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Technologie

membránového 

bioreaktoru
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Co to je MBR?
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Výhody MBR

– 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, bakterií a části virů

– 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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Skladba technologie

– Teoreticky je možné využít prakticky veškeré modifikace 

aktivačního procesu, které se vyskytují v konvenčních ČOV

– Nejčastěji využívaná uspořádání u menších a středních 

ČOV:

– Směšovací aktivace s časovým střídáním fází nitrifikace a 

denitrifikace a oddělenou membránovou komorou

– D-N systém s oddělenou membránovou komorou

– D-N systém s umístěním membrán na konci nádrže nitrifikace
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ČOV Tuchoměřice
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ČOV Tuchoměřice – technické řešení

– ČOV z 90. let, kapacita 2940 EO ve dvou linkách

– Čistí vody z obcí Tuchoměřice a Kněževes (Praha 
Západ) 

– Oddílná kanalizace, ale špičky při dešťových událostech

– ČOV brzdila rozvoj obcí, byla hydraulicky přetížena, 
neplnila limity, nebyla provozována v souladu s 
původním návrhem a byla zastaralá

– Rekonstrukce D-N s membránami přímo v aktivaci

– Nová kapacita 6000 EO, filtrační plocha 3328 m2 –
membránové moduly s možností zpětného proplachu a 
CEB

– Rekonstrukce provedena v roce 2016 8



ČOV Tuchoměřice – technické řešení
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ČOV Tuchoměřice – nátokové a odtokové 

parametry
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– Výsledky rozborů nátoku v dosavadním průběhu zkušebního provozu

– Výsledky rozborů odtoku v dosavadním průběhu zkušebního provozu

– Projektované hydraulické zatížení je 852 m3/d (průměrný denní přítok), respektive 1 150 m3/d 
(maximální denní přítok). Reálné hydraulické zatížení od začátku rekonstrukce (prosinec 2015) do 
ledna 2017 se pohybovalo kolem 450 m3/den. 

CHSKC

r

BSK5 NL N-NH4
+ N-NO3

- Nanorg Ncelk Pcelk

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

počet 13 13 13 13 13 13 13 13

průměr 666 260 359 43 ~ 0 43 65 9,7

minimu

m 390 150 200 19
~ 0

19 45 4,8

maximu

m 990 420 830 53
~ 0

53 97 25CHSKC

r

BSK5 NL N-NH4
+ N-NO3

- Nanorg Ncelk Pcelk

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

počet 13 13 13 13 13 13 13 13

průměr 26,7 3,5 <2,0 1,39 5,0 6,5 10,4 0,7

minimu

m 19
<2,5 <2,0

0,14 1,7 3,0 6,0 0,26

maximu

m 48
8,1 <2,0

6,1 7,3 11,9 16,0 1,7



ČOV Tuchoměřice – energetická 

náročnost
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• platné při provozní kázni a dodržování 

technologických parametrů 

• při nárůstu koncentrace aktivovaného kalu 

z projektované hodnoty 9 g/l na hodnoty mezi 12 a 

14 g/l narůstá spotřeba dmychadla aktivace o téměř 

200 % 

• to může představovat cca 15 000 – 35 000 kWh/rok

• hodnoty platí pro „letní provoz“, nehospodárné 

topení elektrickými přímotopy dokáže čísla 

významně ovlivnit 



ČOV Tuchoměřice – stará vs. nová
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– Porovnání staré a nové technologie

– Dříve 3,3 tun/měsíc shrabků, nyní 8,5 tun/měsíc shrabků a písku

– Dříve 7,3 tun/měsíc odvodněného kalu, nyní 15,3 tun/měsíc

– Elekrická energie (průměr 2012 až 2015) 210 000 kWh/rok, odhad 

2017 (vychází z dosavadního provozu) 278 000 kWh/rok



ČOV Tuchoměřice – permeabilita 

membrán

– 1x měsíčně kombinace oxidační CEB a kyselý CEB krátce 

po sobě

– Oxidační CEB cca 15 litrů chlornanu

– Kyselý CEB cca 28 litrů roztoku kyseliny citronové

– Trvání každého CEBu cca 3 hodiny

– Provedení v noci při nízkém nátoku

13



www.envi-pur.cz

ČOV Benecko-

Štěpanická Lhota
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ČOV Benecko – technické řešení

– ČOV v rekreační oblasti ve 3. zóně NP

– Velké výkyvy zatížení sezóna/mimosezóna – 1900/350 

EO

– Původní kapacita ČOV 900 EO navýšena na 1950 bez 

zvětšování objemu nádrží nebo přístavby budovy, ve 

které je ČOV umístěna

– Dvoulinková ČOV, směšovací aktivace s časovým 

střídáním fází nitrifikace a denitrifikace s oddělenou 

membránovou komorou

– Filtrační plocha 1600 m2 – membránové moduly s 

možností zpětného proplachu a CEB

– Rekonstrukce provedena v letech 2011 a 2012
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ČOV Benecko – nátokové a odtokové 

parametry
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– Výsledky rozborů nátoku od roku 2012

– Výsledky rozborů odtoku od roku 2012

– Projektované hydraulické zatížení je 332,5 m3/d (průměrný denní přítok), respektive 427,5 m3/d 
(maximální denní přítok). Reálné hydraulické zatížení v letech 2012 až 2016 se pohybovalo kolem 
205 m3/den s extrémy přes 400 m3/den během zimní turistické špičky. 

