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Body přednášky

- Mikroznečištění ve vodách

- Využití v oblasti odpadních vod

- Využití v oblasti pitných vod

- Ozon obecně, princip oxidace

- Popis ozonizačního procesu, náklady

- Závěry



Nyní se nejvíce diskutuje:

 - Léčiva

 - Pesticidy

 - Látky s hormonálním účinkem

 - Látky ovlivňující senzoriku vody (geosmin, 2-MIB)

Pitná voda: Mikroznečištění není nová věc



 - zatím máme jen nedostatečné znalosti o dopadu 

různorodé směsi MP v nízkých konc. na ekosystémy

 - prostudované jsou hormon. účinky

 u ryb: fyziol. a anatom. odchylky

 - snížená reprodukční schopnost

 - snížení biodiverzity

 - ovlivnění kvality surové pitné vody

OV: Proč likvidovat mikroznečištění?



 - pitné vody & odpadní vody:

 standardní procesy jsou nedostatečné

 - dodatečná oxidace a/nebo sorpce

 - přecházet vzniku MP (zpětný odběr léků apod.)

JAK likvidovat mikroznečištění?



Likvidace MP na ČOV – příklad ze Švýcarska

Od 1.1. 2016 platí legislativa, která požaduje 

implementaci takové technologie, která zajistí 80% 

redukci vybraných 11 mikropolutantů (ve sborníku).

Jedná se o ozonizaci a/nebo sorpci na AU.

Jedná se o 20letý proces modernizace ca 150 ČOV 

(ochrana zdrojů pitné vody, citlivých oblastí, velké 

čistírny nad 80 000 EO )



Roční spotřeby léčiv – příklad ze Švýcarska

Až 50% aktivních substancí je vyloučeno v nezměněné podobě  do OV





Effects from different specific ozone dosages (12mg DOC/L)

up 1.4  slight DOC-Elimination

 60 % decrease of UV-T(254nm)

Removal of : Estrogens, Estron, Ethinylestradiol

> 1.2 max. 60 % removal of Iopromid, Iopamidol

 30-40% removal of Iohexol, Diatrizoat, AOI

 Removal of the metabolites AMDOPH, AMPH
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 Removal of:   Carbamazepin, Phenazon, Propyphenazon, 
Diclofenac, Naproxen, AAA, FAA

 Disinfection effect

Removal of Bezafibrat, Ibuprofen, Indomethacin

90 % Removal of Clofibrinsäure, Ketoprofen

1.2

source: C. Bahr, TU Berlin, PILOTOX



Využití ozonu – příklad ze Švýcarska

Ozonizací OV nedochází k mineralizaci

Redukce/ztráta fyziologických/biologických funkcí MP 

(např. estrogenita, antibiotika)

Nedochází ke zvýšení toxicity:

(26 bioassays in large scale experiments)



Vybrané reference: O3 & MP & ČOV



Poloprovozní zkoušky odstranění estrogenních hormonů 
na vyčištěné odpadní vodě (ČOV Mikulov):
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Kolik provoz ozonizace stojí?

Příklad: vyčištěná odpadní voda

Účel ozonizace: likvidace mikroznečištění o min. 80%

Bezdeštný průtok: 200 l/s

Dávka ozonu: 5-15 g/m3

Náklady na kyslík: 4,81Kč/kg+13 500Kč měsíční nájem zásobníku

Náklady na el. energii: 2 Kč/kWh

Provozní náklady tvoří:

el. energie: 32-97 kWh x 2Kč = 65 - 193 Kč/hod.

kyslík: 24-73 Nm3/h x6,87Kč+13500Kč/720 = 186-520 Kč/hod.

údržba: 43 800 Kč/ročně, tj. 5 Kč/hod.

jedná o náklady ca 0,35 - 1 Kč/m3 vyčištěné odpadní vody



Závěry O3/MP v odpadní vodě

Ozon účinně likviduje mikroznečištění – bez změny účinnosti v čase

Dostatečně účinné při nízkých dávkách ozonu 0,4-0,8 gO3/g DOC

Automaticky řízený proces (podle DOC, SAC)

Dezinfekce – vedlejší efekt

„Nízké´“ provozní náklady:  0,50-1 Kč/hod.



