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TECHNOLOGIE MEMBRÁNOVÉHO 
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Výhody membránových bioreaktorů

� Menší objemy – provoz MBR s vysokou koncentrací 
aktivovaného kalu (provozní koncentrace 10-12 kg/m3)

� Odpadají dosazovací nádrže – další snížení objemu

� Malý zastavěný prostor

� Kvalita vyčištěné vody umožňuje její znovu využití pro 
užitkové účely (mytí, zalévání apod.) – voda zbavená 
nerozpuštěných látek a hygienizovaná

� Možnost provedení intenzifikace stávající ČOV (2-3x 
zvětšení kapacity) bez zásadních stavebních úprav

� Kvalita kalu nemá zásadní vliv na účinnost separace 
(vláknité vs. vločkotvorné mikroorganismy)
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Aplikace MBR

� odůvodněná a ekonomicky výhodná v následujících 
případech:
� požadovaná vysoká kvalita vyčištěné vody (znovu využití 

vyčištěné vody, blízkost zdrojů pitné vody či vody ke 
koupání, přírodní rezervace apod.)

� zvýšení kapacity stávající ČOV bez stavebních úprav

� zvýšení účinnosti stávající ČOV bez stavebních úprav

� nedostatek prostoru pro stavbu ČOV

� ČOV s velkou sezónní nerovnoměrností

� průmyslové ČOV
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TERCIÁRNÍ DOČIŠTĚNÍ 
MEMBRÁNOVÝMI TECHNOLOGIEMI

6



ČOV s terciární membránovou filtrací

� alternativa v případě požadavku na zvýšení kvality odtoku 
stávající ČOV
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Terciární dočištění tlakovými membránovými 
moduly za ČOV

� Odstranění  bakterií a virů  bez chlorace nebo další dezinfekční 
technologie

� Filtrát bez částic (zákal menší než 0,1 NTU) – umožňuje další 
využití pro procesy např. nanofiltrace, reversní osmóza 

� Odstranění CHSK, BSK5 a fosforu

� Kombinace s dalšími technologiemi – koagulace, dávkování 
PAU, atd. 
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ČOV BENECKO-ŠTĚPANICKÁ LHOTA
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Identifikační údaje

� INVESTOR: VHS Turnov

� ZHOTOVITEL: Syner VHS Vysočina a. s. a ENVI-PUR, s.r.o. 
(technologická část)

� PROVOZOVATEL: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

� ZAHÁJENÍ PROVOZU LINKY 1: 13.12.2011

� ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU: 1.6.2012
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Původní ČOV a požadavky na intenzifikaci

� ČOV Benecko – 630 EO a ČOV Štěpanická Lhota – 900 EO 

� Dvě balené čistírny typu MČOV typu VHS – výrobce VHS Ústí 
nad Labem

� Původní ČOV – projekt z roku 1987 

� Rekonstrukce ČOV  v roce 1998 

� Použití jedné centrální ČOV - intenzifikace  z 900- 1900 EO

� Rozdílný počet EO v létě a v zimě

� N. v. cca 600 m n. m. (zděná zastřešená provozní budova o 
půdorysu 11,0 x 15,6 m)
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Varianty intenzifikace

Varianta č.1

� Dostavba 2 ks vertikálních DN 4,8 x 4,8 m

� Prodloužení nadzemního objektu o 7,6 m

Varianta č.2

� Dostavba 2 nitrifikačních nádrží s vestavěnými vertikálními 
nerezovými dosazovacími nádržemi

� Prodloužení nadzemního objektu o 9,9 m

Varianta č.3

� MBR bez dostavby  aktivačních nádrží 
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ČOV Benecko-Štěpánická Lhota – blokové 
schéma
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Technologické parametry intenzifikované 
ČOV
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Q24 m3/d 332,5
Qd,max m3/d 465,5
Qh,max m3/h 37,1
Návrhový net flux Q24 l/(m2.h) 8,4
Návrhový maximální net flux l/(m2.h) 23,4
Návrhová koncentrace kalu kg/m3 10

