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Terminologie 

 Biologické čištění odpadních vod, organické znečištění, CHSK a 

BSK, anorganické znečištění (nutrienty) 

 Aktivační proces, aktivovaný kal, biomasa 

 Stáří kalu – doba zdržení biomasy 

 Aktivační nádrž, usazovací a dosazovací nádrž 

 Aerobní a anaerobní procesy 

 Membrány, membránové bioreaktory (MBR) 

 Intenzita toku – specifický průtok, zanášení, transmembránový tlak,  
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Schéma ČOV 
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Membránové bioreaktory – základní principy 

 Komplexní proces, kombinace biologických procesů (aktivovaného 

kalu, obecně biomasy) a filtrace přes přepážku/membránu (UF 

membrány <0,2 µm), náhrada separačního stupně - DN 

 záchyt nežádoucích složek (NL a biomasa) z odpadní vody (aktivační 

směsi) v bioreaktoru (aktivační nádrži, anaerobním reaktoru) 

 hnací síla je rozdíl tlaků před a za membránou (snížení tlaku) 
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Membránové bioreaktory – základní principy 

 tlakový rozdíl u ponořených instalací je dán podtlakem – nízké 

hodnoty transmembránového tlaku (100-500 mbar) 

 membrány mikrofiltrační až  ultrafiltrační (hygienizace), předstupeň 

reverzní osmózy – odsolení – zpětné využití 

 materiál: polymery (PES, PVDF), vzácně anorganické  

 ponořené deskové (flat sheet) membrány, dutá vlákna 

 první aplikace v 90. letech 20.století pro průmyslové OV, zejména 

pro koncentrované vody, v současnosti stále 2/3-3/4 

 

 

 

 

 

 

Benecko | 20.11. 2013 

 



Konfigurace MBR 
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MBR versus konvenční technologie 
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Membránové bioreaktory - porovnání 

Výhody 

 stabilně vysoká kvalita odtoku – opětovné využití vody 

 vyšší provozní koncentrace aktivovaného kalu, vyšší stáří 

kalu – doba zdržení biomasy, bioaugmentace in-situ          

 menší objemy, nízké nároky na plochu (zastavěnost), 

kompaktnost systému, stabilita x zanášení 

 občasná kontrola a obsluha, kvarterní čištění (UV, AC, RO) 

 snížená produkce přebytečného kalu, eliminace problémů 

spojených s vláknitým bytněním a pěněním, nižší „biogrowth“ 

 stabilizace nitrifikace při nízkých teplotách, rozklad xenobiotik 

 vyšší odolnost vůči toxickým látkám, možnost disperzního růstu 

 snadná přeměna konvenční ČOV na MBR, intenzifikace 
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Membránové bioreaktory - porovnání 

Nevýhody 

 vyšší investiční náklady (membránové moduly, kapacity 

dmychadel, jemnější česle),vyšší o 10-15% (data 2011) 

 vyšší provozní spotřeba vzduchu, čištění (vyšší o 15-25%) 

 nutná vyšší odbornost řízení procesu (ale mnohem vyšší stupeň 

automatizace) 

 Problémy se zanášením  (foulingem a biofoulingem) postupná 

kolmatace pórů,  

 Nižší flexibilita k průtoku (navýšení průtoku max. 2x), měně 

významné u průmyslových OV 
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Membránové bioreaktory 

 2 základní konfigurace:  

 interní moduly (pomořené), přímo v AN nebo později v 

membránovém prostoru, samostatná aerace hrubobublinná 

(střihové síly) nebo kombinace aerace-proplach-relaxace 

 externí (filtrace na bočním proudu, konvenční UF modul), 

používané na počátku vývoje 

 Investiční i provozní náklady obecně vyšší (cena membrán – stále 

klesá, aerace, tlaková filtrace) 

 0.27 EUR/m3 konvenční 0.46 EUR/m3 pro MBR (ČOV pro 

německý papírenský průmysl, 2011) 
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Vývoj konfigurací MBR 
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Membránové bioreaktory – parametry 

 Transmembránový tlak (TMP), 0-100 mbar (max. cca 500) 

 Intenzita toku – specifický průtok – desítky [l/m².h], typicky cca 10 

[l/m².h] pro ponořené moduly, vyšší průtoky pro cross-flow externí 

moduly 

 propustnost (permeabilita) stovky l/(m².h.bar) 