Pitná voda: odstranění mikroznečištění

V ČR je ozonizace pitné vody (na rozdíl od OV) poměrně rozšířenou 
technologií

Senzorické vlastnosti (barva, pach, chuť)- geosmin, 2-
methylisoborneol – produkty řas

Oxidace huminových látek, redukce CHSK – prekurzorů THM

Zvýšení efektivity flokulace, koagulace

Oxidace Fe, Mn, toxiny sinic (např. mikrocystin LR)

Odstranění hormonů, léčiv, pesticidů

Dezinfekce (viry, cryptosporidium)



WEDECO PDO 1000: 2 x 16 kg/h O3







Závěry O3/MP v pitné vodě

Ozon účinně likviduje mikroznečištění – bez změny účinnosti v čase

Pokud ne (specifické znečištění) – AOP (H2O2, UV, NaClO)

Ozonizace oxiduje OL → menší molekuly s karbonylovou skupinou, 
hydroxy a karboxyderiváty → ↑ BDOC, AOC 

Pro sorpci produktů (biostabilita vody): filtrace na GAU. 

Takto provozované GAU →BAU (biologicky aktivní)

Dostatek kyslíku, živin, vliv rychlosti proudění, teploty - v létě vyšší 
aktivita…

Sorpce + biooxidace na CO2 a H2O… → vyšší životnost AU



Závěry O3/MP v pitné vodě pokr.

Je řešením GAU bez ozonu ? Je ozon vůbec potřeba?

Problém s účinností odstranění MP a vyčerpáním GAU…

Účinnost sorpce na GAU je individuální pro každý mikropolutant

Účinnost sorpce na GAU časem vždy klesá (nasycení GAU)

Je otázkou, kdy tento okamžik nastane a bude třeba GAU vyměnit

Reálné provozní zkušenosti se hodně různí…

Životnost GAU záleží na kontaktním čase, kvalitě filtrované vody, 
množství a pestrosti/škále MP…

Z těchto důvodů je odpověď spíše NE…



Závěry O3/MP v pitné vodě pokr.

Je řešením pouze ozonizace ? Je GAU vůbec potřeba?

GAU umožní redukci BDOC/AOC

Sorpci produktů oxidace ozonem

Zvýší celkovou míru odstranění mikroznečištění

Výsledkem je biologicky stabilní pitná voda…

Z těchto důvodů je odpověď samotný ozon spíše NE…

Ideální je kombinace O3 + GAU



Kopie patentu z roku 1868 na bělení ozonem



Berlín, Siemens, 1898

Petrohrad, Siemens, 1910

Paříž, Siemens, 1912

ÚV Janov, Siemens, 1914

První ozonizace ve vodárenství 



- v současnosti ozon získává opět na významu…

- potřeba odstranit těžkorozložitelné nebo nové (mikro)polutanty

- oxidace na bázi chloru se stává hůře akceptovatelná

Historie ozonizace

- 1893, 1898 – první ozonizace pitné vody (55kW/kg O3)

- do r. 1911 – ozon nejpoužívanější dezinfektant ! 

- v r. 1914 – první využití ozonu na ÚV Janov



Fyzikálně-chemické vlastnosti

Redox potenciály:

- OH• 2,8 V

- O3ZON     2,07 V

- H202   1,79 V

- manganistan   1,7   V

- chlornan 1,49 V

- chlór 1,36 V

- oxid chloričitý 1,27 V 

- O2 (mol.) 1,23 V





Automatický provoz: způsob řízení

Δ UVA(254nm) zohlední i případnou změnu konc. dusitanů 
(např. přes zimu zhoršená nitrifikace)





Touto otázkou jsme vás v časopisu SOVAK lákali do 
diskuze a na náš stánek… 

Dnešní přednáška neměla dát odpověď ANO…

Měla za cíl přiblížit vám ozonizační technologii z několika zorných 
úhlů, v dobrém i v tom negativním, abyste v případě potřeby uměli 
posoudit, zda vám může posloužit či nikoliv…



Děkuji Vám za pozornost