Zatížení kalu
kg BSK5/(kg 

suš.d)
0,075

Stáří kalu den 14,2
Min. teplota °C 5

Celkový počet modulů - 4

Filtrační plocha modulů m2 1 600

Celkový objem nádrží (obě linky) m3 130 - 181



Použité membránové moduly

� Typ modulů: BIO-CEL® BC 400F-C100-UP150

� Materiál membrány – PES, porozita 0,04 µm , cut-off 150 kDa

� Charakteristika : 
� deskové moduly 

� plnohodnotný  zpětný proplach 

� bezrámová konstrukce 

� jemnobublinná aerace

� při poškození se membrána sama zacelí    
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Odtokové parametry

� Dosahované odtokové parametry (18 vzorků, leden 2012 
až červenec 2013)

*Výstupní parametry zahrnují celoroční analýzy odtoků včetně zimního a jarního 
období, kdy teplota vody klesá pod 5 °C. 
**Chemické srážení fosforu je v provozu nepravidelně podle potřeb 
provozovatele
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CHSKCr mg/l ˂15
BSK5 mg/l ˂3
NL mg/l ˂5
N-NH4 mg/l 7,8*
Ncelk mg/l 15,7*
Pcelk mg/l 1,7**

. 



Odtok z ČOV – rozbor pitné vody
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Teplota a průtok vyčištěné vody 
linkami 1 a 2
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Linka 1 – permeabilita a průměrný flux 
membránami
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Provozní náklady – elektrická energie
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linka 1 – bez MCP
linka 2 – s MCP

Měsíc 
Denní 
průtok 
linka 1

Denní 
průtok 
linka 2

Měrná 
spotřeba 
linka 1*

Měrná 
spotřeba 
linka 2*

Teplota OV

m3/d m3/d kWh/m3 kWh/m3 °C

Leden 165 196 0,88 0,77 7,4
Únor 188 195 0,95 0,92 7,1
Březen 168 169 0,91 0,70 5,4
Duben 105 111 0,90 0,72 5,5

*Spotřeba linky 1, resp. linky 2 zahrnuje dmychadlo membránových modulů, dmychadlo aktivace, recirkulační čerpadlo, čerpadlo 
permeátu , čerpadlo přebytečného kalu a provzdušňování kalojemu 



Mechanické čištění MCP 

� MCP = mechanical
cleaning process
(mechanický čistící 
proces)

� Použití polymerního 
granulátu jako 
mechanického čištění

� Snížení provozních 
nákladů, zvýšení 
životnosti membránových 
modulů, snížení spotřeby 
chemikálií
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� Membránové bioreaktory
� Uplatnění:

� Při vysokých požadavcích na kvalitu vyčištěné vody 

� Intenzifikace a rekonstrukce ČOV

� Prostorové omezení pro ČOV

� Technologie terciárního dočištění membránovou separací
� Ekonomická alternativa zvýšení kvality odtoku existující 

ČOV 

� Membránové separace jsou v odůvodněných případech 
ekonomickou alternativou 

� Poskytují špičkové odtoky jinými technologiemi nedosažitelné
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Závěr 



Závěr 

� Provoz komunální ČOV s MBR v horské oblasti vykazuje 
výborné výstupní parametry

� Při zimním provozu se prokázala schopnost chemických 
zpětných proplachů obnovovat permeabilitu při vysokém 
hydraulickém zatížení a nízkých teplotách vody

� Dosavadní provoz bez potřeby chemické regenerace

� Průměrné měrné spotřeby elektrické energie za období 
leden 2013 – duben 2013 
� 0,91 kWh/m3 pro linku 1 bez MCP

� 0,78 kWh/m3 u linky 2 s MCP
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vilim@envi-pur.cz

www.envi-pur.cz

envi-pur@envi-pur.cz

Děkuji za pozornost

24