 Koncentrace biomasy (10-15 g/l), současné trendy 8-10 g/l 

 Propustnost ovlivňují koloidy (humáty), bílkoviny, extracelulární 

polymery (polysacharidy) – vliv stáří kalu 

 Aerace kolem membrán (rychlosti desítky m/h), specifická  aerace 

desetiny až jednotky Nm3/h 

 Foulingové parametry (nárůst  TMP v průběhu času aj.) 
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Membránové bioreaktory 

 fotografie membránových modulů (desky vs. dutá vlákna) 

 

Obr. a, c: převzato z http://www.asio.cz/cz/135.realizace-membranove-cov-pro-1850-eo; Obr. b: vlastní tvorba 

a b c 
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Membránové bioreaktory 
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Membránové bioreaktory – výrobci modulů 
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Membránové bioreaktory – výrobci modulů 
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Membránové bioreaktory – provoz a údržba 

 Reversibilní a nereversibilní zanášení (fouling) 

 Aerace (turbulentní tok na povrchu membrán) 

 Zpětný proplach (odstranění nepřilnavých nánosů) 

 Zpětné pulzování (náhlý tlakový gradient) 

 Relaxace (zrušení transmembránového tlaku, kombinace s aerací) 

 Kombinace a časové režimy provozních fází 

 Koagulanty a flokulanty (kationické polymery) 

 CIP (Cleaning in Place): kyseliny, louh, fosfáty, akt. chlór, teplota,  

 Mechanické abraze (ENVI-PUR) 

 Biocidní modifikace membrán a jiné inovativní metody  
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Membránové bioreaktory – aplikační potenciál  

 Rostoucí legislativní nároky  

 Limity stávajících technologií 

 Nároky na kompaktní řešení 

 Obecná cena vody a její nedostatek 

 Tlak na průmysl redukovat a okruhovat systémy 
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 Definice BAT - NV 229/2007 Sb. § 2  i)  

 Vypouštění odpadních vod – kombinovaný (emisně-imisní) přístup 

 NV 229/2007 Sb. nedefinuje konkrétní technologie BAT, uvádí 

obecné požadavky na technologie pro jednotlivé velikosti ČOV, 

zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek 

 Nepřímé stanovení BAT pomocí hodnot „p“, „m“ a „průměr“  

 Zvolená BAT musí splňovat jedno ze tří kritérií: 

•  odpovídá slovnímu popisu ve sloupci „BAT“ 

•  nebo splňuje emisní limity „p“, „m“, „průměr“ 

•   nebo splňuje emisní limity ve sloupci „účinnost“ 

BAT - Institut nejlepších dostupných technologií 
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Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností při použití BAT v  

oblasti čištění městských odpadních vod 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 Ncelk Pcelk 

koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace Kategorie 

ČOV [EO] 

Nejlepší 

dostupná 

technologie p 
mg/l 

m 

mg/l 

účinnost 
[%] p 

mg/l 
m 

mg/l 

účinnost 
[%] p 

mg/l 
m 

mg/l 
prům. 
mg/l 

m 
mg/l 

účinnost 

[%] prům. 
mg/l 

m 
mg/l 

účinnost 
[%] prům. 

mg/l 
m 

mg/l 

účinnost 
[%] 

< 500 

Nízko až středně 

zatěžovaná aktivace 

nebo biofilmové 

reaktory 

110 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - - - - 

500 - 

2000 

Nízko zatěžovaná 

aktivace se stabilní 

nitrifikací 
75 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 - - - - - - 

2001 - 

10 000 

Nízko zatěžovaná 

aktivace se stabilní 

nitrifikací a se 

simultánním 

srážením fosforu + 

mikrosíta či jiná 

filtrace 

70 120 80 18 25 90 20 30 8 15 80 - - - 2 5 75 

10 001 - 

100 000 

Nízko zatěžovaná 

aktivace s 

odstraňováním 

nutrientů +terciární 

stupeň včetně 

srážení fosforu 

eventuelně 

dávkování 

externího substrátu 

60 100 80 14 20 90 18 25 - - - 14 25 70 1,5 3 80 

> 100 

000 

Nízko zatěžovaná 

aktivace s 

odstraňováním 

nutrientů + 

terciární stupeň 

včetně srážení 

fosforu, dávkování 

externího substrátu 

55 90 85 10 15 95 14 20 - - - 10 16 75 0,7 2 85 
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Děkuji za pozornost. 
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