20 20,45 27,30 
7. 3. 2008 20,2 12,21 5030 5613 13,40 14,60 18,30 32,80 

13. 3. 2008 20,2 12,35 5250 5859 13,35 14,45 24,05 32,65 
14. 3. 2008 20,2 12,42 4560 5089 12,95 14,00 19,85 27,80 
21. 3. 2008 18,1 12,31 4220 4929 12,72 13,72 16,40 25,57 

Stav po rekonstrukci (naměřené hodnoty) 

 Retenční nádrž 

Tabulka 7: Stanovení teploty, pH, konduktivity a volumetrická stanovení 

číslo 
vzorku 

t 
(°C) 

pH κ 
(µS∙cm-1) 

κ25 
(µS∙cm-1) 

KNK8,3 

(mval∙l-1) 
KNK4,5 

(mval∙l-1) 
tvrdost 

(mval∙l-1) 
solnost 
(mg∙l-1) 

1a 25,0 11,98 16430 16430 13,35 15,23 37,34 138,5 
2a 18,1 11,71 11080 12941 5,85 7,16 23,93 97,3 
3a 24,1 11,97 24600 25117 12,65 16,30 45,28 176,8 
4a 22,3 11,67 14270 15226 4,65 6,60 33,84 112,9 
5a 24,4 12,19 27900 28486 17,94 21,62 54,35 193,5 

Tabulka 8: Stanovení pomocí mobilních analytických setů 

číslo 
vzorku 

Fe 
(mg∙l-1) 

P2O5 
(mg∙l-1) 

Cu2+ 
(mg∙l-1) 

Cl- 
(mg∙l-1) 

NH3 

(mg∙l-1) 
CHSKCr 
(mg∙l-1) 

1a <0,01 0,1 0,23 9209 5,00 795 
2a <0,01 0,1 <0,01 3461 2,70 308 
3a <0,01 0,4 0,20 6935 8,53 1075 
4a <0,01 0,3 0,06 833 6,26 693 
5a <0,01 0,4 0,14 7981 13,50 1364 
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 Parschalův žlab 

Tabulka 9: Stanovení teploty, konduktivity, pH a volumetrická stanovení 

číslo 
vzorku 

t 
(°C) 

pH κ 
(µS∙cm-1) 

κ25 
(µS∙cm-1) 

KNK8,3 

(mval∙l-1) 
KNK4,5 

(mval∙l-1) 
tvrdost 

(mval∙l-1) 
solnost 
(mg∙l-1) 

1b 15 8,43 1151 1446 0,03 6,82 7,33 17,3 
2b 12,3 8,24 1215 1645 0,00 6,29 6,26 12,12 
3b 14,2 8,66 1357 1746 0,05 7,25 5,60 12,72 
4b 20,7 8,11 947 1033 0,00 5,02 7,47 12,87 
5b 23,5 7,80 989 1010 0,00 6,82 5,72 10,46 
6b 19,7 7,75 1019 1137 0,00 5,86 8,73 9,89 

Tabulka 10: Stanovení pomocí mobilních analytických setů 

číslo 
vzorku 

Fe 
(mg∙l-1) 

P2O5 
(mg∙l-1) 

Cu2+ 
(mg∙l-1) 

Cl- 
(mg∙l-1) 

NH3 

(mg∙l-1) 
CHSKCr 
(mg∙l-1) 

1b 0,69 36,2 <0,01 135 42,50 546 
2b 0,45 34,9 <0,01 155 43,20 510 
3b 0,37 33,7 <0,01 165 53,10 468 
4b 0,26 14,6 <0,01 610 30,40 294 
5b 0,32 21,4 <0,01 77 33,50 357 
6b 0,59 24,1 <0,01 104 43,50 397 

 

Přepočet konduktivity 
Hodnoty naměřené elektrolytické vodivosti (κ) vzorku při teplotě stanovení byly přepočítány 
na teplotu 25 °C (κ25) pomocí koeficientů uvedených v Tabulce 7. 

Tabulka 11: Korekční faktory k převádění hodnot konduktivity podle ČSN EN 27888 (75 
7344) [3] 

Teplota 
vzorku (°C) 

Korekční 
faktor 

Teplota 
vzorku (°C) 

Korekční 
faktor 

Teplota 
vzorku (°C) 

Korekční 
faktor 

1 1,857 11 1,390 21 1,091 
2 1,800 12 1,354 22 1,067 
3 1,745 13 1,320 23 1,044 
4 1,693 14 1,287 24 1,021 
5 1,643 15 1,256 25 1,000 
6 1,596 16 1,225 26 0,979 
7 1,551 17 1,196 27 0,959 
8 1,508 18 1,168 28 0,940 
9 1,467 19 1,141 29 0,921 

10 1,428 20 1,116 30 0,903 
 

 
 

 


