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Potřeba 
srážet na 

limity

Nízká 
koncentrace 

ovlivňuje 
aktivovaný 

kal

Jak moc můžeme 
fosfor vysrážet nebo 
jinak odstranit, aniž 

by došlo k 
negativnímu 

ovlivnění aktivačního 
procesu?

Základní otázka



základní makronutrient, biogenní prvek

+

součást sloučenin vstupujících do 
metabolických cyklů, fosfolipidů, 

nukleových kyselin

+

na 100 g biomasy ~ 2 g fosforu (12 g 
dusíku)

=

klíčový faktor eutrofizace vod

Význam fosforu



Srážení fosforu v ČR

rok celkový počet 
ČOV

odstraňování 
P

odstraňování
N+P

přítok P 
(t/rok)

odtok P 
(t/rok)

2016 2 554 67 719 5 975 783

2015 2 456 57 674 5 986 830

Dávkování koagulantu slouží:
• Odstranění fosforu
• Ovlivnění separačních 

vlastností kalu
• Snížení zbytkových 

organických látek na 
odtoku nejčastěji užití Fe3+ (Fe3+), Al3+ solí



• doporučený poměr BSK:N:P
(CHSK:N:P)

• základní doporučený
poměr 100:5:1

• v městských odpadních
vodách obvykle nadbytek
fosforu

• v laboratorních testech
zaznamenány limitace
fosforem při poměrech
BSK:P 100:5; 100:3;
100:0,5; 120: 0,2

• zásadní je obsah fosforu v
biomase kalu

• limitace fosforem < 0,5 %
Pcelk v biomase

• vliv na morfologii vloček,
KI, složení extracelulárních
polymerů

• problematický ukazatel v
případě simultánního
srážení, sledování obsahu
anorganiky v kalu

Požadavky aktivačního procesu



Změna 
složení 
populace

Změna 
složení 
ECP

Vliv na 
nitrifikaci

Jak ovlivňuje nedostatek fosforu kal?



Vliv na složení populace aktivovaného kalu

snížení růstových rychlostí vločkotvorných organismů –
přerůstání vlákny

zaznamenáno především v systémech s intenzivním 
předsrážením (0,3; 0,1 až 0,5 mg/l Pcelk na odtoku)

vláknité/zoogleální bytnění - ovlivněno složením odpadní 
vody, mimo jiné i obsahem převažujících kationtů

Nocardia – setrvání v systému i při dlouhodobém 
nedostatku fosforu

výskyt poly-P bakterií – systém s kolísavou koncentrací 
fosforu, spolu s vystavením systému nedostatku fosforu, 
negativní dopad při změně podmínek (neřízené rychlé 
uvolnění naakumulovaného P)



Extracelulární polymery

Extraceulární polymery
• makromolekulární látky v

mezibuněčném prostoru
produkované živými buňkami,
ale i důsledkem lyzace buněk

• proteiny, sacharidy, nukleové
kyseliny

• vliv stáří kalu, složení OV,
zatížení, doby zdržení aj.

• zastoupení a složení
významně ovlivňuje
sedimentační vlastnosti kalu

Vliv na separační vlastnosti

• množství a charakter 
významně ovlivňuje flokulaci 
vloček a jejich sedimentační 
vlastnosti.

• závislost mezi celkovým 
množstvím ECP a KI není 
lineární

• proteiny – podpora flokulace, 
zlepšení sedimentace

• sacharidy – zhoršení separace



Vliv limitace fosforem na složení extracelulárních polymerů

při limitaci fosforem se mění zastoupení 
extracelulárních polymerů ve prospěch 
sacharidických 

zhoršení sedimentačních vlastností (růst 
kalového indexu)

dle laboratorní studie optimální poměr 
CHSK:P od 100:3 do 100:5.



Vliv dávkování koagulantu na nitrifikaci

• obecně známé je
snížení tlumivé kapacity
a hodnoty pH, až k
omezení nitrifikace

• při zvýšení anorg.
podílu v kalu nad 35 %
pozorován rozpad
vloček

Dávkování Fe

tvorba sraženiny na povrchu vločky 
nebo vyskytující se difuzně ve vločce

vliv na transportní rychlost 
susbtrátu a kyslíku k nitrifikantům

pozorováno snížení rychlosti 
nitrifikace



Limitace 
fosforem

Složení 
populace

Složení ECP Množství ECP
Sedimentační 

vlastnosti

Vysoké 
dávky 

koagulantu

Tlumivá 
kapacita, pH

Kinetika 
transportu

Rychlost 
nitrifikace

Bezpečná 
koncentrace P 

stále ???

Nelze určit 
jasnou hodnotu

Je třeba 
sledovat 

celkový stav 
kalu

Složení 
populaci, 
kinetické 

charakteristiky

Závěr



Děkuji za pozornost