CHSKC

r

BSK5 NL N-NH4
+ N-NO2

- N-NO3
- Nanorg Ncelk Pcelk

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

počet 55 55 55 55 55 55 55 55 55

průměr 482 179 251 34,8 0,076 0,26 36,3 60,8 7,63

minimu

m 57 15 35 4,28 <0,040 0,055 5,04 11,2 1,430

maximu

m 1270 470 908 107 1,15 1,7 107 181 19CHSKC

r

BSK5 NL N-NH4
+ N-NO2

- N-NO3
- Nanorg Ncelk Pcelk

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

počet 55 55 55 55 55 55 55 55 55

průměr
10,10 0,891

0,27

3 4,22 0,141 7,89 12,3 13,9 1,89

minimu

m <10,0 <3,00

<5,0

0 <0,250 <0,050 0,518 0,52 <3,00 0,430

maximu

m 52,0 16,0

<5,0

0 37,1 2,70 25,0 38,8 44,2 6,30



ČOV Benecko – dlouhodobý vývoj 

permeability L1
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– V provozu od 14.12.2011

– Podzim 2012 a léto 2014 tzv. mokrá konzervace 

membránových modulů ve slabém roztoku chlornanu 

sodného

– Regenerace jaro 2015

– Provoz linky před regenerací 41 měsíců, z toho 10 měsíců 

konzervace

– Vliv konzervace na permeabilitu neprůkazný



ČOV Benecko – dlouhodobý vývoj permeability 

L2
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– V provozu od 29.5.2012

– Léto 2013 a listopad 2015 tzv. mokrá konzervace 

membránových modulů ve slabém roztoku chlornanu 

sodného

– Regenerace jaro 2016

– Provoz linky před regenerací 48 měsíců, z toho 8 měsíců 

konzervace



ČOV Benecko – spotřeba chemikálií
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– CEBy účinně zpomalují pokles permeability zvláště  v měsících 
vysokého zatížení

– Při plném zatížení ČOV 3x týdně oxidační CEB a kyselý CEB 1x 
za 2 týdny

– Při nižším zatížení oxidační 1x týdně

– Oxidační CEB zlepšuje permeabilitu o 5-8 %

– Spotřeba chemikálií za rok 2015:

– 800 litrů chlornanu sodného na proplachy

– 20 kg kyseliny citronové na proplachy

– 150 litrů chlornanu sodného na regeneraci

– 60 litrů hydrogensiřičitanu sodného (redukce zbytkového chloru)

– 75 kg kyseliny citronové



www.envi-pur.cz

ČOV s MBR pro 

průmyslové odpadní 

vody
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MBR ČOV pro průmyslové vody

– Díky zpětným proplachům fyzikálním i chemickým a 

vysoké chemické odolnosti dnešních membrán lze 

technologii MBR aplikovat i na průmyslové vody

– Doba, kdy bylo třeba namáhané membrány 

každého půl roku kompletně vyměnit, je již za námi.
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ČOV pro pivovar – technické řešení

– Modulární kontejnerová ČOV

– Výhledová projektovaná kapacita 800 EO pro 4 
biologické linky

– V současné době dodána první linka, dodávka druhé se 
připravuje

– Prefabrikovaná provozní budova s mechanickým 
předčištěním, strojovnou, prostorem pro elektro a 
chemické hospodářství nad kalovou nádrží

– Egalizační nádrž, nádrž aktivace a membránová komora

– Jeden modul BC-UF 100 s plochou 100 m2

– Srážení fosforu, dávkování dusíku ve formě AdBlue

– Limity odtoku BSK7 < 10 mg/l a celkový fosfor < 0,3 mg/l 22



ČOV pro pivovar – provoz ČOV

– Uvedení do provozu 12/2014

– Obvyklé nastavení oxidační CEB 2x za měsíc a 

kyselý CEB 1x za měsíc

– Občas nestandardní provoz ČOV – únik chladiva 

propylenglykolu do ČOV a z něj plynoucí extrémní 

látkové zatížení nebo koncentrace kalu až 30 g/l

– Regenerace membrán 2x od uvedení do provozu
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ČOV pro pivovar
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ČOV 2400 EO v průmyslovém podniku

– Realizována počátkem roku 2017

– Rekonstrukce části původní ČOV vybavené 
konvenční technologií

– Většina zatížení látkového i hydraulického 
představují splašky z areálu závodu, cca 10 % 
objemu přitékajících odpadních vod představují 
fyzikálně-chemicky předčištěné průmyslové vody

– Tyto vody vykazují koncentrace CHSKCr

v jednotkách tisíc mg/l a zhoršený poměr BSK ku 
CHSK
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ČOV 2400 EO v průmyslovém podniku

– ČOV dosahuje průměrné účinnosti odstranění 

CHSK > 96 % a BSK > 99 % i při zhoršeném 

poměru vstupních koncentrací téměř 4:1 

– Vysoká účinnost čištění není vykoupena zvýšeným 

zanášením membrán ani zhoršováním provozních 

parametrů

– Obsáhlejší data z této průmyslové ČOV bychom 

rádi prezentovali po delším období provozu na 

některé z budoucích konferencí či jiných odborných 

akcí 
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Závěr

– Čtyři různé praktické aplikace technologie MBR

– Ukazují možnosti využití předností technologie při 

požadavku na vysokou kvalitu odtoku, navyšování kapacity 

ČOV nebo nedostatku místa

– Rostoucí počet aplikací dokazuje zvyšování 

konkurenceschopnosti technologie

– Prodlužující se doba provozu jednotlivých systémů také 

potvrzuje dlouhodobou udržitelnost provozování
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Závěr

– Membránová separace a celá technologie MBR se nadále 

vyvíjí 

– Nové konstrukce membránových modulů či nové materiály 

samotných membrán vytváří prostor pro další zvyšování 

konkurenceschopnosti MBR
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